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Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

So. Bostdno “Darbininko*’ —...........
redaktorius pasirodė melagiu- 
mi ir bailiu. -Jisai nedrįso pa-1 
sirodyti prieš So. Bostono lie- :
tuvių tūkstantinę publika va- __ - • • IT 1 !

"Ž S? p ““ Valdžia visai Neduos 
rtt Pašalpos Bedarbiam'

visuomet bijo publikos. | ryi • • ir H
Komunistų frakcijai

kvietė jį ateiti į susirinkimą ir • 
atsinešti faktus, jeigu turi, 
“Darbininko/’ redaktorius da
vė sekamą vaikišką atsakymą:

“Gerb.
“Kadangi rimti klausimai,, Idaho ir Washington© val- 

tame skaičiuje ir komunizmo stijoms. Sako, tai todėl, kad 
klausimas, gali būti nuodug- jūs su savo dalia neprisidė- 
niai rišami tik spaudoje, o ne jote prie Šelpimo lėšų, 
masiniame susirinkime, tai aš ' 
turiu garbės Tamstoms pra
nešti, kad aš nematau jokio 
protingo tikslo atsilankyti į 
Tamstų susirinkimą.

“Spaudoje kas kita—laukia
me jūsų argumentų.

“Su atatinkama pagarba,
“A. F. Kneižys,

“ ‘Darbininko’ Redaktorius.”
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kun i Trijose Valstijose
WASHINGTON. — Roo- 

sevelto valdžia kovo mėne- 
; sį neduoda jokių bedarbiams ' 

šelpti pinigų Minnesotos, Į

Graikijoje Liepsnoja
V ienos Fašistų Šaikos
Sukilimas prieš Kitų

O
New Jersey, South Dakotai, I 
Ohio ir Wisconsinui šalies į 
valdžia šį mėnesį teduoda 
tik pusę tos sumos, kiek pir- į 
miau duodavo. |

New Jersey gubernato-, 
rius Hoffman stengiasi už-1 
krauti pašalpinius mokes-1 

,čius beveik ant kiekvieno 
daikto, perkamo kasdieni
niam naudojimui. į

Respublikonai Venizelos Fašistai Pjaujasi su Tsaldario 
Fašistais, Karaliaus Sugrąžinimo Šalininkais; Bendras '

Socialistą ir Komunistę Frontas prieš Fašizmą
ATHENAI. — Graikijos Graikijos darbo minios da- 

sukilėliai turi užėmę Kretos -rosi vis revoliucioniškesntis; 
salą su jos 310,000 gyvento- vienas po kitam kartojasi 
jų ir 3.326 ketvirtainių my
liu ploto. Sukilimas apėmė 
Makedoniją ir Trakiją. Su
kilėliai savo rankose dar te
beturi penkis karo laivus, 
kuriuos bombarduoja da-

tuo būdu
i Suvažiavę Soc. Bedar
biai Sveikina Komunistą

WASHINGTON. — į Na-

“Spaudoje kas kita!“ Mat, 
tik maža dalis “Darbininko” 
skaitytojų teskaito mūsų re
voliucinę spaudą, 
jiems Kneižys gali susiriesda
mas meluoti. Kas kita, kuo- 
met visų pažiūrų Bostono lie- j ų Bedarbi Suvažiavi- 
tuviai susirinko j daiktai * , . v o . ,. ,
Kneižys išsigando, nedrįso pa- vadovaujamą Socialistų 
sirodyti prieš juos, mat, negali Pal,tlJos, atsilankė dig. Her- 
melų paremti faktais. Užsida- bert Benjamin, kovingas 
ręs tarpe keturių sienų jis gali Bedarbių Tarybų organiza- 
visokius purvus fabrikuoti torius. Jis gavo balso kal- 
prieš komunistus ir maitinti boti; ir jo kalba buvo vie- 
jais savo skaitytojus. Tada jis natinė, kurią darbininkai 
razumnas!

Italijos oficierius, prie Abyssinijos sienos, Afrikoj, mokina kareivius, 
kaip naudot maskas, užsidedant jas ant veidų, idant apsisaugot nuo 
‘priešo” nuodingų dujų; duoda ir kitų pamokų, kuriomis Italų kariuome
ne priruošiama karui prieš Abyssini ją. Tuo tikslu Italija jau pasiuntė dvi 
divizijas savo armijos ir daugybę gi nklų ir amunicijos.

dideli kovingi darbininkų 
streikai; Graikijos socialis
tai sudarė bendrą frontą su 
komunistais kovai prieš ca- 
riškai-fašistine T s a 1 d ario 
valdžią ir paskleidė visuoti- 

bartinio ministerio pirmi- no streiko obalsį prieš fa- 
ninko P. Tsaldario orlaiviai, šizmą. šis bendro fronto 
Pranešama, kad didžiausias obalsis veikia ir reformisti- 
Graikų šarvuotlaivis “Avė- nėse darbo uniiose; vienin- 
roff” (9,450 tonų), dabar gon kovon prieš fašizmą 
valdomas sukilėliu, tano na-,taip pat dedasi kairysis val
de gtas valdiškomis bombo- stiečių sparnas.
mis iš orlaivių. i Taigi Venizelos su genero-

■| Vyriausias sukilimo va- lu Plastinu pradėjo sukili- 
das yra Eleutherios Venine- mą, mulkindami darbo žmo- 
los; su juom išvien veikia .nes, būk jie kovoja už res- 
generolas N. Plastinas ir publiką ir “demokratija;” 
bent 400 armijos nficieriu. [tegul, vadinasi, juos darbi- 
Jie nori nuversti dabartinę 'ninkai paremia. Bet venize- 
Tsaldario fašistu valdžia to-distams rūpi tik išgelbėt 
del, kad, giH?. Tsaldaris (buržuazijos surėdymą.
rengiasi panaikinti respub- 'tiems pasigrobt valdžią ir

SMETONA NET EŽERUS PARDAVINĖS PER ; Tikisi Gauti $48,600 
VARŽYTINES DEL NESUMOKĖTŲ MOKESČIU \ Už Hitleria Mirtį

Kad Lietuvoje ūkius lel- jieškoti irklų, valėlų ir tink- 
dzia varžytinėms, tai me- Jų, o pas ką ras bent ką pa-.'vienam buržujui Anglijos 

'’ piliečiui $48,600, jeigu Hit- 
. leris iki kovo 31 d. numirs b’ka ir sugražinti buvusi taip spaust darbininkus ir

. . v : ..J arba bus nužudytas. Tas pi- Graikines karahu Jur<d vėl biednuosius valstiečius, kaip
ras.pakankamai šnipų ir is jmokėjo kompanijai ant sosto. Jurgis buvo išvy- ir Tsaldaris juos spaudė, o 

ku- W kaimiečių, kad išduo- į apie $2,500, sakydamas, kad 
... .......... . ........ . 1 k.ltu®’ ,dant ęavT?s.P.riv1’ Hitleris nedagyvens iki ko-

kaip seniau vadindavo i^ą is savininko viešai pa- i 31 d h. //amas j laiž 
- - įsigauti žuvį _ _ jbas betug) su kom ..a

V‘HV’-iApie Hitlerio mirtį 
v v.-. - ‘ r “f?1 jis girdėjo nuo čigonės, kū

jį neš šį jungą, tai ateitis ^ -s ^uvo pasiėmęs auto- vo anvesdintas su 
Jis įti- ia” Graikų

Marina.
Sukilėliai 

ko. kad iie 
nubb’ka ir

pa-
delegatai karštai sveikino kam nėra jokia naujiena; našąus, kad jis slapta žu- 

žmonės jau apsipratę. Bet ^au^a Pra^idės po • [teismus 
Socialistų vadas Norman dabar bus naujos varžytinės tąsymas, ^bajudimasį Ątsi- 

Thomas pripažino, kad be- —pardavinės kaimams pri- 
darbių ir socialės apdraudos klausančius ežerus, už 1_„ 
bilius 2827 yra geriausias iš riuos bus nemokėti nuošim- 
visų, kurie yra patiekti ša- čiai, ] 
lies kongresui. Tą bilių su
taisė Komunistų Partija. 
Tačiaus Norman Thomas 
bandė pasigirt, būk socialis
tai įnešę dar “geresnį” Hoop 
bilių Pennsylvanijos valsti
joj.

Bet tas Penna, socialistų 
bilius yra panašus kaip

--------  delnų plojimais 
Tame dideliame So. Bosto-| ;

no masiniame susirinkime aš 
daviau katalikams darbinin
kams sekamą pasiūlymą: Iš
rinkite vieną iš savo eilių (tik 
ne kunigą, bet bile darbinin
ką) ir pasiųskite į Sovietų Są
jungą patyrinėti. Mes, komu
nistai, sutiksime apmokėti 
jam pusę kelionės lėšų, 
šis katalikas darbininkas 
grįžęs raportuos, ką jis 
matė ir patyrė.

Dabar “Darbininkas” rašo, 
kad jam raportuoja švedas
Nansen as apie “badą“ Sovie- streiklaužiskas Wagnerio- 
tų Sąjungoje. Bet tas Nanse- 
nas mirė keturi metai atgal. 
Ar gali miręs žmogus rapor
tuoti? Užtenka šito vieno fak
to, kad “Darbininko” redak
torių prikalus prie amžino me
lagiai stulpo.

Lai 
su- 
ten

“padotkais.”
Nesenai gavau laiška iš f .

Lietuvos, kuriame rašoma, .duiamzllI vergais.
kad Paliūnų ežerą, Seirijų į- -AVLvxA X ClAA LAAX VtL4VA k_/V>JLX XJ į •«

valsčiaus leis varžytinėms Paroclys.

Lewiso įnešimas, ir sulig to 
socialistų biliaus, neturėtų 
būt duodama pašalpos be
darbiams, kurie bus “liuosu 
noru” apleidę darbą arba 
liks iš f a b r iko pavary
ti už “netikusį pasielgimą.” 
Taigi Hoop bilius yra įran
kis prieš kovojančius darbi
ninkus, kaipo “netinkamai 
pasielgiančius.” Be to. jis 
žada pašalpą tiktai apribo-

už tai, kad kaimas nesumo
ka ant jo uždėtų mokesčių. 
Už ežerą reikia mokėti 60 
litu metams, o carizmo lai- 
kais už vandenis mokesčiu 
nebuvo. Dabar gi, kaip ma
tome, jau atsidengia visai 
kitas istorijos lapas, nes

Dzūkas.

Meksikoj Nušauta dar 
Trys Klerikalai

mųbilin pavėžinti.
kėjo čigonei, ir štai kodėl:

Kuomet jis ją paėmė pa
vėžinti, čigonė jam pasakė, 
'jog pirm vakaro “tavo au
tomobilyj bus negyvas žmo- Bet jie t^iprri yra fašistai.

* * • • W 1 •   - - - - _ «gus.” Taip, grįždamas na-
, . . . x -nr ! bio, pilietis ir surado kitoGuadalajara mieste, Mek-į_../..Luu___ — i

tas 1993 metai* gal dar žiauriau.
Tsaldario fašistu planus Venizelistai sukilėliai, ta- 

delei karaliaus sugrąžinimo čiaus, mažai ka iš darbinin* 
G^oikiiai romia An<diia. Su .kų' teprigavo. Minios ju ne- 
tokia nolit.ikn vnintvje ir An- remia; ir Tsaldario šaika, 
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gliios karalaitis Georgo hu-įmatomai, jau ima viršų.
“didžia-j Ištisoj šalyj įvesta griež- 

kunigaikštaite į tas karo stovis, vpač prieš 
komunistus. Tsaldaris prieš 

venizelistai sa- sukilėlius nastatė ne tik vi- 
kovoja už rps- sa sau ištikimą nuolatinę 
“demokratija.” ,kariuomenę, bet pašaukė po 

. (šautuvu ir trijų metų rezer- 
Venizelistai matė, kadjvistus (atsarginius).

Prūseika, “Sklokos” čyfas, 
vėl paspruko nuo debatų. 
Worcesterio “sklokos*’ žmo
nės labai nusiminę, matyt, la
bai nepasitenkinę savo vadu. 
?alavejus masiniame susirinki
me išsitarė, kad dar bandys 2827 reikalauja visiem be- 
jie gauti Prūsei ką debatuoti, darbiam nuolatinės pašalpos 
Veikiausia, draugai, vėl bus 
veltui jūsų pastangos.

Labpi negražiai išsisukinė
ja “Sklokos” vadas. Jis rašė 
debatų komisijai, kad kovo 17 i 
H

Gruauaiajaia mieste, ivie^- ’ automobilio primušta ir pa-' . . . n , r U • •• r J 
kaimiečiai turi mokėti ir už sikoj, kovo 3 d., bažnytinių- ];ktą žm0£,ų ant keli0. Isi. Parazihn s Dvynukas Geltonieji Federacijos 
vandenį, kuriame narsto žu- kai sušaukė 15,000 žmonių dėięs jį į savo automobilį 
vys arba rėplioja keli pu- į masinį i 
siau kirmėlių suėsti vėžiai, universiteto, protestuot, kad bet sužeistasis tuo tarpu mi- 
(Lietuvos nekuriuose eže- dabartinė valdžia varžo baž- re. 
ruošė gyvi vėžiaifprikirmi- nyčią ir panaikino kunigų 
ję, vadinasi, ant jų užėjo vedamas mokyklas. 7„J 
kokia liga.) * ]

Paliūnų kaimui caristinė asmenų sudarė demonstra-,tą mirtinai primušta žmo-

I I
i Bet lengvatikiui buržujui j 

Pasf- neatėjo galvon, kad čigonė 
klausę prakalbų, apie 3,000 galėjo būt pirmiau mačius 

xta™ laikui Bilius gi H. R. vaĮj^įa (javė minima ežerą cija, inaršuodami prie vai- arba nuo kitu sužinoius: 
už baudžiavos ėjimą jau bus džios rūmų. Į demonstran- 
apie 36 metai tam atgal, ir tus pradėta šaudyti, ir nu- 

tiž jį niekas nemokėjo jokių 
! mokesčių, bet dabar, kada 
kaimo žemę 1932 metais iš
rūšiavo. tai ir ožom jfvpn_ *- € 
ko mokesčių lapan ir liepė 
kaimui užsimokėti nuo 1929

per visą nedarbo laiką

Pabėgo dar 200 iš 
i P’ranp,"’7!!2

to gyvenu jų perbėgo
L ta nač urna

« v o oi’cianai 
j kietijai
- Hitlerį'

visiems buvus 
priešininkams

e m
tų ir dabai 
varžvtiniu

už ii neužmokė- 
raukė iki 3(K) li- 
jau rengiasi prie 

Sakoma, kad
už 2,090 litu bus galima iį

KC io,uuu žmonių deięs jj į savo automootų, Ai • f ]U| r
susirinkimą prie pilietis skubėjo į ligoninę, /iipjallIaS 11U9 nlcl"

gaitės per Operaciją Bedarbių Susirinkimą

šauta trys: advokatas, stu
dentas ir valstietis; aštuoni 
kiti maršuotojai sužaisti.

Klerikalai sako, kad į

todėl jos pranašystė išsipil
dė, ir jinai gavo pluoštą pi
nigų nuo to kvailo ponelio 
kaipo “teisinga” burtinin
kė.

