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Ak-' 
ropolį, sostinės Athenų cen-’ 
trą; bet fašisto karo minis-' 
terio Kondylis’o būriai iš-1

Francijos laikraštis “Repub- 
lique” rašo:
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Vokietijos fašistai ruošiasi j 
pulti Sovietų Sąjungą. Jiems i No. 53 
kelias linkui Darbininkų Tėvy
nės yra per Lietuvą, Latviją ir 
Estoniją. Pirmoje vietoje jie 
koncentruojasi prie Klaipėdos, 
bet patys fašistai pripažįsta, 
kad Klaipėda tai nėra visas jų 
tikslas, bet tik pradžia žygio 
prie tikro tikslo—užpuolimo 
ant Sovietų Sąjungos.

Telephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Graikijos Laivyno ir i 
Armijos Sukilimas

ATHENAI.
Graikijos armijoj ir laivy- 

Francijos reikalai ne sukilimas venizelistų, de- 
yra tame, kad “Rytų sutartis” mokratijos šalininkų, prieš i 
būtų pasirašyta. ‘Pasaulis ne-'dabartinę fašistų valdžią, j 
dalinamas’ — pareiškė Litvi-, Visoj šalyj įvesta karo sto-! 
novas. Tai sveikas pareiški- vjs 
mas. Jeigu nebus daromos. Sukilėlai buvo užėmę 
kliūtys Vokietijos-Lenkijos už
puolimui ant Sovietų Sąjungos/ 
tai anksčiau, ar vėliau Vakarų 
Europa atsidurs pavojuje, nes - ;
sustiprėjus ir išaugus Vokieti- bombardavo iš ten^ sukilę-, 
ja atsisuks prieš mus.” -.liūs.

Imperialistinės šalys 
prieš Sovietų Sąjungą ir jos lė- 1 
šomis nori pataisyti savo su
krypusius reikalus. Bet jiems 
to nesulaukti. Sovietų Sąjun
goje socializmas sėkmingai bu- 
davojamas, šalis darosi vis tvir
tesnė. Štai tik 17 d. vasario ji 
pagamino .33,000 tonų 
(špyžio), 31,000 tonų 
22,000 tonų geležies ir 
tonų anglies.

jlius. Vienas maištininkų'.
joficierius nušautas, 10 ka- 

. 'riškiu sužeista.dūksta

čigūno 
plieno, 

282,000

Vien Maskvos srityje “Osoa- 
viachim”, apsigynimo civilių 
žmonių organizacija, turi 22 or-’ 
laivininkystės kliubus, 96 orlai
vius, 2,500 parašiutistų, 180,- 
Q00 žmonių, šokančių nuo bokš
tų su parašiutais, 14,600 plane- 
ristų (sklandžiotojų), 600,000

Sukilėliai buvo paėmę lai
vyno ginklų sandėlį ant Sa- i 
lamis salos ir užgrobę šešis ' 
karo laivus. Bet jiem truk-! 
sta amunicijos. Fašistai 
atgriebė du karo laivus, o i 
keturi kiti dar tebėra maiš-! 
tininkų rankose.

Nuslopinta maištas ofi- 
cierių mokykloje.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Kovo (March) 4, 1935

Auto. Darbininkai už

Ekspresinio traukinio garvežis nušoko į Loxahatchee upę Jupiteryj, 
Floridoj. Atidaroniasai tiltas buvo tuo laiku atdaras, kuomet turėjo 
būt uždarytas, idant perleist traukinį. Garvežimio darbininkai iššoko 
ir išsigelbėjo. 20 asmenų buvo sužei sta.

Saar? Gavęs, Hitleris Mokytojas su Mylimąja iš Roosevelt Nusileisiąs 
Lėktuvo Iššoko, nusižudė ,

... p .. BERNE. — Jaunas švei- •Norįs Santaikos .caras mokytojas C. Grieder 
f įsu savo mylimąja sykiu iš-

Meluoja, Būk Jisai
du myletiniai už

troško GARAŽE
NEWARK, N. J.— Geo.' SAARBRUECKEN.

Friarv su nežinoma meriri- Kuomet kovo 1 d. Tautų Ly
ną užtroško nuo automobi- Sos Komisija pervedė Saar 
lio garų Richelieu Terace kraštą į Hitlerio valdžios 
garaže. Jis buvo pasimetęs rankas, jis nazių demonstra- 
su pačia. Dabar, matyt, cijoj kalbėdamas gyrėsi, būk 

” Bet tai per- 
i matomas melas, nes visiems 
• žinoma, kad Hitleris daro įA *1 A V rr J 'sumoksiąs su .Pilsudskiu ir, Amerika, Anglija Žada su japOnija prieš sovietų1 

Paclmlac Chinn ;s^’un^ ruošiasi ginklais rdbKUldb piltb U1111Ų užgrobti Pabaltijo kraštus,

; Darbininkų Sovietus
WASHINGTON.— Angli- rjją jr atsikariauti buvu- 

jos ambasadorius Ronald sįas kaizerines kolonijas.
Dienoj Saaro sugrąžini

mo Vokietijai hitlerininkai 
visoj šalyj surengė pakvai- komunistai, bet ir socialis- 
tusio patriotizmo demonst-. tai ir trijų darbo unijų at. 
racijas. . stovai.

ristų (sklandžiotojų), 600,000 su pačia. Dabar, .
ginkluotų darbininkų ir darbi- buvo apsistojęs SU mergina “norįs taikos, 
ninkių, kurių tarpe yra 216,000 
geriausių šaulių. Ir tai tik 
Maskvos srityje pačių žmonių 
apsigynimo jėgos, o kur galin
ga Raudonoji Armija, orlaivy- 
nas ir viso Osoaviachimo jė
gos?

pasimylėt garaže.

Drg. N. Bucharinas, Septinta
me Sovietų Suvažiavime api
būdinęs Lenkijos, Vokietijos ir 
Japonijos imperialistų apetitus 
linkui Sovietų Sąjungos, savo 
prakalbą baigė sekamais žo
džiais: “Pabandykite užpulti 
mus, ponai imperialistai! Mūsų 
didvyriška liaudis stos kovon, 
kaip vienas žmogus. Jai yra 
kas ginti. Mūsų lakūnai, mūsų 
kulkasvaidininkai, mūsų kanuo- 
lininkai, mūsų raitarija — visi 
parodys, kam tinkama socialis
tinė liaudis kovoje už beklasi- 
nę visuomenę, už apgynimą sa
vo nuo bagočių apvalytos tėvy
nės. Mes tada sukelsime į ko
vą dirbančiuosius viso pasau
lio, o mūsų šalyje kiekvienas fa
brikas, kiekvienas kolchozas pa
virs į neįveikiamą tvirtumą. Ir jungia siūliančius Chinijai 
nekaltinkite tada mus, ponai,:paskolas An^lu. Japonų ir 
kad istorija užvirto ant jūsų, Jungtinių Valstijų imneria- 
kaip kokis kalnas, kaip kokio lįstus, o tai yra sudrūtinti 
vulkano jėga, karščiu pasipikti- chinlJ fašistu valdžia karui 
nimo milionų, kurie iškels jus deJei chinu Soviet jšnaiki. 
^int durtuvų, kad Rusijos pa
vyzdžiu kartą ant visados pa
daryti galą prakeiktajam kapi
talizmui!”

atimti iš Franci jos Elzas- 
I Lotaringiją, užvaldyti Aust-

Lindsay ir veikiantysis A-; 
merikos užsienio reikalų 
ministeris tariasi apie davi
mą bendros paskolos fašis
tinei Chinų Chiang Kai- 
sheko valdžiai. Anglijos ir 
Amerik. imperialistai, mat, a 
susirūpino del Japonu bru
kamos paskolos Chinijai.

Tokios paskolos yra duo- i 
damos ant šalies turto bei | 
įplaukų. Jąsias davusieji 
imperialistai s i 1 p n esnėms 
šalims uždeda savo lete
ną ant tų šalių gamtos tur
tų ir darbo žmonių.

Vienas tikslas, tačiaus.

nimo.

Berlynas. — Fašistų ko- 
misionierius Julius Lippert, 
įkalbėdamas amerikoniška- 

Draugą Rakošį nuteisė visam me prekvbos rūme, melagin- 
amž.u. kalJjiman Vengruos fa-[• tv}rtfn būk Hitlerio 
prieteliai norėjo jį nužudyti, bet'?a’dzla, nedar0 nleko Prles 
viso pasaulio darbininkų protes-|z- US biznyje.
tai sulaikė budelių ranką. Drg.1 
Rakoši teisme kalbėjo tris va- tuom kartu su prekėmis iš Ang-' 
landas, išrodinėdamas priežas- lijos plaukė pro Norvegiją So- 
j • i i rv "i i ••••>•• • « •. * .tis, kodėl išnaudotojai jį teisia.

Norvegijos laivas “Fro

vietų laivas vardu “Sacco”. So
vietų laivo igula pastebėjo, kad 

už-[išmestas laivas ant uolos. Jie

šoko iš lėktuvo ir nusižudė. 
Mokytojas buvo suspenduo
tas už išeikvojimą pinigų 
atletinės draugijos, kurios 
iždininkas jis buvo.

Uždrausiu Komunistam 
Rinkimus Indianoje
INDIANAPOLIS, Ind. — 

Valstijos senato komisija 
užgyrė įnešimą Indianos 
seimui, kad būtų uždrausta 
Komunistų Partijai daly
vauti rinkimuose ir statyti 
savo kandidatus. Laike to 
įnešimo svarstymo komisi
joj, jam priešinosi ne tik

i 1 Al n v i • • i kantu, Roosevelto uc»an©- del Algį rašaliniuose ;kos” komisijos ir Darbo Fe- 
<r. v n L deracijos vadų.liesuose Darbuose Tai buvo padarytas su- 

WASHINGTON. _  Kaip mokslas prieš unijistus dar-
jau buvo minėta, Jungtinių i bininkus; sulig jo, buvo pri- 
Valstijų senatas nutarė, pažintos teisėtomis fašisti- 
kad viešuose pašalpiniuose Į^s kompaniškos uni ėlės, 
darbuose, kuriems Roose-buvo įrašyta į sutartį pa- 
veltas reikalauja $4,880,00- ragrafas, kad kompanijos 
0,000, turi būti mokama vi-I fali pasirinkti darbininkus 
dutinė alga, kokią gauna (žiūrint į jų “nuopelnus.” O

Automobilių Darbininkų Unijos Vyriausia Taryba paskyrė 
176-iems Lokalams Balsavimus Streiko Klausimu; Darbo 
Federacijos Galva Bruka Derybas. H i
DETRiOIT, Mich.— Auto- kų algas ir sustiprino Šnipi- 

imobilių Darbininkų Unijos jadą ir persekiojimus prieš 
nacionalč taryba pašaukė tikruosius unijistus.
176-šis unijos lokalus bal- Jau pirmiau, todėl, ne- 
suoti, ar jie pritaria strei- laukdami, ką pasakys roo- 1 i 
kui ar ne. Dešinieji vadai, seveltiški unijos vadai, pa- 
sudarantieji tarybą, būtų tys darbininkai per savo iš- 
visai nutylėję apie streiką, rinktas tarybas Detroite ir 
Bet juos prabilti privertė Flinte buvo nubalsavę ruoŠ- 
eiliniai nariai, kurie jau se- tis streikui. Taip padarė ir 
nai reikalauja streiko prieš įvairūs automobilių darbi- 
nepakenčiamas sąlygas. Tos ninku unijos lokalai Cleve- 
sąlygos buvo automobilių 
darbininkams užkartos 1934 
metų kovo mėnesį per ben
drą susitarimą tarn fabri- 

“bešališ-

darbininkai, dirbantieji pas tu ° m paragrafu naudoda-1 
privatiškus samdytojus. O niiesi, fabrikantai be ato- 
Rooseveltas buvo nustatęs, dairos šlavė laukan darbi- 
kad pašalpiniuose darbuose nmkų umiu _ narius ir jų 
būtų duodama darbininkui 'vietas užnildė vergiškais sa- 
tik $50 algos per mėnesį, ar- |vo gižais iš komnanišku uni- 
ba $12.50 į savaitę.

Dabar pranešama,
Rooseveltas “nusileis” sena
tui ir sutiks mokėti viduti
nę algą tuose darbuose, ku
rie’darys tiesiogines varžy-’

S: ■ Gdžkelin Išvystymui i
pat darbus. Bet šis Roose
velto “nusileidimas” ’

lande.
Bet Darbo Federacijos 

prezidentas Wm. Green, pa
skutinėmis dienomis atvy
kęs j Detroitą, pareiškė ka
pitalistiniams laikraščiams, 
kad jis nori ne kovos, o tai
kos su fabrikantais. Dabar 
gi vasario 28 d. jis pasiuntė 
laišką Alfredui Reeves, Au
tomobilių Fabrikantų Susi
vienijimo vice-prezidentui, 
kuriam siūlo ateiti į dery
bas, susitaikyti su automo
bilių darbininkų unijos va
dais ir tuo būdu užkirsti ke
lią streikui.

Darbininkai turi organi
zuoti streiko priruošimui ei
linių narių komitetus ir pa
tys imti kovos reikalus į sa
vo rankas. Jeigu to nepa
darys, tai juos Greenai, Dil-

! iėlių. Be to, jie įvedinėjo 
kad .kas kartą didesni skubinimą 

darbuose, kapojo darbinin- lonai ir kt. išnaujo parduos.

4 Bilionai Rub. Sovietu Policininkų Streikas
Toronto, Kanadoje7

MASKVA. — Naujiems TORONTO, Canada. — 
yra Sovietų gelžkeliams statyti Policininkai nutarė strei-

ttx i venų nubiieiuniicLb y jPragaran Koosevelto $15,000 Auky Hauphnannui! gudrybė. Nes jis ne kartą ir senuosius gerinti šiemet kuot pereitą šeštadienį, jeb 
jx i v • •• in | Hitlerio konsulai Bostone įjau pareiškė, jog savo vie- paskirta 4,000,000,000 rub- gu miesto valdyba nepaten- UarOD Komisijas. įr New Yorke jieško kalti- šais darbais nedarys varžy- lių« ... . ' . . 1 1 L. . \

ninku, kuriems galėtų pri- tinių privatiškiems kapita- , Nors, kiekvienais metais kalavimai yra škokie: 
mest pagrobimą ir nužudy- |listams, ! 
mą Lindberghų vaiko, Idant jiems padėti biznyje. Tuo-

Darba Komisijas!”
DUQUESNE, Pa. — Wil- 

liam Spang, einantis su eili
niais nariais distrikto pir
mininkas Plieno Ir Geležies

kins jų reikalavimų. O ręi-

bet dar stengsis buvo pirmyn varoma gelž- Įvest 8 valandų tarnybos 
kelių tobulinimo ir statymo dieną su pilna liuosa valan- 
darbas, tačiaus jis dar bu- da pietums ir sugrąžint il- 

giaus tarnavusiems polici
ninkams bonus (priedus) ir 
užsitarnavimo ženklus, ku
riuos miesto valdyba panai
kino.

Policininkai turi sąjungą- 
uniją ir šaukia masinius sa
vo susirinkimus. Taigi dar-

met, reiškia, galės mokėti 
tik po $50 pašalpiniams dar-

išsukt nuo mirties bausmės 
Darbininku Unijos, šaukia: ]?’ ?.* H^-uPtmanną. Jo ape- _
“Pasiust f pragara Roose- hacDos bylai fasistmiai ele- binmkams per menesi, 
velto darbo komisijas!” suaukojo jau
sako, kad NRA yra tik ka- 'pl5,000. 
pitalistu ir kompaniškų uni-' ““ ,, „ . . . . , . . ,
jų įrankis. Tą paskutiniu TaiUlton City Hali Plėšikai ?S„!J
laiku parodė ir Wilmington, PraŽiŪrėioi 4,000 Dolsrill " " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Del., federalio teisėjo užgy- j ' 
rimas vien tiktai kompaniš-1 TAUNTON, Mass. Iš- 
kos unijėlės Weirton Plieno" sprogdinta saugumo spinta 
Kompanijoj. Wm. Spang miesto valdybos- rūme ir iš- 
ragina plieno, geležies ir ci- 
nos darbininkus susiorgani
zuoti ir stoti į kovą už savo 
unijos pripažinimą ir sąly
gų pagerinimą, visiškai ne
paisant jokių Roosevelto 
tarpininkų.

vo atsilikęs nuo fabrikų ga
mybos pažangos, kuri per 
ketverius paskutinius metus 
du-tris kartus padidėjo.

Tiek prigaminta įvairių 
dirbinių, kad daugybė jų ne
galima paspėt išvežiot, ir 

ninku streikai ir unijų rei-. sukrautais, laukiančiais iš- . v
kalavimai. vežiojimo dirbiniais galima bininkų streikų laužytojai

|būtų dabar pripildyti 450,- patys jaučiasi priversti • 
.000 vagonų. streikuot.

Naujai paskirtas važiotos Toronto policininkai jau

Senatoriai kelios dienos 
atgal nubalsavo už vidutinę 
algą viešuose darbuose to-

rė auganti pašalpinių darbi-

nešta $3,100 “vertės” bonij, 
pinigų ir piniginių perlaidų. 
Bet plėšikai nepatėmijo ir 
paliko $4,000 grynais pini- vo 1 d. iš pašalpinių darbų 
gaiš. Iš to, ką jie pasigrie- ’

Meta Laukan 30,000
Pašalpos Darbininku komisaras L. m. Kaganovič yra tris dienas streikavę

PITTSBURGH, Pa.—Ko-

paleista keli tūkstančiai be- aptarnauti
be, yra tik $100 pinigų ir darbių. Trumpu laiku bus ^dzimskai augančios gamy- 

j$100 vertės tokių bonų, ku- atimta pašalpos darbai iš ^08 reikalus._______
riuos gali išsikeisti pinigais, apie 30,000 bedarbių? Penn-‘ o • . in 
Kitais pi bonais ir pinigų sylvanijos valstijos pašalpų „ J; . . x

stropiai imasi darbo, kad iš- 1918 metais,, kuomet .miesto 
vystvt gelžkelius taip, kad valdyba atsisakė pripažint 

jų uniją. Ano streiko, me
tu pasiliko eiti pareigas tik 
policijos inspektoriai ir ser
žantai, kaipo skebai prieš ei
linius policininkus.

