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nsKiems teismams mircia kas paknkdytas ir kad, esą, 
bausti streikuojančius dar- įvairios unijos jau riubalsa-
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Atmestas N.Y. Kilius del

jų dienų konferencijai, įtei-

-

Paryžius.—Franci jos lai
vyno ministeris reikalauja,

kad perdvėsusių karvių 
“kenuotą” mėsą ir kt. ’

HAVANA. — Kubos dik
tatorius Mendieta įsakė ka
riškiems . teismams mirčia

šerifas Aprašys šerifą
Atleistasis iš pareigų Šiaulių 

antstolis (šerifas) Skausgirdas 
už tam tikrą laiką nebuvo su
mokėjęs savo tarnautojams al
gų. Vasario 18 dieną apylinkės 
teismas tarnautojų ieškinį pa
tenkino ir išdavė vykdomuosius 
raštus ILro rajono antstoliui 
Jarui, kuris turės aprašyti 
Skausgirdo turtą, jei jis arti
miausiu laiku neįneš reikalingos 
sumos tarnautojų atlyginimui 
išmokėti.

riaus MacCormacko įsaky- kreipęsis į šiauli, iš kurio pa-!___ r___________ -_______
pinigus, de pereitą pirmadienį atida-

Ivo ir 25 policininkai bei ka
reiviai.

Darbo unijų centrai visur 
užnuldinėjami ir ardomi, 

i Visi neinanti su fašistų val-

Gelbuogis šovęs ir šiaulj nušo
vęs, ta pati kulka sužeidė Šiau
lienę, o kita kurpiu.

A. šiaulys turėjęs apie 60

Streikas Uždare Visas
Glen Alden Kasyklas

WILKES-BARRE, Pa. — 
Glen Alden kompanija banr

tieji mainieriai išbombarda- 
vo gatvekarius, kuriais bu
vo streiklaužiai vežami dar
ban. Pranešama, kad mai

Tūkstančiai Bedarbių
ST. PAUL, Minn. — Į šią 

Minnesotos valstijos sostinę 
atmaršavo 5,000 bedarbių irHitler Žada Įrengi 14

Karo Lėktuvą Stočią
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia ketina įsitaisyt dar

’ • • i n i aunarsavu u,vuu ucucuuių ii
Pnsieką Studentam [skurdžių farmerių. Po tri- 

ALBANY, N. Y.—Valsti- ,kė seimui reikalavimą iš

Buvęs PnlmiriinlFasf Nušovė 
Ūkininką-buožę

Vidurio viensėdy. Šimkaičių 
vai., Raseinių anskritv Gelbuo- 
cus nušovė A. šiaulį ir sužeidė 
jo motina ir kurpiu.

Gelbuogis piršosi šiaulio duk
teriai ; buvę sutarė, ir Gelbuo
gis šiauliui paskolinęs 2,000 li
tu. Tačiaus Gelbuogis, gyven
damas Kaune, sužinojęs, kad io 
sužadėtinė tekanti už kito. Jis 
nuvykęs pas šiaulį ir pareikala
vęs pasiaiškinti. Sužadėtinė 
atsakiusi, kad ja tėvas verčia 
tekėti už kito. Tada Gelbuogis

Toliau “Darbininko” re
daktorius sako, kad per ra- 
di<y kalba ne kuhigas Knei- džia laikraščiai uždaryti, 
zis, bet kas norš kitas — tai Tūkstančiai streikierių a-
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diskusuot bei balsuot. Bet L n n i o v V r
darbininkų spaudi- Į St Paul Sumarsavo 5

riasi, kad revoliucinis strei
kas pakrikdytas ir kad, esJ 1

metu amžiaus. Kalbama, kadi^n-. pranešama, Kad mai- 
jis buvęs žiaurus ir suktas, nes i nierfel išdaužė langus dau- 
ne vieną jau Gelbuogį suvedžio- iI gelio škebų namų. Streik- 
jęs piršlybomiš dukters, kuriai 
neva žadąs 20,000 lt. pasogos, 
o pats esąs prasiskolinęs, nors 
turis 50 hektarų žemės.

Gelbuogis sugrįžęs į Kauną 
ir pats pasidavęs policijai, ku
rioj pirmiau tarnavęs.

_ _____________ i . • . • ? I j 
reštuota. Ir valdžia j&u J

reikalavęs grąžinti pinigus, de pereitą pirmadienį atida- 
šiaulys tvėręsis kirvio, neva rvtj darbui savn kasyklas, 

John Strachey, j kad gintis kaip nuo užpuoliko, pgį nepavyko Streikuojan-
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2 Šimtai Darbininkų
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Išžudyta Beslopinant
Revol. Streiką IČCiboje

KRISLAI
Slaptas “Jaunimas” 
Užkurti Generolus... 
Geras Viršininkas.
“Siuvėjas” ir “šviesa” 
Rašo S. BROOKLYNIETIS

Nesenai Smetonos žvalgyba 
suėmė aštuonis draugus, kaipo 
vedėjus Lietuvos Komunistų 
Partijos leidžiamų slaptų laik
raščių. Bet jų leidimas neapsi- 
stoja. |

Dabar Ameriką pasiekė ant-1 
ras š.m. numeris slapto “Dar- • 
bininkų ir Valstiečių Jaunimo.“ i 
Laikraštukas reguliariai at-' 
spausdintas, t ne nuo mašinėlės i 
rašto kopijos padaryta.

Stebėtis reikia, kaip mūsų 
draugai Lietuvoje suranda bū
dus skleidimui komunistinio 
spausdinto žodžio, nepaisant 
žvalgybos knibždyne ir fašisti
nio teroro. Revoliucinis pasiry
žimas, mat, viską nugali.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

ssssr
Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko II 
N e p r a 1 aimesite, Tik I

Retežius, o Išlairnėsite 
Pasaulį!

Dienraščio "Laisvės”
I Bendrovės Šėrininkų

Suvažiavimas 7 Bat

“Mes, eiliniai nariai, turime 
užkurti savo ‘generolus,’ nes ki
taip nebus veikimo,” pastebėjo 
drg. Simėnienė Didžiojo New 
Yorko darbininkiškų draugijų 
sekretorių susirinkime.

Pas mus generolų nėra; ir 
drg. Simėnienė tą vaizdingą žo
dį pritaikė tik išrinktiems virši
ninkams organizacijų bei jų są
ryšio. Bet jos pastaba duoda 
minčiai daug medžiagos.

Nariai turi reikalauti, kad į 
atsakomingas vietas išrinkti . 
draugai veikti] ir savo veikimo , 
atskaitas duotų.

Jeigu yra būrys veiklių eili
nių narių, jie neduos “genero
lui” užmigti, arba pasiųs jį į 
“atstavką.“

Draugai šėrininkai! “Laisvės” Spaudos Bendro
vės šėrininkų suvažiavimas įvyks sekmadienį, 7 dieną 
balandžio, 1935 metų, Grand Paradise svetainėje, 318 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 10-tą valandą 
ryto. a .

Daug rašyti apie svarbą dalyvauti šėrininkų meti
niame suvažiavime, kuriame parodoma visų metų 
biznio apyvarta, laikraščio politinis stovis ir viskas, 
kas rišasi su viso pasaulio darbininkų judėjimu—nė
ra reikalo, nes jūs visi, draugai, ir be to žinote. Tad, 
kam leidžia laikas ir finansai, kviečiame visus daly
vauti šėrininkų suvažiavime.

Kas iš draugų negalėsite pribūti, o turite kokių 
gerų sumanymų “Laisvės” dienraščio gerovei, — pri- 
siųskite laišku, ir suvažiavimas atkreips i tai atydą.

Eidami suvažiaviman, pasiimkite savo šėrus, nes be 
jų nebus įleidžiami suvažiaviman.

J. Nalivaika, Direktorių Sekretorius.

bininkus, v a 1 d i n inkelius, 
studentus bei mokytojus už 
bile kokį “sabotažą.” O sa- 
botažninkais jis vadino vi
sus streikierius, apie 1,000,- 
000 žmonių. Pranešama, 
kad pagal teismų nuospren
džius sušaudyta jau virš Graikijos diktatoriai, prezi- 
200 streikierių. Daugelis be dentas Zaimis ir jo ministe-
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Venizelistų Sukilimas 
Galutinai Sukriušintas
ATHENA I. — Fašistiniai

SOCIALISTU PARTIJA, PAGALIAUS, UŽGYRE 
BEDARBIŲ APDRAUDOS SUMANYMĄ 2827

WASHINGTON. — Ame-
Geriausias organizacijoj vir-1 rikos Socialistų Partijos 

šininkas yra tas, kuris moka na- centro sekretorius Clarence 
rius į draugišką talką darban Senior kovo 12 d. atsiuntė 
išjudinti. O jeigu kas mano, telegramą kongresmanui E. 
kad jis tik savo asmenišku Lundeen’ui, kad Soc. Parti- 
“smarkumu“- bei mechaniškais jos organizacinis komitetas 
patvarkymais vipką padarys^ tai užgyrė Darbininkų Bedar- 
apsiriks. - ------- ; Socialės 'Apdraudos su

manymą H. R. 2827, kurį 
Lundeen vra įnešęs Jungti
nių Valstijų kongresui. Šis 
sumanymas buvo išdirbtas 
Komunistu Partijos ir Be
darbiu Tarybų ir per jų pa-

Brooklyno, N. Y., draugai ly- 
giečiai rengiasi išleisti antrą 
“Siuvėjo“ numerį. Sako, turį 
medžiagos, kuri padarys šį nu
merį įdomesnį ir už pirmąjį. 
Pagirtinas draugų pasiryžimas.
“Siuvėjas“ gali jauvaidint svar- sidarbavimą įteiktas kong- 
bią rolę tarp lietuvių adatos 
darbininkų.