FAIRMONT, West Va.—MASKVA. — Dr. B. D.
Tarnovski padarė vieną iš. Kovo 3 d. Frank Miley, pre- 
kebliausių operacijų, atskir- ,zidentas Jungtinės Mainie- 
damas nuo naujagimės mer-jrįu Unijos distrikto (Darbo 
gaitės parazitinį dvynuką.: Federacijos) T Peti ir 
las dvynukas buvo priau
gęs prie mergaitės nugaros; 
jis neturėjo savo galvos nei

ir “raudonmarškiniąi” jau
nuoliai.—Bet reikia i paste
bėt, jog tie “raudonmarški- 
niai” nėra komunistai 
pažangūs darbininkai,
yra fašistiniai būriai buržu- 

tiins___________

nei
šio

valdžiom

kiti vadai užvedė 100 vyrų, 
ginkluotų bliakdžekiais ir 

širdies, ir traukė sau kraują kitais įnagiais, ir užsiundė 
innc Rndovkpi rT*»J ' OI. L J J 
konferencijos. Su ta gaujapjautas kaipo parazitas, ii 

suprantama, negalėjo ii 
giau gyventi. Mergaitė g 
sveiksta. Parazitas svėrė dr

r (raiti umpliais ir t
lai va n matt 
diakdžekiais

vėjingai sužalojo L Wat-

Įrešimas prieš Kom.
Partiją Rinkimuose

COLUMBUS, Ohio.
valstijos seimui Įnešta Fair-
banko sumanymas, kad Ko- šiol bijodafvo atskirti suau 
munistų Partijai būtų visai gusius nugaromis “Siamiš ----- 1--- »--- » J------«---u-v—i-

Beda ridų
Tarybų organizatorių; Mi-
k^^uęjča^įnįįst^anglia^
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pasitarimų, G mitingus; 11 vakaruškų, 
įtraukti į L.K.J,Š. 20 jaunuolių, sudaryti 3 
R. P. ratelius, padaryti ir iškabinti 200; pla
katų, 9 vėliavas, išleist 14 karvelių su rau
donais kaspinais, surinkti 80 litų L.K.J.S. 
reikalams ir 100 lt. Ispanijos revoliucionie
riams. Per numatytą laiką mes įravedėm 
11 pasitarimų ,sh 70 jaunuolių, pravedėm 
8 vakartiškas su 211 jaun., įtraukėm 15 jau
nuolių į L.K.J.S., sudarėm 3 R. P. ratelius, 2 
jaunuolių ratelius, iškabinom 200 plakatų ir 
6 vėliavas, išleidom 9 karvelius. Be to pro
testo rezoliucijomis apėmėm 250 jaun. prieš 
politkalinių kankinimus, apėmėm 250 jau
nų darbininkų, vadovavom dviem konflik
tais (“Maisto” fabrike ir vienoj mokykloj).; 
Surinkom 120 lt. R.,P. reikalams, 49 lt. 80ė.! 
Ispanijos revoliucionieriams! ir'32 litu jlOjc. 
L.K.J.S. naudai. ; 1 ; i ' ’ < ! , | H ;

Lietuva, Klaipėda 
ir Vokietija

Kodėl V’eidmainiauti?
Vėliausiam “Tėvynės” numery j P. Ba
ras išgarbina Vitaitį. Pastato jį SLA 
žugintoju”, geru SLA organo redakto- 

* firn, etc. Tas viskas, žinoma, ne tiesa, 
ęs manome, kad tam raštui netiki ir 
Its Bajoras. Vitaitis daug prisidėjo 
ie skaldymo SLA. Andai, kuomet jis 
Iv u paleistas važinėti po Ameriką neva 
pA organizavimo 
LA kuopose nepeši 
įfevedė SLA smJc' ■t • v

ais, jis sėjo 
i; jis faktinai

Vokietijos Fašistai'[Sį^dentai
■' Dėmonstriiojm t Į ■ < H į • J -b 

Elta praneša iš Berlyno - sekamą L: • : <
/ • l i j ! : i •. Į ; ’• ’

Kaip jau buvo pranešta/Berlyno univer
sitete buvo atidaryta “Klaipėdos rastų palo- ’ 
da.” Tos parodos lankytojams brukamos ’ į ; 
rankas proklamacijos su nuožmiausiais kur- j 
stymais prieš Lietuvos vyriausybę. Vadina-, . 
moji paroda pati yra ne kas kita,-kaip kur
stymo propagandos apžvalga. Ji iškabinėta 
šlykščiausiais lietiniu tauta mokinančiais

dr.i’bai
'• :'t si Vi],

įm te
as) su

jresi 
itų i 
IAdi

i -

ipizaęija: a 
tnizadljos i

j ii
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| Kurine. 
feo. su.;r- 
ąma, ląbai i 
■Liliui,.: būk : 
ai, tadkl "čcii 

minkai” c i d-. 
Is, kurie nie
■e apię ją meluoja. Iikdic D<>n Levine 
ta vienas iš mėgiamiausių ‘ Darbiiiln- 
o” žmpnių, nes jis pliaškina eilę straips- 
ių apie “badą Sovietuos.” Toliau: 
D-kas” didžiuojasi, būk jis imąs “ži
las” apie “badą Sovietuos” iš Anglijoj 
adžiaiiių žydų laikraščių.
! darbininkui”, kaip ir kitiems išnaudo
tų reikalus ginantiems laikraščiams, 
ępatinka susipratę klasiniai žydai dar- 
Ininkai, bet mieli ir geri buržujai arba 
hrsidavę buržuazijai.
{Beje, “Darbininkas” giriasi- talpinsiąs 
aveikslus, paimtus “iš bado sričių” So- 
ietų Ukrainoj. Paveikslus imsiąs iš 
learstb šlamštų. Jau ne kartą buvo ra- 
Ha, kad tie paveikslai yra sufabrikuoti, 
te t kunigai mano, kad jie dar galėsią 
ais sumulkinti vieną-kitą savo parapijo- 
tą. Well, tai kunigų darbas!
I
I
III S s

Visfift Nepavyko!
Andai Lietuvos fašistai pasigyrė sura- 
t slaptą LKP spaustuvę ir ją užgrobę. 

Snoma, neapsiėjo nepridėję, kad dabar 
Lietuvos komunistų veiklai tapęs užduo- 
as mirtinas smūgis. Bet štai, mes ir 
|el gauname Lietuvos Komunistų Parti
es nelegalių leidinių—-laikraščių. Pas
nausiu Jaiku turime rankose “Darbinin- 

Jaunimas,” už vasario 
Tai darbininkiško jau- 
Apie Lietuvos Komu- 

jungos veiklą ten skai-

ų ir Valstiečių

hno laikrašti 
tetų Jauninu) 
Ome:

••mos r 
menes

prom 
k; ašių 
j i v?.:.

t.-j,
J.. ■■

ii An
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•; kurstymas 
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“New York Times” kores
pondentas O. T. Tolišius 
praneša, kad Lietuva su
traukė į Klaipėdos kraštą 
penkis pulkus kareivių, kad 
yra pasirengus nuslopinti 
bent kokį vokiškų fašistų

, Klaipėdos krašte sukilimą ir 
ątmušt Vokietijos fašistų

‘ įsiveržimą.
į •

! ! Bet ką gi reiškia Lietu- 
ĮVęš karinės jėgos prieš Vo- 
'itetijos? Jau nekalbant 
!ąpie Vokietijos dydį ir ma- 
ižuiną Lietuvos, apie tai, kad 

j Vokietija turi galingą orlai- 
■ Vyną ir karo jūrų laivyną 
užtenkamai tvirtą, paimki- į

> mę:tik tas karo jėgas,
‘ kiaš Rytų Prūsijoje turi 
Vokietija. Rytų Prūsijai 

'nuo. centralinės Vokietijos!] ■ t/ I

yra atskirta Lenkijos kori- j 
dorium. Pirmiau Rytų Prū
sijoje buvo 13,000 Vokieti
jos 
jau v

Vokietijos fašistai sako, 
kad Klaipėdos prieplauka 
gali i naudotis ir Lenkija, bet 
del ginčų tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos Klaipėdos prie
plauka pastarosios nėra 
naudojama ir todėl tam tu
ri būti padaryta galas, tai 
yra, atimta Klaipėdos kraš
tas nuo dabartines Lietu
vos. ? , ,

Toliau fašistinis laikraštis 
sakę: “Lietuva nuolatos su
darydavo padėtį, iššaukian
čią didžiausį neramumą Ry
tuose. Lietuvos koncentra
vimas kariuomenes į Klai- 

ipėdos kraštą sudaro pavo- 
'jingą žaislą su ugnimi. Taip, 
kaip Lietuva pesiskaito su 
konyencijos nutarimais, tai 
atsirado didelis reikalas ap
saugoti Klaipėdos vokiečių 
autonomiją. Taip ar kitaip, 
dabartinė padėtis negali pa
silikti amžina. Atsakomy
bę už būsimus- įvykius neša . 
ir tbs valstybės, kurios bu- 

Įvo gvarantavę Klaipėdos 
konvenciją, bet nepasiprieši- 

*’ no Lietuvai, kada ji užgrie
bė Klaipėdą.”

I Daugiau negu aišku, kad 
Vokietijos fašistai išvien su Į 

j miestus, iš Lenkijos fašistais

gu Klaipėda, arba visa Lie
tuva, bet užgrobimo ir už
kariavimu Sovietų Sąjun
gos.

Sovietų Sąjunga atvejų 
atvejais'užstę j o nepriklau
somybę Estonijos, Latvijos 
ir Lietuvos. Ir dabar So
vietų Sąjunga yra pasiūlijus 
Vokietijai, Lenkijai, visoms 
cent^alinės ir Rytinės Euro
pos salims pasirašyti “Ryti
nę Sutartį”, pagal kurią 
būtų visų dabartinių šalių 
ir šalelių gvarantuoti ru- 
bežiai. Franci j a, Lietuva, 
Latvija, Estonija, Čechoslo- 
vakija ir daug kitų kraštų 
sutinka su Sovietų Sąjungos 
pasiūlymu, bet Lenkija Jr 
Vokietija atsisako. Kodėl? 
Todėl, kad jos rengiasi ka
ram; , Tolilriūošė ; Rytuose 
Sovietų Sąjunga siūlė Japo
nijai • pasirąšyiti nepuolimo 
sutartį, 'bet1 Japonijos impe
rialistai atsisakė. Kodėl? 
Todėl,'kad jie rengiasi ka
rau prieš Sovietus.

ŠYPSENOS

Jis žino
'Sykį po prakalbų p. Prū- 

seika užėjo nakvoti pas vie
ną savo pažįstamą šeimyną. 
Tuo kkrtu vaikas skaitė mo
kyklos knygelėj apie įvai
rius gyvulius; perskleidęs 
lapą, randa asilo paveikslą 
ir klausia motinos: “Mama, 
ar asilas žino, kad jis asi
las?”

Motina: “To,. vaikeli, aš 
nežinau. Klausk pas drau
gą Prūseiką.”

Tikra Misterija
Vyras parėjo girtas ir

Taigi, karo pavojus dide- ^ar kvortinę bonką 
lis. Jis gali prasidėti bile parsinešė. ,
dieną, bile naktį. Sovietų . ^r. nenustosi
Sąjunga rengiasi gintis. Jos girtuokliavęs. a z i u rėk, 
Raudonoji Armiia ruošiasi i kiek jau tuščių degtines 

! bonkų namuose.
Vyras; “Dūšele, man tas 

irgi labai nuostabu. Juk ži
nai, kad aš nei vienos bon- 
kos tuščios neparsinešiau... 
Tai kas gi jas ištuština?”
Surdhkiojo Jakenų Petras.

diena, bile naktį. Sovietų
kareivių, o dabar yra 
virš 50.000 ir daugiau- 
sųtraukta prie Tilžės, j 

■;ai Nemuną nuo' 
krašto. Antra,' 
fašistai patvar

ai reiviai, kurie bai- 
i įjoję tarnystę ir nė- 
iNčiais, tai jiems ne- 
?č ič 'bet ‘reikalauja PuolM ir jau dabar nuo sa- 
(• ■'ii Rvtu Prūsiio- v£s suverčia ant kitų.

žygis Prieš Lietuvą ir 
Sovietus

Bęt Vokietijos ir Lenkijos 
fašistų žygis prieš Klaipėdą 
ir kartu visą Lietuvą . tuo-' 
m.i,dar. nesibaigia., Tąį yra 

, . plimas pulti ant Sovietų Šą- 
paduodą citatą^ jungos. -Vokietijos i ir Len- 

iš Vokietijos fašistų organo kijos fašistai .susitarė pulti 
“Fclkįscher B e o b a chter”, išvien Sovietų Sąjungą iš 
kuris yra redaguojamas po (vakarų pusės/ kad išvarius 
arįima priežiūra fašistų Sovietus “už Uralo kalnų”, 
imperialistinio ministerio'o tuorn'pat įkartu jų sėbrai 
Rozenbergo. Jie ten rašo, i Japonijos imperialistai ren- 
kad 1923 metais Lietuvos at-!giasi pulti iš rytų pusėts, 
liktas'* žygis užgrobimui kad “išvarius Sovietus iš 
Klaipėdos ir, kad tuomi.su- Azijos.” Lenkijos imperia- 
griauta rūbežiaij kurie jau listąi nors ir turi sutartį su 
500 metų atgal buvo nusta- Vokietijos fašistais bend- 
tytk Jie sako, kad senas Fam| puolimui ant Sovietų 
Rusi j’os-Vokieti jos rubežius, J Sąjungos ir Lenkija rube-

klausė Vokietijai, buvo “ru- ■ 
bežius tarpe dviejų CiVįliza- (bijofei f savo žemę įsileisti ęii n- 4- A -viva zv \ 1 n t 1 l/» Lr TTT11 ' T T 1 J* J * • L. P Y * __ J _ j _

tarpe Europos ir Azijos."
. . v . ItytiJ taigi Vokietijos fašis-

alsi tarnavę karei-1 
i yfoųius po karo 
avi yra šaukiami į ’ 
fok’ų atsitarnn.vu- • 
in R v tu Prūsijoje

-1 n
raVda.”

‘Pravda”

Raudonoji Armija ruošiasi! 
duoti skaudų smūgį užpuo
likams. Viso pasaulio dar
bininkų pareiga organizuo
tis ir padėti atmušti impe
rialistus. Amerikos lietu- 

jvių darbininkų pareiga 'ma
išiniai dalyvaut Visuotina- 
me Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavime, kuris 
yra šaukiamas prieš karą ir 
fašizmą ir kuris įvyks 30 d. 
birželio ir 1 liepos, 1935 me
tais, Clevelande.

D. M. šolomskas.

Julė ir Elzė
Elzė: “Kokios spalvos su

knele tu, Julyte, rėdysies į 
šokių vakarą, ateinantį sek
madienį?”

Julė: “Šokių rengėjai’nu
tarė, kad merginų suknelės 
būtų maž daug šį sykį pri
taikintos prie kiekvienos 
vaikino šokiko plaukų. Tat 
aš eisiu su juoda?’

Elzė: “Well, o aš tai ge
riau visai neisiu, neš mano 
vaikinas plikas.”

TDA 13 kuopa turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą 10 ' d. 
vasario. Į šį'susirinkimą atsi
lankė dvi udarninkčs ir įnešė 
porą svarbių sumanyriių, ku
riuos kuopa nutarė vykdyti 
gyvenimam

Vienas iš tų sumanymų yra 
valgių išpardavimas (fruit 
sale), kuris bus 8 kovo, Bar
nard and Sumner krautuvėj; 
Katriem bus paranku malonė
kite tą dieną užeiti į minėtos 

, , „ įstaigos skiepą ir paragauti
pągal kurį Klaipėda pri- žiučįjasi su SSSR ant 500 ki- mūsų gaspadinių namie ga- 

jometrų, bet Lenkijos ponai mintų valgių/ 
..............  ~ ” Antras parengimas tai 

ciju, tarpe Vakarų ir Rytų, 'voUetijta fašistus," nes pas- 23 kovo,J vai. vakaro, 29 _ 
tarpe Europos ir Azijos.” kiaų negalėtų juos iškrapš-1 dicott St. Yra rengiama iškil- 

ityti,! taigi Vokietijos fašis- min®as vSži>l ir silkill balius su 
Vokietija ir Lenkija Išvien tams kelias linkui Sovietų š°kiais ir.:progra"?a- To® gar' . ... rlvinc •vB’ziii it* ailkin vflkftriP-

. te
Č;

šyviai žiūrėjo Į lai, kad vokiškos mokyklos 
ten ardomos, o vaikams išplėšidma jų moti
nų kalba, kad Klaipėdos krašto atstovai jė- t 
ga šalinami nuo jų veikimo vietos.