Kansas City, Mo. — Že- perlaidais plėšikai negalės valdyba sako, kad Washing- Valdininky Kaipd Šnipai 
mės drebėjimas nugąsdino pasinaudoti. 
Nebraskos, lowos, Kansas ir

j tono valdžia teskyrė tik PRAGA. — Apart triių 
Miesto majoras McGraw $9 000,000 kovo mėnesiui, o vokiečių studentų, Čechoslo-

ėjo ant uolos ir pasikabino; ga-'nuleido valtis, nepaisant baisiu Missouri valstijų gyvento- sako, kad piktadariai vei- reikėtų $20,000,000 pašai- vakijos valdžia.suėmė i? 10
. Bet drebėjimas buvo kiausia buvo iš dienos užsi- poms. savo karo ministerijos val-

Jūreiviai atsidūrė ,Tai jau ne pirmas atsitikimas, lengvas, tik baimę žmonėms [likę ir pasislėpę Citv Hali, • Darbininkai, kovokite už dininku, kurie kaltinami, 
nepadarydamas ža- kad galėtų naktį atlikti sa- bedarbių socialę apdraudą kad šnipinėjo svetimų šalių 

vo darbą.

lingos bangos greitai parvertė bangų, ir išgelbėjo norvegus. *JUS< 
jį ant šono. <
baisioje padėtyje ir laukė mir- kad Sovietų laivai gelbėja kitų įvarė, 
ties, nes jų radio neveikė. Bet (šalių jūreivius. . los. naudai.

Pasikorė 7 Vaiky Tėvas
LATTINGTOWN, L.I. — 

Pasikorė Frank Zencko, 50 
metų amžiaus, 7 vaikų tė
vas bedarbis Ix>cust Valley. 
Apart vaikų, paliko našlę 
moterį.



The Laisvė Inc.

3. Organizatoriai nepaprastai svarbią 
rolę vaidina ir jų kaip tik labai trūksta. 
ADF viršylos greičiausioj ateityj turėtų 
duoti mažiausiai 100 ar 150 organizato
rių. ADF turėtų juos ir finansuoti. Or-

every day, except Sunday
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

' Tas viskas, neabejojamai, vers darbi- 
' ninkus budėti, kovoti už didesnes algas, 
i už išlaikymą savo ir savo šeimų gyvy-

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year------------------ $5.50
Brooklyn, N. Y’., per year--------------- $7.50
foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Brazil, per year---------$5.50
United States,. six months _________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months _____ $4.00
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

ganizatoriai turėtų būti paimami iš vie
tinių eilinių narių darbiniųkai, pasižy
mėję savo sugabumais ir pasišventimu 
organizaciniuos darbuos. Negrų turėtų 
būti paimta organizatoriais nemažas 
skaičius. Organizatoriai turi būti žinio
je A. A. unijos,, kuri tam darbui turėtų 
paskirti speciališką organizacinę komisi
ją, įimant tuos eilinių narių veiklos va-
dus, kurie parodė sugabumų organiza
ciniam darbe.

į bių. Kitais žodžiais, pasekmėje to, ma- 
i ---- -------------------------:----- f------------------

tysime milžiniškus darbininkų streikus 
šiais metais. Sąmoningų darbininkų už
daviniu jau dabar ruošti darbininkų" ma
ses: organizuoti juos, šviesti.

Mūsų Patriotų
Džiaugsmas

*. Mūsų Korespondentams
Pastaruoju laiku gerokai padidėjo mū

sų korespondentų skaičius. Nesididžiuo- 
dami galime pasakyti, kad šiandien mū
sų korespondencijos patapo kur kas ge
resnės, negu jos buvo metai laiko atgal, 
ir jų daugiau atsirado. Tai labai džiugi
nąs apsireiškimas.

Bet mūsų dienraštis, draugai kores
pondentai, permažas, kad galėjus jin tuo
jau sutalpinti visas korespondencijas; 
dažnai tenka palaikyti rašinys kelias sa
vaites redakcijoj, iki jis gauna pamatyti 
pasaulį. Pataisymui tos padėties, mes 
kviečiame talkon mūsų korespondentus: 
rašykite, draugai, trumpiau. Dažnai ko
respondencijos esti ištęstos perdaug; 
tas pats dalykas galima pasakyti per pus 
trumpesniame rašte. Taupykite dienraš- 
tyj brangią vietą. Atsiminkit, kad gre
ta korespondencijų, mes turime įtalpinti 
ir mokslinių straipsnių ir pasaulinių ži
nių ir kitokių rašinių — pavyzdžiui, apy
sakų.

Drg. Wm. Z. Foster Apie Plieno 
Pramonės Darbininkų Reikalus 
Nurodęs, jog plieno pramonės, darbi

ninkai, praregėję, kad federaciniai lyde
riai juos išdavė Roosevelto sudarytai

• t

t

n
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Plieno Darbo Tarybai, tarnaujančiai plie
no trustui, dabar kyla ir bruzda, ruoš
damiesi prie streiko, d. Wm. Z. Foster 
suteikia visą eilę svarbių nurodymų, ku
rie būtinai reikalinga įvykinti, norint 
plieno pramonės darbininkams laimėti 
savo kovą su išnaudotojais.

Visi neva bandymai, daryti ADF lyde
rių suorganizuoti plieno pramonės dar
bininkus, 1912, 1919 ir 1923 metais nuėjo 
niekais, kadangi nebuvo darbas vestas, 
kaip jis turi būti vestas. 1919' metais, 
kuomet Fosteris buvo pastatytas vado
vauti didįjį plieno pramonės darbininkų 
streiką, ADF viršylos ne tik nepadėjo, 
bet kenkė streikui, ir todėl jis buvo pra
laimėtas, todėl darbininkuos nusivylimas 
pasėtas, todėl jie nebuvo suorganizuoti į 
uniją.

Kas gi dabar tenka daryti-, kad išven
gus praeities klaidų? Drg. Foster nuro
do ęllę dalykų.

1. Patsai pamatinis dėsnys yra tas, kad 
plieno pramonėj privalo veikti tiktai vie
na industrinė unija—Amalgamated Asso
ciation of Iron, Steel and Tin Workers, 
dalis Amerikos Darbo Federacijos. Būtų 
kriminališkąs apsileidimas šiuo tarpu or
ganizuoti plieno darbininkus į daugelį 
amatinių unijų, nurodo jis. 1919 metais 
buVo pradėta plieno pramonės darbinin
kus organizuoti net į 24 amatines unijas! 
Jeigu šiuo tarpu būtų bandyta pasekti 
tuo pavyzdžiu, tai viskas, žinoma, nueitų 
niękais, nebūtų pasiekta reikalingi re
zultatai.

2. Bet, jei plieno pramonės darbinin
kai nori turėti savo uniją ir laimėti, tai 
visųpirmiausiai privalo būti pašalinti iš 
vietų Amalgamated Association uni j oš ly
deriai, tpki, kai Tighe, Leonard ir jiems 
panašūs. Iki jie bus unijos viršūnėse, 
plieno darbininkai nebus suorganizuoti. 
Ką gi jie dabar veikia? Ogi jau pasiruo
šė išmesti iš A. A. tuos veikliuosius dar
buotojus, kurie pasirįžo organizuoti į 
uniją darbininkus. Kiekvienas kairesnis 
A. A. unijos narys tokiems, kaip pp. 
Tighe ir Leonard, yra pavojingas* ir juos 
jie bando iššluoti laukan. Jų tikslu yra 
įsikibus laikytis vietose, turėti unijoj tik
tai tiek narių, kad sumokėtų jiems pė- 
dėms užtenkamai duoklių. Visų plieno 
pramonės jau organizuotų darbininkų, 
tuo būdu, pareiga žiūrėti, kad tie ponai 
būtų pašalinti iš savo vietų ir į 'jas pa
statyti atsidavę darbininkų reikalams 
unijistai.

4. Finansai nepaprastai svarbus daly
kas. 1919 metais plieno pramonės darbi
ninkų judėjimas žlugo vyriausiai del sto
kos finansų. Nei ADF, nei josios dalys- 
sekcijos nesirūpino tuo, nops pinigų tais 
laikais buvo užtenkamai. Aišku, kad A. 
A. nebegali dabar viską finansuoti, nes 
neturi tiek pinigų. Visa Amerikos Dar
bo Federacija turi stoti šiton kovon, su
teikdama užtenkamai finansų bent gerai 
darbo pradžiai.

5. 1919 metais plieno pramonės darbi
ninkų streiko pralaimėjimo vyriausia 
priežastis buvo ta, kad jiems nepadėjo 
geležinkeliečiai; kuomet plieno darbinin
kai streikavo, tai geležinkeliečiai dirbo, 
gabendami fabrikams reikalingas me
džiagas ir, žinoma, streiklaužius. Drg. 
Foster mano, jog šiuo tarpu būtinai rei
kalinga gauti geležinkeliečius pagelbon, 
kuomet streikas bus > paskelbtas. Dau
giau: (a) visi darbininkai, dirbą geležin
kelių “jarduose”, esančiuose prie plieno 
fabrikų, ir samdomi plieno kompanijų, 
turi būti organizuojami į A. A.; (b) tų 
geležinkelių, kurie jungia plieno fabri
kus su didžiosiom geležinkelių linijom, 
darbininkai turi būti išvesti streikan, 
kuomet išeis plieno pramonės darbinin
kai; (c) didžiųjų geležinkelių linijų dar
bininkai turi atsisakyti gabenti fabri
kams skebus ir kitokias medžiagas.

6. Organizavimas plieno darbininkų tu
ri būti pradėtas masiniai, visur ant syk. 
Prie to, reikalinga ruošti dideli masiniai 
mitingai, demonstracijos, parodymui tos 
pajėgos, kurią darbininkai turi savyj.

7. Pradėjus streiką, jis reikalinga plės
ti, ir vesti iki galo; negalima pasitikėti 
valdžios ir bosų gražiem žodžiam apie 
arbitraciją. Prie to reikalinga išanksto 
ruoštis; aiškinti darbininkams bosų trik- 
sus, kuriais jie bandys apgauti darbinin
kus, pastariesiem išėjus į streiką.

Jungtinių Valstijų Komunistų Partija, 
sako d. Foster, ir Darbo Unijų Vienybės 
Lyga dės visas pastangas pagelbėjimui 
pravesti šitų punktų, paruošti plieno 
pramonės darbininkus kovom už jų ge
resnį duonos kąsnį, prieš tą baisų iš
naudojimą, skurdą ir vargą, kuriame di
džiuma darbininkų šiandien randasi plie
no pramonėje, dėka bosų gobšumui.

Šitie d. Fosterio patarimai ir nurody
mai reikalinga įsidėti į galvą kiekvienam 
plieno pramonės darbininkui; jais reika
linga vaduotis. Fosteris ilgą laiką vei
kė plieno pramonės darbininkuos. 1919 
metais jis vadovavo tą didžiulį plieno 
darbininkų streiką, kuris smarkiai su
purtė bosus.

Maistas Vis Brangsta!
New Yorko “Times” rašo:

“žemdirbystės sekretorius Wallace pra
neša, kad pirmuoju 1935 metų pusmečiu vi
dutinė šeimininkė turės veikiausiai mokėti 
už maistą 11 nuoš. daugiau, negu jinai mo
kėdavo antruoju pusmečiu 1934 metų... 
Na, o vidaus reikalų sekretorius Ickes 

aną dieną pareiškė, kad tūli maisto da
lykai 1935 metais pakilsią 30 nuoš. Abu 
Roosevelto sekretoriai didžiuojasi tuo, 
skelbdami, jog tai reiškia krizio nyki
mą, gerbūvio atėjimą.

Kad maisto kainos kyla ir kils, 
tai nėra abejonės. Mūsų dienraštis se
nai tai sakė. Faktinai, komunistai tai 
skelbė, kuomet buvo pradėta NRA, su. 
josios pragaištinga ,AAA (Agricultural 
Adjustment Act). Juk naikinimas javų, 
medvilnės ir gyvulių reiškė nieką kitą, 
kaip tiktai kėlimą maisto kainų. Bet ar 
tuo kapitalizmas išeis iš depresijos? Ar 
tuo darbininkų gerbūvis padidės? Nieko 
panašaus! Tiesa, stambūs farmeriai 
gaus daugiau pelnų, bet tiesa ir tai, kad 
tas bus pasiekta lėšomis darbininkų, ku
rių gyvenimas vis tebesunkėja.

Pirmadienis, Kovo 4, 1935

Laiškas Redakcijai

,monstracijų. Jų spauda, jų 'nas turėtų ją perskaityti.
I Y'x/'xl ill VMC’ x rnl Iz'i vvi • •K. Jonaitis.

Gerb. “Laisvės” Red.:
“Kode! turės įvykti ko

munizmas?” parašyta J. 01-lietuviu, nes jis dabąr “gra- munlzmas- parašyta j. ai
žiai apsirengęs ir atrodolgino <vertg L.ais.Yletls‘ Kai" 
tikras džentelmonas.” |na į^bai aiški ir nau

jiems negalvoj darbiniu-'din£a brošiūraitė, kupina 
kų reikalai: Jiems negalvoj darbininkams kasdieninių 
tūkstančiai, tūkstančiai Gri- žinotinų faktų.. Vertimas' 
gų, kurių drabužiai gyvi geras. Skaitosi lengvai, 
skudurai, kurie neturi tin- Manau, gal vertėjas būtų 

^ar_ i kamo maisto, kurie privers- gerai padaręs, jei būtų da- 
Įti šuniškai gyventi urvuo- dėjęs pradžioje ar pabaigo- 
I T • • ’ J. • ‘ • V1 • •

SLA. organas “Tėvynė” 
(No. 7) rašo:

Į “Vasario 5 d. Wallstrytas 
buvo liudininku nepaprasto 
teisingumo, kuriuo visus

! nustebino 67 metų amžiaus 
benamis senukas lietuvis 
Pranas Grigas, Jis nešioda-

; mas Wallstryto gatvėmis 
tūlos sandvičius garsinan
čios krautuvės iškabą, neti
kėtai rado pamestą kapšelį

i su $45,000 vertės sekuraci- 
! jų (bondsų), kuriuos galėjo 

by kas parduoti. Tačiaus 
teisingasis mūsų Grigas su
tikęs pirmą policistą šį ra
dinį jam atidavė ir bondsai 
grąžinti jų savininkams, 
Belden and Co. brokeriams, 
1 Wall St.

“Gal dėlto visi New Yor
ko dienraščiai taip sensa
cingai per kelias dienas 
skelbė šį nuotikį, kad Walk 
stryto distrikte pasirodė ‘ 
esąs tokio teisingumo žmo
gus, kaip benamis senukas lJ 
Grigas. Pagaliau šis lietu- 
vio teisingumas tinkamai 
įvertintas, ir mūsų Grigas 
momentaliai pasijuto pini
gingu žmogumi.”

Na, o štai kokis tas “pi- 
nigingumas”:

“Pirmiausiai apdraudos 
kompanija, kurioje šie bon
dsai buvo apdrausti, davė 
p. Grigui dovanų $75.00 ir 
pažadėjo jam mokėti po 20 
dolerių į savaitę per sekan-

I čias 10 savaičių iki pasi
baigs žiema. Turėjęs reika
lą su šiais bonais bankierius 
davė p. Grigui $25.00 ir gar
siakalbių judomų paveikslų 
traukėjas $5.00. Pagaliau, 
sugrąžintų bondsų savinin
kai, Belden kompanija, su
teikė p. Grigui pastovų dar
bą su $70.00 mėnesinės al
gos.

“Šiandien Wallstryto dis- 
trikto gatvėse jau nematyt 
sandvičių garsinimo iškabą 
nešiojančio nudriskusio, su
šalusio benamio senuko Gri
go. Šiandien tomis pačio
mis gatvėmis dideles sumas 
pinigų kainuojančias seku- 
racijas nešioja gražiai ap
sirengęs, linksmas p. Pra
nas Grigas, kurį amerikonų 
spauda skelbia Frank Gre- 
ges. Vadinasi, tinkamai 
įvertintas lietuvio teisingu
mas, kuris gali būti pavyz
džiu kiekvienam doram 
žmogui, kad visuomet ge
riausiai apsimoka būti tei
singu ir sąžiningu žmogu
mi.”

Tai taip džiaugiasi pa
triotai iš “Tėvynės” pasto
gės nuskurusio, išbadėjusio, 
suvargusio senelio lietuvio 

> teisingumu ir sąžiningumu;
Žinoma, nuo tautininkų 

. ^patriotų neatsilieka ir so- 
| cialpatriotai. Štai ką .“Nau

jienos” (No. 40) sako:
“Grigas yra jau senyvas 

žmogus ir labai . suvargęs. 
Jo drabužiai—tai gyvi sku
durai. Ir tai visai supran
tama. Ligi šiol jis nešioda- 

' vo garsinimų iškabas ir už į 
savo darbą gaudavo 50 cen-1( 
tųų per dieną. Iš tokio už-H 
darbio, žinoma, negalima1 
Ž“°™tkąi Greenui, ir nacionaliam

nusišypsojo. Radinio grąži- [Motor lokalo 
nimąs pastatė jį ; 1 ___ ____ _________ _ _
giausių žmonių eiles. Todėl R. s. Reisinger išvažiavo į pe- mų dirbimą ir pąrdavinėji-

Wallstrycio kompanija 
miausiai nupirko jam 
$75 drabužius ir davė 
bą.