Bet ar tiesa, kad tūli drau
gai, besidarbuodami apie “Siu
vėją,“ sako, kad L. D. Litera
tūros Draugijos žurnalas “Švie
sa” mažai tereiškia, lyginant su 
“Siuvėju?“ Tokioms kalboms 
neturėtų būti vietos. Reikia tik 
gerai perskaityti bent numerį 
“Šviesos,“ kad įsitikint, jog šis 
masinis politikos, mokslo ir li
teratūros žurnalas nėra pava
duojamas.

gėrį ir Neistadtą dalyvauti 
kongreso darbo komisijos 
svarstymuose ir reikalauti, 
kad bilius būtų priimtas. Sy
kiu su tuom Socialistų Par
tija daro pataisymą; sako, 
kad vietoj duoti darbo mi- 
nisteriui jgąlią išdirbti tai- 
sykfe^sūlig kurių turėtų 
darbininkų atstovai tvarky
ti bedarbių ir socialės ap- 
draudos fondus, tai turi būt 
pastatyta techniški eksper
tai. kurie priklausytų nuo 
darbininkų atstovų.

Nors kongreso dąrbo ko
misija užgyrė minima bilių, 
bet kongresinė taisyklių ko
misija dar spręs, ar leisti 
kongresui ii apsvarstyti ar 
ne. Taisyklių komisijos pir
mininkas sako, kad to bi- 
liaus neperleisias kongresui

resui. Pirm ji {nešdamas 
kongresmanas Lundeen pa
darė vieną kita nelabai vy
kusi savo “nataisvma.” bet 
ir tokioje formoie H. R. 
2827 yra vienintelis tinka
mas visos šalies bedarbiams 
sumanymas.

Socialistu Partijos or^a- masinis i 
nizacinis komitetas naskvrė mas gali priverst tą poną 
savo narius Mitchellį, Tra-1 permainyt jo nusistatymą.

Vietoj Mėsos Bedarbiui, 
Senos Pirštinės Dėžėje

SAN JUAN mieste, Porto
Ricoj, bedarbis Laureno Ru-1 - . -
iz gavo iš paš'alpos punkto i 14 stovyklų kariškiems or- 
blekiųę neva mėsos. Ją atsi
daręs atrado porą nudęyėtų 
pirštinių ir odos gabalą. Ant 
pašalpai skiriamų dėžių yra 
užrašyta, “šis daiktas nėra

laiviams. Pagal Versalės su
tartį, Vokietijai uždrausta 
turėti kariškus orlaivius. 
Bet po priedanga piliečių 
“oro sporto” Vokietija sta- 

pardavimui,” bet pašalpai, tė karo orlaivius ir darė 
Jungtinėse Valstijose taip- manevrus. Dabar ’ Hitleris 

gi dažnai bedarbiams skiria priėjo prie supratimo, kad 
tokius produktus, kuriuos jokia priedanga jau nerei- 
sunku būtų parduot, kaip, kalinga; ir tariamą “oro 
’ * * ‘ ‘ ‘ sportą” jis pervedė po ar

mijos komanda. Kovo 23 d. 
Hitlerio valdžia pasišauks 
įvairių šalių atstovybių ka
rinius narius ir praneš, kad 
Vokietija daugiau; nesiskai
to su Versalės sutarties su
varžymais, kas liečia kariš
ką orlaivyną.

Panaikinsią Nationally 
Banką Išleistas Bumaškas 

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia ketina pa
naikint $675,000,000 popieri
nių pinigų, kurie buvo iš
leisti nacionalių bankų. Vie
toj jų bus prisnausdinta ša
lies iždo bumaškų. Naciona- 
liai bankai daugiau neturė- kad seimas užgirtų dviejų 
šią teisės spausdinti pini- didžiausių karo laivų staty- 
gus savo vardu. Imą po 35,000 tonų.

Jungtinių Valstijų valdžia skolina pinigų nu
griauti šiems Brooklyno, N. Y., laužams ir jų vie
toj statyti naujoviškesnjus apartmentinius na
mus, tokia statyba duodant bedarbiams kiek dar
bų. Bet Rooseveltas skiria, kad tiem pašalpiniam 
bedarbiam būtų mokama tik $50 menesiui; taigi 
jie negalės apsimokėti už kambarius naujuose na
muose, kuriuos pastatys.

teismo nušauta gatvėse.
Uždrausta žmonėms gat

vėse pasirodyti po 9 vai. va
kare; nuo tos valandos turi 
iUŽsidaryt ir įvairios užei
gos. O kad ir dieną, kur tik 

’daugiau kaip trys žmonės 
i sueina, juos šaudo. Dides
niam streikierių įbaugini- 
,mui šaudoma ir iš tvirtovės

bus kunigo Kneižio brolis, 
būtent, pats “Darbininko” 
redaktorius Kneižis.

‘Didelio skirtumo nėra. 
Svarbu, kad “Darbininkas” 
turi surengęs radio pusva-

SO. BOSTONO KLERIKALU “DARBININKAS”___ _  ninkams ir studentams, zu-
IŠSIGANDO LIETUVIŲ PROTESTU f į __ _

Massachusetts v a 1 s tijos 
lietuviai pradėjo nešti pro
testus prieš So. . Bostono 
“Darbininko4! radio valan
das, kurios paverstos nuodi
jimui oro prieš Sovietų Są
jungą. Protestus siunčia 
radio stočiai WAAB, Bos
ton, Mass.

“Darbininko” redaktorius 
Kneižis kovo 12 dienos lai
doje labai barasi ant bolše- llandį ir nuodijai: prą anelais. 
vikų už tuos protestus. Mes Protestai siunčiama radio 
gi sveikiname tuos lietu- stočiai WAAB. Reikalauia- 
vius, kurie p a s i p i k t i n o ma, kad tie bjaurūs melai 
šmeižtais, Kneižio leidžia- prieš Sovietų Sąjungą būtų 
mais, prieš Sovietų Sąjungą, sulaikyti. ' '

Deportuoja Komunistinį
Rašytoją E. J. Strachey

WASHINGTON. — Pa
gal ateivybės komisionie-

ris pirmininkas Tsaldariš, 
skelbia, kad galutinai su- 
kriušine venizelistų • sukili
mą. Venizelos, vyriausias 
sukilėlių vadas, neva’ “libe
ralas,” bet taipgi fašistas, 
iš Kretos salos pabėgo karo 
laivu “Averoffu” į Italijai 
priklausančią salą Casos.

Pirm išnešdamas savo 
kailį, Venizelos atsišaukė į 
savo pasekėjus, kad pasi
duotų Zaimio-Tsaldario val
džiai, vengdami tolesnio 
kraujo liejimo. Panašiai pa
bėgo ir kiti di dėsniui i suki
lėliu vadai bei oficieriai, pa
likdami savo šalininkus 
Tsaldariui su jais ansidirbti.

Pirm pabėgant iŠ S< 
miesto, venizelistal o 
riai pasigrobė iš banko 
milionu drachmų, a 
$700,000, skaitant amer 
niškais pinigais.

Sulig pirmesnių pran 
mu. mūšiuose tarp vali 
spėkų ir sukilėlių žuvo a 
4,000 vyrų. Salonikuose su
imta ir karo teisman stato
ma 300 sukilėlių. Greit 
nradės veikti karo teismas 
ir Athenuose.

jos seimo apšvietos. reikalų 
komisija atmetė sumanymą, 
kuris reikalavo, kad einan
tieji į augštąsias mokyklas 
studentai turi prisiekti išti
kimybę N. Y. valstijos ir vi
sos šalies konstitucijoms. 
Prieš tą sumanymą studen
tai ir darbininkai sukėlė au
drą protestų.

leist bedarbių apdraudos 
valstijinį įstatymą sulig bi- 
liaus 120 ir pridėt 35 nuo
šimčius algos pašalpiniams 
darbininkams. Konferenci
joj dalyvavo ir delegatai 
nuo Amerikos Darbo Fede- \ ___

racijos unijų ir Farmęr.ių- 
Darbininkų Kliubų. Žygis 
buvo padarytas pagal Ko
munistų Partijos ir Bedar
bių Tarybų sumanymą.

Ištaškė Bedarbius iš 
Oklahoma Teismabučio

McALESTER, Okla. - 
Policija išmušė laukan iš 
pavieto teismabučio 300 be
darbių alkanųjų maršuoto
jų, vyrų ir moterų, Jcurie 

i buvo jame apsigyvenę. Po-

mą, tapo areštuotas komu
nistinis Anglijos rašytojas, 
Evelyn
Glencoe, Ill. Jis laikomas 
deportavimui į Angliją. Ko- 
misionierius MacCormack 
sako, kad įstatymuose nėra 
reikalaujama deportuot iš 
Amerikos ateivius komunis
tus; bet, girdi, įvairūs teis
mai yra jau iš pirmiau nu
sprendę deportuot asmenis 
už komunizmą; tuom re
miantis, todėl, galima išbug- 
dint ir Strachey iš Ameri
kos. Jis i Jungtines Valsti
jas atvyko 1934 m. gruodžio* 
mėnesį ir važinėjo su pra
kalbomis. '

Kapą Plėšikai Ispanijoj
VALENCT.TOj, tsnaniioi, 

pasikartoja kapų atkasinė- 
jimhs ir plėšimas nuo lavo
nų žiedu ir kitų turinčių 
vertės -daiktu. Badas Dri- 
sniria ir tokio amato grieb
tis. • ■ • '

siryže tol neiti iš teismabu-1 P EIPING. — Geltonaiai

Califomijos Valstijos 
Bedarbių Konferencija
SACRAMENTO, Cal. — 

500 atmaršavusių Californi- 
jos bedarbių nuvyko pas 
valstijos seimo rūmą ir įtei
kė tam tikrai jo komisijai 
reikalavimą išleist bedarbių 
apdraudos įstatymą sulig 
įnešto seimui sumanymo licininkai , daužė■ ’bedarbius 
791. Vidun buvo pasiųsta buožėmis, bliakdžėkiais ir 
delegacija, susidedanti iš 35 spardė. Bedarbiai buvo na- 
alkanų maršuotojų. I<

Dabar laikoma Californi-, čio< kol valdžia užtikrins Unei išsiliejus, 500.000 chi- 
jos bedarbių konferencija. įtinkamą pašalpą.^ j . . 'mečių liko benamiais.

laužiai pusėtinai įgąsdinti.
Kompanija, iš savo pusėš, 

paskelbė, būk darbai heat- 
sidarė todėl, kad, girdi, “ne- 
gavome anglies užsakymų.”

Nežiūrint sustatytų val
stijos kazoku, streikieriai 
skaitlingai pikietavo kasy
klas, ypač Hanoveryj.