Ypatinga dabar padėtis. Vokietijos 
fašistai bando apšaukti lietuvius barba
rais, o Lietuvos fašistai—vokiečius. Mat, 
vienur ir kitur fašistai valdo; Pasakyti 
Lietuvos žmonėms, kad Hitlerio valdžia 
yra barbariška todėl, kad ji fašistiška, 
žinoma, nebūtų taktiška, kadangi Vokie
tijos Hitleris tą patį pasakytų ant Sme
tonos valdžios. Todėl kaip Lietuvoj, taip 
ir Vokietijoj bandoma sukelti šovinisti
nis sentimentas, kelti vieną tautą prieš 
kitą, neminint to fakto, jog abi šalys val
domos fašistų ir todėl abiejų, šalių val
džios yra barbariškos, abi reikalinga nu
versti.

Tiktai Lietuvos ir Vokietiios komunis
tai skelbia brolybę. Jie sako darbinin
kams: nuverskim fašistines valdžias, 
įsteigkim darbininkų ir biednųjų vals
tiečių valdžias, tai ir tautinis klausimas 
išsiriš taip, kaip jis išsirišo Sovietų Są
jungoj. .

kultu: i

I

bus
En-

Moka Rašyti
Užsibaigė per '“Laisvę” tąsomis ėjęs 

Gamtos Sūnaus aprašymas Lietuvoje pa
tirto gyvenimo—įspūdžiai. Tai buvo įdo
mus rašinys. Drg. 'Gamtos Sūnus moka 
vaizdžiai rašyti. Mes jo rašinį, tiesa, 
del tam tikrų priežasčių,' trumpinome, 
kai kuriuos dalykėlius apleisdami, bet 
dol to nei kiek nenukentėjo rašinio svar
ba. Jis suteikė puikų yaįįdiį to šiurkštaus 
gyvenimo, kuriame%am|aši Lietuvos dar
bo žmonių- masės. / ' < j -'A ■ .

Drg. Gamtos Sūn.iįs yya fąbrįko darbi
ninkas, bot prasiįtyįį^s'. /Tai pavyzdys, 
kaip ‘gali prasilavintr'1 kiekvienas .darbi
ninkas. ’

Faktinai visur, kur mos. einame, kur 
gyvenamo, galime rasti puikios medžia
gos perdavimui kitiems 
mokti gyvenimo dalyki

Tik reikia iš- 
užtėmyti, nu- 
ai prasilavinti

duoti kitiems musų broliams • ir drati 
ganis. ■'

džios vėžių ir silkių vakarie
nės tikiėtai jau yra platina
mi. Tikietų kaina tik 25 c. Jūs 
žinote, kad vėžių valgiai bran
giai kainuoja, todėl nepraleis
kite šios progos, pasipirkite iš 
anksto tikietus, peš vėliau gali 
pritrūkti tikietų. Taipgi tu
rim suprasti, kad virš minėtas'g^ 
pramogas remdami remsim sy
kiu ir darbininkų klasės kovas, 
katros šiandien yra vedamos

Toliau tas fašistų organas Sąjungos guli per Pabalti- 
rūšo del Klaipėdos krašto jos kraštus — Lietuvą, Lat- 
sekamai: “Klausimas apie viją ir Estoniją. Kad puoli- 
Klaipėdos (Memelio) kraš-'mal ant Klaipėdos yra pra- 
tą ant tiek tampriai suriš-,džia didelio Vokietijos ir 
tas su Lietuvos ir Lenkijos. Lenkijos žygio į Rytus, į 
rubežių ginču, kad visai ne- Sovietų Sąjungą, tą patvir- 
galima išrišti' pirmą klausi-Įtina ir tas patsai Vokietijos 
mą skyrium nuo antro.” į fašistų laiktaštis, kuris rar 
Reiškia, Klaipėdos klausimo šo:j.
išrišimas yrą tampriai su- . /‘Tas, kas:dajfe;4ą.rosį jy;... v

....................-tuokė yra
listų apetitais ant visos Lie- styinosi įvykių,}j$*&|■

.....  - • palatiniai i UŪfceistr ’ ■ ' į . I , ; 
torijos valdybų. t^^Mti!l l!TarpUut,nis ‘ Dla^ mmkų 
jos ir Juodųjų-"jiiVli.'?Bra:
aa?sjjssjjTqanx 
yią Vai savą;vLęnkija .jyasn Kąs.-iDadg rnūsų kovotojų: bū 
naudos susidariusiais I įvy-'
kiais Rusijoje,?Lenkiją?pa _ _ _ _ _
siliiiosavus ■ mlo? . j^hcijoš TpA. Todėl darbininkai turi- 
gloibojimo ir ątihetūs į ’šalį teį spiestis sprie TDA. Juo dau- 
ČeęKoslovakijos įtaką, yra idąu susispiesim, tuo daugiau

_ .. 1 pasirengus ' sudaryti į naują ! išk o vosim. o mūsų kovos yra 
sekmoje labai įteihptų san- politinį centrą- aht Višloš, dar tik pradžia.. Jeigu, mes tu-. 

Hikių tarpe tų dviejų šalių, kuris turės; viešpatąuti ant r®*u^e daugiąū materiaiės 
yra. paralyžiuotas vienas iš visos Rytinėš Europos/’• -įbes ir dabar galėtu-
dideliu rytinių vandens ke- Rytine Euiioūa, tai: ir yTa ^ ^augl.au darbo, kla-

rištas su Lenkijos imperia
listų apetitais ant visos Lie- ‘ 

, tuvos. Toliau tas ■ .fašistų

“Lenkija ■ k Jutos šalys, 
esančios arti K^pipėdos ba
seino, pasiremiant antru ir 
trečiu punktu konvencijos, 
turi teisę laisvai naudotis 
Klaipėdos pertu, nepaisant 
dabartinių santikių ; tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos. Pa-

įdirbančių išnaudo- 
. .. . . . jfc: ; • į

A Tarptautinis ■- D*a r į> ininkų 
Apsįgyųįmas yra ta organiza
cija, fkA^ra: gelbsti? kovotojus,

kąs. Daug mūsų kovotojų bū- 
! tų- žuvę kapitalistų ^kalėjimuo
se bei elektros kėdėj, kad ne

lių.' T:ts svarbusis Memelio 
(Klalpčdos) konvencijos nu- 
ta ri in a s niekados. nebuvo 
ryveniman vykdųmas. To
kiu 1 ūdų, susjdare nepaken
čiama padėtis^ kuri negali 
amžinai tęstis.” Reiškia,

Rytinė Europa, tai: ir yra 
Sovietų Sąjung.a, nuoį. Ėąįti-: sės kovoj, čia aš daugiausiai 

kalbu į worcesteriecius darbi-• • t • - j y : .rnciiuu į wuiuesveriecius. uaroi-joshki juodųjųjurų,.taipgi-' inkug stokite . užt
• O . , TT1 . m pasaulinę organizaciją,
ir^oviotų Ukraina. Taftai yra TDA 13 kuopą Wor- 
š siu fašistinio laikras- J cesteryje. Susirinkimai būna 

čio i aprašymų matosi, kad'jų kaš mėnesio antra nedėldipni.

guli visa sovietine B'altaru- į 
si

10:30 vai. ryto, 29 Endicott

Užpyko del Bučkių
Pilypas: “Ar tu . tikiesi, 

brolyti, mano prisiega bai
siai įpyko ant manęs šį ry
tą,-kad aš ją išbudinau su 
bučkiais.”

Pilypo Sėbras: “Vaje, tu 
mario! Kas tai galėjo būti 
per bučkiai, kad ji taip įpy
ko?”

Pilypas: “Tai, brolyti, bu
vo labai saldūs! Aš ją pa
sigavau tarpe durų.”

Pilypo Sėbras: “Ką! Pa- 
sigavai tarpe durų? Ir išbu
dinai ją iš miego? Ką-gi tu 
dabar čia kalbi?!”

Pilypas: “ššššš. Tai buvo 
mūsų tarnaitė.”

J. J. Butkus.

Nenoromis turiu TDA 13 
kuopos nariams ir visiems jos 
draugams priminti, kad mūsų 
TDA 13 kuopa labai yra nu
silpnėjusį finansiniai. Seniau 
kuopa stovėjo daug drūčiau. 
Tada mes šelpėm vieną kalinį, 
kas mėnuo pasiųsdami po $5, 
vėliau begalėjom pasiųs^ pb 
$3, o dabar jau riebeišgalim 
nei po $2 pasiųsti. k

Tai čia, brahgūs draugai, 
sustokim ir pagalvokim, ar tai 
gražu kovos momente nuleisti 
rankas? Stokite tuojau į TDA 
13 kuopą, nežiūrint kokių esa
te įsitikinimų, nes duona ir 
laisvė visiems darbininkams 
yra. reikalinga.

Dar turiu pastebėti, kafl 
kalbėtojai bei organizatoriai 
atvažiavę į mūsų koloniją pri
silaikytų tam tikros mūsų tak
tikos, kada nėra rūkoma sve
tainėj-— nerūkytų-, ir yakarie- 
nėse prie valapgčių svečių su

Organizatorius.

augl.au
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ALDLD ir “Priekalo” Vajaus Klausimu
Amerikos Lietuvių Dar- tai draugų nuolatiniai deja- 

bininkų Literatūros Draugi- vimai.' Perdaug viskas tu
ja dabar turi savo vajų už liems jiems atrodo beviltiš- 
naujus narius. Ši organiza- ka, bloga; jie nemato viso 
cija apima plačią teritoriją, darbininkų judėjimo augi- 
Ne vien čia, Amerikoje, bet mo, viską ima siaurai. Su- 

*ir kitose šalyse lietuvių iš- ėję toki ir su kitais, be rei- 
eivijoj randasi josios kuopų kalo dejuoja, ažuot rimtai, 
—Pietų Amerikoje, Kana- optimistiškai žiūrėti ir aiš- 
doje, Francijoj ir net So- kinti dalykus, 
vietų Sąjungoj.

ALDLD kuopos ragina
mos dabar suruošti masinių 
mitingų ir darbuotis, kad 
įtraukus daugiau darbinin
kų į organizaciją, o kur 
kuopų nėra—suorganizuoti 
jas. Tos kuopos, kurioms 
finansiniai trūkumai nelei
džia to padaryti, turėtų 
kreiptis į artimiausį apskri
tį. ALDLD Apskričiai ir 
yra tos įstaigos, kurios turi 
paremti silpnesnes kuopas 
finansiniai ir organizaci
niai.

Būdamas kuopos organi
zatorium, o taipgi ALDLD į 
apskričio komiteto nariu, ■ 
patyriau geras ir blogas me- j 
todas, naudojamas mūsų or- kamą laišką: 
ganizacijoj; apie blogas čia 

*noriu pakalbėti keliais žo
džiais.

Pavyzdžiui, mes visai pa
milstame, užėję kur į stubą, ■ forangų laika savo ilgu laišku 
pakalbinti darbininką stot į bet visgi noriu tarti kelis žo- 
mūsų organizaciją. Tai blo-; džius apie “šviesą.” 
gai. Man teko patirti ir 
tuo būdu gauti narį.

knygas. ALDLD yra savos įstojimo yra tik 10 centų, me- 
rūšies mūsų universitetas, Ainių duoklių narys moka $1.50 
prieinamas kiekvienam lie-, ir apskričio reikalams moka 5 
tuviui darbininkui. Įstoji-1 centus» kas sudaro viso $1.65. 
mas dabar tiktai 10c, o me-Narys grąžon gauna organiza- 
tine mokestis — $1.50. Be-!cij’os PuikM žynalą “šviesą” 
darbini įstojimas tiktai 10, į1 mĄų išleistas knygas, 
centų ir metinė mokestis 10 H Pa^in^ai, šiemet nariai gaus 
centų.

Pasistatykime visi sau se
kamą obalsį: Laike šito va
jaus menesio gauti po vie- duoklę, tai kiti šeimynos na-

I labai gerą apysaką “Povilas
I Jurka,” kuri bus didelė ir nau
dinga. Jeigu vienas iš šeimy
nos priklauso ir moka pilną

__  |ną naują narį į ALDLD ir | 
| Taigi, draugai, nežiūrint j “Laisvei” skaitytoją. Tai[ 
kur jūs gyvenate, mokyki- lengvas darbas, tik turime j 
mės iš tų paklaidų, šalinki- užsidėti sau pareigą, kad 
me tuos trūkumus, būdavo-.turime jį padaryti, 
kime organizaciją. Skaity
kini, beje, ALDLD išleistas

Dirbkime!
Geo. Kuraitis.

Darbininkas Giria “Šviesą” 
Ir Kapsuko Knygą

Nesenai pavieniu nariu sto
jo vienas draugas iš Kokadjo, 
Me. į Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Lieteratūros Draugiją, 
pasimokėdamas duokles 

i 1934 ir 1935 metus. Jam 
vo pasiųsta visi “šviesos” 

jmeriai. Perskaitė ir rašo

bu-
nu-
se-

| “Mielas Drauge. Sekretoriau: 
Širdingai ačiū jums, nes ga

ivai! visus Iteratūros siuntinius.
i Nors ir nenoriu eikvoti jūsų 
brangų laiką savo ilgu laišku

kumentais kaip tik kitką paro
do, kaip tie ponai pataikavo 
vokiečiams. Drg. Kapsuko kny
ga labai daugeliui lietuvių dar
bininkų pasitarnaus faktais 
nušvietimui tikros tiesos ir ap
sisaugojimui nuo fašistų ža
bangų. Drg/ Kapsuko knygo
je aiškiausiai parodoma, kad 
ne fašistai, bet komunistai, 
Lietuvos revoliucionieriai, iš
varė vokiečius iš Lietuvos. Šią 
knygą turėtų skaityti kiekvie
nas lietuvis darbininkas ir su
sipažinti su faktais.

Labai gaila, kad nelaboji 
mirtis išplėšė iš mūsų tarpo tą 
nenuilstantį darbo žmonių va- j 
dą, kovotoją, kuris buvo kovo
tojams pavyzdis. Drg. Vinco 
Kapsuko mirtis mums, darbo 
žmonėms, yra labai didelis 
nuostolis. Kapsukas vadova-

! Perskaičiau “Šviesos” visus 
J1S-penkis numerius, tai tiesiog 

aiškinosi: jei kas jį būtų pa-j puikus žurnalas iš visų at
kalbinęs keli metai atgautai .žvilgių ir būtinai reikalingas 
jis būtų tuomet įstojęs į skaityti kiekvienam darbo 
ALDLD. ‘žmogui. Visi straipsniai, ma-

Kitas: prakalbų rengi-! no supratimu, yra geri. Popu-j
f—v • T 1 1 1 - -“- 1 —• Mr. VA 4- vrvzv r. I v I l » imas. Draugai deda pastan

gas, surengia prakalbas, už- 
moka už svetainę, spausdi- metų "Šviesos no. i manL nįai "dirbininkai"
na lapelius ir pavyksta su- nausial patlko apysaka Duo-. revoliuciniai darbininkai, 
traukti daug publikos. Kal
bėtojas pasako gerą agita- 
tyvišką prakalbą. Bet ko-i 
kia iš to apčiuopiama nau-! 
da esti? Negautas nei vie
nas organizacijai narys, ne
parduota literatūros, neuž
rašyta nei “Laisvė”, nei 
“Vilnis”, neigi gauta pre
numerata “Priekalui. ”

Kas tokiam atsitikime 
kaltas? Kalbėtojo negali
ma kaltinti, jis savo užduo
tį gerai atliko. Kaltė vieti
nių draugų, kurie neprisi
rengė, nesuorganizavo dar
bo kaip reikiant. Kartais ir 
kalbėtojai kalti: kalba ge
rai, bet ne temoj. Kuomet 
organizacija veda savo va
jų už naujus narius, tai ir 
prakalba tam tikslui turi 
būt pritaikyta.