“Sako, kad kai pirmą kar-’se- Jie—tie mūsų patriotai je paaiškinimą keletos nau- 
tą nuskuręs jis atvyko į of i-;—ant kiekvieno žingsnio jovinių žodžių. Maža, 64 
są, tai kilęs sumišimas. Kai bando pakenkti kovai už puslapių brošiūraitė, bet už- 
kųrie norėję net policiją pa-, darbininkų reikalus. Jie šai- veria savyje tonus darbinin- 
šaukti. Taip blogai jis at- posi iš bedarbių kovų, iš de- kiškos apšvietos. Kiekvie- 
rode. i

“Visai kas kita dabar: ‘politinis veikimas nukreipta
■apsirengęs jis yra gražiai ir palaikymui kapitalistinės 
atrodo tikras džentelmonas. sistemos, kuri yra priežas- 
Jis jau planuoja iš savo ur-,timi tokio gyvenimo, kokį! 
vo išsikraustyti ir apsigy- buvo priverstas gyventi j 
venti žmoniškesnėje vieto- Pranas Grigas.

Kuomet kapitalistai nu-
Grigas paeina iš Lietu- meta kokį nors trupinėlį

Amerikon atvyko tu-vienam kitam suvargusiam

pir- 
už

ALDU) 2 Apskričio 
Kuopoms Žinotina

je.

vos. Amerikon atvyko tu- vienam Kitam suvargusiam 
irėdamas 19 metų amžiaus.! darbininkui, turėdami tam 
Per visą laiką čia jis pusė-'tikrą išrokavimą, tai mūsų 
tinai skurdo ir vargo. Bet' patriotai pirštu rodo lietu- 
dabar atrodo, jog jo senatvė i viams darbininkams ir sa- 
buš laimingesnė.” i ko: _

Koks tai džiaugsmas mū-; apsimoka būti teisingu ir
“Visuomet geriausiai

sų patriotams lietuvio “pa-* sąžiningu žmogumi.” 
sižymėjimu!” Tik pamisly-'• Politinė to pasakymo rei- 
kite, nuskuręs, išbadėjęs se- kšmė yra tokia: jūs, lietu- 

|-nelis atsidūrė “laimingame viai darbininkai, būkite iš
tikimais vergais kapitalistų 
klasės, tai anksčiau ar vė
liau susilauksite laimės, 
kaip susilaukė Grigas.

Bet ir Grigo “laimė” gali 
pasibaigti už trijų mėnesių, 
nęs Belden kompanija jam

Į gyvenime!”
Bet tiems mūsų patrio

tams nei negalvoj, kad se
nelis Grigas per 48 metus 
Amerikoj skurdo ir vargo. 
Jiems negalvoj, kad Ameri
koj yra-šimtai „tūkstančių-^ r .
tokių senelių, lietuvių ir ki- prižadėjo darbo tik ant tri- 
tų tautų, kurie urvuose gy- jų mėnesių—ant “išbandy- 
vena, kurie išbadėję ir nu- mo.” Bet mūsų patriotai 
škurę. 'apie tą dalyką nutyli. Mat,

Jie dabar mato tik Praną jeigu tai primintų, tai. ta 
Grigą. Jie mato jį išėjusį iš “laime” neatrodytų tokiu 
Urvinio gyvenimo. Jie da-■ dideliu dalyku.
bar didžiuojasi tuo seneliu i Darbininkas.

Numatoma Greitas Streikas Automobiliu Industri 
joj; Nacionalė Automobiliu Taryba Rengiasi 

Prie Genėralio Streiko

Pastaruoju posėdžiu, daly
vaujant II Apskričio išrinktam 
komitetui išsirinkta sekantis 
veikiantysis komitetas:

Organizatorius d. A. Gil
man, susisiekimų raštininkas 
G. A. Jamison, turto raštinin
kas M. Dobinis, 152 South 
Orange Ave., Newark, N. J., 
iždininkė A. A. Lidęikienė.

Visos II Apskričio kuopos 
su visokiais reikalais kreipki
tės prie virš pažymėtų drau
gų-

Vienas iš žymiausių mūsų ' 
darbų, draugės ir draugai, Li
teratūros Draugijos nariai, tai • 
dabar einantis vajus už nau
jus narius į draugiją. Lai nei 
viena kuopa nepasitraukia iš 
kovos lauko nei per pėdą, nei 
per colį. Visi ir visos turime 
suremti jėgas ir padvigubinti 
savo kuopas dvigubai nariais: 
Atgal trauktis, kaip sakiau, 
nevalia, negalima, tai būt di
džiausias nusidėjimas prieš ' 
darbininkų klasę.

- Draugiškai,
G. A. Jamison, II Aps. Skr„

128 Roosevelt Ave., 
Livingston, N. J.

Newark, N. J
Cleveland, Obi°, — White 

Motor Suvienytos Automobilių 
Darbininkų Unijos lokalus, 
Vienas iš skyrių šios industri
jos, 20 d. vasario atsišaukė 
prie Nacionalės Automobilių 
Darbininkų Tarybos, i kad 
įrengtus prie suvienyto gene- 
į-alio streiko automobilių, taip 
ir dalių išdirbimo industrijoj. 
Šioji unija savo priimtoj re
zoliucijoj reikalauja permai
nos auto kodų ir Washing- 
tono sutarties, kuria einant pe
reitų metų kovo mėn: strei
kas baigtas suteikiant:

“Penkių. dienų, 30 valandų 
darbo savaitę.

Minimum metinę algą iš 
$1,560, su $30 minimum savai
tei paprastiem darbininkam ir 
$35 lavintiem.

Laika ir pusę už viršlaikį i . . .. ... » uz
ne

“Bausmė” Dešimt Dolerių 
“Laisves” Bhzarui

Keletas Newark o “Laisvės” 
skaitytojų ir rėmėjų buvo su
manę jau seniaus surengti dd.

troitą raginti, kad sutverus 
Centralę Auto Tarybą Cleve- 
lande. Toliaus prisirengimo 
rezoliucijoj sako, kad: “kovo 
mėn. sutartis automobilių in
dustrijoj žymiai pablogino są- Yuodeškams 20 metų ženatvės 
lygas, kaip kad buvo pir- netikėtą vakarėlį.
miaus... ir vienatinis kelias j Vėliaus gi pasirodė, kad 
lieka laimėjimui savo ręikala- < diena parinkta kaip tik ta, ku- 
vimų.ir pagerinimo darbiniu- 
kų būties, tai pačių darbinin- - daryti? Sujudom, 
kų pergalinga kova—streikas, Srutom, bet jau pervėlu. Ne
kito kelio nėra.” “ .................
Fisher Body Darbininkai Ju
da; Atmetė Labor Bosird Neva 

Rinkimus

Vasario 22 d. Fisher Body

ria įvyksta “Laisvės” bazaras.
, su-

ir dubeltava mokestis 
šventadienių, subatos ir 
dėlelienių darbą.

Panaikinti skubą, darbą

■ -! Co. Labor Board skelbia tu-1 aukojo 10 dol. 
rėsiant “rinkimus-balsavimus”, 'kad 
kad darbininkai pasiskirtų sa
vo reikalų atstovus, Tai žino
mas General Motor Co. triksas 
apgauti darbininkus su užtai
sytais balotais, “parodant” 
jiem, kad visa didžiuma dar
bininkų stovi už kompanijos 
planą — kompanijos uniją. 
Bet Fisher Auto unija paskel
bė ir kartu pranešė Wm. 
Greenui, kad nedalyvaus šiuo
se klastinguose balsavimuose.

Darbininkų ūpas stovi už 
visuotiną streiką ąuto indus
trijoj ir už “closed shop.” 
Verbavimas darbininkų į uni
ją eina geru tempu.

Bedarbis.

nuo 
kavalkų, bonus ir grupių sis
temą, su alga pamatuojant 
valandomis.

Panaikinti užsitarnavim-..
Skyrių ir kompanijos unijas.

Seniority teises.
Dykai daktaro pagalba ir 

patarnavimas be nuostolių al
gos už sugaištą laiką nuo a- 
mato paeinančiose ligose.

Bedarbės ir socialę apdrau- 
dą.”

Streiko prisirengimo rezo
liucija su reikalavimais pa
siųsta ADF prezidentui, Wil- 

uta l. i • -Jliam Greenui, ir nacionaliam BIRMINGHAM, Ala. —
Dabar ir Grigui laime įsekr. Francis J. Dillon. White Per 20 metų; Alabamos vals- 

. . , , prezidentas, tijoj buvo griežtas įstaty-
te181/1, JVyndham Mortimer, ir sekr. mas prieš alkoholinių gėri-

“Slapieji” Ima Viržy . 
Alabamos Valstijoje

galima atidėt, ar kaip kitaip 
kur įsukti: Tad, jausdamiesi 
prasižengę prieš darbininkiš
ką dienraštį, pirmininkaujant 
d. A. Jamison ir jai prisimi
nus apie šią klaidą, svečiai su- 

ir pareiškė, 
mes .dabar jaučiamės, 

kaip ir maž-daug išsiteisę.
Aukotojų Vardai

* ‘^Jaunavedžiai” J. K. Yuo- 
deškai dolerį. Po 50c—Mile- 
vičia, čibirkai, Skeistaitis. Po 
30c—Lelešius, Butkus. Po 25c , 
—Mikionis, Yeskevičius, Stock 
kus, A. Yuodelis, Daraška, Su- .. 
beckas, Kutkus, j Vitkauskas, 
Kunickis, Vaitkus* H. Vinicks, 
Yuodelis, Bazjliauskienė, Anna, 
Luškauskas, Macijauskas, J3in- 
člpkas, Ag. Adams, Daubaras, 
Adelė Roberts, Balnys, Dainie
nė.

Manau, kad “Laisvė” atleis 
mums mūs neapsižiūrėjimą.

Rengėjos aukotojams taria 
darbininkišką ačiū.

Dalyvis.

nimąs pastatė jį

mą. Dabar padaryta balsa
vimai; ir 7,485 balsų dau
guma piliečiai pasisakė už 
v a 1 s t i j inio “prohibišino”.. 
švelninimą.
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Sovietų Sąjungos Orlaivininkystė i žemės ūkiu, su išimtinai silpna pra- tikrą laiką, bet tokios valdžios galas Jair, senatorius Bob LaFollet- 
mone, iš žydų apgyvendinimo ruo- yra čia nat.” 4. u niui t aVaIIaHa a-hK
žo su jo nežmoniškais pasityčioji- rrac, <• to $. q • 4 c • i te, gub. I hil. Lai Ollette, gub. 
n,aįs Baltrusija virto p”S„įa ,r,a. tlesa' , B?‘ .S?v,.el’. Floyd B. Olson, Dr. F. E.

X„i:__ • • 1 . ... . . " vnld'Zin an zl.avkininlra io I >. . *■

zacijų. Taigi, kaip jauni, taip 
ir suaugę nepamirškite. Mo
kykla prasidės su kovo 17 die7 
na. Tą vakarą atvykęs iš New 
Yorko mokytojas pasakys 
įžanginę prakalbą, o sekančią 
dieną prasidės mokykla. Visi

B. M.

valdžia su darbininkais ir valstie-j 
čiais drūčiai susirišus, ba valdžia Townsend, general Jacob 

Coxey, Norman/Thomas, Wal-
čiu. Ne taip, kaip fašistų valdomo-■ ter W. Waters, senat. Norris, 
se šalyse.

Lapinas tauškia apie “nepasiten
kinimą” Sovietų Sąjungoje ir sako,' 

j kad Sovietų jaunimas laukia pasau- 
į lines revoliucijos.

Taip, tas tiesa, nepasitenkinimas

socializmo šalimi, industrialiniai ag
rarine šalimi, su aukšta technika.
kaip pramonėj, taip ir žemės ūkyje, yra pačių darbininkų ir valstie-
šalimi visuotino raštingumo ir smar
kaus kultūros žydėjimo, socialisti-

! ! nes savo turiniu ir nacionalinės sa-1
kuris ti be apsistojimo apie 400, v<> forma.”

OT-‘ Lapinas toliaus kalba: -
“Del žemės jie padėjo bolševikams Į 

pravesti visą, revoliucija. Bet, deja, ■ 
bolševikai valstiečius apgavo,

Į valdžia teroristam davė perdaug jsi- pirštus, 
galėt ir Sovietų liaudis reikalavo, •

Sovietų Sąjungos orlaivi-į “O ką mes atsiekėme to- 
ninkystės industrija yra lio nuskridime? Į 10 metų 

^milžiniška. Tą patvirtina mes daug padarėm.
* vien išbudavojimas 

sim Gorki” orlaivio, 
kuris gali vežti didelį 
n į ir su juo sudaro 
nūs.

Tada 
“Mak-.mūsų orlaiviai galėjo skris-

1 xaa I L ? 1 — —. —. — —. — —- _* A f \

krovi- i kilometrų, o dabar “RD 
54 to- laivis išskrajojo be apsisto-| 

jimo ir be kuru papildymo 
ore net 12,400 kilometrų! jiems žemės nuosavybėn.

. - , , . ; Cl<4 VIOCll lllVIUUJU. OUVie- *• w,

10 metų atgal mes pra- tų Sąjungoj valstiečių rankose be- kad teroristai būtų prašalinti. Antra, 
dėjome nuo to, kad mūsų 
orlaiviai galėjo vežti tik 1 

vedėjas. Tarpe kitko jis sa-į keliauninką; dabar lėktų- 
kė: Ivas “Maksim Gorki” gali bolševikai valstiečių neapgavo.

Lapinas sako:
“Iš tikrųjų gi visi yra neturtingi, 

nes nieko neturi bolševikai.” Čia 
trumpai turiu priminti, kad Ameri
ka buvo ir r.okuojasi pasaulyje tur
tingiausia. Bet tik tuom skiriasi Am
erika nuo Sovietų Sąjungos, kad | 
Amerikoj milionai žmonių be darbo ' 
ir badu laipsniškai miršta, dirbtuvėse 
mašinos rūdyja nevartojamos, dirb- ( 
tuvių langai išdaužyti, o Sovietų Są- i 

, jungoj žmonės visi užimti darbu. I 
Aikštėj daug lėktuvu, ir vi- i Tai yra aišku, kad kaip darbo yra, I 
si jie sovietiniai, iš mūsų|tai ir maisto yra jvales. Dirbtuvės 

j statomos naujausios mados, mašinos 
gaminamos geriausiu ir naujausiu 

Į išradimu, ir visos pilnais garais dir- 

I vikų šalis eina prie turtingumo, o 
ne prie bankrūto.

“Nepasitenkinimas Sovietuose die- 
a. (ut.iwn sapnuoja Lapinas.

“Bolševikai prieš keletą metų sakė: 
, ‘Palaukit, palaukit, tavariščiai, mums 
Į tik dabar taip sunku, bet pabaigsi
me piatitetką, viskas bus gerai, at- 

isidusime lengviau.’ Pirmoji piatilet- 
’ ka pasibaigė, prasidėjo antra, o ger-

Suva-Pereitame Sovietų 
žiavime už orlaivininkystės 
industriją raportavo drg. 
Margolin, tos industrijos

Mes ypatingai džiaugia- ?5 žmones.H

mės raportuodami Sovietų
suvažiavimui, kad pagerėjo gU mes budavotume tik vie- 
mūsų gamybos produkcija, nodus orlaivius. Mūsų lėk- 
kas yra patsai svarbiausias tuvai, išeinanti iš fabrikų, 
ir sprendžiamasis atsieki- yra įvairūs, gerai pagamin- 
mas. Savo darbe mes atsie- ,įj įr suteikiami mūsų armi

jai. Jūs matėte Raudonoj

“Būtų mažai naudos, jei-

iš Nebraska; Cutting, iš New 
Mexico; Frazier ir N'ye, iš 
North Dakota. Visi be išim- 

! ties yra ūtopistai-fasistai. Dar- 
1 bininkam reikėtų šiuomi susi-

kėme tos padėties, kad kiek
vienas darbininkas, kiekvie
nas inžinierius, kiekvienas 

‘budavotojas <
kiaušiai ir aiškiausiai su
pranta tą didžiulę atsako
mybę, kurią jis turi prieš

oriai Vių pui- Medžiagų,

savo šalį, revoliuciją, prieš vjsk^ kas galima.
musų didžiulę partiją už

daugiau naujų narių. Girdė
jau, kad bus rengiamas kon
certas ir musų choras bus 
kviečiamas dainuoti. O kada 
nebūsime prisirengę ir nemo
kėsime dainų, tai bus labai 
negražu.

Kitas svarbus dalykas: yra būkite, 
rengiama darbininkiška lavi-Į 
nimosi mokykla, tai visi cho-, 
ro nariai turėtumėte užsire-

l mokyklą, 
lankydami mokyklą, mes su
žinosime labai

et, (leja, viuoa, iicpaaucuiuuimus ...... . . .. . .
, nedavė Sovietuose kilo už tat, kad Sovietų rūpinti ir neleisti progų pro gistruotl ir lankyti

čia Lapinas visai meluoja. Sovie-

veik viskas. Dvarininkai išnyko, di
dieji buožės nyksta patys per save. 
Perėjo ir pereina viskas iš valios į 
visuomenės rankas. '

žinoma, kad Sovietų jaunimas lau
kia pasaulinės revoliucijos, tada So
vietų gyventojam, ypač jaunimui, 

Tas parodo, kad stovčt ant sargybos ir apsaugot So- 
’.vietų šalį nuo teroristų ir kapitalis
tų nereikės. Jaunimas daugiau turės 
liuoso laiko mokslo šakose siekti.