Bosai ir policija daro nau
jas provokacijas prieš strei- 
kierius. Jie patys pakišo ir 
“surado” 21 gabalą dinami
to viename darželyje. Da
bar per kapitalistų laikraš
čius skelbia, būk tai strei- 
kierių dinamitas. Bandoma 
suversti kaičia ant streikie- 
rių ir už nelaimę Edwards- 
villės kasykloj, kur v 
28 d. per du 
žuvo 6 žmonės
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SLA Padėtis, Suimta į “Nut Shell”
“ Am. j Lie tuvy j” SLA 'Narys, W.M.G., * 

barido, anot anglų išsitarimo, suimti visą 
dabartinę SLA padėtį į “hut shell” (rie
šuto lukštą) ir j ą< šitaip persta to:< 1 1 , • " t t •

Dabar jau ne tik kuopų bariai kad ata
kuoja Pildomąją Tarybą, veidmainiškus Su
sivienijimo gaspadorius, bet gaspadoriai at
akuoja vieni kitus; ypatingai naujieji buvu
sius gaspadorius, gi pastarieji nepasiduoda, 
ginasi, kaltina, o save teisina, tokiu budu vi
dujinė “anarchija” Susivienijime žymiai pa- 
didėjd, nes teisybės jau neliko. Kas galin
gas, tai teisingas! Kuopoje Pirmininkas dik
tatorius, o Centro Pildomoje Taryboje, Pre
zidentas yra diktatorium. Dabai’ yra tas 
pat, kas buvo seniau, tiktai platesne vaga 
Susivienijimo ardymas dar vedamas.

Skirtumas tarpe to, kas buvo ir yra, 
mūsų nuomone, keri tik tame: pirmiau, 
t. y., prieš 1930 metų SLA seimą, dabar
tiniai ponai, kurie dabar ėdasi, ėjo išvien, 
kovodami prieš kairiuosius darbininkus, 
SLA narius. Gegužis-Jurgeliutė-Paukš
tis ir Ko. pirko netikusius bonus, įvesdi
no pinigus į netikusius morgičius, o B a-, 
gočius, Grigaitis ir Jurgelionis tą viską 
užgyre! Dabar gi tas pats Bagočius, re
miamas Grigaičio, skelbia, kad Gegužis, 
Jurgeliūtė ir Paukštis pirko ne bonus, bet 
šiukšles!

Šiurkšti .Drama-—Josios Dalyviai
Kaip jau mūsų skaitytojai, be abejo, 

skaitė trečiadienio “Laisvėje”, Chicago- 
je iškyla viršun šiurkšti drama, kurios lo
šėjais įtariama šeši lietuviai—tūli iš jų 
smarkiai išgarbinti “Naujienų.” Suareš
tuoti ir jau nusmerkti vieniem metam ka- 
lėjiman (už teismo paniekinimą) sekami 
asmenys: advokatas J. P. Waitches (Vai
čius), graborius Jonas J. Bagdonas, gra- 
boriaus padėjėjas—N. Radis, nepriklau
somos bažnyčios (nezaliežninkų) parapi
jos* kunigas ir, sakoma, “pralotas” — 
Povilas P. Zalinkas, Jonas Ilailydė ir 
p-nia Būtmanienč.

Visi jie, be to, kad nubausti metam ka
lėjimo, tebelaikomi po $10,000 bėla ir 
jiems primetama suklastavimas testa
mento ir suokalbis pasisavinti kito žmo
gaus tuftą. Sakoma, kad pas Butma- 
nienę gyvenęs koks tai Kelly, pabasta, 
kuris palikęs $100,000 turto. Jam riumi- 
fus, minėti asmenys sudarė testamentą, 
apsirašydami sau visą turtą—daugiau
siai paliekant jo, aišku, Butmanien’ei, pas 
ktfrią Senis Kelly gyveno. Graborius 
Bagdonas pareikalavo $4,500 už palaido
jimą, bet paaiškėjo (iškasus lavoną ir 
grąb4), kad išviso jam tos laidotuvės te- 
lešavo tiktai apie ICfO dolerių!

Kaltinamieji dabar*yra tiriami prie 
grand džiūres. Mirusiojo Kelly lavonui 
daroma lavonskrosena ir tiriama, ar jis 
ištikrųjų nuo vėžio ligos numirė, žodžiu, 
galim As daiktas, kad dar visa eilė naujų 
dalykų, surištų su Šituo skandalu, iškils 
ir parodys tą supuvimą, kurį gimdo ka- 
pitalfstinė sistema.
. Kai kurie iš suimtųjų buvo labai smar
kiai garbinami “Naujienų.” Apie Bag
doną, Grigaičio organas (num. 55, š.m.), 
ragindamas Chicagps lietuvius važiuoti 
Lietuvon su jo ruošiama ekskursija, ši
taip rašė:

Palydovu šios ekskursijos bus vi- 
siėnts geYai žinomas, kaipo lihkšifias, 
smagus ir teisingas bizriferihs X J. 
Bagdonas. Jis žada prižiūrėti, kad ant 
laivo visi turėtų patogumus...
“Vilnis” dabar apie tai pabrėžia: “Jei 

Bagddnaš heišeis lš kaiėjifrto, tai ‘Naitjie- 
nOs’ riėfūrėš ekskursijai pas Smetoną va
do.”

Advokatą Vaičių (Waitches) “Nau-

jienos” taipgi labai garbino, skelbdamos, 
kad dėka Vaičiaus pasidarbavimo rėmi
me demokratų partijos politikierių, tai 
“Ro&lando lietuviai pYĮpažinti politikoj.” * 
Žinoma, kaip “V.” lUUtodo, tai yra Uie- 
las, bet juk “Nahijiėhomė” pameluoti, pa- 
blofhiti yra dalykas 1-a’bai paprastas.

Betgi dabar Vaičius febešėdi kalėjim!e 
ir jam primetama parašymas klastingo 
testamento.

Kunigas-pralotas Žaliūkas, sakoma, 
gavęs šimtą dolerių f r atlaikęs už Kelly 
mišias. Jis taipgi, sakoma, pasirašęs 
klastingame testamente.

Kiti trys ašmehys, įvelti šltan skarida- 
la'n, yra ŪeŽymūš viėšaiUė, gyVO^ė.

Skandalas labai negarbingas. Ateitis 
parodys, ant kiek yW t^i^gi.

■ Wrau ’ r p J
Visudtiiias

DflrbininkiĮ h
Greitu laiku išsp&tt^ffirišii^e/UfišVŠjė’’ 

oficialį šaukimą į viŠ^dfiiią’ A^ėftkOs 
lietuvių darbininfcų'Komi
tetas minėto suvažiū^imo. \p‘ū-
galiąus, nustatė viėtą, Wką ir rlūkimų 
tvarką į visuotiną šūVdžiąyimą ir Ofi
cialus Šaukimas grėitu laikū BŪs P&šiUs- 
tas kiekvienai dfgahiž^čijai,' drWgi}ūi, 
bei kliubui.

Visuotinas lietiitių darbihihkU Nuvažia
vimas įvyks MržOlio nieh. 30 ir liėpOs 1 
dd., 1935, Cleveland, Ohio.

Dienbtvarkin įeina sekafrii klausimai:
1. Kova prieš ruošiamą naują karą;
2. Kova prieš kylantį fašizmą Ameri

koje. • .
3. Arherikos lietuvių reikalaVimaš ci

vilių teisių Lietuvos dahbihinkams if val
stiečiams, kaip tai teisės organizuotis, 
leisti savb laikraščius, laikyti susįrinki- 
mušfif 't. t. •' ų V

4. Siuntimas atštOyų- Huo Ahlefikos lie
tuvių j prOPopuojamą- viso pasaulio? lie
tuvių išeivių kongresą. . • :'

Apie tvafką delegatų rinkimo suran
dame:-— : ,

“Kiekviena draugija, ktiopa bei klįii- 
bas,.nepaisant kiek tūri darių, gali pa
siųsti vieną delegatą.. O sekantis dele
gatas renkamas niio 50 narių bei dides
nės W Skaičiaus pusės. Pavyzdžiai, 
draugija Arba ofgahizabijps kūopa, tū- 
žihti 76 n Ar ius, gali pašiiįsti d ii ’delega
tus; dradgija/turinti 126’narius/gali 

pasiųsti tris delegatus,” ir t.t.
Cėntralinės thaeibnalėš) organiždeijos 

gali turėti po t)ū defegAfu.
Raginama šaukti Ibkąliiiės konferenci

jos ir per jas finkįi !dėregacijas. šauki
mas sako: qX

Imant domėn tą faktą, kad labąi daug1 or— 
ghhizačijų ir draugiją randasivblogdm ti- 
riansi’niam padėjime, ir del tos priežasties 
hėgalėš prisiųsti savo delegatų, mes pata- 
riąm šaukti miestą arbA dislriktą Kdrifėrėh- 
cijas ir jbsė išrinkti d’ėiėgatus, atslovhujan- 
čiūs bendrai visas draugijas bei kliubbš if 
padengti f'ropOrciorialiai višbhi d/augijOm 
lėšas.

Delėi feikąlihįūmo minėto Suvažiavi
mo šaukibie be kitko randame:

Fašizmo pavojus jungtinėse Valstijose su 
kiekviena diena didėja. Jau šian ir ten or
ganizuojama būriai fašistą (Calfforhijoj si- 
dabramarškiniai, o kitur fduhohmarškiiiiai 
ir kitokios grilles). Nėš’ėnai th.po išvilktas 
aikštėn tas. faktas, kad WAI! gat^ėš ’fihafisie- 
riai buvo susitarę ■shorg'ahižuofi••‘A'auJas fa
šistą, pastatyti jį priešakyje generdlU But
ler į ir paimti smiifto .kėliii kraštb Valdžią į 
savo rankas. Kūni^d Coughlin pastangos’su
organizuoti penkių milibną žmonią armiją 
—taipgi reiškia nieko daugiau, kaip ėjimą 
prie fašizmo. Na, o -RodseVelto1 administra
cija pastaraisiais savo keliais žygiais taip
jau aiškiai pasirėdė krypstant ryškiai į fa
šizmo pusę.> •

Jungtinių Valstiją kongrese yra įnešta ei
lė sūihahymą, bahd'ančią padaryti nelėgališ- 
komis ne tik KomUniątą Partiją, bet ir Vi
sokias kitokias ko^l^gas darbidiftką' orga
nizacijas ; deportuoti svėiurgimius darbinin
kus, uždarihėti darįfriihkišką spaudą. Jei
gu tas viskas pasisėktį tuičią kl'Ąšėi dabar 
pasiekti, tai gffeitą Wku 'matytume, jog":bū- 
tą dkrom'a pdofirfiai' Wnt 'višą d'Aįbihifrką o*r- 
ga'nižaciją, darbo unijų ir net rdli^fhių IhiS- 
vią, kaip buvo pAdafyįk Vokfetijbj.' .