Trečias blogas dalykas—

liari, lengvi suprantama kalba jvo kovoje prieš buržuaziją, ir 
ir raštai pilnai reikalingi, šių ■ visus jos pakalikus socialistus 
metų “Šviesos” No. 1 man ge-1 va(lus ir renegatus. Bet mes, 

rei- 
, kurie 

yra komunizmo vėliavos ne
šėjai, kad jie visi taptų Kap
sukais, kad taip, kaip jis va
dovautų darbininkų kovoms, 
tvirtintų savo klasės partiją, 
plėstų bendrą frontą, šviestų 
darbininkus, vestų mus į spren- k 
džiamąją kovą, kad darbo, 

i žmonės apjungtomis jėgomis 
nugalėtų visus darbininkų kla

psės neprietelius, išnaudotojus, 
jų palaikytojus ir įsteigtų dar
bininkų valdžią, už kurią ko
vojo drg. Kapsukas ir mus 
mokino kovoti.

Jokūbas.” \

Šio darbininko laiškas, atsi-

nos Mūsų Visų Dienų” ir j kalaujame savo vadų, 
straipsnis “Sovietų Sąjunga 
Skaitlinėse.”

Taipgi velionio draugo Kap
suko knyga “Pirmoji Lietuvos

riai gali prigulėti prie organi
zacijos mokant tik 
tų į metus.

Nieko nelaukit,

po 10 cen-

dabar sto- 
Didinkime 
eiles! Or- 

kovokime už
mūsų organizacijos 
ganizuokimės, 
kasdieninius darbininkų kla
sės reikalus ir galutiną pasi- 
liuosavima!

D. M. Šolomskas

Chester, Pa
Nesmagi Naujiena

Vasario 16 gavom nuo d. 
J. Povilausko laišką, iš Cam
den, N. J., kad pasimirė jo 
gyvenimo draugė. Mat, drau
gai Povilžįuskai yra mums ge
rai žinomi, seniau gyvenę 
Chesteryje ir prigulėjo prie 
A. Liet. Darbininkų Literatū
ros Draugijos 30 kuopos ir 
buvo tvirti jos rėmėjai.

Jie abu buvo tvirto laisvo 
nusistatymo. Kartą, dar gyve
nant Chestery, patį draugą Po- 
vilauską buvo suspaudus 
žiauri dirbtuvėj gauta liga ir 
manė, kad jau reiks atsisvei
kinti su gyvenimo drauge ir 
su visais idėjos draugais. Tai 
buvo pradėję jį lankyti įvai
rūs kunigo draugai ir piršti 
jam kunigą. Bet kada draugas 
Povilauskas atsisakė priimti, 
tai jie zujo aplink velionę Po- 
vilauskienę ir manė, kad jinai 
jiem pasiduos ir atsiduos ku
nigui. Bet draugė Povilauskie- 
nė atsisakė.

Dabar, kada velionė Povi- 
lauskienė susirgo, tai senelis 
draugas Povilauskas irgi neiš
davė savo gyvenimo draugės į 
kunigų globą ir palaidojo be 
jokių religinių ceremonijų, 
nors ir gerai turėjo kovoti 
prieš kunigo agentus. Mat, ve
lionė turėjo dukterų, kurios 
yra tikinčios ir manė, kad jos 
turi globot laidotuves. Bet se
nelis pasakė, kad jos neduos 
ir palaidos taip, kaip atatinka 
laisvam žmogui. '

Kada gavom žinią, kad 
draugė Povilauskienė mirė, tai 
mūs kuopos draugės perbėgo 
per draugus ir surinko aukų 

Šviesą,” drg. Kapsuko knygą'ant gyvų gėlių kvietko, kurį

vietų Valdžia,” tai svarbus do
kumentas iš revoliucijos Lie
tuvoje. Tik labai gaila, kad 
taip vėlai ji išėjo, ypač Ameri-i. 
kos lietuviams darbininkams 
jos senai reikėjo, nes fašistai 
daug apgavo lietuvių darbinin
kų sakydami, kad jie išvijo 
iš Lietuvos vokiečius. Aš pat
sai savo ausimis girdėjau kal
bant majorą žadeikį, kuomet 
jis medžiojo tarpe Amerikos 
lietuvių dolerius pardavinėda-liepimai apie mūsų žurnalą 
mas Lietuvos paskolos bonus, 
jis sakė, būk jie, liaudininkai, ir patį draugą Kapsuką ture- ant rytojaus draugai nuvežė, 
fašistai, suorganižavo jaunuo- tų pasitarnauti paakstinimu vi- Varde ALDLD 30 kuopos ta- 
lius, iš ko iš pradžios vokie- siems darbininkams ir darbi- riame: Isėkis stiprios idėjos
čiai tik juokėsi, bet tie jaunuo-''ninkėms šio vajaus metu stoti 
liai išvijo vokiečius iš Lietu- į Amerikos Lietuvių Darbinin- 
vos. Drg. Kapsuko knyga do-|kų Litertūros Draugiją. Juk

drauge, lai būna tau 
šios šalies žemele I

lengva

Kongresmanas J. M. Wil
cox, iš Floridos, reikalauja, 
kad Alaskoj ir Ramiojo 
vandenyno pakraštyj būtų

bazės ir apskritai būtų su
stiprintas J. V. imperialistų 
ginklavimasis.

patį tikslą—už darbininkų 
bilių, kuris galėtų maž daug 
aprūpinti bedarbėje ir senat
vėje. Draugai, kad patys 
sirūpinsit, tai niekas jums 
išrūpins, čionai yra jūsų 
čių dalykas.

ne-
ne-
pa-

Ožiauja Siam Karalius
LONDON. — Čia viešin

tis Siamo karalius Prajadhi
pok, kaip pranešama, žada 
atsistatydinti nuo sosto. 
Jam nepatinka, kad seimas 
siaurina jo teises. •

Seimas panaikino seną 
karaliaus “teisę”, kad be jo 
žodžio negalėtų niekas būt 
mirčia baudžiamas. Prajad
hipok priešingas ir seimo 

’nutarimui, kuriuom at-1 
ima karaliaus valdžiai “tei
sę” skirti pusę kandidatų į 
seimo narius. Jis, mat, ne

Neužleiskite šalčio ar kosulio 

Imkite Bret-O-Col Tabletes 
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežąsties šalčio 

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

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

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

šu, o mes jums prisiusime. 
Persiuntimą apmokame.

ri nevaržomai carauti.
Jeigu Prajadhipok galuti

nai pasitrauks nuo sosto, tai. 
karalium tapsiąs 11 metų 
amžiaus jo brolėnas Anan
da Mihidol.

iry<;SŠ^

Leland S. Andrew,, (po kairei) sumušė rekordus lėki

mo greitume: iš Los Angeles j New Yorką jis atlėkė į

11 vai. 34 minutei.

Iš Bedarbių Veikimo
Vasario 11 d. buvo šaukia

mos visos vietinės organizaci
jos į bedarbių konferenciją 
kas link HR 2827 Biliaus. Da
lyvavo šios organizacijos: In
dependent Social ’Club, L_
sian Mutual Aid, League of

Prakalbos
Vasario 24'd. įvyko prakal

bos draugo Šolomsko. Atsi
lankė dailus būrelis darbinin
kų ir matyt iš publikos užsi
laikymo, kad visi buvo paten
kinti kalbėtojo nurodymais.

Po prakalbų įvyko ALDLD. 
30 kuopos susirinkimas. Bu
vo išduotas raportas iš reng
tos vakarienės. Vakarienė 
buvo vasario 17. Iš raporto 
skambėjo, kad pagal mūsų ko
loniją gana gerai pavyko, nes 
kuopai davė pelno $16.01.

Taip pat draugai raportavo 
iš Tarptautiškoš Bed arbių 
Konferencijos, kad yra labai 
svarbus reikalas prisidėt su fi
nansais. Mat, susirinkimai 
būna Komunistų Partijos bu
veinėj ir jiem vieniem yra la
bai sunku užmokėt rendą. 
Kuopa prižadėjo mokėt po $2 
į mėnesį.

Svarbiausia iš šio kuopos 
susirinkimo buvo atkreipta 
atyda į organizavimą jaunuo
lių į ratelį ar chorą. Išrink
ta komisija, kad pasitartų su 
draugais Philadelphiečiais, ar 
jie negalėtų mums paskolin
ti kokį jaunuolį, kuris galėtų 
vadovaut mūs grupelę.

Taip pat buvo nutarta lai
kyti tarpusavines diskusijas 
kožną nedėldienį, 7 vai. vaka
ro. Už taigi, draugai, prašau 
nepamiršti ir atsilankyti į dis-

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Sena) dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsainavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius^ šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems
Saukite dieną ar naktį

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 fi 
6 Skirtingų Rūšių ■ ve

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestj. Galite mokėti pašto 

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

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.

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

(April).

Rus- kusijas.
Berašant šį straipsnelį suži-

Struggle for Negro Rights, ųojau> ]<acĮ išėjo į streiką Sun 
Vytauto Lietuvių Pašalpinis Ship Yardo rivitieriai. Neži- 
Kliubas, Unemployment Coun- nau, kokios bus pasekmės, bet 
cil, ALDLD, Bethany Baptist 'dabar atrodo labai prastai, nes 
Cjiurch, ILD ir Komunistų;yad0Vybe randasi biurokratų 
Partija. rankose ir darbininkai nėra

šios organizacijos prižadėjo organizuojami kaip reikia, 
remt visaįs galimais būdais p Navickas.
HR 2827 Bilių, kuris stovi už ' ------------------

10 Bedarbiu
Demonstracijos Dalyviy 

legatu. Juk ir minėta draugija | Oklahoma City, Okla. — 
nesusideda iš nieko daugiau, j)eVynj darbininkai nuteisti 

vienus metus kalėjiman; 
negras bedarbių veikėjas G. 
Hopkins įkalintas 16 mėne- 

Už tai mes kviečiain draugus Juos vsu^į"
iš šv. Jono Draugijos pagalve- Ičhus^ prieš valdžią uz tai, 
ti ir savo susirinkime išrinkti kad dalyvavo 1934 m. ge- 
porą draugų, kurie j 
bendrai su kitų organizacijų 
atstovais veikti už vieną ir tą šalpos bedarbiams.

kaip iš darbininkų ir dar la
biau suvargusių, nes dauguma 
narių yra sentelėję ir tokiem 
labai yra sunku darbą gauti.

Neži-

rankose ir darbininkai nėra

galėtų gūžės men. demonstracijoj, 
izacijų kur buvo reikalaujama pa-

LIETUVIŲ

Valizų Krautuve
A. G. G ŪGIS 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.

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

Vertčs 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertis 
Vertės 
Vertės 
Vertės

automatas padarys 
barčekius sekamom 

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

$1.25 
$1.50 
$1.75 
$2.00 
$2.15 
$2.30 
$2.45 
$2.60

„Kaina $2.75 
_ Kaina $2.85 
—Kaina $3.00

proga, gau|i barče-

NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių 
Vedybinių

1st. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

. Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

Laike vasario mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės. |

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

“Laisvės” Administracija
427 I^irimer Street 

Brooklyn, N. Y.

DIDELIS NUPIGINTAS 
Dviejų dolerių vertės knygą 

j Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 • 

Tai ta paskilbuai D-ro R«hin«ono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

DIDEUS VEŽIMAS MEDAUS

Naudokite Medy Vietoj Cukraus,'
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

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

trWWWWWWWWW^WW^W^W^W**

«ii»h i Ii i Mi W i~!»<čwj



I

5,000

r

MONTELLO ŽINIOS Youngstown, Ohio
Kitos

Montel-

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas

Bayonne, N. J.Thompson Bros.

reži^ieriavo 1

Waterbury, Conn,
šiam liaus H.R. 2827 Atskaita

Daugiau tokių Valstijų Darbininkų Kongre-i redaktorius p. Tysliava.

Užėjus sniegui ir slidumams ir-Socialės Apdraudos BL

PRANEŠIMAI B KITUR

Tel STagg 2-5043Notary Public

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

dau-

Šalna.

rėtų stoti į darbininkiškas or
ganizacijas ir bendrai kovoti 
prieš algų kapojimą ir pra-

pasekmėj ir kitos kompanijos 
reikalauja nukirtimo 10 pro-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

j

ligi vėlumos, 
parengimų.

Ukrainų
Ukrai- 

Freiheit

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

phsantram mėnesiui.
neva pradėjo dirbti nukapojus

niai minetoj valstijoj ir kaip 
yra persekiojami negrai dar
bininkai.

1

rią atliko pagirtinai. Pertrau
kose griežė Bert Orris orkes
trą. Kurie šį '

Informacijų klauskite 
pas vietinį agentą 
arba

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

sas už socialę apdraudą, už 
pravedimą Darbininkų Bedar-

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas iš Bre
meno ir Hamburgo

tės, 18 vasario, pareidama iš 
Brocktono ėjo skersai gelžke- 
lio reles. Netikėtai, kaip ten

ir kas ją suorganizavo.
Saulėtekis.

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai žino
mais kabininiais gar
laiviais.

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAND 

HAMBURG 
HEW YORK

ALBERT BALLIN

Sekantį kartą parašysiu,

■ -t ^4* ^IMt*** f-'

/ dienos | LIETUVĄ
Aukščiau rodomais Greitaisiais Garlaiviais 

Ekspresiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir 
Europa Bremerhavene užtikrina patogią kelionę 
į Kauną.

Algų Kapojimai ir 
Naujienos

Diamond Shoe Co., 
los skyrius jau per žiemą dir
ba visai silpnai. Tuomi darbi
ninkus baisiai privargino. , Da
bar numušė darbininkų algas

delegatus, kurių buvo yiso 8 
delegatai. Lietuvių darbinin
kiškos organizacijos siuntėm 
vieną.

Kadangi darbininkiškų

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
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.

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

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.

Kovo 3 d. atsi- -draugijų iždai tušti, tai dėl 
statydino nuo. sosto Siamo Į pasiuntimo delegatų buvo pa- 
(Azijoj) karalius Prajadhi- [gamintos blankos ir renkamos 
pok todėl, kad jo salies sei-1 aukos del padengimo kelionės 
mas susiaurino karaliaus’lėšų. Ant blanką surinkta se-

savo namuose.
R. Kazlauskienė, ALDLD 6 ! 

kam' pasitarnauja ’Rooseveito kuoP°s nar5’ Priklalls0 P™ 
nauja dalyba. Darbininkai tu- Biručll! Palaipinės Draugys-

gyvenimo kainų kėlimą. Tik Paslydo, išsinarino, per čiumį 
bė’ndra kova gali būt sekmin.l^oj4 >r nulaužė blauzdakaulį. 
ga.

tra. Kurie šį veikalą matė, Darbininkų Bedarbės, Senat- 
dauguma išsitarė, kad reikia *r Sociales Apdraudos Bi- 
jį atkartoti. Matomai, publikai 
patiko. Po lošimui, apatinėj

1

/jai :i

ir jo niekas nearestuoja. tome artinantis mūsų šventei 8 d. Todėl visos detroito moterys-darbi- 
Apie seimą sakė, kad Lietu- kovo, mes visuomet moterys darbi- ininkgs parodome kovingumo mūsų 

voie negal būt nes nei Lenki- iDinkes parodome kovingumo mūsx minėtų susirinkimų. Po susirinkimo 
joje, nei Vokietijoj nėra. Ka- kalus. I Kviečia Moterių Komitetas,
da buvęs seimas, tai per daug 
nereikalingų dalykų svarstyda
vo. Būdavo atvažiuojąs ūki-, 
įlinkas į seimą su klumpėmis, I 
traukinėje nusiaunąs klumpes, 
o apsiaunąs batus. Ir kada ei-

Ketvirtas Puslapis LAISVA Antradienis, Kovo 5, 1935

Tarptautinė Kultūrinė Kompeticija Clevelande Kaip Gauti Užsiregistra 
vimo CertifikatąCleveland, Ohid. — Smar

kiai rengiamasi pirmai Tarp
tautinei Kultūrinei Kompeti
cijai, kuri įvyks sekmadienį, 
31 kovo. Tikimasi, kad tai bus 
didžiausias parengimas iš visų- 
buvusių.