Lapinas sako: “Visa tai rodo, kad 
dabartinėje Rusijoje ne viskas tvar
koj. Bolševikų valdžia vieną gražią 
dieną gali sugriūti. Reikia tik pa
laukti, kol masės daugiau susipras.” 

Tiek tik tenka pasakyti, kad So
vietų valdžios sugriuvimą nelaimin
gas Lapinas peranksti sapnuoja!

Amerikos Darbo Federacija, j mums reikalinga

- ssu musų paga- 
mintais motorais... į 

“Orlaivininkystės gamyba t ba- Igv git0 yiso bolše“
padarė labai daug, bot ne 

, Dabar
mes jau■ turime karinius'na dienon auga

orlaivių tinkamumą, uz mo- lėktuvus, ir aš jums teisybę |< 
torų gerumą, už jiepavojin- pareiškįu< kad dabar, turint | 
gą skrajojimą mūsų raudo- orlaivininkystės industriją,,
nųjų lakūnų.

u „ . . kurią įrengė Sovietu šalis,
Kovoje uz geresnę pro- mes galime gaminti oriai- būvi,o kaip nebuvo, taip nėr. Jeigu 

dukciją orlaivininkystės in
dustrijoje fabrikai pasiekė vįska, kas tik yra kapitalis- j

vius, kurie toli pralenkia žmonės gaudo šunis, pjauna juos ir 
į valgo jų mėsą, tai matyti ne iš gero 
tai daro.”

Ant šito bjauraus melo pati So-
lenktynes už gerą darbą, j tu šalyse. Ir tą mes padary-
Mes gerai suprantame, kacl'^ipQe, todėl, kad Sovietų sa- viettj liaudis atsako, štai tam pa

reigu atsieksime to, kad vi- jliai vra reikalingas galine-as ičia™ numeryje, “r..
sos svarbiausios orlaivio da- ’orlaivynas. kad niekas neiš- jaf”
lys bus pagaminamos pui-(drįstų prieiti prie mūsų sa- Baltarusijos sovietų

čiam numeryje, “Raudonasis Arto
jas” rašo:

“Sausio 14 d. atsidaro XI visos 
į suvažiavimas. 

Susirenka šeimininkai vienos sąjun-• kiai, tai mes atliksime už-jjes rubežių. 
davinį, mums pastatytą drg. 
Stalino ir
mūsų Raudonąją Armiją, rįs visais svarbiais orlaivi- 1 pai primena apie sunkią baltarusių 
mūsų garbingus lakūnus ge- ninkystės darbais vadovavo, tautos praeitį, jie skiria lafsva dar- 
riausiais orlaiviais ir moto- bus "tvirčiausia visame na- bo pasauli nuo ir išna“-
rais. _ ' ’ saulyie. ir mums nenavoiin-!

“Partija išauklėjo i 
♦.tarpe tokius kadrus 
struktorių, inžinierių ir 
kvalifikuotų darbininkų, ku
rių pastangomis pagaminta 
visiškai naujos rūšies orlai
viai ir motorai. Raudonoji 
Armija, jos didžiausias kar

vedys drg. Vorošilov, mūsų 
didvyriškas Raudonasis Oro 
Laivynas gavo tokį techni-

“MŪSŲ orlaivininkvstė po &ings respublikos neįveikiama tvir- 
apginkluosime vadovyste drg. Stalino, ku-

mūsų gį priešai, kurie išdrįs pul- 
> in" ti ant mūsų rubežiu.”

D. M. šolomskas>

Worcester, Mass
Kodel “Amerikos Lietuvis” Taip 

Meluoja?
“ Arnikos T.Inr«vin” Nn 5. v^S^’O.

9 d., r"*inėlis ten UnV]
1 nino. Tas žmogus bando

kinį apšarvavimą, kuris jų *™e5žt Sovietų Saiunga.
1 v, n . • “Amerikos Lietuviui.” kaino fašistis-rankose užtikrina nepasie- kom ]aikraščiui> toki raSiniai labail

tove stovinčios Sąjungos vakarų ru- 
bežių sargyboje. Parubežiniai stul-

Trumpos Žinutės iš; 
Kovos Lauko

per vietinius darbo pardavi- 
kus, buvo pardavus dviejų 

‘mainų aukso mainierių strei
ką, bet ne ilgam. Mainieriai 

| vėl. sustreikavo ir tvirtai lai
kosi. šitas streikas tęsiasi jau' 
nuo spalio 1 d., 1934. Tuo in-į 
žinierium buvo Joseph Mi
chael Casey, kuris atstovavo 
mainierius, kaipo Amerikos 
.Darbo Federacijos organizato- 
Įrius, ir pardavimo sutartį pa-'
sirašė, bet veltui. Dabar kom-

1 panijos prievarta su vigilantė- 
mis nori priversti streikierius 

j dirbti. Du šimtai prisaikintų 
samdomų deputatų, vigilantes 
ir valstijos policistai, būk tai 
Citizens Protective League ap
gina nuosavybę - amerikoniz- 
mą. Aukso mainų streikie
rius areštuoja ir šaudo gazo 
bombomis, degina streikierių 

streiklau- 
Streikieriai vy- 

ar rai-moterys karžygiškai kovo-

SAN FRANCISCO, Calif.— 
čia yra priduotas padavadiji- 
mas (ordinance) Direktorių 
Boardui. Jei šis padavadijimas 
pereis, tai bus visiškai užgin- kempes ir gabena 
ta koks nebūk plakatas ar ap- žius į mainas, 
garsinimas dalinti gatvėj 
nešioti prie durų, apart laik- ja, mainas pikietuoja ir strei- 
raščių. To padavadijimo pavo-1 klaužius pamokina. Streiką fi- 
jus yra toks pat, kaip pietų—<■ nansiniai geriausia remia San 
South San Francisco, kurį le- Francisco Laivakrovių 
gališkai patvirtino Jungtinių ciacija, kuri pasiuntė 
Valstijų Aukščiausias Teismas.! (du šimtu).

Kai ifornijos Universiteto 
“National Student League” iš- ! 
leido atsišaukima-obalsį vieny-■_ . . ,, . r f. 1 Francisco ir bus rodomabes ir gatavones prie pasauli
nio streiko, kuris įvyks balan- : 
džio 5 d., prieš karą-fašizmą 
ir verstiną mokinimą milita- ‘

Dabar rodoma filmą

Asso- 
$200

savo 
taipgi 
ro ir

daug,
žinoti

apšvietos,

kas 
del

asmeniško
del gerovės mūsų cho- 

kitų darbininkų organi-

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2Driejy Svaru Dėžė 7 0 
6 Skirtingu Rūšių • ve

Persiuntimas Apmokėtas
Neužleiskite šalčio ar kosulio 

Imkite Bret-O-Col Tabletus 
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

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

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

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

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

iš

Kartu su užsakymu prisiųskite i 
ir mokestj. Galite mokėti pašto

. . stampomis. > ;
Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų, t

Įvairiose pare ngimuose 
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.
g Telefonas: Evergreen 7-7770

1 PAUL GUSTAS 
į LIETUVIS GRABORIUS
2 Sena), dirbąs graborystės pro- 

fesijoje ir Brooklyno apielin-
S kėj plačiai žinomas. Tik dabar
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja
3 balsamavimu ir palaidojimu
5 mirusių.

iį Veltui Chapel Šermenim
Q Parsamdo automobilius šerme- 
5 nims, vestuvėms, krikštynoms 
?, ir kitokioms parems
T šaukite dieną ar naktį

| 423 Metropolitan Avė.
7 Brooklyn, N. Y.

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

(April).

San 
kitur 

Kalifornijos valstijoj “Trys 
Dainos Apie Leniną.” Kam 
galima, reikia pamatyti šitą 

.... filmą. Paveiksle rodoma Leni- risko muštro universitetuose. 1 f "... 
šiemet už streiką pasisakė Na- sako; „Su Rug.
cionale Studentų Lyga, pasiiiuosavimu

Dviejų spalvų spaudos, su 
draugijos vardu, 
vės“ 
jums

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.

Lais- 
automatas padarys 
barčekius sekamom 

kainom:
$ 50.____ Kaina
$100.____ Kaina
$150------- Kaina
$200-
$250-
$300-
$350-
$400-
$450-
$500-
$600—

ho atsiekimai po jo mirties. 
"Su Rusijos dar- 

i visas | 
pasaulio proletariatas išsilais
vins save iš po kapitalizmo re
težių.“ Tik viena valstybė— 
Sovietų Sąjunga ir dalis Chi- 
nijos darbininkų gali pasakyti: 
“Čia mūsų žemė, mūsų žemės 
mineralai, mūsų išdirbystės- 
fabrikai, mūsų ligoninės, po- 
silsio kurortai, mūsų teatrai- 
kliubai, mūsų viskas, ką tik 
pieš savo' akimis matome, 
mums viskas priguli!”

Dar daugelis iš darbininkų 
klausia save, del ko Kaliforni
jos reakcinė cenzūra leidžia 
rodyti tokį paveikslą kaip 
“Three Songs About Lenin?” 
Dėlto, kad sumulkinti darbi
ninkus su apgaule demokrati
niu principu, kad pasirodyti, 
būk šios valstijos reakcija ne
santi tokia žiauri, kaip kad 
darbininkų spauda ją nupie
šia.

Į dojimo pasaulio. Ant Oriesos upės 
1 dabar dainuojamos naujos dainos apie 
kolchozus, nugalėjusius skurdą ir 
buožių priespaudą, dainos apie sa
vo Sovietij valdžią, dainos apie 
džiaugsmingą gyvenimą, apie dar 
puikesnę ateiti. Ne be reikalo taip 
jautriai klausosi tų naujų dainų mi
lionai valstiečių baltarusių, esančiu 
kitoj rubežiaus pusėj.

“Klampynės, pelkės, puvėsių liūnai, 
nuskurdę, dvarininkų ir caro valdi
ninkų suvarginti kaimai, suskurdęs 
ūkis, užuita, betėisė tauta, kuri ne
turėjo teisės kalbėti savo prigimta 

drūčiai kalba» štai kuo buvo Baltarusija ca- , 
Žinoma ro la,*^a’s- ^17 metų Spalis pradėjo

I naują Baltarusijos tautos istoriją...;
Į “Nebepažint 
| jos. Dešimtys 
rikų ir zavodų 
tus. Užbaigta

tetas Metodistų Jaunuolių, ir 
Lyga Industrinės Demokrati
jos. Planai prirengiami del 
“suvienyto fronto“ organiza
cijų, kurios apims visą šalį, ir 
išeis daugiau kaip 100,000 
studentų į streiką.

Kalifornijos dyka žemė už
ima 108,422,000 akrų. Iš to 
skaičiaus daugiau kaip 37,- 
000,000 akrų, veik vienas treč
dalis, yra valdžios rankose.

Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertis 
Vertės 
Vertės 
Vertės

_ Kaina 
_ Kaina 
__ Kaina 
_ Kaina 
‘„Kaina 
_ Kaina 
_ Kaina 
_ Kaina

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

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

NAMAI

1st. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

Mes
Brangakmenai 

perkame seną auksą

šiandieną Baltarusi-, gan Francjsc0 a 80 000 

per pastaruosius me- ^bedarbią, gyvenančią iš salpos. 
pagrinde visuotina, Visoj Kalifornijoj yra bedar- 

kolektyvizacija, tūkstančiai kolchozų bįų arįį mj]iOno. Pereita me- 
Palypnus siuos h#2ų kovoj už augštą dertių. 11 generaIio streiko ]aikį p0.

... .......... -j proletarinė savo turiniu, kultūra, hcija areštavo 909 darbinm- 
. j Savas baltarusiškas teatras, savo Ii- kus; aktyviškų komunistą 

nežino, nei teratūra, savo rašytojai ir poetai, 1 areštavo 151 (neįskaitant 18 
šimtai laikraščių, nauja Baltarusijos teisiamų Sacramento ir kitur), 
mokykla, nauji universitetai, nauji.. .... ...
miestai. Tautybės, gyvenančios So. Radikalų nuo Įvairių orgamza- 
vietų Baltarusijoj, rusai, lenkai, žy-jcŪą buvo areštuota 22 darbi- 
dai, lietuviai, gavo visas galimybes ninkai. Iš 909 buvo 262 sve- 
kultūriniai vystytis savo gimtąją kal
ba.”

Kitoj vietoj rašo:
“Stalino nurodymais, pasekmingai 

kovoja už’ pilną įgyvendinimą obal-

kimų ir neįveikimą oro ru
bežių mūsų didelės socialis- 
tinės gimtinės.”

Drg. Tupulievo Balsas
Profesorius A. N. Tupu- 

'liev yra vienas iš geriausių 
orlaivininkystės inžinierių 
pasaulyje. Jo konstrukcijos; 
orlaiviai yra Žinomi “ANT”, nas“Hitleris, Lenkiją valdo vienas 

“GAGI” ūi- Pilsudskis. A. Lapinas nežino nei to, 
kad komunistai Sovietų Sąjungą 
ne valdo, bet jai vadovauja. Toliau 
jis rašo:

“Ir kaip tos plačiosios masės ne
sipriešina prieš bolševikų daromą te- sj0 apįe pavertimą kolchozų bolševi- 
rorą?” Klausimas kokį ir prieš ką jjgkgjg jr kolchozininkų pasiturin-

patinka, štai ka A. Lapinas rašo:
“Sovietų Rusijoje yra apie 160 mi- 

lionų gyventojų, komunistų gi yra tik 
anie 2 milionai. 7 
skaičius keista darosi, kaip tie du mi- 
l-’nnai bolševikų gali valdyti likusius 
158 mlionus.”

Pirmas, A. Lapinas 
kaip Sovietų Sąjunga vadinasi. An
tra, jis nenam’slina. kam caras vie
nas valdė Rusiją. Dar Lietuvą valdo 
vienai Smetona. VoVietiia valdo vie-

Sieninių 
Laikrodžių
Vedybiniu

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Pacific.

# Jis kalbėjo nuo
džiausiu orlaivių ir motorų
gaminimo fabrikų. Tarp ki- j

1 ta ko, Tupuliev pareiškė:
“Orlaivininkystė, žinoma,

i-* ---- - —KisKais ir KoicnozinmKU pasicurin-negalejO atSlllKtl nuo tų cn-. Sovietų bolševikai daro terorą? So- čiais. \ Oršos rajono kolchozninka1!
vietų Sąjungos gyventojai tik tero- rapOrtUoja: “Grūdų šiais m. darb- 
ristus prašalina, kurie iš kapitalis- dienini išeina 3 klg., o praeitais me- nuo

Hartford, Conn
Laisves Choras ir Jo Veikimas

delių budavojimo darbų, ku
riais gyveno visa šalis. Ką 

,mes nuveikėme į šį laiką? 
Per paskutinius 10 metų, 
mes nuo mažiuko, vienam 
keliauninkui ir vairuotojui 
orlaivio su 
atėjome iki 
sim Gorki”

*jėga.
“Abelna

jėga per tą laiką paaugo 
200 kartų. Visi orlaiviai— 
tai mūsų, sovietiniai orlai
viai. “Maksim Gorki” lėk
tuve mes neturime nei vie
no šriubo, atvežto iš užsie
nio,—viskas pagaminta mū
sų sovietiniuose fabrikuose!

/ *• i • • ' "sios pergales taip žymios, kadSunkumas šio orlaivio yra iš pašaknų pakeičia Sovietų Ba]ta. 
100 kartų didesnis, negu rusijos išvaizdą. Iš atsilikusio caro 
tas, kuris buvo 10 metų at- carizmo pavergto,

- pnslėgtp juodašimtiškos policijos ir

35 arklių jėga, 
giganto “Mak
su 7,000 arklių

mūsų orlaivių

timšaliai, iš tų 9 buvo perduo
ta Jungtinių Valstijų Imigra
cijos Biurui. Buvo daugiau, 
bet rusus paleido. Viena, So
vietų Sąjunga ne visus priima,
o kita, už kitus Sovietų Są-' Nėra žinios kame yra prie- 
junga reikalavo atmokėjimo žastis šiuo sykiu su mūsų cho-

» Jungtinių Valstijų už ristais, o ypatingai su mergi-
tmių šabų yra importuoti. Yra taip tajs buvo į 9 ^ig.. bulvių vieton pra-.kiekvieną priimamą atgal. So- nom, kad labai prastai lanko-

eitais metais 3 klg-’ gaunam 10 klK'i vietų Sąjunga laikosi to nusi- si į pamokas. Gerai d. B. R.
kad W E statymo: jeigu pilietis per me- per jaunuolių skyrių pastebi
rytų vergais kitų šalių kapitalistų. |metais šimtai kolchozinių šeimynų ^us dirbdamas sueikvojo savo jo, kad Hartfordo merginos

Toliau A. L. kalba: tnHrirmmi I onoro’iia šins šalips atstntvmni nusileido ir nekreinia domės iToliau A. L. kalba:
“Vedant revuliuciją žadėjo, kad vi

sa valdžia ir žemė būsianti atiduo- j 
ta darbininkams ir valstiečiams, 
valstiečiam gi. kurie sudaro Sovie
tuose gyventojų daugumą, daugiau 
nieko ir nereikėjo Jie netgi nesirū
pino paimti valdžią j savo rankas.”

A. Lapinas čia visai išėjęs iš vė
žių. Revoliucijos vadai ką žadėjo dar
bininkams ir valstiečiams, tą jr iš
pildė. Darbininkai ir valstiečiąi val
džią paėmė j savo rankas. Ir komu
nistai yra tie patys darbininkai ir 
valstiečiai.