Mes, tAčiaus, puikiai žinome, kad, jei tik 
Amerikos dąrbininkų klašė 'suvienys savo 
pajėgas kovai prieš tuos pavojūs, tai darbi
ninkai laimes. t)

Kaip minėjome, ištisas oficialinis šau-
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kimas tilįpš' ^Laisvėje” greitoj ateityj. 
Bet, draugai, neturite laukti nei to. ži
nodami, kada suvažiavimas įvyks, žinoda
mi jo reikalhigūmą ir tikslus, meskimės 
visi darban ir ^mobilizuokime visus lietū- 
vius daJrbihlfikūs tain tikslui. Jiio daugiau 
darbuosimės, juo didesnis ir pšsekrtiiftge- 
šiiis būs suvažiavimas.

Labai svarbu įtraukti į šį darbą kuo- 
•daugiausiai įvairių savišalpos draugijų 
bei kliubų, o taipgi SLA ir SLRKA kuo- 
į)U.

Darbas svarbus, darbas didelis. Rei
kalingos sukoncentruoti visos fnūsų pa
jėgos, kad jį prideramai atlikus.

Pradėkime dirbti dabar!

Newark, N. J.

Graikija ir Paskutiniai Įvykiai
ahtfą savaitė Gr’ąiki- 

jojė eina mūšiai tarpe' da
bartinių fašisfibės valdžios 
šąffiūliių Šū TšaidAfis prie- 
šMyJė,, ir ,iš fcitbs WšėĮ su- 
feilėfįų,. yfa Vėfiizelos 
įfstkbjė. VąMžįbs’ jėgAs koa- 
ma-hdUbja fąsišfiŪįs ge/ierp- 
laš Gėbrge Kdfldylis, o suki
lėlių įmiėšaky'jb štoVų gene- 
rdiąs t>ėmėtr'iūs Kamenos.

Gfaikija yra įiiėtų kfašte 
Ėąik Arių jĮūšš^Bo. Gf ai ki j a 
ūžimą 50,257 kėfūrkainpių 
m’^iių žėmės plbįą. Ji fube- 
žįūbjksi šu Tūfkija, Bulga
rija,' Albanija ir Italija. Ita- 
lijA įio įjėfėitoi pašatilįnib ka
ro Obė GrAikijbš, bu- 
yūšibs šai^b te-lkiniAkės, 
KlhO^ėš, Kbš,' Lėfbs ir kitas 

.ijOdėdariė'še ą^išš. Graikiją 
iš vienos puses skalauja 
Egejiškbs, o iš kitos—Me- 
detarianiškbs (Vidūfžemi- 
flėš) jūros. ‘Gi-aikija yra 
kalnų ir daugelio salų šalis. 
Graikija tūri' virš 3(M) salų, 
ant kurių gyvena daug jos 
gyventojų; didžiausios salos 
Pellopbnese, Crete, Andros, 
Naxos, Melos ir kitos. Grai
kija priklauso prie < pietinių 
.Europos šiltų? kraštų/ji .tu
ri 6,500,000 gyventojų, ku
rių tarpe 90 nuoš. yra grai
kai/paskui seka turkai, 
bulgarai; makedoniečiai, al- 
banieęiaį, žydai ir kiti.

Graikijos1 sostine Athens 
(Atėnai) su 400,000 gyven
tojų, didelė prieplauka So- 
Ibnikai turi 350,000 gyven- 
tojų.

Graikijoje yra iškasamų
jų medžiagų: marmoro, ge
ležies rūdos; bet jos indus
trija nėra didelė, gyventojai 
daugiausiai užsiima žem
dirbyste, sodininkyste fcir 
žvejojimu. Graikijoje sėja
ma1 kviečiai, rugiai, miežiai, 
avižos, sodinama daug ta
bako ir bulvių. Labai įšsi- 

. plėtę sodininkystės—vynuo
gių aūklūjihms ir tabako 
sodinimas. 1933 metais vyn
uogių laukai užimdihėjo 
343,000 akrų žemės. Šėja- 
ttioš agūohoš opiumo gami
nimui. Graikija^ gamtiniai 
turi labai daug ir gėrų pfie- 
plaūkų.

Graikija, tai yra liekaha 
Savo laikais buvusios dide
lės ir-gąlirigOs Graikijos. 
Jos istorija prasideda nuo 
776 metai pirm dabartines 
mėtšRaitbs. Tufkai ją užka- 
"fiąVd lfe‘6 mfeMstir tik po' 
sukilimo ir Rusijos, Fran
ci jos *ir Angiijbs pagelbos 
1829 metais, Graikija :aV 
jfavb i savo n'epriklaušbmybę. 
Tačiaus tikrumoje G^rtij^ 
visdda, buVo yra ;po? štiam-! 
bių ^impėrUIfstintų Valsty
bių- įtaka. /Pirm pasaulinio 
kafb į .ją dafe įtaką caHs-* 
tihė ’ Rusija ir Graikija Ssu 
kitdmis -Balkanų šalimis Or-- 
ganiž&Vo karą ’ ’pfie'š Turki- 
/ją. Kaito fųetu Gfaikijbs 
karalius KOhstahtinas buvo 
po Vokietijos įtaka, o Veni- 
želo^ ir kiti 'dirbo išvien Su 
talkininkais. Kaip žinome, 
tklkihinkai rkdnWoliaVo jū-' 
ras ir todėl įjiė Solomkuose 
išsodino ?saVo'armiją ir pri
vertė Graiki ją-stoti karan 
priėš Vokietiją ir įjos talki- ! 
nihkes. > Kafui pasibaigus, 
prasidėjus imperialistų in-

tervėncijai į Sovietų Rusi
ją, Graikija po komanda 
Francijos, Anglijos ir Itali
jos pasiuntė savo korpusą 
(apie 40,000) kareivių į So
vietų Ukrainą, Odėssą, taip
gi pulkus į Archangelsko ir 
Sibiro’ frontus. 1922 metais 
Graikija, kurstom-a 'imp'e-' 
riaįiątų, užpuolė Turkiją 
Smirnos srityje, 'bet Sovie
tų Sąjunga ,suteikė Turki
jai pagelbos ir turkai labai 
graikus supliekė ir išvijo iš 
savo žemės. Vėliaus Grai
kija sudarė sutartį šu Len
kija, Rumunija, Vengrija,* 
Jugoslavija ir Čekoslovaki
ja, kad, jeigu jų karas pra
sidės prieš Sovietų Sąjungą, 
tai Graikija pavers Solonikų 
prieplauką stambių impe
rialistinių valstybių prie
plauka— gabenimui ginklų 
prieš Sovietų Sąjungą. Ir 
dabartinės Graikijos parti
jos yra niekas kitas, kaip 
atskirų ’imperialištitiių gru
pių įrankiai. “Sovietų En
ciklopedija” apie jas sako: 
“Višos politinės partijos 
Gfąįjdjps, „kaip, rfespųbijko- 
niškOs, taip ir ipOiįarchišti- 
įhiSs yra daugiau “asmeni
nių” vadų siisigfūpayifaąi; 
neturinčios nei prograntų 
nei organizacijų ir vyriau
siai yra lątskiriamps- (viena 
huo kitos tik jų odentUdja, 
tai Vienos, tai kitos stam
bius imperialistinės valsty
bės pdsėn; jos visos persi
gėrusios impeiialistihėihis 
svajonėmis apie vėl galin
gą Graikiją.” • '

Jeigu pažvelgsime į vy
riausius buržuazinių politi
nių partijų vadus, tai 'pa
matysime, kad Veniželos 
yra advokatas, gimęs 1859 
metais. Karo metu jis da
lyvavo karaliaus nuvertime, 
stovėjo valdžios priešakyje, 
Skelbėsi demokratu, paskui 
1924 metais, pagal Anglijos 
imperialistų reikalavimą, 
bandė grąžinti karalių ant 
sosto, bet tas jam nepavy
ko. Vėl buvo valdžios prie
šakyje, skelbėsi respubliko
nu. Dabartinis prėžidėntas 
Zaimis yra besiblaškantis 
tąfpe monarchi'stų, respub
likonų ir fašistų. Jo minis- 
tėfių .pirmininkas .Tsal- 
da'ris yra atkaklus moiiar- 
chistas ir fašistas. Užsie
nio reikalų generolas D, 
‘Maklinos blaškosi tarpe V0- 
įkiėtijbš ir Italijos fašizmo., 
Monarchistai Gaūriaris ir, 
įtąillis atvirai1 veikia mo
narchijos grąžinitiiui. Tai-, 
gi ir į dabartinius Graiki
jos (Vykius veikią visa eilė 
ųžsiėhio imperialistinių ir 
fašistinių valstybių: Aftgli- 
j a, Ttali j a, Vokięti j a. Vo
kietijoje šaukia, kad dabar
tinį Sukilimą remia Italijos 
fašistai; Franci ja kreivai 
žiūri į Vokietiją; Italija 
kaltina Arigliją. Vienaip ar 
kitaip, Graikijoje antra sa
vaitė eina mūšiai, jūrų karo 
laivynas, orlaivynas ir ar
mija pasidalinę į dvi dalis. 
Abi pusės mobilizuoja dau
giau jėgų. Tsaldario val
džia turi daugiau karo or
laivių, bet {priešinga pusė 
gauna daugiau pritarimo ’iš

Graikijos gyventojų. Tsal- 
dario fašistinė valdžia su 
baltuoju teroru įsiėdė iki* 
gyvam kaului Graikijos 
darbininkams, valstiečiams, 
žvėjams ir smulkiai buržu
azijai ir jie trokšta jai ga
lo. Graikijos Komunistų 
Partiją,, kuri yra neskait
linga,; bet nuolatos įgaunan
ti daugiau masių, pritarimo, 
šaukia darbihinkus ir visus 
darbo žmones prie Tsa'ldario 
valdžios iluvertimo. Žino
ma, Graikijos Komunistų 
Partija nemato Veniželos 
laimėjime bent kokį darbi
ninkų išsigelbėjimą, bet ko
munistai supranta, kad jie 
negali sėdėti rankas sudėję, 
kada eina kova tarpe dvie
jų išnaudotojų grupių, ka
da viešpataujančioje klasė
je yra krizis, kada darbi
ninkai, veikdami, gali at
siekti jeigu ne galutino pa- 
šiliudsavinio, tai nors ’dali
nu palengvinimų.