Kompeticijoj dalyvaus dar
bi n i n k ų chorai, orkestros, 
tautinių šokikų grupės, benai, 
15 skirtingų tautų lenkyniuos 
viena su kita už augščiausią 
atsižymėjimą, už parodymą 
augštesnės kultūros revoliuci
niam judėjime, negu ji yra 
nacionalistinėse ir tiesioginiai 
fašistinėse organizacijose.

. Atstovaudamos ką geriau
sio darbininkų kultūrinis ju
dėjimas šiuo tarpu gali duoti, 
iki šiol yra sutikę dalyvauti 
sekamos grupės:

Ukrainų Choras, 
Mandolinų Orkestrą, 
nų šokikų Grupė, 
Choras, Freiheit Mandolinų 
Orkestrą, Lyros Choras, Ly
ros Orkestrą, Ispanų šokikų 
Grupė, Magyar Munkąs Da-

larda Vyrų ir Maišytas Cho
rai, E. S. Vengrų Choras, Ven
grų Darbininkų Federacijos 
Orkestrą,W. S. Šokikų Gru
pe ir Orkestrą, Kroatų Cho
ras, Slavėnų Choras.

Apart virš minėtų, tikimasi 
daugiau grupių, taipgi ir negrų 
kvartetą dalyvausiant.

Kiekviena grupė turės 15 
minutų. Kadangi daug grupių 
dalyvauja, tai programa bus 
padalinta į dvi dali. Pirma 
dalis programos bus nuo 2:30 
po piet iki 5:30. Antra dalis 
programos prasidės 7:00 vai. 
vakaro. Pertraukoje bus pui
ki vengriškai gaminta vaka
rienė. Po programos bus šo
kiai iki vidurnakčio.

Įžanga iš anksto perkant ti- 
kietus 25 c., prie durų 30 c.

Kompeticijai paimta didžiu
lė Gray’s Armory, su
kėdžių, kaip del jos dydžio, 
taip ir dėlto, kad joje girdisi 
maloniu, natūraliu skambėsiu 
dainos ir muzika.

Prakalbos rengta tarptau-1 
tiniai. Publikos atsilankė vi
sai mažai. Aukų surinkta $11 
su centais; mat, daugumas au

lo procentų ir prižadėjo va- kavo po $1. Minėto vakaro
ryti daugiau darbo. Šita kom- rengimo komitetas paaukavo 
pąnija turi kitą fabriką Camp- $10 sukėlimui $10,000 Scotts- 
ello. Ten darbininkų algos 1 boro-Herndon gynimo fondo. ( 

hbUvO mažesnės. Dabar, kaip,, ______
girdėti, reikalauja, kad ir j 
Cdmpellos skyrius duotųsi nu-' Liuosybės Dailės 
mušti algas. Unija su tuo ne- Choro Veikiantis 
sutinka. :
sumažins ten darbą ir vėl var
gins darbininkus pusdieniais.

Daug ateivių šioje šalyje ne
gali patikrinti jų legališką at
važiavimą į Suv. Valstijas, ir 
todėl negali tapti piliečiais bei 
išgauti “: 
jeigu nori vykti užsienin.

Visi toki asmenys, jeigu tik 
atvyko į Suv. Valstijas tarpe 
birželio 29 d., 1906 m., ir bir
želio 3 d., 1921 m., gali legali
zuoti jų apsistojimą prašyda
mi užsiregistravimo certifika- 
to. Tie, kurie atvyko prieš 
birželio 29 d., 1906 m., nepri
valo siusti tokias aplikacijas, 
jeigu jie tik gali pertikrinti .na
tūralizacijos ir immigracijos 
viršininkus, kad jie ištikro at
vyko prieš tą dieną.

Užsiregistravimo certifikatų I 
aplikacijos siunčiamos ant' 

iforni 659, kuri buvo nesenai 
i pamainyta ir šiek tiek paleng
vinta. Dabar turi tik keturis 
puslapius vieton šešių, kaip 
pirmiaus turėjo.

Kita permaina yra, vieton 
šešių fotografijų aplikanto, tik 
dviejų dabar reikalauja ir ne- 
reik užlipdyti fotografiją ant 
form 659 kaip pirmiaus reika
laujama. Kaip pirmiaus, pi- 
niglaiškis ant $10.00 vardu 
Commissioner of Naturaliza
tion and Immigration, Wash
ington, D. C., turi būti pasiųs
tas su aplikacija. Aplikacija 
susideda iš dviejų kopijų form 
659. Kitais žodžiais, aplikan- 
tas turi išpildyti vienodai dvi 
kopijas šitos form 659 ir sykiu 
pasiųsti.

Ant šitų aplikacijų reikia 
parašą uždėti ir prie jų pri
slėgti prie notaro,, ir turi būti

Strižauską, $13.15; per K. 
Yenkeliunienę, $1; per 1|. Že
maitienę, M.
stampomis, $1.95; WLS Drau
gijos susirinkime, $1.66; LDS 
30 kp. susirinkime, $1.95. Vi
so aukų surinkta $19.71. Ke
lionės lėšų pasidarė $16.5,0. 
Taigi atlieka $3.21. Likusie-

Strižauskienę 
; WLS Dr. klasės kovose už kasdieninius rei- bus “tea party.”

Kviečia Moterių Komitetas.

Ratelio
Scenerijų pasiųstos užregistruotu paštu 

žinoma,“ fabrikantas Komitetas statė veikalą, 3 ak- i “Officer ^n^ Charge 
tų, dviejų paveikslų dramą 
“Už Dievą ir Tėvynę.” Loši
mas buvo 22 vasario, 4 vai.

~ Shoe ' Co. P° Pietą* Parengimas nusisekė 
visai buvo uždarius dirbtuvę Kerai visais atžvilgiais. Publi-

Dabar ^os buvo pusėtinai. Lošimas
- , irgi išėjo neprasčiausiai, visi 

darbininkam 10 procentą.. To .lošėjai savo roles atliko pa
girtinai.

Šiam veikalui :
centą. O pragyvenimo reikme- artistas J. Staškus. Taipgi jis 
nys pakilo iki augščiausio vaidino šunsnukaičio rolę, ku- 
laipsnio taip, kad didelėms 
šeimynoms sunku išmisti su 
mizemomis algomis.

Bedarbią armijos 
miestelyje yra didelės. Ypač 
žiemą su šeimynomis tai tikrai 
yra vargingas ją gyvenimas. 
Šiuom tarpu čion biskį geriau 
dirba.

sugryžimo leidimą, į jį pįnig-aį bus sunaudoti vedi
mui to darbo, kadangi tas dar- nąs į seimą per purvyną, ilgi 
bas tiktai pradėtas ir pinigai

> bus reikalingi.
Čionai paduosime aukotojų, 

vardus: M. Ceplijąuskąs; P. 
Namikas, L. Ablozienė, B. Sa- 
tulienė, K. Sinkevičius, J. Ba- 
cis, J. Misiūnas, T. Grybas, A. 
Barlušis, T. Valūnas, P. Gelbo- 
kas, J. Petrauskas po 10c.; J. 
Kazlauskas, V. Brilius, P. Nes
kųs po 5 c.; J. Rakauskas; K. 
Zujienė, 
Bandžai, P.

j Medelinskas 
! lauskas, B. 
Staniauskas, 
Stulgaitis, L.
maitis, A. Vartelis, S. Kaįtai- 
nis, M. K. Krugelis, P. Kukau- 
skis, M. S. Kazlauskas, A. Ku
dirka, V. Bradunas. G. žemai
tis, K. Gerulaitis, J. žemant- 
kauskas, P. Poškus, J. Strižau- 
skas, M. Alyta, J. Kulbokas, P. 
Šliogeris, B. Marcinonis, V. 
V. Eidukevičius, F. Zikas, 
K. Svirkas, Poškus, P. Mažei
ka, K. Tareila, A. Mažeika, 
J. Laurinaitis po 25c; B. De
veikis 15c.

Visiems aukavusiems tariu 
ačiū varde J. V. Darbininkų 
Kongreso. Jūs prisidėjote prie 
taip svarbaus darbo. Be abe
jonės, jūs padėsite vesti kovą 
už įvedimą Darbininkų Socia- 
lės Apdraudos Biliaus H.R. 
2827 įstatymu, kad kožnas 
darbininkas neturintis darbo 
arba senelis gautų $10 į savai
tę-ir $3 į savaitę del kožno 
šeimynos nario.

J. Strižauskas

; J. Rakauskas, K.
A. Stadskunas, J. 

Yenulevičius, A.
po 50 c.; J. Pau- 
Sliuzevičius, A. 
J. Dauderis, G. 
Munkienė, J. že- V

skvernai rėžią purvyną ir lie
ką tik pėdos ir skvernų rėžiai. 
Suėjęs su -kitu tokiu sakąs: 
žiūrėk, ar matai tą su ilga 
barzda, tai Grinius, o tas, ką 
su dieliais ūsais, tai Sleževi
čius, ką prie caro arklius vogė. 
Tai ar gali būt toks seimas?

Sakė: 17-ka metų atgal lie
tuviai išvijo iš Lietuvos lenkus, 
vokiečius, bolševikus, bermon
tininkus, bet nepasakė, kodėl 
dabar neišveja lenkų iš Vil
niaus.

Taipgi daug panašių dalykų 
pripasakojo. Apie Lietuvos 
bedarbius nesą ką kalbėt, nes 
jų visai mažai esą. Apie bied- 
nuomenę, apie politinius kali
niuos nei neužsimink.

Ten Buvęs

arčiau
siam Suv. Valstijų Natūraliza
cijos ir Immigracijos ofisui. 
Surašą tų ofisų galima rasti 
ant ketvirto puslapio ant form 
659.

Keik laiko po išpildymo 
form 659, aplikantui pranešta 
aplankyti arčiausią immigraci
jos stotį del egzamino.

Susitvėrė LDS Jaunimo Kuopa 

t Vasario 24 d. susiorganiza
vo Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo jaunimo kuopa. 
Jaunuoliai labai linksmi savo 
darbuotės pradžia. Galima ti
kėtis, kad jie tinkamai įver
tins savo gražų ir naudingą 
pasiryžimą, nes visi jauni, 
smagūs ir pilni ištvermės.

Šiame susirinkime išrinkta 
pilna kuopos , valdyba is' gana 
apsukrių ir mokančių drau-< 
gijos darbą: pirm. —r M. Sa
vage; vice-pirm. — Alex Bu
zin; rekordų rašt. — W. Say- 
kis, 125 So. Pearl St.; fin. 
rast. — Julia Savage, 1324 
Pawersdale Ave.; kasierius— 
Alice Eizoniutė; trustistais—| 
Stella Eizoniutė ir Al Savage; i 
^korespondentas — Alex Sa
vage; maršalka — Stanley Ei- 
zonas.

Linkėtina visiems gerų pa
sekmių dirbti del labo LDS, 
savo ir visos darbininkų kla
sės.

Vasario 24 d. ir pas mus 
tautiečiai apvaikščiojo, kaip 
jie vadina, Lietuvos nepriklau
somybės 17-kos metų sukak
tuves.

• Apie tai, ką pirmininkas sa
kė ir keletas vietinių, ir gie
dojimą himno nėra ką rašyt. Į ^Sekantis susjrinkimas įvyks 

žmonių susirinko apie 200, 
daugiau moterų; jaunimo kaip 
ir nebuvo.

Svarbesni kalbėtojai
Visiems yra gerai žinoma, šie:

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
----- ---- 57 BROADWAY, NEW YORK

W. L. Douglas Shoe Co. ir 
Frėd Field Shoe Co. paskelbė 
per vietinį anglų laikraštį, kad 
pereitą 1934 metą turėjo ne
mažai pelno, o Į931, 32, 33 
metais turėję didėlius nuosto
lius. Matomai, prie prezidento 
Roosevelto naujos dalybos ka
pitalistai daro gerus pelnus ir 
jų pelnai vis didėja. O darbi
ninkams muša algas ir kėlia 
pragyvenimo kainas.

Rodos, dabar kiekvienas 
darbininkas turėtų suprasti}

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietu 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 metu ir darbininkų kovų už Sovietų 
valdžią. Drg. Kapsukas buvo Sovietų Lietuvos val
džios pirmininku.

10 d. kovo, 1324 Pawersdale 
Ave., ir nuo šio susirinkimo 
pradės mokesčius mokėti ir 

buvo s*ąsti i centrą. Kviečiame visą 
: Lietuvos konsulas p. Dau-, J'aun^m^ stoti į šią jaunimo 

1 “Amerikos” redakto- kuopą, nes tik šios organiza-

tverta ant tikrų konstitucinių 
Pirmiausiai kalbėjo Daūž- Pamatų ir jai yra lemta žengti 

vardis apie tai, kaip Lietuvos 
ūkis, bankai, biznis gerėja ir 1 v
tokiai valstybei lemta gyvuot. S1. kuopa susiorganizavo

C v \_z J. Cv 1 1A1 kJ Ali i Oi • J_J1 V

svetainėj, buvo šokiai, su už-.ka(j sausį0 5-6-7 Washingtone žvardis, “Amerikos” reaaKjo- —~— ---- ------
kandžiais. Publika linksminosi jvyko tasai istorinis Jungtinių rius, p. Vilniškis ir “Vienybės” | cij'os Jaunimo kuopa yra su-

liaus, kuris 73-čiam J. V.> Kon
grese buvo žinomas po nume
riu H.R. 7598, o 74-tam Kon
grese yra H.R. 2827.

Šitas bilius buvo įneštas į 
J.-V. Kongresą per Minnesotos 

_____ valst. kongresmaną Lundeen!: 
turėjo sugipsavot. Dar ir šian-'ir šimtai įvairių unijų ir šiap 
dien negali nieko dirbt. Serga darbininkiškų organizacijų už- 

gyrė tą bilių. Tos organizaci
jos ir dabar veda kovą už įve
dimą šito biliaus, kad darbi
ninkai būtų išgelbėti iš bado, 
kurį šiandien kenčia apie 16,- 
000,000 darbininką.

Visų J. V. darbininkai siun
tė delegatus į Darbininkų Kon
gresą. Suvažiavo apie 3,000 
delegatų, kurie atstovavo apie 
2 milionu organizuotų darbi
ninkų. Tas parodo, kad J. V. 
darbininkai turėtų suprasti sa
vo klasės reikalus, kad reikia 
patiėms kovoti, kad niekas ki
tas už mus neiškovos. Water-

įvyko daug nelaimingų atsiti-1 
kimų. M. Skliutas, “Laisvės” 
skaitytojas ir ALDLD 6 kuo
pos narys, septynios savaitės 
atgal, paslydo eidamas ant 
ledo, pasinarino koją, užgau
damas kaulo kremzles. Koją

Ir ką tik traukinys nesuvaži- 
nėjo, vos ne vos nusirito nuo 

Tarptautinio D a r b ininkų Wf * W kan‘
Apsigyninio Lietuvių Skyrius: kl"°s’ k°‘ ,*avo Patinę pa- 
aurengė prakalbas, kurios bu-lgalb?' Dabar J0S koja SU^P- 
vo vasario 18 d., Liet. Taut. ®av0.t8;. SeJga „savo ,namuose- 
Namo svetainėj. Kalbėjo drg. i urle ari e alko’v.at ankyklt.e ibury darbininkai taipgi siuntė 
Aiigelo Herndon, negras, iš sergančius. Panašiom nelai-1 v,,ri„ vian R
Georgia valstijdS. Draugas, mSm sergancllį yra lr 
Herndon yra nuteistas nuo 18 ®,au’ 
iki 20 metų į “chaįn gang” 
viėn tik už tai, kad organiza
vo bedarius negrus įr baltus 
darbininkus ir organizuotai 
kovojo išgavimui bedarbiams 
pašalpos. Kalbėtojas aiškiai 
nurodinėjo, kaip nežmoniškai 
yra kankinami politiniai kali-Įgalią.