Štai rašo “Raudonasis Artojas” 
(nr. 3, sausio 17, 1935), apie So
vietinės Baltarusijos laimėjimus:

“šios pergalės taip žymios, kad

gyvens pasiturinčiu, kultūringu gy- 
. venimu’.”
1 Šitas pranešimas tik iš vakarų pa- 
rubežio, o visos Sovietų Sąjungos 
permaina, tai platus aprašymas.

Rašo Lapinas: “Bolševikai, tiesa 
sakant, ir patys pamatė jau žmonių

energiją šios šalies atstatymui, 
tai turi būti ir jo užlaikymas 
senatvėj.

apsileidę ir nekreipia domės į 
chorą.

Man rodos, reiktų daugiau 
draugiškumo link naujų na
rių. Jeigu nauja mergina atė- 

. viena
Kas dar neskaitėte “Lais

vėj” Kompartijos Centro Ko- jus į chorą bus palikta

Laike 
puikią

vasario mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės. | 

ar,. rn,rrir.. .'"i,     ir —J

DIDELIS NUPIGINIMAS 
Dviejų dolerių vertes knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskubusi D-ro Robinsnno 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

nepasitenkinimą, bet ką jie dabar miteto Plenumo (sausio 15-18 kur sėdėti kampe, senesnieji, į*
OI, ■ _ — . m. . . — - » ! - — - _ '

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS f

“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končiusveiks?” _ Į dd., 1935) rezoliuciją? Tai
valdžia nepasitenkintų, tai labai &reitai gaukite, ten rasite apie 
lengvai padarytų perversmą, ir kitą . ha eina kalba. O jei ne, tai 
valdžią pasistatytų, ba pas juos ran-' pasipirkite šią brošiūrą (3 cen- 
dasi ginklų jvales. Bet pasirodo, kad tai) Earl Browder ir Jack 

~ .Stachel, “How Do We Raise Harfordą pralenks! Ir tada 
Question of the Labor Party. 
Yra prirengiama tverti trečią džiausio choro palikti mažiau- ' 
partiją ir bus šaukiama kon- siu. 
ferencija Omaha, liepos 1-4! Jeigu nenorime, kad taip 
dd. Į konferenciją kviečiami: atsitiktų, tai, draugai ir drau- Ž
“tėvas“ Coughlin, Louisianos ges, subruskime! Lankykime ž _______________________ _______ ■_________ »»

dvarininkų, iš krašto su atsilikusiu , teroro pagelba laikytis valdžioje tam. į sen. Huey Long, Upton Sinc- [ pamokas ir traukfme į chorą

valstiečiai bolševikų valdžią labai 
myli.

Drg. Kirovo laidotuvėse Maskvoje 
dalyvavo 1,200,000 žmonių. Tas pa
rodo, kaip didelis yra darbo žmonių 
prisirišimas prie bolševikų valdžios.

Lapinas tęsia savo kalbą: “Ta- 
Čiaus teroras niekuomet prie gero 
neveda. Tai aišku, kad galima su

hariai nebandys susidraugau
ti, o tik savo atskirom gru- 
fėm grupuosis, tai žinoma,

ad nauji nariai nesilaikys. O
tai aišku, kad New Britain’as 

pralenks! Ir tada,
kaip mums bus gražu: iš di- ?

“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.

I 
j
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Ketvirtas Puslapis LAISVU Pirmadienis, Kovo 4, 193£

PITTSBURGH© IR APIELINKES ŽINIOS A.P.LA. REIKALAI
APLA Finansinis Stovis

PRANEŠIMAI Iš KITUR
*

Draugo Vinco Mickevičiaus- 
Kapsuko Mirties Minėjimas
Ketverge, Kovo (March) 7, 
1935, LMD svetainėj, 142 Orr 
St., Soho-Pgh, Pa. Pradžia 

7:30 vai. vakaro. įžanga 
Veltui

Draugai darbininkai ir dar
bininkės Pittsburgho ir apie- 
linkės! Kviečiami susirinkti į 
šias labai svarbias prakalbas 
paminėti drg. Vincą Kapsuką, 
didįjį lietuvių darbininkų va
dą, mirusį Maskvoj vasario 17. 
Kalbėtojai aiškins jo gyveni
mą ir darbus. Liet. 
Choras dainuos tam 
pritaikytas dainas.

Atsilankę į šias 
susipažinsite su d. 
veikimu, kaip 
tais vadovavo 
carizmą ir už 
žmonių laisvę,
kui buvo kankinamas kalėji
muose; kaip jis atvykęs Ame
rikon 1916-17 m. vedė griežtą 
kovą prieš nukrypėlius nuo 
darbininkų kelio; kaip jis vėl 
dalyvauja Petrograde 1917 ir 
gina jį nuo kontr-revoliucio- 
nierių; kaip jis 1918 m. Lie
tuvoj vadovauja kovoms išvi
jimui vokiečių ir įkūrimui Lie
tuvos darbo žmonių valdžios,

D ar b. 
momentui

prakalbas 
Kapsuko 

1905 me- 
prieš

jisai
kovoms

Lietuvos darbo
kaip jisai pas-

lintis ir tai nesusitaiko, bet 
kasgi būtų, jeigu jie visi nu
važiuotų į Lietuvą?

Dabar apie patį tautininkų 
vakarą: pirmininkavo duonke
pis P. Pivariunas. Atidarė va
karą su amerikonišku himnu, 
o paskui — lietuvišku. Mat, 
jiems tas pats. Buvo du cho
rai : ukrainiečių ir tautiškos 
bažnyčios. Po dainų pirminin
kas išgarbino Gedeminą ir Vy
tautą. O vienas amerikoniškas 
tautininkas, Ant. Marčukonis, 
suriko 
bimui 
stovo, 
trečia

Toliau perstato Dr. Bagdo
ną. Tas, kaipo ponelis, visai 
neiškalbus, publikai nesigir
di. Jis išgyrė pirmus lietuvių 
karžygius, Lietuvos tautą ir 
visą jos “demokratiją”. Bet nė 
žodžio neprisiminė apie dar- 
bininKUS, kurių buvo pilna 
svetainė. Jiems norėjosi išgirs-

APLA 2, 17 ir 50 kuopų 
atstovai vasario 17, 1935,
peržiūrėjo visą APLA finan
sinį stovį ir surado sekamai: 
Per

Per

1934 
buvo
1934 
buvo

m. įplaukų
$15,789.80 

metus įšlaidų
13,225.04

į publiką sustoti pager- 
kraugerio Smetonos at- 
Bet kaip atėjo, tai tik 
dalis publikos sustojo,

o išeinant nė vienas nebestojo. 
Pirmininkas perstatė kalbėti 

Johanną Baltrušaitienę. Ta 
kad išgyrė lietuvybę verkda
ma. Daugiau nieko nepasakė,, 
tik jai lietuviai, lietuvių krau
jas ir tauta brangiausia (Hit
leris lygiai taip kalba apie vo
kišką kraują, na, ir taško vi
som pusėm — R).

ti apie Lietuvos darbininkus. 
Tačiau tas poniškas lietuvis 
pasakė kelis švelnius žodelius 
pagyrimui Lietuvos ir jos po
nų valdžios, o nei žodžio apie 
ūkininkus, ūkininkų tarnus ir 
fabrikų darbininkus, kaip jie 
gyvena. Ant galo pasakė, kad 
Franci j a ir Anglija esą geri

Rusija,

teisėjas 
atsiuntė

Lieruvos užtarėjai, o 
tai arčiausia.

Buvo pakviestas
Smith, bet nepribuvo,
kitą į savo vietą. Keletą kitų 
kalbėtojų buvo ir, kuriuos tik 
girdėjau, visi gyrė lietuvybę. 
Aš gi, galo nesulaukęs—aplei-

Ten Buvęs.

South Bostono Žinios
Draugo A. Bimbos Prakalbos 

Gražiai Pavyko
Septintą vai. vakaro jau pu

siau pilna svetainė, o 7 :30— 
kaip pagalios tampa Lietuvos'sėdynių trūksta, apie 150 sto- 
Sovietų Respublikos preziden- vinčių. Draugo kalbėtojo dar 
tų. Vėliaus, nuvertus Sovietų nėra, žmonės nerimauja, abe- 
Valdžią Lietuvoj, kaip jis į joja, ar pribus. Dar keletą mi- 
slaptai organizuoja Lietuvos i nučių—pribūna.
darbo žmones. Tai buvo didis

r ašy toj as, Am e ri k o j m es 
turime nemažai jo parašytų 
knygų. Tad visi dalyvaukime 
pagerbimui savo vado.

Kviečia visus Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Ketvirtas Apskri
tys, Komunistų Partijos Penk
to Distrikto Lietuvių Biuras.

du

tuo
ir

Iš Tautininkų ir Socialistų 
Prakalbų

Pittsburghe buvo net 
Lietuvos nepriklausomybės 
kos metų apvaikščiojimai 
pačiu kartu. Tautininkai
socialistai turėjo apvaikščioji- 
mą LPVP Kliube, 1723 Jane 
St., o rymiški katalikai kitoj 
vietoj, taipgi South Side. Lie-i 
tuvos valdžios atstovą Bagdo
ną vieni tempė į savo pusę, o 
kiti į savo, tad jis dalyvavo 
abiejose vietose.

Keisti tie ponai: tik viena 
maža Lietuva ir maža grupė 
lietuvių nesusitaiko bendrai 
apvaikščioti savo tautinę 
šventę, tai sulyg to galima ži
noti, kaip visi Lietuvoj esanti 
poneliai nepasidalina Lietuva 
tarp savęs. Lietuviški ponai 
čia, Amerikoj, neturi Smeto
nos, neigi valdžios vietų da-

Vakaras prasideda su gar
binimu' li^efaiufošį ” ypatingai 
brošiūros “Komunizmas ar 
Krikščionybė.” žmonės go
džiai perka ir tapo išparduota 
163 kopijos.

Pirmininkas atidaro mitingą 
pranešdamas liūdną žinią — 
mirtį draugo V. Mickevičiaus- 
Kapsuko ir pareiškimui pa
garbos prašo publikos atsisto
ti 1 minutei. Minutė gedulių— 
tyla—dideliam lietuvių darbin- 
kų vadui-kovotojui. Ir priešas 
nulenkęs galvą stovi.

Taipgi praneša, kad į šias 
prakalbas buvo kviestas ir 
“Darbininko” redaktorius, bet 
gautas atsakymas, kad nebū
siąs, nes skirtumus-ginčus, ko
ki esą tarpe komunistų ir ka
talikų tegalima esą išrišti tik 
spaudoj. Prakalboj d. Bimba 
tinkamai atsakė, kodėl “Dar
bininko” redaktorius negali 
stoti ir apginti savo poziciją, 
o jis, tai yra Bimba, ir bažny
čioj darbininkams kalbėtų, 
jeigu leistų. Nėra reikalo d. 
Bimbos kalbos turinį čia ap
rašyti ir negalima, tam reiktų 
greitraščio specialisto.

rio 26 d. pašvenčia niekinimui 
ir šmeižimui d. Bimbos pra
kalbos visas 4 špaltas. Kuni
gas K. Urbonavičius tam pa
čiam numeryje, savo neva pa
skaitoj, skaitytoj katalikų sei
melyje, Lawrence, temoj “Ger
bimas Autoriteto,” niekina ko
munistus. Ir pagalinus edito- 
rialas. žodžiu, beveik visas 
laikraštis užpildytas prieš So
vietų Sąjungą, komunistus ir 
visą darbininkiją.

Kas gi jų tame seimelyje 
buvo delegatais? Kunigai, ad
vokatai, daktarai. Prezidiumas 
visas iš profesionalų, darbinin
kų nei vieno. Lyg prieš audrą, 
kuopias visa lietuviška ponija 
po juodu klerikalizmo apsiau-j 
talu (ploščium). Slenka artyn 
ir buvę socialistai-laisvama- 
niai (Puishea).

Bet kaip katalikai darbinin
kai atsineša prie mūs? Drau
go Bimbos prakalbose buvo 
dar lankanti bažnyčią darbi
ninkai. Kodėl jie atėjo? To
dėl, kad rūpestis, kaip šia die
na, taip rytojum, verčia 
jieškot išeities išrišimui 
kaus rūpesčio klausimo.

Mūs veikla dar tuo 
baigta, kad pavyko prakalbos, i 
Mums stoka dar daug ko, kad 
galėtumėm suorganizuot dar
bininkų minias į kovą, kaip už. 
mūs pačių, taip ir visos dar
bininkų klasės reikalus.

1. Mums reikia (ir tai bū
tinai) gilesnio politinių-eko-

Per metus pelno
2, 564.76

1934
liko
1934 metus nuošim
čių buvo 907.97

------- g---------
19Š4 metus turtas
pasįcfidino 3,472.73

Balansas iš 1933 m. 26,344.71 
Inventorius 941.25

Per Vaizdas iš Sovietų Kongreso Maskvoj; delegatai aty- 
džiai klauso pranešėjo.

gai ir draugės: Stanlis Gincris 
$2; Kazys Dumčius, J. Stepo
naitis, Kazys Globičius, J. Sta- 
nulionis, St. Krencevičius ir 
ponia R. Ginerienė po $1; V. 
Stalgaitis, ponia A. Stalgaitie- 
nė, J. Kreipavičius, A. Dum- 

įbliauskas po 50 c.; ponia M.
Stanulionienė 25 c. Viso su- 
aukavo del gyvų gėlių vainiko’ 
$10.25.

Už aukas visiems draugams 
j ir draugėms velionio moteris 
ir šeimyna taria širdingą ačiū.

Nors velionis J. Paulavičia 
(patsai nemokėjo rašyti nei 
skaityti, vienok turėjo didelį 
palinkimą pasiklausyti žinių 
iš pažangesnių laikraščių. To
dėl jo motelis ir šeimyna yra 
skaitytojai “Laisvės”, “Švie
sos,” “Tėvynės” ir kitų lie- 

Įtuviškų laikraščių.
5,285.42 j Kadangi velionis Juozas 

[Paulavičia nebuvo, ištikimas 
4,995.94 , tarnas Romos apaštalų arba 

| agentų, todėl ir jo laidotuvės, 
kaipo laisvo žmogaus, buvo 
laisvos, be romiškų apeigų. 
Velionis Paulavičia palaidotas 
va&avįo..27 dieną, Laisvės ka- 

50.00 pinėse, Shenandoah, Pa. Pa- 
941.25 šarvotas ant vietos, kur gyve- 
--- j no, East Monroe St., McAdoo, 

j Pa. Laidotuvėmis užsiėmė gra- 
$30,758.69 borius H. G. Anilauskas.

APLA 2 kp. J. Mažeika
APLA 17 k p. A. Švežiauskas 
ziPLA 50 k p Stanley Orda.

Visas APLA turtas $30,758.69
Turtas randasi sekamose 

vietose: |
* Mortgečiai

$3,800.00
2,160.00
2,500.00

350.00 :
400.00 ]

Svetaka 
Vileniškis 
Liudvikas 
Levine
Geo. Urbonas

Viso $9,210.00
Bankuose

, Mellon Nat. Bank ant 
čekių I

Mellon Nat. Bank 
savings

Union Savings Bank 
savings

Farmers D. N. Bank 
savings

Bank of Sec. Savings 
savings <

$1,754.93

6,432.96

38.19

Viso 18,507.44
Paskola APLA 2 kp. 2,050.00 
Pas Centro sekretorių 
Inventorius

Visas APLA turtas

McAdoo, Pa., 
Naujienos

Į Kazys Dumčius, APLA 5- 
tos kuopos sekretorius, ir visi 
[draugai ir pažįstami tariame 
paskutinį atsisveikinimo žodį: 
Lai būna amžinas pasilsis Juo
zui Paulavičiui, mūsų drau
gui.

Kazys Dumčius.

negu Newarke. Kaip publikai 
patiko, tai ne man .----- 1 • • • -
Pats veikalas gana ilgas ir 
rimtas, bet mažai juokų, kaip 
jie sakė.

Man nusiskundė, kad sun
ku su kalbėtojais, tolima ke-

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro mėnesinis susirinki

mas įvyks 6 d. kovo, 8 vai. vakare, 
180 New York Avė. Visi nariai su
sirinkite laiku. Taipgi mūsų jaunuo«< 
liai nariai būtinai dalyvaukite ir pa
dėkite svarstyti mūsų visų bendrus 
choro riekalus.

Org. Paukštaitien^.
(58-54F

DETROIT, MICH.
ALDLD 52-tos kuopos moterių ko

mitetas kviečia visas šios apięlinkės 
moteris dalyvauti svarbiam susirink 
kime kuris įvyks 7 d. kovo, 7:30 vai. 

| vakare, Draugijų Svetainėj. Mes ma- 
' tome artinantis mūsų šventei 8 d^ 
kovo, mes visuomet moterys darbi- 
ininkės parodome kovingumo mūsx 
klasės kovose už kasdieninius rei-

. | Todėl visos detroito moterys-darbi- 
spręstl. • ininkės parodome kovingumo mūsi^ 

minėtą susirinkimą. Po susirinkimo 
bus tea party.”

Kviečia Moterių Komitetas.
(53-54)

LINDEN, N. J. >
Lietuvių Saules Pašelpos Draugijos 

kovo, 7:30 vai. vakare, Rupšio sve
tainėje, Wood Avė. ir 16th St. Visi 
nariai dalyvaukite laiku, nes turimi 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

O. Verteliene.
LINDEN, N. J. r

Tj.D.S. 135 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks antradienį, 5 dieną 
kovo, Rupšio svetainėje, Wood Ave. 
ir 16th St. Visi nariai būtinai daly
vaukite, ir naujų narių atsiveskite 
prirašyti. •

lionė o rengia prakalbas Li-' susirinkimas įvyks trečiadieni, 6 d. 
’ Irnvn "-xli vai valrurA Rnnčin cvo.

teratūros Draugijos vietinė 
kuopa. Aš pasižadėjau jiems 
pagelbėt pristatyt kalbėtojus, 
tik jūs draugai rengkit ir £e- 
rai išgarsinkit. Jūs sakot, kad 
jaunuolių negalit sutraukti į 
prakalbas. Dar sykį bandykit 
juos pavadinti į šias prakal
bas, o aš tikiu, kad mūs kal
bėtojai jiems išaiškins daly
kus gerai ir jie supras prakal
bų vertę. Todėl, draugai free- 
holdiečiai, rengkitės 10-tai d. 
kovo, o aš pristatysiu jums 
kokius tris kalbėtojus.