Graikijos įvykius tėmija 
visi imperialistai. Anglijos, 
Frahdijos ir Italijos karo 
laivą/ stovį ;;pjiev. pat Atė
nų, jų kanūolės Užtaisytos, 
jie tėmija, kaip jų paklus
nūs generolai veda' karą. 
Paskutiniai įvykiai Graiki
joje gali daug ko naujo at- 
nešti. " ' ‘ '

D. M. šolomskas.
■mull-lai i
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Paminėjimas Paryžiaus 
Komunos

Kovo 17 d. NeWarke rengia
mas milžiniškas masinis susi
rinkimas paminėjimui Pary
žiaus Komunos. Susirinkimas 
įvyks vakare, Sokol Hall, 358 
Morris Ave., šalę Springfield 
Ave. •

Kalbės motina Bloor, 73 me
tų amžiaus senutė, garsi kovou 
toja, ir Richard B. Moore, žy
mus komunistų vadas. Apart to, 
susirinkime bus graži muzikos 
programa ir Newark Collective 
Teatras perstatys teismo vaizdą 
iš garsaus John Wexley veika
lo “They Shall Not Die.” Tai 
pirmas tokios rūšies parengi
mas Newarke.

Šį susirinkimą šaukia ir visus 
kviečiame jame dalyvauti Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas.

Korespondentas.
mas.

Detroito Žinios
N^paprasta Naujiena 

Detroitiečiams
Garsus Anglijos darbininkų 

vadas, buvęs Anglijos parla
mento narys ir autorius visos 
eilės didelių knygų, John Stra- 
chey atvažiuoja į Detroitą. Ren
giamas masinis susirinkimas 
kovo 15 d., kuriame John Stra- 
chey sakys prakalbą temoje 
“The Future of Capitalism”.

Masinis susirinkimas įvyks 
’Wi j son ■ Theatre svetainėje. ’Visi 
lietuviai raginami dalyvauti, ir 
išgirsti šio anglo kalbėtojo ir 
darbininkų vado prakalbą. Kur 
tik jis atsilankė su prakalbomis, 
padarb labai gilaus įspūdžio į 
klausytojus.. - ’ ' '

DARBININKŲ 
SVEIKATA

1

Kep.

DR. J. J. KASKIAUČIUS 
^71 Lake Street Newark, N. X

Telephone: Humboldt 2-7^64
...III. t..
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GERKLĖ UŽKIMUS \
Drauge gydytojau, kš no

riu, kad jūs duotumėt ir man 
patarimą per “Laisvės” dien
raštį.

Aš esu moteris vidutinio 
amžiaus, 40 metų, sveriu 135 
svarus. ■ Aš esu užkimus jau 
daugiau, kaip mėtai laiko'. Aš 
visada laikau miegamojo kam
bario langą pradarytą. Ale aš 
nelabai šaltį pagkunu, tai ir 
aš pati nežinau, iš kokios prie
žasties aš esu užkimus. Aš esu 
“Laisvės” skaitytoja, tai aš ir 
nOrėtau patarimo per “Lais
vę.’’Prašau nedėti mano var
do. '

, Asakymas.

Tai; Jums, Dratigė, 
šiai yra įsišehėjuši 
sloga, 
Gali tai paeiti nuo perdidelio 
balsė vartojimo: nuo šūkavi
mo, rėkavimo, garsaus ir . ilgo 
kalbėjimo, dainavimo. Prie to 
prisideda nešvarus, tvankus, 
prirūkytas oras; stoka poilsio, 
stoka tūlų vitaminų maiste, 
ypač vitamino vartojimas 
svaiginamą gėrimą ir taip ko
kie nuodai. '

Be asmeninio ištyrimo sun
ku visa k^s gerai nustatyti. 
Duosiu Jjums tik keletą bendrų 
patarimų.

Gerklei ir balsui poilsis yra 
visų -pirmiaUsia sąlyga, norint, 
kad ’greičiau 'pereitų tokia slo
ga. .Įsitėinykite tatai, Drauge, 
gerai ir gerai atminkite: ban
dykite kuo mažiausiai kalbėti. 
Visai nekalbėkite balsiai arba

9

veikjau- 
gerklės 

“chronic laryngitis.”

ir pusbalsiai, o tik pašnabždo
mis ir tai retai kada, kada 
jau kitaip neišpuola. Bandykit 
rankom, pirštais ar šiaip ženk
lais rodyti, arba rašykite, raš
tu savo mintis perduokite. 
Duokite balso stygom pasilsė
ti, tai greičiau jos sunormalės, 
išeis iš jų pabrinkimas, ir tada 
pasitaisys balsas.

Dėl Viso ko, žiūrėkite, Drau
ge, ir maisto, kad bent gerai 
apsirūpinus vitaminais, mine
ralais. Vartokite daugiau žalė
sių, , nevirtų paikių—daržovių, 
.vaišių, bet reikia ir pieniškų,- 
kiaušinių, žuvų, šviežios rtiė-“ 
sos. .. 1 .

Imkite po šaukštą žuv^ alie
jaus, bet kokio, ar treskos ke
penų aliejaus (“cod liver 
oil”), ar'lašišos (“salmon”), 
ar kitokios žuvies aliejaus. Po- 
šaukštą po valgio, ištisais m ė-: 
nesiais. Dažniau pabūkite ant 
saulės.

Žinoma,' iodo tinktūros po 
la£ą imkite kas pora kas treje
tas diėnų.

Galės būti naudos gauti ir 
šių vaistų:

“Creasote, 
alcohol, 
chloroform, 
tihėt. b'enžoin. comp., half 
ounce teach.’
šaukštuką šito mišinio įpil

kite į puoduką Verdančio van
dens ir įkvėpuokite garus, vie
ną po pierinės dūdos galą už
movę ant puoduko, o kitą prie 
nosies ir burnos pridėję.*

Pakvėpuokite taip po 10-15 
Ininučių, porą kartų dienoje.

i
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Atminčiai drg. Vinco Kapsuko- Worcester, Mass I 1

Mickevičiaus
Pasiekus liūdnai žiniai, Į 1906 m. .d. V. Kapsukui 

akad mirė d. Vincas Kapsu- 
’kas-Mickevičius, man taip 
liūdna pasidarė ant širdies 
ir sielos, kad aš negalėjau 
surast žodžių išreikšt del to 
jo likusiai šeimai simpati-

r jos.
Neteko Lietuvos darbi

ninkai, netekom ir mes, A- 
t merikos darbininkai, taip 

pat ir viso pasaulio darbi
ninkai tarptautinio revoliu
cinio darbininkų vado, kuris

4 nuo jaunų dienų pilnai buvo 
paaukavęs savo sielą, proti
nes ir fizines spėkas darbi
ninkų klasės paliuosavimui 
iš kapitalistinės vergijos. Jo 
pasiaukavimas spindi rau-

* donų dažu pabraukta per jo 
gyvenimo istorijos lapus iki 
paskutinei valandai, kada jį 
nuo mūs atskyrė mirtis. Bu
vo ištikimas vadas darbinin
kų, be mažiausio nukrypimo 

4Š Markso-Lenino nustaty
tos linijos. Nepaliko darbi
ninkus vidurkelyj klasių ko
vos suklaidytus taip, kaip 
daug apsimaskavusių veid
mainių, prisiplakusių būt 
vadais darbininkų, vidurke
lyj sulošę judošiaus rolę, iš
duodami buržuazijai.

Kruvinojo caro valdžia 
suardė d. V. Kapsukui-Mic- 
kevičiui fizines spėkas kalė
jimo ir katorgos kankini
mais. bet nepajėgė suardyt 
jo plieninį tvirtumą sielos, 
paaukotos vien revoliucinei 
kovai už darbininkų paliuo- 
savimą iš vergijos.

Jis nekreipė domės ant 
saves kaip jam buvo sunku 
dirbti sergančiam, neper
traukė darbo, kad sveikatą 
atgaut, daugiau .atsiilsint. 
Jo visas troškimas buvo ma- 
tvt žmonija laimingą, bekla- 
sinę, pranykstant vergijai 
ant visados! Toks jo buvo 
gyvenimo idealas. Atsiekti Jonas Aleksa, sekiojo, ką d. 
savo pasibrėžta tikslą, nei 
kelių minutu laiką nepralei-

L do veltui. Ta parodo jo pa
ties paskutinis laiškas, ra
šytas iš ligoninės d. M. šo- 
lomskui. Drg. V. Kapsuko 
žodžiai šitaip skamba:

“Senai rengiausi jums pa
rašyti, bet tik dabar susi
rengiau. Paprastai del dar
bų daugybės ir nekokios 
sveikatos net laiškų nespėju 
parašyti. Rašau arba ato
stogose būdamas arba į li
goninę pakliuvęs. Dabar vėl 
esu ligoninėj. Jau pasilsėjau 
šiek-tiek. užtat galiu imtis 
laišku rašymo.”

Aišku gali būti, kiek galė
jo būti atsiilsėjęs ligoninėj, 
jeigu ir gyvybę užbaigė ją 

•neapleidęs. O visgi matom, 
kad dirbo ir da daug žadėjo 
del mūs darbininku labo 
dirbti. Bet pats sunkiausias 
darbas tai tarptautinis, Ko- 
minterne, ir Sovietu Sąjun
gos budavoiime, už kurios 
laisvę kovojo pats 1917 m. 
Spalio revoliucijoj.
Mano Atsiminimai ir Asme
niškas Susipažinimas su d.