Vilniškis kalbėjo, kaip mes 
turį džiaugtis, kad esamo lie
tuviai, kad lietuvių tauta esan
ti parinkta, kad lietuvių kalba i 
esanti gražiausia pasaulyje iri 
mes turį laisvą Lietuvą, tik iš’ 
vakarų, t. yra Hitlerio, mums' 
gręsia pavojus.

Paskutinis kalbėjo Tysliava. 
Jis beveik tą fcatį kalbėjo, tik 
gražiau. Kalbėdamas apie lai
svę Lietuvoje sakė: kad kada 
tai į vieną miestelį turėjo atva
žiuot prez. Smetona. Ke
lias į tą miestelį buvęs išrėdy
tas kvietkomis iki pačių vartą. 
Vartai buvę dar gražiau išpud-* 
šti. Daug žmonių prisirinko 
ir laukia prez. atvažiuojant, 
bet nežinia del kokios‘tai prię- 
žasties susivėlino. Jau vaka
ras netoli ir iš kur tai žmogus 
tuo keliu atsivedąs karvę irt 
vedasis tiesiog į- tą miestelį. 
Jam niekas nieko nesakę įr 
jau nori vestis pas tuos vartus, 
čia polięistas, sulaiko ir sako, 
kad negali vestis, nes čia at
važiuos prez, Smetona. O žmo
gus jam sakąs: ana va, tai ko 
jūs norite, juk aš Smetonienę 
Veduosi. Bet žmogus buvęs nu
varytas į šalį su karve ir ne 
areštuotas, lyginai kaip Franci- 
jos ar Amerikos prezide^ą 

|kainai: per J. Gabrėną ir J. kas nupiešia su asilo ausimis

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 būtinąi dalyvaukite ir pa
dekite svarstyti mūsų visų bendrus 
choro riekalus.

Org. Paukštaitiene.
; 1 (53-54)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52-tos kuopos moterių ko

mitetas kviečia visas šios apielinkės 
njoteris dalyvauti svarbiam susirin
kime kuris įvyks 7 d. kovo, 7:30 vai. 
vakare, Draugijų Svetainėj. Mes ma-

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel:, Stagg 3847

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.
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MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)
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Užsimojimas Ant Darbininkų Kalifornijoj

u LAw nt 183 {Sterling Pl., Borough of Brook- 
DUS 1 lyn, County of Kings, to be consumed off

• the premises.

Lyon, 
Turner, 

McBride 
assembly- 
i didelių

cers Association; Shriners, 
Odd Fellows, Redmen; Elks, 
Eagles, Rotary Clubs, Lions’ 
Clubs, Knights of Columbus, 
Rebekahs, American Legion, '

Martin, 
Evans, 
šitie ; 
įnagiai

Kovo 17 d. yra 
prakalbos draugui 
Žaikas dar nėra 
pranešim vėliau.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that License No. 
L-^113 has been issued to the undersigned tb 
“{11 wine and liquor at retail under section

(Antradienis, Kovo 5, 1935

Hartford, Conn

Detroito Žinios

Bet

Mokykla tęsis dvi savai-

Senas Hartfordietis.

Lawrence, Mass

Philadelphia, Pa
Šiemet

visiems duoti bože per galvą,

ras

riausias lietuvių užtarėjas 
karininkas, kad tai buvęs

kad kasoj yra pinigų, tai jūsų 
šalininkai padavė šėrus atsiim
ti iš bendrovės.

.net 
bu- 
ge- 

ir
di-

surengti diskusijas ir 
išreikšti 

Man 
tas būtų sveika, 
galime pasiskirti I

A. J. Smitas, 
58Q9 N. Fairhill St., 

Phila., Pa.
turime Laisvės

Kovo 18 d. atsidarys moky- džiausiąs ir garbingiausias vy
kia Laisvės Choro svetainėj, i{-as pasaulyje. Todėl visi lie- 
59 Park St. Per prakalbas d. tuviai turį jį gerbti ir jo pa

turėjome 
“Laisvės” 

parengimas,

šiemet maliavoti svetainę ar 1 
ne, tai tuojau išlindot kaip yla 
iš maišo.*

Ir dar gerai būtų priminti i 
jums, kad kaip greit pamatėt, susidomėti tokiu kalbėtoju.

TtrĮĮi. i‘r **iv^*h■ ■»*«■.»...... ______

Penktas Puslapis

jais rūpinsis. O tie maklioriai, 
vieton gerinti sąlygas—suren
gė šokius, kur ir pats superin
tend antas su bosais atvažiavo 
ir uliavojo.

Darbininkai ir darbininkės, 
nesiduokit tiems kompanijos 
agentams savęs išnaudoti. Jūs 
dirbat už $12 į savaitę, nega
lit užsimokėti savo bilų, o dar 
einat į jų parengimus, kur ju
mis dubeltavai išnaudoja. 
Tuos savo sunkiai uždirbtus 
centus turėkite savo reikalams, 
o ne tiems kraujo čiulpikams 
atiduoti. Pamatę, kad toki a- 
gentai ateina pas jumis, nieko 
neturėkit su jais.

Dar vienas faktas. Jurgio 
Washingtono dienoj turėjot 
Naujos Anglijos Romos kata
likų suvažiavimą. Na ir ką ge
rą nutarė ? Ogi nieko, tik. rem
ti parapiją ir “papą,” daugiau 
nieko. Apie socialę ir bedar
bės apdraudą nei puse lūpų 
neprisiminė, kad priimti rezo
liuciją ir pasiųsti Washingto
no ponams, reikalaujant pri
imti įstatymą, kuris užtikrin
tų jums duoną laike nedarbo, 
senatvėj, nelaimėj. Tas kuni
gams nesvarbu; mat, kapita
listai turėtų nuostolių, tai kaip 
čia dabar eis prieš juos.

ft mūsų miesto labai mažai 
matosi spaudoj žinių, turbūt 
del to, kad mažai kas veikia
ma darbininkų judėjime, čia 
jjaTs turime Laisvės Choro sve
tainę, bet joje mažai kas vei
kiama, tik rengiami šokiai. O 
lavinimosi vakarų dar nebuvo 
apart Laisvės Choro pamokų 
ir kitų organizacijų mėnesinių 
susirinkimų. **

*Man teko kalbėtis su paša
liniais žmonėmis; jie reikalau
ju diskusijų, bet mūsų draugai 
nerengia, gal nemato reikalo. 
Mano nuomone, yra reikalas 
rengti diskusijas. Aš nema
nau, kad klysčiau tą sakyda
mas. Nedėliom po piet yra 
svetainė neužimta. Ar nebūtų 
gera
prasilavinti kalba 
kiekvienas savo mintį ?
rodos, kad 
Temą mes 
afcit vietos. ’

Čia mes
Chorą, priklauso daug jauni- 
mdk Kolei jaunas choras bu
vo, rengdavo koncertus ir te- 
atrėlius. O šiais metais jau pa
vasaris ateina, bet choras dar 
i^ieko nebuvo surengęs apart 
šokių. Buvo surengtas koncer
tas, bet jį rengė draugė Men- 
keli^niutė, o Laisvės Choras 
tik pagelbėjo, žinoma, aš nesu i 
priešingas šokiams, bet yra 
reikalingi maži koncertėliai ir 

! veikaliukai arba teatrukai. 
' Senesniem šokiai nusibosta 

kas subątos vakaras, jie nori 
ir<iedėlioj po piet ką turėti, o 
ne lysti kokių buržuazinių ju- 
džių žiūrėti ir duoti savo prie
šui kvoderį. O teatrėlių šią žie
mą nebuvo, tik gal bus prade
dama vykinti.

Italų kunigas, Meloneza, 
pasidarė sau kokį ten bazarą, 
kad daugiau pinigų ištraukti 
iš savo parapijonų ir gerų lai
kų duoti savo gaspadinėlei. 
Tai tas pats kunigėlis, kuris 
sulaužė streiką Lawrence, 
versdamas savo ištikimus pa- 

! rapijonus eiti į darbą ir nu- 
| lenkti galvą fabrikantams. Už 
tai American Woolen Co. ir 
dabar nepamiršta to streiklau
žio. Kompanija davė dėl baž
nyčios gerą “prezentą”, kad 
gerai pasipelnytų ir liepė iš
kabinti pobažnytinėj svetai
nėj savo apgarsinimą. Taip ir 
padarė. Pacific Mill ir A. 
Woolen Co. iškabino audeklus 
ant parodos, užėmė beveik 
pusę skiepo.

Galite tikrai tikėtis, kad 
jei vėl įvyktų streikas, tai tas 
“nekaltas avinėlis” dar dau
giau darbuotųs sulaužyti strei
ką ir pąskandinti darbininkus 
dar didesniam skurde.

Kunigas Juras surengė pa
minėjimą Lietuvos nepriklau
somybės. Papurvinęs komunis-! 
tus ir kitus kovingus darbinin
kus, išgyrė Vytautą ir 

rengiamos | šventu paskelbė, būk tai 
šolomskui. j VęS didžiausias kankinys, 
paskirtas,

Daug skandalo turėjo mūsų 
“sklokininkai,” kaip pamatė

' “L” apie S. Večkio laišką, ku
riame buvo rašyta, kaip už
grobti Maple Parką. Net 
“strošino” imsią advokatą, bet 
vėliau ataušo. Tai nors per “N. 
G.” rašo, būk laiškas paduo
tas kitaip, o ne taip, kaip bu
vęs rašytas. Bet žinote gerai, 
kad teisingai buvo aprašyta, 
nes pats laiško gavėjas pripa- 
žinoj kad teisihgai buvo apra
šyta. Bet tam “NG” aprašyme 
Večkį augštai iškėlė, būk jis 
visus kelmus nuo daržo išro
vęs. Karhgi taip meluoti, ko-, 
kius kelmus Večkys rovė, ku
rių nebuvo ? Teisybė, ateidavo 
ant pievelės pagulėt! Ir už tai 
kankinį padaro. Trūksta tik 
erškėčių vainiko ir būtų kan
kinys Maple Parko!

Mums primetama, kad sve
tainė nemaliavota, būk susirin
kimų nešaukę. Juk gerai žino
ma, kad susirinkimai yra šau
kiami, kaip tik yra reikalas. 
O jeigu neateinat, tai kas kal
tas? Juk komitetas jumis ne
atveš. Sako svetainė nemalia- 
vota! Bet pats Večkys gerai 
žinai, kad mes turėjom jūsų 
gaspadoriavimo laikų bilas 
apmokėti, nes išėjot ne tik ne
palikęs nė vieno cento, bet 
dar skoloj. Tai iš kogi galė
jom maliavot? Juk grynu ku- 
loku nenumaliavosi. O- dabar, 
kaip pamatėt, kad jali pinigų į Qeual uuvai 

lyra kasoj ir bus svarstoma, ar|Abeką kalbant

Antanaiti^, tenoras; šoks kla
siškus šokius publikos mylima 
šokikė Milda Gailiūtė ir jos 
kita bendradarbė; žymūs solo 
smuikininkas Russel O. Dre- 
ger grieš smuiko solo; iš Cor
tis Muzikos Instituto gabus 
jaunuolis čellistas grieš čello 
solo.

Prie to J. Jurčiukonio sty
ginė orkestrą ir kvartetas 
linksmins. Drg. R. Mizara pa- 
sakys prakalbą, šį parengimu 
ruošia LDS kuopa. Visi mūsų, 
rėmėjai, abiejų lyčių, prašomi 
paremti šį parengimą. Apie- 
linkės draugai turėtų būtinai 
vykti į šį parengimą, nes jis 
bus paskutinis šio sezono pa
rengimas. Vadinasi, bus pui
kiai 'prirengta vakarienė, kom 
certūs, ir po to tęsis šokiai iki) 
12 vai. naktį.

Prasidės 2 :30 vai. po pietų, 
Girard Manor Hall, 911 W. 
Girard Ave. šiam parengime 
žtfionės rengiasi plačiai daly
vauti. •!

Sacramento įstatymdavystėj 
iki šio laiko yra kapiė 3,600 
naujų įstatymų projektų, tar
pe tų yra apie 90 kreipiamų 
prieš darbininkus.

Daugelis darbininkų, dir
bančių ir bedarbių, vadinasi 
save demokratais bei repub- 
likonais ar kitokios priešdar-

I bininkiškos srovės pasekėjais. 
Ypatingai tas ūpas pakyla lai
ke rinkimų ir būna gana daug 
ginčų už to ar kito kandidato 
gerumą bei blogumą. Ne vien 
kad pats aklai už priešą bal
suoja, bet ir kitus traukia į sa
vo pusę, kiek galėdamas. Jei 
žmogus drįsta kritikuoti ar 
abejoti apie jo peršamą kan
didatą, tai ne tik kad nesu
tinkantį durnium pastato, bet 
ir piktumas; neapykanta ilgai 
neišgaruoja.

Čia nesvarbu, katroj valsti- ( 
joj, tavo ar mano, visur tie 
parinktieji rinkimuose laimėję 
kapitalistų atstovai veikia Vie
nodai prieš mudu abudu save, 
ihtetesams, mūsų abiejų iškaš- 
čiais kala mums abiem rete
žius tavo ir mano valstijoj.

Del geresnio įrodymo pada
rytų klaidų, išrenkant buržu
azijos atstovusį įstatymdavys-1 
tęs, čia primenu k lias ištrau
kas iš bilių, kuri u s mums, dar-! 
bininkams, rengia Kalifornijos 
valstijoj. Bilių yra daug vieiis 
kitam panašių. Taip sutaisyta,
kad ne vienas, tai kitas turi I Officers of Calif, 
pereiti ir reikš tą patį, šitie payers Association; Calif Gro-

įvairios bažnyčios ir unijos.
Pacific.

prie žiauraus Kriminalio Sin- 
dikalizmo įstatymo, po kuriuo 
teisiama 17 darbininkų tų 
retežių išdavystėj.

Tai įstatymais nori sukaus
tyti taip, kad nei vienas dar
bininkas nei farmerys negalės. i . . . sell wine and liquor at retail under section nei nas kaimyną nueiti be lei- I 182-A of the Alcoholic Beverage Control 

dimo. Hitlerio metodbs I
! tik šešėlis prieš Amerikos fa
šizmo* metodas.

Broli, darbininke! Kitu kar
tu tu ir aš balsuokime už savo; 
klasės partiją, už Amerikos 
Komunistų Partiją.

Kaip jau rašiau, Anitą 
Whitney areštavo, bet po pen
kių šimtų paranka paleido. 
Jos teismas bus balandžio 1d., 
prie teisėjo Harris, to paties, 
kuris nuteisė draugę Louise 
Todd iki 14 metų kalėjimo.

PLAZA LIQUOR CO.. 
Solomon Goldberg

183 Sterling Pl.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hęreby given that License No. 
B-7918 has been issued to the undersigned 
td sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcohbiic Beverage Control Law at 829 
Sinith St. Borough of Br^bklyn, County of 
Kings, to be consumed on the prfetaises.

WILLIAM O'KEEFE & KENNETH 
McDougall

329 Smith St., Brooklyn, N. Y.

Šolomskas paaiškins apie mo
kyklą. Kurie norite eiti į mo
kyklą, rengkitės minėtam lai
kui. Mokytojum bus d. šolom
skas. 
ti.

Ayer Mill dirbtuvės daug 
darbininkų atleido iš darbo, o 
katrie pasiliko, tai irgi mažai 
dirba. O pažiūrėkit, kaip dar
bininkus mulkino neva turėji
me daug darbo. Prieš George 
Washington dieną prilipdė no
tas kožnam skyriuje, skelbda
mi* būk tai dirbs per tą dieną. 
Tūli darbininkai paklausė, nu
ėjo dirbtuvėn ir nusirengė, 
kaip tik stoti dirbti. O boselis 
ateina ir pasako, kad niekas 
nedirbs. Darbininkai, pasižiū
rėję, boseliui į. akis, turėjo eiti 
namo.

veikslą rėmeliuose laikyti, 
kuomi jis tą garbę užsitarna
vo, tai kunigužis nepasakė. Jis 
nepasakė parapijonams, kad 
jis su kryžiokais išskerdė 30,- 
000 lietuvių parsiduodamas 
vokiečių kryžiokams.