G. A. Jamison,
128 Roosevelt Ave., 

Livingston, N. J.
Tel.: Liv. 6-1490

O. Verteliene.
YOUNGSTOWN, OHIO

LW.0. organizacija rodys knfta- 
mus paveikslus iš Sovietų Sąjungos, 
seredoje, 6 d. kovo, 7:30 vai. vakare, 
Central Auditorium, 225 W. Board
man St. Bus rodoma, “Broken 
Shoes”, ir komedija, “Felix Revolts.” 
Visi lietuviai darbininkai privalo > 
ateit ir pamatyt šiuos du žingedžius 
paveikslus. įžanga suaugusiems 25 
centai, vaikams 10c. x ♦

Komisija.

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas
8 1 ...................................... ' .„į,,.,, , , ,Į Į ....................

Mes dar turime trijų drg. Kapsuko knygų 
pardavimui, o būtent:

CARO KALĖJIMUOSE
ši knyga yra 320 puslapių, su geru drg. Kapsuko 

paveikslu. Jos kaina buvo $1.75, o dabar galite 
dar gauti už $1.00. Knyga aprašo 1905 metų revo
liuciją Lietuvoje ir padėtį caro kalėjimuose. Knygos 
jau mažai turime ir kas norite gauti, tai pasiskubin
kite su užsakymais.

Vasario 23 dieną, šių metų, 
antrą valandą po pietų, nelem
toji mirtis atskyrė iš mūsų tar- 

juos po lietuvių mylimą draugą J. 
sun_ | Paulavičią.

j Velionis seniau gyveno vir- 
v 'šinėse, dirbo fabrikuose, o po ii e u z- •itam persikėlė į anglies kasy- 

Iklas, McAdoo, Pa. Ir čionai 
gyveno 10 ar daugiau metų 
dirbdamas mainose prie sun
kių ir pavojingų, dujomis pri- 
tvinkusių darbų, iš ko velio
nis gavo sunkią ir pavojingą 

t džiovos ligą. Ir taip labai ve
lionį suvargino ta liga, jogėi 
ant pabaigos, per porą 
visai negalėjo jokio

CllIddLlU bptzVldl IbLV. j *

Bet reikia pažymėti, kaip nominili klausimų supratimo, 
"Darbininkas” atsineša ir kaip ^a'p_tik Mizara apleido vjsa, negalėjo jokio 
atsineša katalikai darbininkai So' ^toną, tai ir savitarpi-

Velionis Paulavičia 
vedęs. Paliko dideliam 
ir nuliūdime savo moterį Ma
rijoną Paulavičienę, 3 dukte
ris, Elą, Stepą, Izabel ir sū-(, 
nų Albiną. Taipgi velionis tu
ri brolį, katras gyvena virši- 
nėse ir kitų giminių, katrų aš 
nežinau, kokiame mieste gy
vena.

Velionis prigulėjo prie se
kančių draugijų: Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 120-tos kuopos 
ir buvo geras darbuotojas ir 
rėmėjas tos kuopos. Taipgi 
prigulėjo prie SLA 54-tos kuo
pos. Todėl kuopa nupirko ve
lioniui gyvų gėlių vainiką iš 
kuopos iždo. Ir prigulėjo prie 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj 5-tos kuopos.. 
Todėl tos kuopos draugai ir 
draugės iš savo liuosos valios 
suaukavo pinigų ir nupirko 
gyvų gėlių vainiką velioniui.

Pinigus suaukavo šie draų-

kas link prakalbos ir komunis- ,lls lavimmas.s dingo. Tikras; 
tų veiklos. P. Kneižys savo I ®.su’ ,kad . mes ko'ektyviai ga-1 
“Darbininko” laidoj už vasa- i 'm .lsrls$ lr S?na painius p°- 

litiniai ekonominius klausimus.
' 2. Platinimas literatūros.

' ’ Komunistų frakcija savo vei-
DALININKŲ kimo planan idėj0’ kadJk‘15 kovo išparduot So. Bostone 
I AVIMO Į i 500 egz. brošiūros “Komuniz-

•mas ar Krikščionybė.” Tą dar- 
i bą tik keliolika draugų var- 
įgiai įvykdins, jei nebus pa- 
Igalbos iš simpatikų, parduota 
ti biskį daugiau, kaip 200. 
Beveik 300 lietuvių darbinin
kų laukia mūs, kad nueitum į 
stubas su šia brošiūra. Kodėl 
mes viešai neužkvietėm Wor
cester, Mass., draugus į bolše
vikiškas lenktynes? Ar nesi- 

[ rastų tuomet daugiau “pep” 
i pas mus ?

KONCERTAS IR VAKARIENE
Rengkitės į didįjį savo dienraščio po- 
kilį. Dalyvaukite suvažiavime ir 

būkite bąnkįete.

Sekmadienį, 7-tą d. Balandžio (April)
Bankietui bilietai jau gatavi, tuojau 
įsigykite jų; užsitikrinkite sau vietą 

bankiete.

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

GRAND PARADISE BALLROOM
318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Aist.

metų, 
darbo

buvo 
varge

Suvažiavimas prasidės 10-tą valandą ryto; Bankietas 
prasidės 7-tą valandą vakaro.

WASHINGTON. — Sena
torius Huey Long iš Loui- 
sianos, tos valstijos dikta
torius, dąbar ketiija kandi
datuoti į jos gubernatorius, 
o paskui į Jungtinių Valsti
jų prezidentus. Ta fašistą šūs elementai.

politikierių remia radio ku
nigas Coughlin ir kiti pana-

>0

Aplankius Freehold, 
New Jersey

Vasario 23 keturios maši
nos, susidėję visus reikalingus 
daiktus lošimui “žalias Triuk
šmas,” 4 valandą po pietų ap
leidom Newarka, tokiam neti
kusiam, bjauriame ore, kad 
snigo ir lijo ir vėl snigo, šla
pias sniegas drėbė ant prieša
kio mašinų stiklų ir labai 
sunkus buvo keliavimas arti 
50 mylių kelionės. Važiavom 
ir kalbėjomės, ar užsimoka 
važiuoti ten, ar bus kokios pa
sekmės mūs šitos sunkios ir 
net pavojingos kelionės.

Tačiaus visgi vargais nega
lais apie 6 vai. vakaro pasie
kėm Freeholdą. Ir kaip hus- 
tebom! Apie mylia akelio nuo 
miesto, tarp medžių pagiryje, 
laukuose turėsim lošti veika-s 
lą “žalias Triukšmas.” Kam? 
Užklausus draugą Kalinaus-' 
ką: “Kągi jūs čia darote iš 
mūs, juokus, ar ką?”

Draugas Kalinauskas nusi
šypsojęs, sako:

“Nebijokit, draugai, nevvar- 
kiečiai, jūsų triūsas nenueis 
ant vėjo. Matote, miestelyj 
nėra svetainių, apart High 
School, kur ji mums nepriei
nama, bet mūs publika šią 
vietą gerai žino begu tik šitas 
bjaurus oras kiek sulaikys.”

Drg. Kalinauskas sakė tie
są. Apie 8 vai., kaip tik mes 
prisirengę pradėt lošimą, o gi 
žiūrau, kad jau pilna svetai
nėje prisirinko visokios publi
kos įvairių tautų, virš poros 
šimtų. Na, na, manau sau, kad 
čia publika ištikrųjų netingi
nė ; tokiam prastam ore ir tįek 
prisirinkti, tai jau yra ko ste
bėtis.

Lošimas išėjo dar geriau,

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietų Valdžia,

šią knygą tik 1934 metais išleidome, tai nauja 
knyga. Ji turi 240 puslapių ir daug paveikslų. Jos 
kaina yra 75 centai, ši knyga yra geriausia istorija 
Lietuvos karo metų ir darbininkų kovų už Sovietų 
valdžią. Drg. Kapsukas buvo Sovietų Lietuvos val
džios pirmininku.

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
Ši knyga turi 152 puslapiu. Ją išleido L.D.S.A. 

Jos kaina 25 centai. Dabar tik 15 centų, šioje kny
goje aprašoma kaip Lietuvoj darbininkės gyvena ir 
kovoja, taipgi kokioje padėtyje yra poniulės.

šias knygas reikia turėti kiekvienam darbininkui 
ir darbininkei. Pirmųjų dviejų yra nedaug, vėliau 
jų nebus galima gauti. Už visas tris knygas regulia- 
rė kaina $2.75, bet jeigu kas pirks jas visas, tai 
gaus už $1.50.

Su užsakymais kreipkitės sekamu antrašu:
D. M. ŠOLOMSKAS,

46 Ten Eyck St., ' Brooklyn, N. Y.

IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Pirmadienis, Kovo 4, 1935 Penktas Puslapis

Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin 
kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?
GAMTOS SŪNUS

izis vis didėja, kad vis dau
giau darbininkų netenka dar- 
| bo. Su patobulintom mašinom 
bosai priverčia darbininkus 
vis daugiau darbo padaryti.

Kadangi Amerikoj randasi 
apie 17 milionų bedarbių, ku
rie gaudami bado šalpą 
kęsti badą ir šaltį, tad 
bininkai įnešė Socialės 
draudos Bilių HR 2827
grosan, kad pagerinti bedar
bių gyvenimą, taipgi sulaukus 
senatvės gauti pensiją. Tad 
darbininkai turi pradėti spau
dimą ant valdančiosios klasės, 
kad bilius turi praeiti įstaty
mu. Draugas Mizara nurodė, 
kad tuo klausimu yra keli de- 
sėtkai įvairių bilių įnešta kon-

(Pabaiga)
Mums bepietaujant, ponia U. savo 
kalboje pradėjo nuduoti taip ir davė 
suprasti mano giminaičiui, tarnaitei ir 
dar vienam ponui, kad jie nors trumpam 
laikui išeitų iš stalavosios ir paliktų ma
ne ir ją. Jie išėjo, o ji pradėjo kalbėti. 
O tai buvo laikai mano jaunatvėje! Pil
ni svajonių prakilnios ir nekaltos meilės. 
Dabar viskas dingo, na, užteks. Prašė, 
kad aš jai papasakočiau apie save. Aš 
jai nors trumpai perbėgau savo pergy
ventą laikotarpį.

Man užbaigus, ponia U. tarė: jums yra 
žinoma mano gyvenimas iš kitų pasako
jimo, bet niekas jums nepasakė teisingai 
apie tai, kas mane privedė prie to gyve
nimo. Aš, nuduodamas nesuprantąs, apie 
kokį gyvenimą ji kalba, taip jai pasa
kiau: Man atrodo, kad jūs savo gyveni
mu esate pilnai patenkinta. Ji atsakė (ir 
per jos veidą pradėjo riedėti ašaros): 
mano gyvenimas yra sudemoralizuotas ir 
suterštas ir turtai nepatenkina manęs. 
Tada man daugiau nieko neliko daryti, 
kaip tik raminti ir maldyti. Paskui ji 
sakė: Žinai, tamsta, aš noriu jums kaipo 
senam pažįstamam visą savo gyvenimą 
atvirai papasakoti per tą laiką, kada su 
jumis nebesusitikau. Ir ji pradėjo. Jums 
yra žinoma, kad aš buvau skalbėja ir 
mazgodavau Skapiškio kunigų ir bažny
čios drabužius. Na, ir klebonas mane 
mylėjo... Maniau, kaip ir daugelis tikin
čiųjų, kad kunigas visgi gal doras žmo
gus. Bet mano labai klysta. ■ Ir, ve,"1907 
m., per sekminių atlaidus, kaip jau sa
kiau, aš su kitomis merginomis buvome 
pakviestos į kleboniją. Laike puotos Va
balninku kamendorius pataikė atsisėsti 
šalę manęs, ir kada gėrėm, tai jis prižiū
rėjo, kad aš išgerčiau ligi dugno. Ir, ži
noma, aš smagiai apsvaigau. Po puotos, 
vakare, jis man pasiūlė eiti į lauką pasi
grožėti gamta. Mes abu išėjome. Nu
ėjome, štai, ten ant ežero kranto ir radę 
gražią ir saugią vietą, susėdome... Na...

Po to įvykio aš ilgai su juo nesuėjau. 
Ir norint jis man tvirtino, kad nieko blo
go negali atsitikti, bet visgi aš buvau ne
rami ir bijojau. Ir nors nieko blogo ne
buvo, bet aš pati sau- įsivaizdinau, kad 
kas nors su manim yra negerai. Tada aš 
jam tokioje dvasioje parašiau laišką. 
Nuo jo gavau greit atsakymą su patari
mu važiuoti į Panevėžį, ir jis nurodė man 
vietą, kurioje su juo susitiksime. Pane- 
vėžyj aš jį sutikau ir abudu nuėjome pas 
gerai jo pažįstamą gydytoją, kuris išeg-

zaminavo ir pripažino, kad nors galuti
nai ir negalima esą šios ligos be tam tik
ro laiko pažinti, bet viskas rodą, kad aš 
esu sveika. Ir gydytojas mum abiem 
daug davė patarimų užlaikymui sveika
tos ateityje. Iš daktaro nuėjome į vieš
butį ir ten pernakvojom. Vėliaus kun. 
išvažiavo į Ameriką ir dirbo viename ka
talikiškame laikraštyje. Aš gi pasilikau 
Lietuvoje, bet be pertraukio susirašinė- 
davom. Paskui jis užkvietė mane nuva
žiuoti į Ameriką, nes jis labai esąs pasi
ilgęs manęs ir be manęs negalįs gyventi. 
Tai aš nuvažiavau. Prabuvau Ameriko
je dvejus metus, ir sykiu su kunigu su
grįžome Lietuvon. Parvažiavę apsigy
venom Kaune. Vėliaus mano vyras, jei
gu jį galima taip vadinti, gavo darbą už 
profesorių... Aš gi ligi šio laiko pas jį 
esu už gaspadinę.

Dažnai, sakė ji, aš užminu savo kuni
gui, kad mestų jis kunigavęs, kai Puric
kis, Krupavičius ir kt., nes mes gyvena
me, kaip vyras su moterim. Tai jis man 
atsako: Netikėk į dievus ir velnius ir jo
kias viršgamtiškas esybes. Bet nuduok 
tikinčia, tai būsi gera aktorka.

Ši kunigo meilužė, kuri man nusiskun
dė, kad ji nepatenkinta savo gyvenimu, 
ji nepatenkinta ne todėl, kad jai būtų 
koks ekonominis nedateklius, bet del to, 
kad jos šeimyninis gyvenimas su savo 
vyru, kunigu, neina taip, kaip ji norėtų.

Judošių Lietuvoje yra daug. Todėl 
reikia suprasti, prie kokių aplinkybių rei
kia dirbti mūsų draugaiiis komunistams 
revoliucinį darbą. Ir mes, atsisveikinda
mi su draugais, labai apgailestavom 
juos, nes iš jų didžiuma buvo dar visai 
jauni, ir mes su jais buvome gerai susi
pažinę. Mes manėme, kad daugeliui iš 
tų pasišventusių jaunuolių reiks pereiti 
per fašistų inkvizicijos urvus ir tortūra- 
vimo įstaigas.

Tiesa, ne kokia gerove aš naudojuosi 
sugrįžęs į šią šalį, Amerikon, nes ir čia 
fašizmas kelia savo galvą ir rengiasi prie 
kruvinos puotos . Antra, jau tuoj aus su
eis 4 metai, kaip netekau darbo ir per tą 
visą laiką nesu gavęs padirbti šioje ša
lyje nei vienos valandos. Bet visgi čia 
dar galiu naudotis ta laisve, kad galiu 
laisvai badauti ir kitiems apie tai pasisa
kyti. Bet Lietuvos darbininkams ir ta 
teisė yra atimta, nes ten, jeigu darbinin
kas skundžiasi savo nepakeliamu ir sun
kiu gyvenimu, tai ir už tai, kaip jau aug- 
ščiau rašiau, yra baudžiamas ir kiša-

1 mas į kalėjimą.

LAISVU

kon-

turi 
dar-

No.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

Morgano partnerys A. J- 
Drexel, džiaugiasi Bahamos 
salos puikiu oru, kuomet mi- 
lionai, kurie sukrovė jam 
turtus, darbininkų gyvena 

baisiam skurde.

NOTICE is hereby given that License 
A-11106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 1858 
Nosfrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pro
mises.

. Į GIUSEPPE CINCOTTA
I (Newkirk Fruiterer and Groceries) 

1858* Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-p442 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5311—3rd Ave., Borough of UŽgl’obt Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
SAVOY TAVERN

5311>—3rd Ave. Brooklyn,

čių, kurie stengiasi
Lietuvą. Ir, girdi, jeigu pir-1 
ma 17 liuosnorių susiorganiza-į 
vo armiją ir ; . has heon IKSUC
neprigulmybę, tai dabar nega-1 to scl1 bcc1’

N. Y. 
apgynė Lietuvos 1 NOTICE is >lelel>y idven that License No. 

' B-79p3 has been issued to the undersigned 
.. ‘---- — ----------- under Section 76 of

Alcoholic Beverage Control Law at 422 
■ P- ’ ‘ 

Comity of Kings, 
premises.