V. Kapsuku-Mickevičium
Man žinomas d. V. Kap

sukas nuo 1905 m. revoliuci
jos, kada Minersville pradė
jom aukas rinkti šelpimui 
L.S.D.P. Aš jau tuomet 
buvau žinomas Lietuvos re
voliucionieriams, nes aš ve
džiau visą korespondenciją 
su revoliuciniu komitetu.

pradėjus organizuoti dvarų 
darbininkus, išleido mažą 
laikraštuką “Naujas vėjas 
papūtė,” kaipo atsišaukimą 
į darbininkus. Matomai d. 
V. K. jau tuom laiku matė 
ką nors neįvertinant dar
bininkus ganėtinai “Darbi
ninkų Balse”, kurį leido 
L.S.D.P. Tuom laiku bu
vo pasireiškęs kaipo skili
mas Lietuvos Social Demo
kratų partijos, bet neilgam; 
greitu laiku likos likviduo
tas darbiečių atskilimas. 
Man tas žinoma, nes d. V. 
Kapsukas prisiuntė tų atsi
šaukimų išplatint ir parinkt 
kiek aukų tam sumanymui. 
Taigi jau čia aišku, kad 
jam labiausia rūpėjo darbi
ninkų reikalai, įtraukti pa
čius darbininkus Į revoliuci
nį judėjimą kovai už jų pa
čiu pagerinimą būvio; o tas 
galima vien tik proletarinės 
revoliucijos keliu.

Draugas Kapsukas-Mic- 
kevičius, ištikimas vadas 

darbininkų ir tvirtas 
revoliucionierius

Kada, pradžioje 1906 m., 
revoliucionieriai paliuosavo 
d. V. K. iš Suvalkų kalėji
mo, jis perėjo laimingai per 
rubežių, Vokietijon, ir lai
mingai galėjo keliauti į 
Ameriką, išvengdamas kalė
jimu ir katorgos, kur jam 
sveikatą suardė. Bet d. V. 
Kapsukas-Mickevičius nebu
vo tas bailys tauktįs iš ko
vos lauko; jis troško lais
vės visiems Lietuvos darbi
ninkams, ir' suvargusienis 
valstiečiams.

Prabuvęs kiek laiko už
sieny!. išsidirbęs reikalin
gus dokumentus, grįžo .at
gal j kovos lauka prie re
voliucinio darbo. Dirbo kiek 
galėjo, darbas ėjo ^pasek
mingai, bet caro šninas, pir- 
miaus buvęs jo draugas,

Kapsukas veikė, ir kur gy
vena, išdavė slantajai poli
cijai. tuomet liko antru 
kartu suareštuotas ir nu
teistas 8 metams i katorga, 
ka man papasakojo d. V. 
Kapsukas pirmu kartu as
meniškai. susitikus Brook- 
lyne, N. Y., 1916 m.

Pirmai Asmeniškas 
Susitikimas Amerikoj

Nepamiršiu niekad pir-I 
mu kartu asmeniško pasi
matymo su d. V. Kapsuku- 
Mickevičium Brooklyn, N. 
Y. Tai buvo svarbiausias 
mano gyvenime draugiškas 
pasisveikinimas su tokiu 
draugu, kuris su visa siela, 
visais širdies jausmais atsi
davęs darbininkų klasei 
tarnauti, ir gyvastį jai nu
kaut.

Man nuvvkus į New Yor- 
ką su LSS reikalais, suži
nojau apie d: V. K. pribuyi- 
mą “Laisvės” spaustuvėj. 
Bet netikėjau jį asmeniškai 
susitikti, nes da labai buvo 
suvargęs iš kelionės, o jau 
man buvo žinoma, kad jo 
sveikata labai silpna.

Bet tik išėius iš spaustu
vės. einant, Roebling gatve, 
netikėtai sutinku ateinant 
d. V. Kapsuką su V. Paukš
čiu. Netarus žodžio, vienas 
kito neklausęs asmeniškos 
pažinties, vienas kitam ran
ką padavėm ir karštai, 
draugiškai pasibučiavom, 
taip, kaip būtume nuo daug

. metų vienas kitam asmeniš
kai žinomi.

Šitas aktas man taip gi- 
I liai į sielos jausmus užsire- 
, gistravo, kad būtų sunku 

atrasti per tą visą laiko
tarpį tokia diena, kurioj ne
ateitų ant minčių, ką d. V. 
K. veikia? Kaip jo sveika
ta?

Kodėl taip karštai man* 
prie širdies prigijo jo drau
giškumas? Todėl, kad ke
lioms valandoms mūs pirmo 
pasikalbėjimo, jis nupiešė 
man kaipo gyvą vaizdą jo 
gyvenimą kalėjimuose už 
darbininkų klasės reikalus.

Apipasakodamas pasibai
sėtiną praeitį, d. V. K. darė 
į mane keistą įspūdį. Man 
klausant ėmė pagieža kurtis 
prieš tokius budelius. Pas d. 
V. Kapsuką visai kitokia iš
vaizda spindėjo.

Jo melsvos akys nurodė 
giedrią-šviesą! Lūpos, kal
bant išreiškė šypsojimąsį. 
Taip man nudavė, kad jis 
visomis tomis praeities kan
čiomis patenkintas, ir ne
dreba ateityj sutikti dar 
žiauresnes. Tik viena di
džiausia viltis pas jį buvo: 
matyt žmoniją laisvą! Tam 
tikslui atsiekti, jis paauka
vo visas savo spėkas. Jo 
talentuota, švelni kalba kai
po organizatoriaus prigijo 
prie širdies kiekvienam 
protaujančiam darbininkui.

Drg. V. Kapsukas visuo
met stovėjo ant * sargybos. 
Gyvu žodžiu ir moksline 
kritika be 4 pasigailėjimo 
plakė visus darbininkų par- 
davikus; kėlė į aikštę jų 
šlykščius darbus, prieš dar
bininkų akis. Jis (V. K.) 
troško laisvės, visai paverg
tai žmonijai! - Todėl dar
bininkai turėtų suprast*, ko
kio draugo mes netekome 
šiandien. / 1 .

Bet užtai visi jo priešai, 
nuo kurių veidų Kapsukas 
maskas nupiešė, narodė per 
spauda niekina jo atsidavi
mą darbininkams, džiaug
damiesi iš jo mirties, kad 
darbininkai neteko savo iš
tikimo vadė, kuris daug, 
daug da mums, darbinin
kams, žadėjo suteikt pamo
kų.

Bet mes prisiekiam d. 
Vinco Mickevičiaus-Kansu- 
ko ištikimybei, kad eisim jo 
nurodvtu keliu, iki kova 
laimėsim: jo pradėtą darbą 
tęsim tolyn, ir tik tuom* 
galėsim atsiteisti savo my
limam draugui už pasiau- 
kavipią del mūsų visu.

Veltui priešai sielojasi, 
kad V* Kapsukas mirė., Jis 
mirė; bet jo darbas, jo mok
slas, yra nemirtinas; jis gy
vuos per amžius naujos 
žmonijos istorijos.

Drg. V. Kapsuko, tarpe 
gyvuojančių darbininkų re
voliuciniam judėjime nėra. 
Spaudoje nematysim naujų 
jo parašytų straipsniu. Jis 
užmigo amžinai. Bet jo kan
čios, sunkus darbas, pasiau
kojimas su visa siela darbi
ninkam lieka nemirtini per 
amžius! . ' . j

J. Ramanauskas 
11-24-35 i

Gorkio “Motina” Bus 
Worcesteryje

Kovo 15 d., penktadienį,
Jaunųjų Komunistų Lyga ro
dys judžius garsaus Gorkio 
veikalo “Motina.” Rodymas į- 
vyks Lietuvių Svet., 29 Endi
cott St. Kviečiame senus ir 
jaunus dalyvauti. Nepaprastai 
gražus ir pamokinantis kruta
mas paveikslas iš 1905 metų 
rusų revoliucijos kovų.

Įžanga tokia: Iš kalno per
kant tikietus, 25 centai y patai; 
prie svetaines durų 30 centų. 
Pelnas eis palaikymui jaunimo 
laikraščio “Young Worker.”

Judžių rodymas prasidės ly
giai 8 vai. vakare.

Jaunųjų Komunistų Lyga.

Nashua, N.H.
Dalyvaukite Visi Drauges Ma

žeikienės Prakalbose
Ateinantį penktadienį, kovo 

15 d., 7 vai. vakare, po num. 
20 High Street, įvyks labai 
svarbios prakalbos, kurias 
rengia Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugys
tės 42-ra kuopa.

Labai senai turėjome tokias 
svarbias prakalbas, kokios yra 
rengiamos dabar. ALDLD 7 
Apskritys pataikė prakalbų 
rengimą labai svarbiu momen
tu, kuomet klasinė kova ver
da visur. Visur darbininkai or
ganizuojasi ir kovoja prieš 
nepakeliamą maisto ir kitokių 
gyvenimo reikmenų brangeny
bę, o čia darbų nėra. Užsiau
ginome' sūnus ir dukteris, o 
darbų jiems' niekur gaut ne
galima. Patys baigiame su- 
senti, vaikai nedjrba, kokia 
ateitis mus laukia? , Draugė 
Mažeikienė, apart Literatūros 
Draugijos reikalų,, kalbės šiais 
ir kitais , svarbiais^ klausimais. 
Kaipo gera kalbėtoja, ji aiš
kins, kaip darbininkai galėtų 
išsikovoti bedarbiams ir socia- 
lę apdraudą ir tuomi paleng
vinti savo sunkų gyvenimą.

Draugai nashuiečiai, ar jums 
rūpi žinoti, ką reiškia artėjan
tis naujas pasaulinis karas 
darbininkų klasei, o ypač dar
bininkėms motinoms? Ką reiš
kia Hitlerio bandymas smurtu 
užgriebti Klaipėdos kraštą? Ir 
kiti svarbus klausimai. Jeigu 
jums rūpi; tai tik šitose pra
kalbose sužinosite teisingą iš
vadą. Tad ruoškitės. visi da
lyvauti prakalbose, pasigamin
kite sau iškalno klausimų, į 
kuriuos gausite tinkamus ir 
teisingus atsakymus. Kvieskit 
vieni kitus į šias prakalbas. 
Pagelbėkit mums sušaukti lie
tuvių darbininkų minią į šias 
prakalbas.