Na, ir padalino visiems pa
veikslus su dviem kryžiais ir 
kožnam vienam prisąkė padė
ti po stiklu, nes jis esąs šven
tas. 'Darbininkų gyvenimas 
jiems nerūpi, tik Lietuvos liau
dies pardavikus garbina, o ti
kruosius darbininkų vadus iš
niekina. Ir dar yra tokių para- 
pijonų, kurie tiki tiems kuni
gų melams.

Viena kartą man prisiėjo 
būti vakarienėj po bažnyčia. 
Ten pastatė kalbėtojus, kurie 
per visą valandą nieko dau
giau1 nepasakė, kaip tik ko
munistai ir “nezaliežnikai.” 
Užgynė kalbėtis su komunis
tais ir “nezaliežnikais.” Pa
mačius komunistą liepė neštis

Jeigu darbininkai būtų vie- kiton pusėn gatvės, nes komu- 
nybėj, tai taip už nbsies nėve- nistai velnią su ragais kišeniu- 
džiotų. Darbininkai ir darbi- je nešioją, kuris parapijonus 
ninkės, organizuokitės, nes būs iš kelio išves.
blogai, jeigu nebūsim tvirtai 
organizuoti.

Iš ALDLD Veikimo
Per pasidarbavimą Ameri

kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 10-to Aps
kričio buvo surengtas prakal
bų maršrutas ALDLD vajaus 
klausime. Kalbėtoju buvo d. 
Abekas.

Vasario 24 d. įvyko prakal
bos vakarinėj miesto dalyje. 
Pasekmės buvo mažos, nes ne
daug žmonių pribuvo. . Prie
žastis gali būti tame, kad o- 
ras buvo bjaurus, o į>rie? to, 
gal būti, kad neužtektinai 
pasidarbuota garsinime. Kitą 
vakarą d. Abekas kalbėjo ry
tinėj dalyje miesto. Girdėjau, 
kad paekmės buvo geresnės. 
Mat, “istaisaidiečiai” geriau 
moka darbuotis. >;

Senai buvau girdėjęs d.
; ir galima saky- 

jti, kad d. Abekas yra vienas iš įĮ 
gerų kalbėtojų, labai rimtai ir 
aiškiai išdėsto šių dienų klau
simus. Ateitie draugai turėtų

Kovo 10 d., 1 vai. po pietų, 
būkit visi “Laisvės” udarnin- 
kų bankietė. Bus skanių val
gių ir gerų gėrimų, nes gaspa- 
dinės rengiasi ne juokais. 
Taipgi visas pelnas eis “Laiš-* 
vės” presui ir “Daily Wor-| 
ker.” Bus ir iš kitų kolonijų 
daug svečių, turėsit gerą pro
gą pasimatyti, pasikalbėti ir 
linksmai laiką praleisti. Kvie
čiam visus, jaunus ir senus.

» L. K. Biiirąs.

Sacrameno, kovo 22 dieną 
šaukiama visos Kalifornijos 
valstijos konferencija. Šitos 
konferencijos tikslas išdirbti 
planus terorizavimui komunis
tų ir radikalų organizacijų. Į 
konferenciją yra pakviesta: 

i The California Teachers’ 
Association; State Mining As
sociation; Associated Farmers 
of California; California Po
lice Association; State Ban
king Association; California 
Bar Association; Calif. State 
Hotel Association; Calif. Me
dical Association; Reserve 

Calif Tax-

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
s (Barber Shop)
paisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kilo mandagiausias | daj> 

bas atliekamas siilyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažihti it 
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. I. COHN
Specialistas ant Operacijų it 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
\ nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniai nuo 11 iki 1

84 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

asšemblymanai nėra tavo ar 
mano atstovai todėl jie įnešė 
tuos bilius, jais yra: 
Redvine, 
Herbert, J. 
ir Field, 
manai yra 
bankierių ihteresų, Hearsto ir 
reakcinių organizacijų, kaip 
Amerikos Legionierių, Geres
nės Amerikos Fedracijos ir W. 
S. Elks.

Bilius NO. 2, sek. 1, 403a. 
Sulyg to biliaus bile ypata, 

U- kas parodys raudoną vėliavą, 
vėluką ar ženklą, ar bile vė
liavą, vėluką ar ženklą ar kit
ką bile kokios spalvos ar for
mos bile publikoj ar privati
nėj vietoj, kaipo žymę, ženklą 
ar emblemą, remiančią refor
maciją ar panaikinimą per su
kilimą ar kitą priešįstatymiš- 
ką, prieškonstitucinį būdą re- 
prezentavimo formos valdžią, 
esančią apsaugojimui piliečių 
J. V. ir kitose valstijose, kal
tas prasižengime.

Bilius 3, sek. 1, 354. Moky
tojai ir kiti turinti ryšius su 
administracija ar kita mokslo 
įstaiga šioj valstijoj, jei mb- 

, , v . . .. . | kinš, rems, ar skleis proba-del pas mus mažai kreipiama ’ .. , ,atydds į jaunuolių organini- M* ar apsauKos^1,e ypatą’ 
„ . • -v j , , i kas remia ar skleidžia propa-mą. Prieita prie' išvados, kad; i . , , . . • . -.7.,. . i.. i ganda komunizmo, ar bile ki-jaunuohų klausime centras 

normavai doda nWano-ii Rn I « planą ar m<3tod«> kuri tuW 
• ^ .. . . tikslą panaikinti per sukilimą,ne jaunuoliai gauna anglų- “- K

kalba knygas, būna taip, kad 
narys buvo skaitęs pirmiau^ 
TiegU bdvo gauta iš čentro. Bet 
galima tkėtis, kad centras rū
pinsis ant toliau duoti naujai 
išėjusias knygas.

Buvo plačiai diskusuotas 
centro pranešimas, tilpęs “Lai
svės” 27 numeryje, šių mėtųy 
kur buvo suprasta, kad duos 
knygą “Sliakeris,” parašytą 
Miko Rasodoš. Tai 52 kuopos 
sūsirinkimas griežtai protesta
vo. Daug išsireiškė, kad turi 
šią knygą ir yra skaitę. Bet 
vėlesnėj “Laisvės* laidoj, taip
gi 1 huineryje “švi'esos,” pa
aiškėjo, kad ne “Sliakeris,” 
bet “Povilas Jiirka.’ Todėl 5’Ž 
kuopos nariai neturi abejoti, 
kad bus žingeidi khyga, nes 
Miko Rasodos raštai būna pa
traukianti skaityti. Tad Visi 
Dariai stengkitčs pasimokėti 
duokles, o gausim gerą knygą. 

Dar vienas dalykas vertas, 
kad ir kitos ALDLD kuopos 
pasektų: Detroito ALDLD 52 
kuopa nusiuntė protesto tele
gramą Lietuvos prezidentui 
Smetonai, prieš kankinimą ir

Vasario 16 įvyko ALDLD 
52-ros kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniai ir 
galima sakyti, kad buvo pusė
tinai gyvas, nes nariai ėmė 

■ dalyvumą diskusijose pakel
tais klausimais, šiame susirin
kime į kuopą įstojo 5 nauji 
nariai ir gauta 1 “Šviesos” 

|.prenumerata. Galima tikėtis, 
Į kad šiais metais ALDLD 52 
kuopa pakils narių skaitline.

Nekurie nariai domėjos, ko

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi {vairiais žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY. SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone- Poplar 9257

Tel. Start 2-6783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

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 1417Jr bile kitą priešįstatyrhišką 

ūdą atstovaujamą formą val
džios, kuri dabar ajpsaūgo pi

liečius Jungtinėse Valstijose, 
kaltas. . .

Bilius 20, sek. (6?). Išleisti, 
išduoti ar sužiniai parduoti ar 
dalinti bile knygą, laikraštį, 
cĮokuinentą ar kitą spausdin
tą ar rašytą daiktą, kas re
mia prasižengimą ar sukilimą, ' 
kaipo būdą atsiekimui refor
mos ar pakeitimo egzistuojan
čios formos valdžioš, kai
tąs. . .

Viso po ranka turiu 11 bi
lių, bet del stokos Vietos pada
riau trumpas ištraukas tik iš 
kielių. šitie įstatymai lipinami

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirinos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: 'Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Ate. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Mūsų Parengimai
Pereitais metais 

pasekmingą, didelį 
pikniką. Antras
tai buvo pirmą sykį surengtas 
“Laisvės” bankiętąs, kuris bu
vo pasekmingiąusias mieste pa
rengimas; apie -1,000 žiponių 
ątsilankė. Į Lenino paminėjimą 

'šiemet susirinko apie 12,000 
žinomų.

Šiemetinis. “Laisvės” pikni
kas įvairinamas tuomi, kad į 
jį bus 22 įžahgos laimėjimai. 
Tai bus dideli ir patraukianti. 
Numatoma, kad bus dar pa- 
šėkmingešhiš piknikas. Kolo
nijų draugai, būkit gatavi 
darbuotis. Dar vieną philadel- 
phiėčiai rengia/didelį bankie- 
tą 10 d. kdvo. Tai bus pasku
tinis iš didžiųjų sezono paren
gimas. šio bankieto—koncerto 
programą pildys šie dalyviai: 
pirmą syk dainuos mūsų pa
rengime tarptautinėj publikoj

o—Z„'„„ Z—"lu Mickunas, 
soprano; dainuds Domininkas

Darbininkai para pijonai, 
kunigai jums visokių baubų 

(prijpasakoja, bet ar nors vie- 
Pacific Mill dirbtuvės šilkų ną kartą ragino prigulėti prie 

skyriaus kompanijos agentai! unijos ir kovoti už geresnį
1 suorganizavo kliubą, bet ne-j duonos kąsnį? Ne, nes jiems 
j pasako, kokį. Galima suprasti J tik rūpi tamsybę paturėti ir 

kad kompanišką uniją. Pir- sau geresnį gyvenimą turėti, 
miausia pradėjo organizuoti Į Mums, komunistams, nerūpi 
kardiški fraricūzai. feet he-’jūsų maldos. Jeigu jums pa
manykit, kad paprasti darbi-'tinka, melskitės, mes jums ne- 
ninkai, ne—visi kompanijos kliudysim, bet nepamirškit, 
šuneliai. Eidami pas kožną kad mūsų reikalai yrą vieno-

| darbininką kalba, būk tai bū- di ir įbes visi Sykiu tutim ko- 
į sianti tikra visų atidėję unija voti už savo geresnį būvį, už 
i ir, kad kas negerai būsią dar- duoną ir druską. Kaip išei- 
1 bew daugiau staklių duosią ar nam į streiką, tai kompanija 
I ka?\ tai eisią pas superinten-!nežiūri, koks tu būtum, ar ko- 
į dantą ir reikalausią pagerini- munistas, ar katalikas, liepia

mų.
Tūli darbininkai ir paklau- jeigu tik eini į pikieto liniją 

sė, prisirašė, pasimokėdami po nedaleisti streiklaužiam užim- > pagarsėjus Emilia 
10 c., manydami, kad ištiesų [ti tavo darbą. Į

j

žudymą politkalinių, ypatin
gai kėsinimąsi nužudyti šo- 
čhotą ir Komodaitę.

Nepamiršom ir dailę. Kuo
pą nutarė prisidėti prie Pro
letarų Meno Sąjungos ir nu
siuntė $5 narystės duoklių. 
Thi pagirtinas daiktas, kad 
rūpinasi kultūros ir apšvietos 
darbais.

ALDLD 52 Kuopos Koresp.

TRU-EMBER COM COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLĮ 

485 Grand Street
KOMPANIJA)

t Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergrėen 7-1661
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turn' Antradienis, Kovo 5, 193&

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
' f '1 ~ I

Būkite Literatūros Draugijos I Visi Dalyvaukite Šiose 
Nariais-Dabar Yra Vajus Į 
Dabar mes turime vajų u: 

ALDLD naujus narius. Daba’ 
yra įstojimo tiktai 10 centi 
ypatai. Narys metinių duoklii 
moka $1.50 į metus ir gauni 
žurnalą “šviesą“, taipgi or 
ganizacijos išleistas tų meti 
knygas. Abelnai literatūr. 
kiekvienas ALDLD narys, mo 
kantis į metus duoklių $1.5C 
grąžon gauna du kart tie) 
vertės. Jeigu vienas priklaust 
iš šeimynos ir moka $1.50, ta 
kiti šeimynos nariai gali pri 
gulėti prie ALDLD mokėdam 
tik po 10 centų į metus ir tu r 
visas nario teises, apart kny 
gų ir žurnalo gavimo.

Mūsų organizacija dalyvau 
ja kiekvienoje darbininkų kc 
voje, remia streikus, bedarbi 
kovas, politinius kalinius Amt 
rikoje ir Lieetuvoje, platina 1 
teratūrą, rengia prakalba: 
balius, vakarėlius, koncertu: 
vaidina teatrus ir kitokius pr 
rengimus. Mūsų organizacijo
je gali prigulėti kiekvienas 
darbininkas ir darbininkė. 
ALDLD kuopų Brooklyne yra 
net kelios, jų susirinkimai 
garsinami “Laisvėje“ arba ir 
kitokių žinių galite gauti 
“Laisvėje.“ Parašykite arba 
ateikite ir pasikalbėkite,
ten yra organizacijos centre 
sekretorius.

Yorke, o trečias nušautas ant 
Atlantic Avė. ir Williams PI. 
Brooklyne. , Kas juos nušovė, 

Rengia Amerikos Lietuvių , kol kas nesusekta. Bet polici* 
Darbininkų Literatūros Drau- ja mano, kad prasidėjo vai- 
>;ijos 1 kuopa, šeštadienį, $ d. na tarpe kokių dviejų gengs- 

svetainėje,, terių grupių, kurios viena ki- 
Brooklyne. ■ tos narius ir šaudo. Tiesa, nors 

mieste yra daug privisę viso
kių “požeminių“ 
bet visgi vargiai 
nieko neturinčius 
jais žmones.

Svarbiose Prakalbose,

nes

Kom. Leidžia Laikraštuką
Komunistų Partijos kuopelė 

Fisher Body, automobilių dirb 
tuvėje, leidžia laikraštuką var
du “Spark Plug’’. Ten dirba 
apie 3,000 darbininkų. Jų iš
naudojimas didelis. Išnaudoto
jai. matydami darbininkų pa
linkimą prie organizacijos 
leido darbininkams balsuoti

:ovo, “Laisves“ 
119 Lorimer St., 
<albės drg. Z. C. Mažeikienė 
š Cleveland©, Ohio.

Bus aiškinama šie klausi- 
nai: Artinasi naujas karas: 
zą jis reiškia darbininkų kla- 
ei,—ypač moterims?

Bedarbė Vis plečiasi, kaip 
auti užtikrintą bedarbiams 
ašalpą?
Hitleris ruošiasi smurto bū-i ngs vakarienės, kuri įvyks šį 

’u atimti iš.Lietuvos Klaipė- sekmadienį Lietuvių Piliečių 
’ą, ką tai reiškia Lietuvai? ' Rliube, 80 Union Avė., Broo-

Automobilių, audimo ir 
dieno industrijų darbininkai, 
•engiasi į streiką, ką tai reiš- 
'ia darbininkų klasei Ameri- 
oje? 1
Kokia rolė yra darbininkių 

loterų klasių kovoje ir abel- 
lai revoliuciniame judėjime? %

Aido Choro Merginų En
semblis padainuos gražių dai
nelių.

Draugė Mažeikienė apie! 
metus laiko gyveno I 
Sąjungoje, ilgoką laiką ji bu
vo ir Lietuvoje. Tad ji turi 
daug ko pasakyti mums apie 
tai, ką ji patyrė lankydamosi 
kapitalistinėse šalyse ir gy
vendama Sovietų Sajungdje.