SGi’iiiiv m neapgins Lietuvą J22 Brighton Beach Ave.

Į NOTICE 
i B-7904 has been 
to sell beer at retail, 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 4811 
18th! Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kingjs, to be consumed on the premises.

-18th 

. , NOTICE is hereby given that License No.kos Lietuviai milionienai, de- hi,-8454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under kite savo bumaskas, gelbėji- Section 132A of the Alcoholic Beverage

«Control I,aw at 2926 Fort Hamilton Park- -mui Lietuvos nito užpūolikų. ay, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
, to he consumed on the premisos.da kun. Balkūnas mulkino i • margaret harrold 

. . , . . (Harrold’s Bar and Grill)susirinkusius, kiek tik Jis ISHia- , 292Gj Fort Hamilton P’kway, B’klyn, 

nė.

------------- the A)co 
Ii būt nei kalbos, kad Lietu- B'*«>'ton 
vos liaudis, paragavus Lietuvo
je laisvės, 
nuo užpuolikų.

Bet paskui susivertęs pasa
kė, kad Lietuvą lenkai ir vo
kiečiai galį užimt per 24 va’|"ibj 
landas, tad, girdi, jūs, Ameri- Į

Beach Avc., Borough of Brooklyn, 
- ~7.. „ , to be consumed on the

SOPHIE BECKER
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

under Section 76 of
: 1 
of

IDA GROSS
Ave. Brooklyn, N.

N. Y.

Kurgi logika, kad jeigu NOTICE iš hereby given that License No. 
.. . - • 1 A-11(198 has boon issued to the undersignedLietUVOS liaudis apgins Lietu- to sell beer at retail, undos Section 75 of 

,thc Alcojiolic Beverage Control Law at 191 
Wilsbn Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

JOSEPH BROWN
191 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1,-49. has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail, under Sectioji 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1Q9 Kingston Ave., 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
109 Kingston Ave.,

NOTICE is hereby given
L-56 has been issued to the undersigned to

vą nuo užpuolikų, tai kam tuo
met sakyt, kad užims Lietu
vą lenkai ir vokiečiai per 24 
valandas ir rinkt aukas Lietu
vos gelbėjimui? Taipgi jis mul
kino sakydamas, kad Lietuvoj 
yra liaudžiai laisvė. Taip, su
tinku, kad Lietuvoj yra laisvė 
kunigam ir visiem išnaudoto-
• i, „4. „ „ ,1 uoli Švine and liquor at retail, under Sectionjam, bet ne daibininkams 11 132A, of the Alcoholic Beverage Control Law, , ! ... 1'aca i>.......... .. ...u _r i>.. — 1.1....smulkiems ūkininkams.

Pasiskaitykite dabar einan-i 
čius per “Laisvę” Gamtos Sū
naus aprašymus, kokią laisvę £n?h«s beenCrųsue<Tivtonth^undeSned^o 

varguomenė dabar Lietuvoje S'm0Aano‘ lhe°AicohoiŽ8Bev“ra^ &

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LEVINE
Brooklyn, N. Y.

that Incense No.

j at lj060 Broadway, Borough of Brooklyn, 
■ County of Kingu, to bo consumed off the 
' premises.
1 JOSEPH CANEPA

1060 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No T 1 1 U...

turi.
Prakalbose Buvęs.

Paterson, N. J
24 vakare, 

svetainėj, 
Draugystė

lietuvių 
švento 

surengė

Vasario 
bažnytinėj 
Kazimiero 
prakalbas Lietuvos Neprigul-
mybės paminėjimui. Kalbėto
jai buvo du kunigai. Pirmi
ninkavo vietinis irgi kunigas. 
Ką pirmutinis kunigas kalbėjo, 
nežinau, nes pervėlai nuėjau. 
Girdėjau kalbant tik kunigą 
Balkūną, iš Maspeth, N. Y.

Kun. Balkūnas nieko nau- 
dingo darbininkams nepasakė. 
Jis demagogiškai klausytojam 
melavo, kuomet jis sakė, kad 
Lietuvoj neprigulmybę iškovo
jo kunigai, daktarai, advoka
tai ir keli stambesnieji ūkinin
kai. Jis nei puse lūpų nepra
sitarė, kad už Lietuvos nepri
gulmybę kova buvo vedama 
daug anksčiau, negu po pa
saulinio karo, ir kad už Lie
tuvos darbo žmonių laisvę kri
to ne vienas revoliucionierius. 
Kad d. V. Kapsukas, šiomis 
dienomis jau miręs, išbuvo 6 
metus caro katorgoj, 
vienam kunigui nei 
nuo galvos nenukrito 
tuvos neprigulmybę.

Kunigija ne tik kad
jo už Lietuvos neprigulmybę,

Gi nei 
plaukas 
už Lie-

nekovo-

bet ji visais būdais garbino 
Lietuvos pavergėjus, ir prieš 
juos ant pilvų šliaužė. Kaip 
tik tuo laiku, kada Kapsukas 
sėdėjo caro katorgoj ir kiti 
tikri kovotojai už Lietuvos dar
bo žmonių laisvę buvo ištremti 
ir kankinami caro budelių, tai 
kun. profesorius Dambrauskas- 
Jakštas, dabartinis pralotas, 
1910 m. “Draugijos” (Lietu
vos kunigij organo) num. 
5-tam rašė sekamai: “Dabar
tinis valstybės rūmų savinin
kas yra rusų tauta, ir viršiau
sias tųf rūmų užvaizdą—Rusi- 
jos caYas. Visos 125 tautos, 
gyvenančios šalip rusų tame 
name, turi pildyti pastatytas 
to augščiausio užveizdos kiek
vienai tautai sąlygas ir mokėt 
jam kasmet už užimamą butą 
tam tikrą mokestį—donį. Lie
tuvių tauta turi taip pat tam 
tikrų priedermių link viršiau
sio to rūmo valdovo. Griauti 
tą rūmą patiem arba kviesti 
kitus, kad jį griautų, būtų la
bai negudrus pasielgimas.”

Matote, čia kunigai ne tik 
kad nebando kovot už Lietu
vos neprigulmybę iš po caro 
jungo, po kuriuo buvo paverg
ta Lietuva, bet atvirai garbina 
caro jungą ir šaukia, kad tą 
jungą numest “būtų labai ne
išmintinga.

g”esan, bet tie visi kiti yra 
geri vien tik valdančiajai kla
sei, o darbininkams naudingas 
yra vien tik HR 2827 Bilius.

Vabalas.

Wilkes Barre, Pa.
Rengiamės prie Didelio ir 

Gražaus Bankieio
Kovo 17 dieną Wilkes 

Barre Aido Choras turės labai 
iškilmingą parengimą, tai bus 
paminėjimas 10-ties metų su
kaktuvių choro gyvavimo ir jo 
nuveiktų darbų.

Aido Choras, po vadovyste 
draugės O. Zdaniutes, nenuil
stančiai darbuojasi, žengia 
pirmyn ir niekados neatsisakė 
patarnaut darbininkiškiems 
reikalams, pildyt programas, 

(sudainuoti revoliucines dainas.
Šis bankietas įvyks Darbi- 

Į ninku Centre, 325 E. Market 
St. Pradžia 6 vai. vakaro.

Kiek teko patirti iš šeimi-
ninkių, tai jos rengiasi prie la-

bliką savo revoliucinėmis dai
nomis.

Aido Choro Koresp.

bai nepaprastos vakarienės, 
kokių paprastuos parengimuo
se nebūna. Bet^.šiam 10-ties 
metų choro gyvavimo bankie- 
te vakarienė bus viena iš ge
riausių. Įžanga į šį bankietą 
visiems prieinama, tik 50 c. 
ypatai.

Taipogi choro komisija yra 
nutarus taip: kas parduos 5 
tikietus, tas gaus dykai daly- 
vaut šiam bankiete, todėl, 
draugės ir draugai, pasinaudo- 
kit proga. Tikietus galima 
gaut pas komisiją ir pas visus 
choro narius.

Šiam bankiete ne tik kad 
bus gerų valgių ir gėrimų', bet 
bus ir labai gera programa, 
prie kurios mūs choras su sa
vo mokytoja bus gerai prisi
rengę. Publika išgirs naujų 
dainų, taipgi ir pirmiau dai
nuotų. Prie to dar visų myli
mas Merginų Kvartetas pa
linksmins atsilankiusią publi
ka. :*• I

Kviečiame kaip vietos, taip 
ir apielinkės darbininkišką ■ 
publiką skaitlingai dalyvauti 
šiam taip svarbiam bankiete.' 
Jūsų atsilankymas duos dau- ’ 
giau galimybės Aido Chorui 
ir ant toliau darbuotis, gyvuot 
ir linksmint darbininkišką pu-

trol Law at 527 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BENJAMIN BODZIN
527 ĮOcean Avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
B-78(*7 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail, under Section 76 of ' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 712 (’ 
Sutter Avc., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on1 the premises.

MAX 'DAVID
(David’s Delicatessen and Lunch) 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Į L-61 has been issued to the undersigned to draUlž'ė so*1 wine and liquor at retail, under Section 

132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
' , Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

HYMAN LEVINSON
York Wine and Liquor Store) 

1361! Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

Iš ALDLD 84 Kp. Prakalbų
Vasario 24 d. ALDLD 84 

kuopa ir 2 apskritys surengė 
prakalbas. Kalbėtojai buvo iš i 
Brcoklyno, dd. R. Mizara ir!712 f5““’* Avc- 
B. Fulton (Paltanavičiutė). I 
Pirmiausia kalbėjo

gėsi, kuomet caras viešpatavo.
Bet komet caras buvo nu

verstas, ir kuomet Lietuva pa- 4 —-------------
kliuvo po kaizerio Vokietija, f ullon, jaunuolių kl aušimu. Ji goun^y oj ^įngS> t,< 
tai ir čia kunigai tą pat darė. 
Jie siuntė savo atstovus pas 
kaizerį, kad tas savo sūnų duo
tų už Lietuvos karalių, žino
ma, su tuo kaizeris ir jo sūnus 
sutiko, ir kunigija net gyrės,. . 
kad jie jau kaizerio sūnų, bū- pabaigęs jaunuolis
sianti Lietuvos karalių, išmo-Tcl"ri. Progos gyventi, dauge-' 
kino lietuviškai tėve mūsų kai-Pi8 pasiskiria vagysčių ke-

nujodinėjo, kad jaunuoliam premises.

reikalinga organizuotis. Kada , nm-A
į’Ull l'itl

jaunuolis pabaigia mokyklą „.„.L.,,
I . . i . * NOlJGIv nuiuuy k’vvii uihv License ano.I ir negauna jokio darbo, tada bi ,-8,435^ Ims been issued to the undersigned

tėvai turi duoti pragyvenimą
o jeigu tėvai negali užlaikyti, Brooklyn,

1 . , , . . on the pi

bet.
Ir akyvaizdoj šių faktų kun. 

Balkūnas, sušaukęs publiką, 
išdrįsta meluot, būk Lietuvos 
kunigai iškovojo Liet, nepri
gulmybę. Tai tikras begėdis.

Draugai darbininkai kata
likai, neimkite viską už tiesą 
be kritikos, ką jum kunigai sa
ko. Nes jie jumis mulkina 
prie kiekvienos progos. Toliau 
kun. Balkūnas pasakė tikrą 
nesąmonę, kuomet jis sakė, | kartą pas mus kalbėjo jaunuo- 
kad 17 liuosnorių apgynė Lie-'lę Fulton. 7 ” ' 1
tuvos neprigulmybę nuo ber
montininkų ir nuo lenkų. Tai 
jau didesnės nesąmonės ir būt 
negali.

Dar toliau -Balkūnas mela
vę susirinkusiem, kad Lietuvos 
liaudis, paragavus lietuviškos 
laisvės, kaip vyrai, taip ir mo
terys eis gint Lietuvos nepri- 

Taip kunigai ei- gulmybę nuo lenkų ir vokie-

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectibn 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 317 9th St., Borough of

, County of Kings, to bo consumed 
_ premises.
HEALY’S BAR and GRILL, Inc.

, 317-f9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7895 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 183 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

t I JOHN CARLO
183 Tforman Avc., Brooklyn, N. Y.

lią arba banditizmą. Ir taip 
atsitinka ne tik tarp svetim
taučiu. randasi ir lietuvių. No-1 . , , . ,. .1 į —:  ________

NOTICE is hereby given that License No. 
B-78(I8 has been issued to the undersigned 

", under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

.ou.itiio St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed i on the

I ’ LEONARD KAUL
I (LENY’S REST. BAR and GRIiIl)
’ 373 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
; undersigned 

under Section 76 of
I Law at 

Brooklyn, 
1 on the 

prom scs.
i RICHARD E. HISTED
’ (DICK’S BAR and GRILL)
, 3220 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Reikia pasakyti, NOTICE is hereby given that License No. 
čitin- has been issued to the undersigned
bldil” sell beer, wine and liquor at retail under 

Į Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
i Control Law at 5403—8th Ave., Borough of 
1 Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER LUEBKER 
(MICHAEL’S TAVERN)

5403 —8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1144 has been issued tq the undersigned 
to sell beer, and wine at retail, under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol .Law at 654 Jamaica Ave., Borough of 
BroolUyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BOURGUIGNON 
(THE BANK TAVĘRN)

054 Jamaica Ayc., Brooklyn, N. Y.

rint apsaugoti jaunuolius, rei 
i • • i • i i nas neon issuekia organizuoti JUOS į darbi- to sell beer at retail, 

mnk’.skas organizacijas, kaip 373 Paimett 

Lietuvių Darbininkų Susivieni- premises, 

jimą, kuris kovoja už jų rei-| 
kalus. Kviesdama tėvus, kalbė-i 
toja sakė, kad tėvai jaunuolius B-78f(0,. has been issued to the 

sūnus ir dukteris priverstų pri- tjie Alcoholic Beverage Control 

gulėti prie jaunuolių kuopos Coun .yFoftOnKings,’ toB°beUgconsumed

arba sporto skyriaus.

kad ii gana gerai riša 
dieninius klausimus.

Antras kalbėjo d. R. Miza
ra, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo pirmininkas. Drau
gas Mizara nurodinėjo abelną 
darbininkų padėtį. Jis nurodė, 
kad krizis nesibaigs ir Roose- 
velto sugalvotas NRA dau-, 
giau darbų nesuras, kad kri-J

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

Sik ALT Y K BAIS V E 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PAIN-EXPELLER

KILLS PAIN

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti 

naudokite 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

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

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

; 100 UNION AVENUE,
' Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN .
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 diepoęiis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. Slagg 2-0783 NOTARY
Nig/it Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
( LEVANDA USKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista- 

t tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



BeŠtad Fustep!#

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS DIENINIAI
SPECIALU

Šį Vakarą Visi Eikite Į Prakalbas

Pfrmadienis, Kovo 4, 1$)35

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

PIRMADIENĮ, KOVO 4-tą

Gryni Saldainiai
Pieninis šokoladas 
Silverettes and Wafers 

50c vertės—pilnas svaras
Skirtingi šokoladai ir 
Bon Bons

50c vertės—pilnas svaras 
šokolade apdengti 
Cream Peppermints

40c vertės pilnas svaras 
Jelly Turkish Lagoon

40c vertės- -pilnas svaras 
Cocoanut Marshmallow 
Cake (piragas) 40c vertės

PRIE FONTANŲ
Ham ir Tomato
Sanvičiai su kava

rcRtiliarini 30c
Šaldytas pienas suplaktas

reguliariai 15c 
Pie a la Mode

reguliariai 21c
VELTUI puodukas kavos 

prie bile 20c pirkinių

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
MARČIUKAI

Tuojaus tapo laiškas perskai- tas pasmerkimas teisėjui, 
tytas, priimtas ir nuo mūsų lo
kalo išrinkti deleg.: F. Ra
moška, A. Linkus ir T. Sherry. nįjos darbininkų streikas, ku- 

Perskaitytas laiškas nuolrįs apima keturis miestus: 
, Philadelphia, 

Bostoną ir Atlantą. Viso dar
bininkų streikuoja 60 tūkstan
čių. Komitetas atsilankęs rei
kalavo, kad Central Trade 
and Labor Councilis pasmerk
tų New Yorko miesto majorą 
p. LaGuardią, kuris leidžia po
licijai daužyti streikieriams 
galvas. Prezidentas to Coun
cil, Ryon,. pareiškė, kad jis 
pirma pasimatys su LaGuar
dia ir pasikalbės tuo reikalu, 
o jeigu tas pasikalbėjimas .nie
ko nepaveiks, tai tada jau 
veiks.

Toliau, sako T. Vasikoniutė, 
kad National Biscuit Kompa-

Reakcionierius Hearstas per munistų Partiją, darbo unijas
savo didlapius skleidžia bjau-Įir abelnai visus darbininkus. . . ...

prieš Sovietų Jis išmislija visokius melus Amerikos Lietuvių Darbininkų j New Yorką, 
jo vyriausias prieš ateivius darbininkus. Jis i 
iš Maskvos, i kursto valdžią prie deportavi- 

pasmerkėjmų.
Komunistų Partijos šeštos 

Sekcijos 4 kuopa rengia pra
kalbas prieš Hearstą. Jos atsi
bus “Laisvės” svetainėje, 419

riausius melus 
Sąjungą. Net 
korespondentas 
Lindsay Parrott,
Ilearstą kaipo didelį melagį, 
ir jis sako: “Niekur miestuose 
ar sodžiuose aš nemačiau jo
kių bado ženkli;.” Taip rašo 
tas žmogus, kuris gyvena, va
žinėjo po visą Sovietų Sąjun
gą. Gi Amerikoje Hearstas 
skelbia visokius melus, deda 
ligonių paveikslus, idiotų ir 
sako, kad tai Sovietų Sąjungos 
žmonės;
Ukrainoje pereitais metais net 
6,000,000 žmonių badu mirė, 
tai yra bjaurus melas ir faktų 
faktais bus įrodyta, kodėl 
Hearstas taip meluoja.