J. M. Karsonas.

Jacob Ruppert’s

Per Washington tiltą vasa
rio menesį pervažiavo 286,000 
automobilių. Holland tuneliu 
per tą pat mėnesį pervažiavo 
net 629,173 automobiliai, tro- 
kai ir busai.

• Pradedant nuo Kovo 13 d. 
ir tęsiant toliau, kol tik jo 
bus, jūs a t r a s it e Jacob 
Ruppert’s Bock Alaus, kur tik 
galima gauti Ruppert’s abel- 
nai. Taigi ir vėl, sulig seno-

visko įsigyvenusio papročio, 
šis puikus gėrimas ateina kaip 

pasitikimas prisiartinančiam 

Pavasariui ir kaip draugiškas 
<•

pasveikinimas nuo

JACOB RUPPERT BREWERY
Telephone ATwater 9-1000 NEW YORK CITY

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. BAMBADIERIUI, Wil

kes-Barre, Pa. — Su kores
pondencija neprisiuntėte savo 
tikros pavardės ir adreso; tuo f f • fbūdu negdlesime jūsų, korespon
dencijos sunaudoti’ Dienraščio 
redakcija visuomet tūri žinoti, 
kas jai rašo žinias bei kores
pondencijas.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių- 

• Iš senų padarau
nauius paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui ' esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at> 
maliavoju įvai
riom rpalvom. 
Kainos prieina
mos.

512
JONAS STOKEŠ

Marion St., kamp. Broadway 
Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

KONCERTAS IR VAKARIENĖ
Rengkites .j didįjį savo dienraščio po- 
kilį* Dalyvaukite suvažiavime ir 

■ būkite bankiete.

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

bankiete.

v ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

GRAND PARADISE BALLROOM
318 GRAND ST., \ ‘MAT NO OH 9

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

čia
DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 

randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kąina. negu jkitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
DETROIT, MICH.8701 JQS CAMPAU ĄVEm

Drg. V. Kapsuko Mirties Paminėjimo

PRAKALBOS IR KONCERTAS
Rengia ALDLD., LDS. ir Kitos Darbininkų Org. Lawrence

Sekmadienį, 17 d. Kovo (March), 1935
L. U. KLIUBO SVETAINĖJE

41 Berkeley Street Lawrence, Mass.
Pradžia 2 Valandą po Pietų

Kalbės drg. Z. C. Mažeikienė iš Cleveland, Ohio, ir 
draugas A. P. Taraška.

Dainuos Liaudies Choras, seserys Kaškevičiutės ir 
bus daugiau paniarginimų.

SESERYS KAšKEVIČI.UTfiS
Viso Lawrertco ir apielinkės lietuviai darbininkai ir 

darbininkes, ateikit į šį taip svarbų parengimą, kad ati
duoti paskutinį atjautimą mūsų taip brangiam draugui 
Vincui Mickevičiui (Kapsukui).

Taipgi išgirsite gražią muzikalę programą ir svarbias 
prakalbas.

Įžanga veltui. Kviečia Rengėjai.

DIDEUS VEŽIMAS MEDAUS
Laisvei’* Atvežė Bitininkas Končius

“Naudokite Medy Vietoj Cukraus,”-
Sako Daktaras J. J. Kaskiaučius

KAINA: Ky(trta 75c<> Cafionas 52.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoję cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.
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Readingas Reikalauja 
Raudonos Vėliavos

A.L.D.L.D. 143 Kuopa Visų 
Priešakyje

Mažoji lietuvių kolonija Rea
ding, Pa., iškirto šposą did- 
miesčiams. Ar galėjo kas lauk
ti, kad readingiečiai, kurie nors 
visada gerai aukojanti, bet to- 

4 kios mažos lietuvių kolonijos 
draugai pamintų didmiesčių ko
lonijas? Readinge yra tik apie 

. ,30 ar 4ft šeimynų. TVV 
gyvuęją Ą.LrD,L.D. 143 Icųopą. 
Sepiaus turČlO 7 O.ąrius, pąąkui 
buyo 11 narių prie Ą.y.D.L.lį. 
kuępos ir 13 prie parapijos. 
Bet mųsų draugui pradėjo.

kad

drg. Bųknys, turi virš 100 na
rių, taigi nęmąžai reikės padir
bėti, kąd supliekus readipgie- 
čius. Vienaip ar kitaip, Raudo
noji Vėliava * teks kuopai, kuri 
geriausiai dirbą.

Fąrmeriai Stoja Vajum,
Šiomis dienomis dar vieną 

maža kolonija, “fąrmeriai”, sto
jo į lenktynes, tai forestcitie- 
čįąi. Drg. J. Kondrotąs, A.L. 
D.L.D. 219 kuopęs sekretorius, 
prisiuntė už senus narius duok
les ir kąrtu už 3 naujus narius. 
Reįkia atminti, kad ši kuopą 
susideda didžiumoje iš farme- 
rių,o farmęrjai kas kart darosi 
vis kęvmgesni ir veiklesni. Tai
gi, ir ^eądingui, ir Chicagąi, ir 
Broęklynui, ir Minersvillęi, ir 
daugeliui kitų kuopų gali būti 
nęmąžai “sųpriso”, kada stos į 
lenktynes farmeriai, o. farme- 
rių mes turime net kelias kuo
pas Connecticut ir Michigan 
valstijose.

Nežinia, ką daro draugai ką- 
ąądie.ęiai priešakyje su drg. 
Kovaite, ALDLD Kanados Vei
kiančio Komitetų sekretore. Aš 
didžiausio pasirodymo laukiu 
nuo jų. Juk Montreąlo j37 
kuopa aną metą laimėjo Rau
doną Vėliavą, nes gavo net 81 
naciją narį.

Darbininko Bąlsąs
Mes gavome sekančio turi

nio laišką iš Kapuskasing, Opt., 
Kanados:

A.L.D.L.D. Centro Komitetui 
Mieli Draugai:—

f, prąšąv mane’'.įtraukti į jU®U 
organizacijos pavienius narius. 
Čiopai rasite ir popierinę mope- 
tą ant $2.00. Gi esant galimy
bei, gal ateityje sutversime ir 
kuopą. Amerikos Lietuvių Dąr- 
binipkų Literatūros Draugijos 
kpopos sutvėrimui yra užtenka
mai Ije.tuviu, bet dabartiniu lai
ku yra išvažinėję į miškus dirb
ti, o pasilikusių tarpe tūli dar 
vis tebesinuodija “keleiviniais” 
plepalais, bet jie yis daugįau 
jr daugiau persitikrina, kad 
“Keleivis”, tai ne jų laikraštis.

Draugiškai,
J. Grigaliūnas. 

Darban, drąugęs ir draugai!

mętąi atgąl- įįūsųį Iroį^ pąsįę- 
kė 17 narių, o. pa^kljausy- 
kitę, kų rąšę kuopos sękrųto- 
riųs: 

Reading, P-a. 
Kovo 8, 1935 

Drg. D. šęlomskui.
Malonus Drauge:—
Smagu jums ‘ pranešti,

Readingo Ą.L.D.L.D. 143 kuo
pa turi gauti Raudoną Vėlia
vą. Spaudoje jau prętęstavo iš 
Tacomos drg. Kavaliauskas 
prieš jūsų patvarkymą, kąd 
Raudoną Vėliavą turi gauti 
kuopa, kuri daugiausiai gaus 
naujų narių. lįles ir sakęme, 
kad jūsų patvarkymas negeras. 
Pagal jūsų paskirstymą, tai ma
žoms kolonijoms negalima lai
muti dęvąną. Vięnąs dalykas 
gauti nsriy ten.» kv.r yra 
tūkstančiai lietuvių, o kitas ’da
lykas ten, kur yrą tik kę.li tu
zinai. Jus atsakydami į d. £ą- 
vąhauško’' ‘^protestą”', ' žadėjote 
mažas kolęnijąs ^ęnus^riaustį, 
tai laikykite savo žoęlį ir ruoš
kite Raudoną Vėliavą Amerikos 
Lietuvių Pąrbjniųkų ĮAteratŪ,- 
ros Prąugijo^’ 143 kuopai. Taip, 
męą jums ^ųodąme “oĮ^ęyi” ir 
to patvirtinimui siunčiame 
duokles už 14 naujų narių, už 
vieną pjrmiąu pasiunčiau, tai 
jau yra 15. Kadą pranešite, kad 
jau vęlįąva gatava, tai prisiu
sime tiek, kad mes jau būsime 
padvigubinę mūsų kuopęs narių 
kiekį...

Draugišlęąi, 
K. Romikaitis.

Štąi Chięągęs draugams ir |Kovo: mėnesį turime padaryti 
džiaugtis, jie jąįm^s Bau- sekmingiausį vajaus darbe, bi
doną Vęjįąyą. Mažasis Ręad.ip- mipkitej kad didis r.evoliucionje- 
gas pralęnkę visas kuopęs, 0hi- rilįs drg< Vincas Mickeviciv^- 
cagą, Brooklyn^, tik kąžin ką į Apsukas buvo mūsų organiza- 
tai ątsakys mainieriąi iš Mį- ęijos n^iu> kad jis raš^ knygas, 
nersville, Pa., kurie yyą netoli- kuriąs leido mūsų organizacija.
mi Ęeadingo kaimynai?

Taip, kęl kas Rąų^onęji Vč- paminėjo viso pasaulio revoliu- 
liava pnklai^o ^ąį^ngąi ir proletariatas. Sovietų Są-

Draugo Kapsuko daugiau mūsų 
tarpę nėra! Jo mirtį liūdesiu

jeigu draugai readingiečiai dąr 
mums kitą’ tokį “suprięą” pa
darys, tąi nėra ąbęjppė8, 
jiems Rąųęjopęji Veliąvą su A. 
L.D.L.D. vardu, aukso raidėmis, 
kuopos numeriu ir darbininkiš
ku žęnkpi—l^uJu ir pjąutuvu 
teks, ir jie maršuos Reądin- 
go mieste, kurį valdo socialis
tai, SU garbės yėliava .