Įžanga veltui visiems.

elementų, 
jie šaudys 
bendro su

Bus Aido Choro Vakarienė
Draugai! Jau liko tik kelios 

dienos iki Aido Choro meti
nės vakarienės, kuri įvyks šį

šokiai prasidės 6-tą valandą 
vakare, O vakarienė 7-tą va
landą. Laike vakarienės bus 
ir dainų programa, kurias iš
pildys pačios choro dailės spė
kos. Prašome įsigyti tikietus 
ir dalyvauti sykiu su visais ai- 
diečiais ir jų draugais, nes 
vakarienė ir visas pasižmonė- la. 
j imas bus geras. t

Komunistę Partijos šeštos | 
Sekcijos Didelis Parengimas

. i ■
Kitą su batą, 16 kovo 

(March), Komunistų Partijos 
6-ta Sekcija turės parengimą 
“Laisvės“ svetainėje. Bus pui
ki programa; dainuos Aido 
Choro Merginų Ensemblis ir 
bus gera muzika šokiarrtš.

Kompartijos šešta Sękcija 
turi sau svetainėlę ir rąštinę. 
Palaikymui tos patalpoj rei
kalinga finansų. Sekcijoj sve
tainėje laiko savo susirinki
mus įvairios komisijos, viso
kiais darbininkų klasės kovų 
reikalais. Palaikymas tokios 
svetainės yra labai svarbus 
dalykas. Todėl skaitlingai da
lyvaukite šiame parengitne.

Papilietis.

Newarko Draugą Atydai; , 
Visi Dalyvauki! Mokyklėlėj 

' Ml.

Delei tam tikrų priežasčių,

dieniniai
SPECIALAI

ANTRADIEINI, KOVO 5-TĄ

Gryni Saldainiai
Šokoladas ir Vanila
Butterscotch Wafers 17C

40c vertes—pilnas svaras 1 g
Šokoladu Apdengta
Išplakta Smetona 17C

40c vertes—pilnas svaras 1 z
Jersey Cream Wrapped
Nougats iQg

40c vertės—pilnai svaras *
Šokoladu Aplieti Pynaciti ir
Razinkos ■ P1C

50c vertės—pilnas svaras “ *
Namų Darbo šokoladinis
Fudge Cake i qq

4 0c vertės—pilnas svaras *

PRIE FONTANŲ
Vištienos Sanvičius 
ir Kava reguliariai 25c
Šokolado Marshmallow 
Sundae reguliariai 20c
Keikas ir Ice Cream

reguliariai 15c
Coffee Ice Cream Soda 

reguliariai 15c 
ibo

15C 
IOC 
IOC 
1Ot

Krautuves—Viena arti jus

| skaudžiai susižeidę ir dAr ga 
i Ii mirti.

Mergina Gauna $25,000
Vera K. Gove, šokikė, buvo

per pastarąsias dvi savaites, patraukus teisman turčių Hen- 
buvo pertraukta mūsų mokyk- py Taylor, dainininką ir radio 

sekančiu komiką, už “širdies sulaužy- 
’ mą,” tai yra meiliškus reika-

Dabar gi, su 1 
penktadieniu, t. y. kovo 8 die-jnilctb JJUo v, <7 t IIlcJ, veil yi cl IIltillloK U o I ClKcl-

i apie| Rašyti apie svarbą palaiky- na, mokykla vėl tęsis iki pava- ]us jų tarpe. Ji reikalavo už 
Sovietų j kyti chorą nėra reikalo, nes sario.

Brook lyno progresyviškoji 
darbininkų visuomenė tą žino ' 
23 metai, tai yra, kad su jos kviečiami visi dalyvauti ir mo- 
pagelba Aido Choras jau eina kytįs rašybos, skaitymo ir dis- 
prie 25 metų jubilėjinio pami- kusijų. Mokytis niekam ir 
nėjimo ir mes esam tikri, kad njekad nėra pervėlu ar, netin
tą atsieksim, jeigu tik visi sy-. kama> kaip nekurie sako, kad 
kiu dirbsim ir remsim mūs pa-Į“aš jau persenas, ir man ne-

Todėl, 
miaus ir

kurie lankėte pir-| 
nauji draugąi-gės,

| tai $100,000, bet gavo $25,- 
000. šokikė labai smagi, kad 

!gauna tiek pinigų. Ir kur nesi
džiaugs, turėjo gerus laikus, 
o paskui dar ir mokėti gauna.

LORIMER RESTAURANT Y
' LIETUVIŲ VALGYKLA t

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persi tikrins it
PABANDYKITE I

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901 s

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
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.

Hauptmannui Daug Aukauja
Sekmadieni Bruno Haupt- 

Danno gynėjai laikė susirinki- 
ną Passaic. N. J. mieste, kur 
buvo susirinkę . apie 1.000 
įmonių, d audriausiai patrioti- 
liai nusistačiusių vokiečių. 
Ant vietos jie su aukavo $1,- 

200 Hauptmanno gynimui. Jie

čių proletarinę dailę, o tą 
lim
rengime, kas užtikrina jos fi
nansinį palaikymą.

atlikti dalyvaudami
ga- 
pa-

reikia mokytis, kiek moku, 
tiek užtenka.“ . ' ‘ : ■ ,

Nėra asmens pasaulyje, ku
ris būtų tobulas, rųokytaš- vis-

PAJIEŠKOJIMAI
SUFFIELD, CONN.

PajieŠKom Augintinės
Kurie iš lietuvių turite nesenesnę 

6 ■ metų mergaitę padavę j biednų 
namus, arba Šiaip norėtumėt duot 
kitiem išąugint, meą paimsim ir ji 

j bus pas mus laiminga. Turi būtm • 1 • i. 1 «• • 11 ' • ~ . muo pan mun Aciiiiiu it* a. xuii uu

Tikieto k^na; yi^nas |(jQl,e-. ką žinantis, ir jam nereikėtų įiinksmaus būdo, ne pikta. Kreipki
ris; tik šokiams *35 centai.

Kviečia Aidas.
daugiau lavintis. Mes turime 'tės šio antrašu: 

Mr. \& Mrs 
108 Main St..

ar jie nori kompaničnos uni- jr daugiau rengia tokių sūsi- 
jos. Tik apie 500 balsavo už rinkimų, visur dalyvauja Bru- 
kompaničną unija, o *2,500*no Hauptmanno žmona ir kąl- 
prieš. bet išnaudotojai tuo-’ba, kad ji yra viena iš nelai- 
j‘aus kapitalistų spaudoje pa-} mineriausiu sviete moterų. Ne
sigyrė, kad *būk darbininkai 
stoja už kompaničną uniją. 
Komunistų Partijos kuopos 
leidžiamas laikraštukas atre
mia -tuos melus ir iškelia dar
bininkiškus reikalavimus, apie 
kuriuos prašo visus darbinin
kus jungtis ir kovoti už savo 
reikalus. ’ 'i

8 Kovo Senukė Bloor Kalbės 
• Tik gauta žinia, kad Mo
čiutė Bloor kalbės moter” 
dienos paminėjime, kuris, 
ivyks 8 d. kovo. Grand Plaza 
Ballroom 821 E. 160th St 
Bronx. Kaip žinoma. Močiutė 
Bloor yra senų metų darbi
ninku kovotoja už proletaria
to reikalus. Laukiama, kad 
daug darbininkų ir darbinin
kių susirinks tą vakarą 8 vai 
i minėtą vietą.

bijok, kada jie buvo turtingi, 
ji važinėjo po Europą,, jos 
ras kėlė visokias puotas, 
kėši po visa 'šalį, pinie-us leido1 
abejomis rankomis, tai tada ji 
nematė darbininku, varge gy
venančiu. bet Hauptmannai 
'’ėmė vokiškus hitlerinius fa-

A

Hstus. Labai blogai darvs tie 
darbininkai, kurie rūpinsis 
Hauptmanno byla. HaTiptman- 
nas nėra kokia klasių kovos 
auka, bet vra vienas iš tu. kū
ne išsisukdami nuo darbo no- 

turėti Jaimingą gyvenimą.ri

Trys Žmonės Nušauti
Pereita sekmadienį mieste 

♦ris žmones nušovė. Vienas 
^aksio valdvtojas- nušautas, 
kada jis važiavo. Kitas žmo
gus atrastas nušautas ant 
istogo 318 E. 116th St., New

KONCERTAS IR VAKARIENE
Rengkitės i didįjį savo dienraščio po- 
kilį. Dalyvauki! e suvažiavime ir 

būkite bankiete.

I. Balandžio (April)
iau gatavi, tuojau 
ikrinkite sau vietą

bar kiete. ’•

ĮŽANGA $1.1 O ASMENIUI

GRAND PARADISE BALLROOM

Sekmadienį, 7-tą (
Bankietui bilietai 
įsigykite jų; užsi

318 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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

įvairių mokslo žmonių įvairio
se šakose, tačiaus nei vienas iš 
jų nesako, kad man jau ganą 
lavintis, kad aš jau viską ži
nau.

Taigi visi ir visos į mokyk
lą, kovo 8; dieną, 566 So. Clin- randasi Philadelphijoj. 
ton St.,, Eąst Orange, N. J.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdidumo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

Geo Žilinskas 
Suffield’, Conn.

(53-55)

PARDAVIMAI
Parduosiu ūke arba išmainysiu ant 

pavienio _r>-vvenn™o , namelio kuris

j Turiu 20 akru žemės ir miško. Yra 
■ < - e dvi didelės vištinyčios, mūriniai ga-
G. A. Jamison. radžiai ir tvartai, taingi yra ir visi 

lauko Įrankiai. Namas gražiai pa- 
budavotas, turi 9 kambarius, yra 
vanduo namuose, elektra, ir maudy
nės. Prie ūkės yra daug vištų, žąsų, 
kiaulių, arklys ir . daug vaisingų m^-

1 džių.

L.D.S. 1 Kp. Susirinkimas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 1 kuopos reguliaris 
susirinkimas įvyksta ketvirta
dienį, 7 d. kovo,.7:30 valandą 
vakare, “Laisvės“ svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
'' Visi nariai’: ir •• nares :,..yra 
kyiečiami. ęiaiyyauii; nes žia- vjsj Ruoškitės Dalyvauti Mo

! tery Dienoje Prakalbose
New Yorke iškilmingai busi. Vieta 22 mylios nuo Philadelphijos . .. _ j, 'ir bnsai eina pro sali, nuveža iimma tarptautinė moterų miestą į pusvalandj.

darbininkių diena 8 d. kovoj Priežastis pardavimo, tai gruodžio i . ..i L x menesj gyvenimo, draugą ant kelioPo Visa miestą bus surengta užmušė mašina ir viena negaliu ap- 
visa eilė didelių prakalbų; ku- ir nrižiūrėt tiek lanko. Kreip- 

t 1 irlT4»c cnlromii qyitvqgii /-lol tAh mno,

nių informacijų: Nellie Gavėnas, 
Box 245, Black Horse Pike, Williams
town, N. J.

(51-64)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas ir restauran- 

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

(49-55)

, HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-299F

nie> su&nrikihie’ ■ biis^svąfstbrtfa• i1 
labai daug svarbiu reikalų. ■ 
Ateikite, nesivėluokite, ir pa
sirūpinkite gauti naujų narių minima 
į organizaciją.

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.

"Sovietų Rusija Šiandien”
Acme teatre, Union Square, 

New Yorke, dabar yra rodo
ma sovietinis judis vardu “So
vietų Rusija šiandiena“ (So
viet Russia Today“), šis judis 
parodo, kaip atrodo dabar^ 
Maskva, kaip budavojama no 
visa šalį nauii fabrikai, dirb- 
tuves, gelžkeliai, namai. Labai Thompson - Skandinavų sve-

i . , . . • /’n - kites sekamu antrašu del tolimes-riose kalbės labai geri kalbe- pių informacij’ 
tojai. Kalbės Earl Browder, j 
Komunistų Partijos Generalis 
Sekretorius, ir drg. Margaret 
Cowl, Premier Palace, Brook
lyne.

Drg. C. Hathaway, “Daily 
Workerio” redaktorius ir L.

I/O III | | O O O Atviri kojų skauduliai, Garankš-
K IlgUI | ||l||a\ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
■ ihatizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

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

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

DR.L.A.BEHLA
, Vokietys Kojų Ligų Specialistas

interesingas atvaizdavimas, tainėje, B.ro°klyne.
kaip gręžia sykles aliejui „ ?>?; Max Bedacht ir Grace 
traukti, kaip aliejus verčiasi, Hutch.nson kalbės Grand Pla- 
darbininkai dirba ir tt.' iza Ballroom svetainėje, Bronx

Bet gal bus jdotniansias ro- im1?® ° a y'e’ , į
dymas, tai kanalu. Kaip ži? Carl Brodsky ir C ara 

o . , c . . Bodin ------ Ambassador Hall,noma,i Sovietų jSa.iun-ga pasi- ■ , , 1' į ' ’ r * į ‘ Bronx '• 1 igamino kanalą tarpe Baltų ir. . / _ ; _ .„ ...v. " v.v. . Drg. James Ford ir-AnnaBaltišku jurų, šičia rodoma, U . ■ < ~ .. . . . .. , , Damon — Park Palace, Har-kaiD prie jo dirbo buvę pra- <
sikal.tėliai, kaip jie ne tik iš-, _ ‘ Tz. . . _. . . , ■ '..v. .v, i Drg. Steve Kinston ir S.hudavojo ta milzimskos reik- +_ . . ... _ . ,v _ . i u l • t. Van Vien kalbės Allberton -mes kanala, bet ir patys save ,TT . _ .. , . , , . . Workers Club svetainėj e,nerbudavojo, sunrato, kam gronx 
vra blėdinora būti žmonijos iš-: T . •
matomis ir pamylėjo darba, m

nramoko skaityti ir rašvti ir T <, . _..• ........ v _ . .Lyceum svetainėj,♦•apo visai kitokiais žmonėmis. ~ xtr’ .. . ..... . , ... o . Drg. Rose Wortis ir kitičionai rodoma, koki yra So- . . - T .. . .... ’ . ... ,kys prakalbas Irving PĮazavietų valdžios kanalizavimo 4r_._. j__
nlanai, kad greitai Maskva 
bus penkių jūrių prienlauka— 
Kaspijos. Juodų, Baltišku.
Balsų ir šiauriniu—tam tikslui 
nrak ašin ėj a iš visų pusių ka
nalus. ‘i

Rodoma ir vaikučiai, kaip 
iie žaidžiat bovijasi, koki jie 
atrodo. Tai netoki paveiks
lai, kaip Hearsto laikraščiai 
įdeda, šį judį vertėtu matyti 
kiekvienam darbininkuu

‘ • ir W.: 
Burroughs kalbės Manhattan 
Lyceum svetainėj.

sa-

svetainėje. Visi darbininkai ir 
darbininkės ruoškitės prie 8 
d. kovo, moterų darbininkių 
dienos paminėjimo.
Z J ;r " J: ' •

Dauę Įvyko Nelaimiu
Pereitą ‘ sekmadienį New 

Yorko mieste daug atsitiko 
automobilių nelaimių. Jose 
net 7 žmonės užsimušė ir du 
kartus tiek susižeidė. Iš ligo
ninių praneša, kad tūli labai

KAZYS RUKŠTELIS 
Gyvas ir Sveikas

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

svečių turi puikią užeigą po
. t antrašu:

108 UNION AVĖ., 
'Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Grand Street.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių f-—-1-- ~grupių ir pavienių 

Iš senų paddrafu 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidiųu to7 
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai 
riom ppalvom 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKIS
512 Marion St., karnų. Broadwa* 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

V 11
7;- • t

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

A ’------------------------------------------ -—

i Sergančių Vyrų ir Moterį 
Chroniškos Ligos Gydomos

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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 i ai ir 
Chroniški Skąjp- 
dūliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamšs 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 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimait Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spmduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pdsitarimas ir Istyrimaą Veltu?

DR. L. ZINS ?
110 East IS St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. Ir Irvinu PL 

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

MES KALBAME LIETUV1AKAI
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