Kartu Hearstas puola Ko-

rašo, būk Sovietų

19c

įmuo uaiovco o v c Lcili l UJ v, 4Jt J V

I Lorimer St., Brooklyn, pirma-
.. . . i , _ „ „ , idienj, 4 d. kovo, 
kare.

'Susivienijimo, kuriame klausia 
!mūsų lokalo, ar mes, kaipo 
buvę dalyviai Chicagos prieš
kariniame ir priešfašistiniame 
kongrese ir ten lietuvių dele
gacijos savo posėdyj pasisakė 
už visuotiną lietuvių , suvažia
vimą ir mūsų lokalo atstovas 
(J. Nalivaika) įėjo į to komi
teto sąrašą, kuris tokį suvažia
vimą šaukia? Lokalas vienbal
siai užgyrė J. Nalivaikos da
lyvavimą tame centraliniame 
šaukimo komitete.

Ch. Jankaitis, išduodamas 
raportą iš lietuviško distrikto, 
pažymėjo, kad jau pradėjo se
zoną ir lietuviai. Tiesa, jis sa
ko, yra kaip kur šiokių tokių 
nesusipratimų, bet mes juos su 
lokalo Pildomosios Tarybos 
nariais ir Joint Boardo virši
ninkais išrišame. Nuaimanavo, 
kad dabar ant naujos mados 
pavasarinių žiponų sunkūs ki- 

nuo 7 :45 seniai ir pečiai, tai ant tų dar- 
iš stoties .fru galėtų pasiųsti kad ir 50

7 :30 vai. va-

15c
10c
10c

Kalbės drg. J. 
sos” redaktorius, 
boję, 
vienas iš italų darbininkų vei
kėjų ir drg. H. Tlodess, vienas 
iŠ sekcijos veikėjų. Visi darbi
ninkai yra kviečiami ateiti į 
šias prakalbas. Įžanga veltui.

Rengėjai.

Siurba, “Tie- 
lietuvių kal- 

Drg. Dominick Flaiani,

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. v •

Tel.: Foxcroft 9-6901

Visi Ruoškitės Dalyvauti Mo- Sovietų Sąjungos Naujos
terą Dienoje Prakalbose
New Yorke iškilmingai bus į 

minima tarptautinė moterų į^į s Val. vakare, 
darbininkių diena 8 d. kovo. WMCA galite girdėti Sovietų darbininkų ryt ryte. Tiesa, ša
po visą miestą bus surengta dainas, užvardytas “Melodi- 
visa eilė didelių prakalbų, ku-'jos Naujosios Rusijos”, 
riose kalbės labai geri kalbė-1 Nepamirškite užsistatyti sa- 
tojai. Kalbės Earl Browder, Vo radio ir išgirsti tų įspūdin- 
Ko*nunistų Partijos Generalis 
Sekretorius, ir drg. Margaret 
Cowl, Premier Palace, Brook- 
lyne.

Drg. C. Hathaway, “Daily 1 
Workerio” redaktorius ir L. Orderi ir su juom jie gaus vi- 
Thompson — Skandinavų sve- šokių daiktų, drabužių ir val- 
tainėje, Brooklyne.

Drg. Max Bedacht ir Grace 
Hutchinson kalbės Grand Pla
za Ballroom svetainėje, Bronx 
miesto dalyje.

Drg. Carl Brodsky ir Clara 
Bodin ------ Ambassador Hall,
Bronx.

Drg. James Ford ir Anna 
Damon — Park Palace, Har
leme.

Drg. Steve Kinston ir S. 
Van Vien kalbės Allberton 
Workers Club svetainė j e, 
Bronx.

Drg. Jack Stachel ir W. 
Burroughs kalbės Manhattan 
Lyceum svetainėj.

Drg. Rose Wortis ir kiti sa
kys prakalbas Irving Plaza 
svetainėje. Visi darbininkai ir 
darbininkės ruoškitės prie 8 
d. kovo, moterų darbininkių 
dienos paminėjimo.

Dainos per Radio
Kas trečiadienį

gų dainų.
Torgsin Krautuvės

Savo giminėm, ir pažįsta
miem galite pasiųsti Torgsin

gomų produktų iš Torgsin 
krautuvių. Del Torgsino Or
derių kreipkitės į banką savo 
kaimynystėje arba į autori
zuotą agentą.

LDS 13 kuopos, kurių nariu ir 
budavotojum buvo d. Maroza.

Platesnė Marozos biografi
ją tilps vėlesnėse dienraščio 
laidose.

kad 
būtų mokama 
darbininkams.

labai smarkiai

PAJIEŠKOJIMAI

Naujos statybos darbo klau
sime buvo daug kalbėta, sako 
T. Vasikoniutė, kad ją jeigu 
-greitai pravestų, tai vienam 
B’klyne gautų 45 tūkstančiai 
darbininkų darbus. Tame 
klausime Central Trade Coun- 
cilis išėjo ant rekordo, 
prie statymo 
unijinės algos

Mokytojai
išėjo Central Trade Councilio 
posėdyje prieš bandomą pra
vesti Albanėj įstatymą naujos 
ištikimybės. Mokytojų atsto
vybė gana skaitlinga ir griež
ta, bet vadovybė Central 
Trade Councilio didžiumoje 
reakcinė ir jų kiekvieną iškel
tą klausimą numalė taip, kad 
be vertės paliko. Bet vėliau
siai vistiek jie privertė pasisa
kyti prieš tokio biliaus

SUFFIELD, CONN.
PajieŠKom Augintinės
iš lietuvių turite nesenesnę 
mergaitę padavę j biednų 

arba -šiaip norėtumėt duot

Kurie 
6 metų 
namus, 
kitiem išaugint, mes paimsim ir ji
bus pas mus laiminga. Turi būt 
lįnksmaus būdo, ne pikta. Kreipki- 

šio antrašu: 
Mr. & Mrs. 
Main St.,

s

108
Geo Žilinskas 

Suffield, Conn.
(53-55)

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 •

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

IIQIIIQIII3IIIS iiaiiiaiiiaiiiaiiioiiiaiiisiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaiiioiiiaiiiaiiiaiioiiiaiiioiiiSĮ

ko jis, kriaučių ir prosininkų 
nereikalauja, nes tų vis dar 
yra perteklius.

Ch. Kundrotas darė prane-i 
Šimą iš Board of Directors, pa
žymėdamas, kad jie savo su
sirinkime svarstė naujas sezo
no madas ir nutarė, kad kiše
nių dėjikai ir pečių darytojai 
gali dirbti viršlaikius. Paskui 
nurodė, kad neperseniai buvo
Washingtone išklausymas, iš'vedimą, 
vienos pusės drabužių fabri- i 
kantai priešakyje su Corley, o 
Amalgameitų Unija iš savo 
pusės su savo vadais argumen- 
tavosi. Mat, drabužių fabri
kantai nori pailginti darbo va
landas ir numušti darbinin
kams algas. Net vienas iš Ko
lumbijos Universiteto profeso
rius (Shmit) argumentavo ir 
“įrodinėjo,” kad darbininkui

p ra-

kaip 
išėjo

‘ Pajieškau Vlado Zulpos, Įnamio. 
Jis-paeina iš Kauno rėdybos. Kas a- 
pie ji žinote, malonėkite pranešt, ar
ba paties prašau parvažiuok ir pasi
lipk savo daiktus; jau G mėnesiai 
kaip kambarys užimtas bet randa 
nemokėta. Jeigu iki 1 d. April nepa
siims!, tai viskas bus atiduota kur 
yra tinkamiausia. B. Bortkevičia, 64

i (51-53)

A.L.D.L.D. 2 Apsk. Kuopoms
Laikytame II Apskr. komi

teto posėdyje, vasario 19, 
1935, tapo perrinkta valdyba 
už 1935 metus. Nauja valdyba 
ir jos antrašai yra sekami:

Org. A. Gilman, 
230th St., Laurelton,

Prot. Rašt. G. A. 
128 Roosevelt Ave., 
ton,* N. J.

Fin. Rašt. M. Dobinis, 152 
So. Orange Ave., Newark, N.

131-47—

Minėsime Paryžiaus Komuną
Kovo 18 dieną sukanka 64 

metai nuo įsisteigimo Pary
žiaus Komunos, tai yra pirmo
sios darbininkų valdžios. Nors 
Paryžiaus Komuną išnaudoto- 

' j-ar- tarta’ 
' no, bet jos įsisteigimas gyva-1 profesorius pabandy

teikė darbininkams daug pa-; 
mokų ir pasitarnavo Rusijos! 
darbininkams kovoje už pasi-J 
liuosavimą ir išnaudotojų nu
galėjimą.

Kiekvieną metą viso pasau
lio kovingi darbininkai mini i 
Paryžiaus Komunos įsisteigi- 
mą, tą pat darys ir šiemet. 
New Yorke Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas paėmė 
didžiulę New Star Casino svet. 
ant 107 St. ir. Park Ave. ir 
ruošia masinį susirinkimą 18 
d. kovo. Kalbės drg. Clarence 
Hathaway, “Daily Workerio” 
redaktorius ir visa eilė kitų 
kalbėtojų.

Bet unijos atstovai įrodinėjo,

tų pirmiausiai pats ant save 
įsiūlomą propoziciją, tai žinotų 
, ką Tas reiškia ir ką darbinin
kams siūlo. Bet, sako Ch. Kun
drotą, kad tos argumentacijos 
kol kas ir pasiliko be nieko, 
nes NRA industrinis boardas 
klausimo procedūrą atidėjo 
ant toliau. Taip pat priminė, 
kad New Yorke rengias mū
sų unija prie stapičiaus.

J. Pranckevičius padarė 
pranešimą iš Joint Boardo. 
pranešimas beveik supuola 
Ch. Kundrotos pranešimu, 
nei neminėsiu.

Jo 
su 
tai

) Dar toliau nurodinėjo, 
Trade Labor Councilis 
ant rekordo prieš vaikų darbą . Mohawk ‘"st*“ Stratford/1 Con'm 
fabrikuose. Taip pat priimtas! j 
protestas prieš drausmes, ku-| 
rias teisėjai išduoda prieš 
streikuojančius darbininkus.

M. Nazveckas iš tos pačios 
įstaigos pridūrė, kaip ten va
roma kampanija-už Wagnerio 
apdraudos bilių.
r Chf Leach’'išrinlętas^'Gen^y^i^ūp^rtathuose, elektra, ir mdudy 
tral Trade Councilį už atsto-

M;,/Sam ule vi čia u s vietą.
Susirinkimo nuotaika buvo 

gana jauki, tik kaip kada vie
nas kitas aistrumų interpė 
prieš sau nepatinkamas ypa
tus, mat tuomi save pasitenki
na. . . Rodos, kas iš tų krims
telėjimų nauda, bet, mat, kiti 
turn “honoro” durnelių vietose 
pabūti. . . Gerai, demonstrūo- ( 
kite tuomi, jeigu tik tiek nuo- I 
vokos turite.

Ch. Naciunskas.
54 Skyriaus Koresp.

PARDAVIMAI
Parduosiu ūkę arba išmainysiu ant 

pavienio gyvenamo namelio kuris 
randasi Philadelphijoj.

Turiu 20 akrų žemės ir miško, 
dvi didelės vištinyčios, mūriniai 
radžiai ir tvartai, taipgi yra ir visi 
lauko įrankiai. Namas gražiai — 
bųdavotas, turi 9 kambarius,

Yra 
ga-

pa
yra

____ t. _______  ________, _________  
nės. Prie ūkės yra daug vištų, žąsų, 
kiaulix, arklys ir daug vaisingx me
džių.

Vieta 22 mylios nuo Philadelphijos 
ir busai eina pro šalį, nuveža Į 
miestą į pusvalandį.

Priežastis pardavimo, tai gruodžio 
menesį gyvenimo draugą ant kelio 
užmušė mašina ir viena negalių ap
dirbt ir prižiūrėt tiek lauko. Kreip
kitės sekamu antrašu del tolimes
nių informacijų: Nellie Gavėnas, 
Bqx 245, Black Horse Pike, Williams
town, N. J.

(51-64)

PARDAVIMAI

Jamison, 
Livings-

Iždininkė A. Lideikienė, 17-
23 Orchard St., Great Neck,

Visais apskričio reikalais 
kreipkitės pas naują sekreto- 
rui G. A. Jamison, 128 Roose
velt Ave., Livingston, N. J.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
.SAVININKAS

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

'Ltcense-tPlSW Tel. Stagg 2-299?

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Ml IO O Atviri kojų skauduliai, Garankė-I 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 StM Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialises

V, 1.-1----'

Parsiduoda saliūnas ir restauran- 
tąs. 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)Šį Vakarą Bus Ristynės |
Pirmadienį, 4 d. kovo, 71st 

Regiment Armory, 34th St. ir 
Park Ave., New Yorke, bus 
didelės ristynės. Risis drūtolis 
iš Indiana . “Chief Little 
Wolf” su Ernie Dusek. Bus ir 
daugiau porų, kaip ve, Diek 
Shikat su Frank Judson, Geor
gia Zakarias su Stanley Soke- 

__ r---------- --------- ,---------  ------------  - (lis, Mays McLain su Joe Du-
sąskaitos, sekė iš įvairių įstai- rių pabaudos, nes jis parsive- sek, Dr. Henry Fields su Gino 
gų pranešimai. Pirmiausiai A. 
Mason padarė pranešimą, kas 
buvo veikta per šį mėnesį 
kriaučių lokalo Pildomojoje 
Taryboje. Iš jo pranešimo pa- 

isirodė, kad kotų skyrius 25 
rengia ant kovo 9 d. balių 
Arion PI. svetainėje ir prisiun
tė tikietų už 25 dolerius. Lo
kalas nutarė tuos tikietus nu
pirkti.

Taip pat A. Mason pranešė, 
kad iš Amerikos Darbo Fede
racijos eilinių narių komiteto 
atsilankė atstovas, kad mūsų 
lokalas išrinktų delegatus į 
konvenciją, kuri atsibus 30 d. 
kovo, Irving Plaza. Toji kon- 
feren. šaukiama, kad išvystyti 
judėjimą už HR 2827 bilių.

J. Harmanas referavo 
Joint Trade Boardo, kiek 
sugavę dirbančių darbininkų 
viršlaikius, tai nubaudė juos ir 
jų darbdavius piniginėmis pa-

iš 
jie

Iš Kriaučių Susirinkimo
Vasario 27 d., Lietuvių Pi

liečių Kliube, buvo Amalga- baudomis, 
meitų Unijos 54 skyriaus susi
rinkimas. Susirinkimas 
bai skaitlingas nariais.

Po protokolo ir finansinės ;kočaitis nubaustas šimtu dole-

M. Nazveckas pranešė iš 
nela- Joint Trade Boardo pildančio

jo komiteto, kad ten tapo At-

KAZYS RUKŠTELIS 
Gyvas ir Sveikas

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

svečių turi puikių užeigą po 
antrašu:

108 UNION AVĖ., 
Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Grand Street.

Žmogus Šoko po Traukiniu
Nežinomas žmogus, apie 25 

metų amžiaus, Šoko ant Times 
Square po prisiartinančiu trau
kiniu ir rado mirtį. Veikiausiai 
bus kokis nors bedarbis, ku
riam jau kartus gyvenimas į- 
kyrėjo, tat ir pasidarė mirtį. 
Kol jis buvo nuimtas ir suda
ryti dokumentai, tai apie 22 
minutes negalėjo traukiniai 
vaikštinėti.

žė ne jam priklausomą darbą.
T. Vasikoniutė padarė pra

nešimą iš Central Trade and 
Labor Council, kur dar mūsų 
skyrius neperseniai prie tos 
įstaigos prisidėjo. Toje įstai
goje, ji sako, mes svarstėme 
apie laivų darbininkus, kurie 
išėjo ant streiko reikalaudami 
trumpesnių darbo valandų ir 
pridėjimo algos. Vienas teisė
jas išdavė drausmę (indžionk- 
šiną), kad ten nevalia strei
kuoti. Central Trade Councilio 
susirinkime atsilankė atstovai 
ir reikalavo; kad Central 
Trade Councilis išeitų ant re-'vainikai ir bukietai. Daugelis 
kordo pasmerkdamas tokį tei- buvo nuo giminių ir artimų 
sėjo nuosprendį. Po karštų dis-i draugų, o kiti nuo organizaci- 
kusijų tapo vienbalsiai išneš-1 jų: ALDLD 185 kuopos ir

Garibaldi ir A. Besignano. su 
Bill Medlekof. Tai bus svar
bios ristynės.

Juozo Marozos Laidotuvės
1 d. kovo tapo palaidotas d. 

Juozas Maroza. Jo kūną paly
dėjo į kapines 22 automobiliai,1 
virš šimtas žmonių. Jis tapo 
palaidotas Maspetlr, L. L, N., 
Y. Ant kapinių d. J. Siurba 
pasakė įspūdingą prakalbą iš 
velionio gyvenimo ir darbų. '

Namuose, kur buvo pašar- 
votas jo kūnas, mirgėjo gėlių;

• • • • te • a . • 1 •

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

l amerikoniškais. 
B Reikalui esant 
| ir padidinu toli kio dydžio, ko-1 
Ūkio pageidauja- F ma. Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

. Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES *
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

Telephone Stagg 2-4409 /

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parėm, krikitynom !Jr kitokiem 
' reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Tibalzamuoja ir laidoja numirusiu' 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimam?

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

i Sergančių Vyrą ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
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 Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

I

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. ir Irvine PI.

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