Cfyięagfli Perspėjimas
žinoma, drg. P. Bukpys, 

“Ląįsvės” gaspadorius, kąip pa
matė “Vilnyj” '“atakas” * ant 
Bropklynę, tai dąvė garbės žo
dį, kad Chįęągps vajininkus su-

• y • ** 14<| * ! * * * * **V ' y*» ’ *•

jungos darbininkai atsakė į Le
nino mirtį masinių stojimų į 
Komunistų Partiją, lietuviai 
tįąrbįpinkai ir darbininkės į 
ęjrg. Kapsuko mirtį privalo at
sakyti pasmarkintu revoliucięiu 
veikimu, stiprinimu Kęmuniętų 
Partijos ir stęjimu į Amerikos 
Lįętųyių Darbininkų Literatū
ros Draugijos eiles.

* D. M. šolohskas, 
ĄLDLD CK Sekretorius.

MonteHo, Mąss.

įvaikiais šių dienų svarbiais 
klausimais.

Kovo 24 d., ALDLD 6 kuę- 
pa rengia silkių, arbatos ir py
ragų vakarienę. Bus ir muži- 
kališka programa. Tai pirnąu 
sykiu bus tokios rūšies vaka
rienė Montelloj. O įžanga tik
tai 25 centai ypatai.

Tarptautipis D a r b ininkų 
Apsigynipias rengįą judamus 
paveikslus/ Gorkio “Motina”, 
iš f905^m.etų revoliuęijos įvy
kių.. Įvyks kovo 26 d. 7 vaĮl. 
vakare.

Vjsi šie paminėti parengi
mai tikrai įvyks.

Kas šęštądięnio vakaras į- 
vyksta Knygyno ręngiąmi Šu
kiai apatinėj syetąipėj. Įžanga 
tiktai 15 cęntų ypątąi. šokiąi 
tęsis per visą žiemą, gera or
kestrą, esti Yąlfįų jv gėrimų.

Vięmiąąi
šy. Ręko p^šąįiįųpę Drau

gija su virš 4 šimtai parių ir 
Lietuvių j’ilięčių j’pšelpinis 
Kliųbąs su dą d^d.gįaų narių 
nutarė vienytis. Tam darbui 
išrinktos komisijos. Tai yrą, 
Roko Draugystė pereis į Pilie
čių Kliųbą. Tai syeikinantis 
žingsnis pirmyn, nes susida
rys skaitlinga organizacija.
Kunigo Coughlino Apgavingi 

Žygiai
Brockįono Brotherhood uni

jos lokalai remia Father Cough
lino “unijas.” Visur jų ofisuo
se iškabintos “sainos,” kad ga
lima prisirašyti prie Father 
Coughlino “unijos.” Taipgi 
stičerių lokalas nubalsavo pa- 
aukot iš iždo $50 kunigui 
Čoughlinui. Atsirądo ir dau
giau lokalų. Matomai, darbi- 
Uįnkai pęr, nežinęjimą rępiia 

-savo- pragaištingą ^priešą. <Tas 
rądi'o kunigas su valdžios »jr 
kapitalistų pagęlba suklhidino 
nemažai d ar bininkų. ; > ;

“Boston Amęrięaę,” Hęars- 
to laikraštis, sekmadięąiais de
dą melagingas žiniąs su pa
veikslais apie nubūtą bacĮą So
vietų Sąjungoje, atkartodamas 
tuos pačius paveikslus. O iš ši,- 
to kapitalistų šlamšto me
džiagą ima So. Bostono kuni
gų leidžiamas “Darbininkas.” 
Father Coughlin, “Bostono 
American” ir “Darbininkas” 
pasįtarąauja kapitalistams, 
kad nukreipus darbininkų 
mintis nuo bado ir bedarbės, 
esančios Amerikoje, o kąd vi
sas neląimęs suvertus ant dar
bininkų tėvynės. Jie j/rovokuo
ja karą prieš Sovietų Sąjungą, 
kuris rengiamas iš vakarų per 
Vokietiją ir Lenkiją, o iš rytų 
pęr. Japoniją.

Darbininkai, apsižiūrėkime, 
rengkiipe masinius protestus 
prieš savo priešus ir išnąųdo- 
tojus. Protesto rezoliucųąs 
siųskįme Coughlinųį, “Bostęn 
American” ir “Darbininkui.” 
Protestuokime prieš visąs me
lagingas žiniąs, kurios ardo 
darbininkų judėjime vįepy.b.ę.

Šalna.

* H. . Z.. "I »:• r.v;. A

sayę, ąpsidrąųstįi, ir dalyvauti 
sporto parengimuose. Susirinki
mo dalyviams drg. Ormąno pra
kalbą patiko. Tik visą bpda ta
me, kad kaip 'suaugusiu, taip 
jaunuolių Visai mažai prakalbo
se dalyvavo.

Drg. Oripanas čionai apsisto
jęs tręjętą dienų bandė i sutverti 
L.D.S. jaunuoliu kuopelę, bet 
šiuo sykiu nepavyko. Bet buvu
sį jaunuolių kįiubęli “Crimson 
Wings” sustiprino ir jaunuoliai 
pasižadėjo ąnt tojiaus energin
gai veikti sporte.

• * » •

varys į ožio ragą. Čhicagiečiai t 
ąpęižiūtėkitę, nęs turįtę ne bile 
su kuo reikalą. Drg. Buknyš* 
ruošia jęijns ‘tsupri^ą”. Rę pa
reiškimo “^isv^a” raątįęėję, į 
vieną dieną gavo net Š naujus 
įdarius, prię ils lankęsi į vi- 
ąas prakalbas, vakarienes ir 
balius ir dirba, dirba, kad chi-

Paręmkite Darbininkiškus

žemiau paskelbiu parengi- 
męs, kurie įvyks Taktiško Na
mo Svetanėje iy kuriuos Mon
tello darbininkai turėtų pa
remti, skaitlingai lankydami.

Kovo 17, 6:30 vai. vakare,
cagiečius pamękinus. Ifaip “bą- Liuojjybfe Dailės Ratelio Čho- 
deriuoti" Brooklyn© ^vįątą. ži- ras rengia koncertą. Įžangą 
Homa, ar Brooklynas turės lai- centai. Dedamos visos'd'di- 
npžti Raudoną Vėliavą, tai da- lės spėkos padarymui šio’kįn- 
lįar klausimą^, nes rną^os kol<>- certo tikrai i#vejančiu, 
nijos skelbia “varną” didelėms --
y W Vj- Amerįko? Vienių DarbiS
bavą dali laimeli tą )qwpa ku- Literatūros brauviios fi k,.on2 

padvigubins savo m^riy, kiekį, 
ą^įngąs jau netoli to, o Broo 
klyno 1 kuopa, kurios nanu yra [Mažeikiene iš Cl'evelando, O,

Kovo 19 d., antradienį,

literatūros Draugijos 6 kęępą 
rengia prakalbas. Prasidės. 7, 

Į vai., vakare. Kalbės draugę

Geriau Vėliau, N.egu Niekados
Iš mūsų kolonijos labai retąi 

parašoma žinutės apie: darbiniu- 
kų judėjimą. Kaip kas gal ma
nę, kad įlųdsone Rietuvių ^ay- 
bininkų veikimas yra visai už
migęs, bet kaip tik atbujai. šiuo 
laiku buvo visokių sųsirjnkįipų 
ir parengimų, bet viskas fyuvo 
praleista ir į spąądą pępai’ašy- 
ta. Bet priežodis sajco, “geriau 
vėliau, negu niekados”, tuo bę- 
du nors dabar aš pažymėsiu tū
lus įvykius. - •

štai vasario 18 d. įvyko pra
kalbos, kuriąs surengė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 6.6 
kp-, kalbėtojas buyo jaunuolis 
J. Orman, iŠ Brooklyno. Jo kal
ba buvo daugiausia pašvęsta 
apie jįąųpirpą ir jąųpimę ręikę- 
lus. kalbėtojas ragino čia gi
musį jaunimu dėtis į darbinin
kiškas or^ąnizącijąs ir kąrtu 
vęjk^, ląyintįs. O geriausia* or
ganizacija yra L.D.S. Joje gali

Kovo 2 d. L.p.S. 66 kuopą tu
rėjo surengus gerą vakaronę. 

, Kąip,, rengė j ai, taip ątsiląnkę 
vakarieniauti buvo pilnai pątęiji- 
kipti. - Pb Vąkąrįęnės tęsęsi šę- 
kiai iki vėlųmąi nakties. Už pa- 
sidai'bayimą šios vąkarįępė^ su
rengime reikia atiduoti kreditas 
šiems draugams ir draugėms: 
gasp.adinęms Kazįąuskienej, 
y. Grigienei, J. Kubienei, pa- 
gelbininkams J. Juškevičiui, A. 
Baronui, P. Vaitiekūnui ir lai
mėjimo tikietų platintojoms La
zauskienei ir Melkunieųei.

Čia pąduędu yąrdus tų drau
gu kurię yąvęyię. šhjp Yąkąrię- 
ęę dubomis: ąų^burięčiąi fąr
meriai P, Alęįsąpdrai aukojo 
hump.į ir 6 duonąs, J. gabaus- 
kiai—kumpį, F. KąuląklS— 
kųpipį, ĮG Jo.kšys—mąfcą bul
vių, J. Šukiai—keisą pięno ir 
sūrį ir kitokio valgio, 1}Į. Ądo- 
monięnę, J. Kukienę, y.'ęrigię- 
nė, Ą. Baronas aukojo minkš
tesnių valgių prie mėsos; M. 
įęązląuąkięįiė, Ę. Žąnavįenė, J. 
Juškevičius stipresnių gėrimų 
po kvortinę; Ą. Džiazas bėkerįo 
pyragą, L. Kąnciųs, bitininkas, 
kvortą medaus. Visiems auko
tojams ir rėmėjams šios vaka- 
•riepėą” tiariu Ąūoišindų1 ą^iu/L’j). 
S. 66 kūęęęs vai’du. Kuopai'liko 
apie $30 pęlno. Mūsų kuopelė 
nuo 1 šio parengimo sustiprėjo 
kaip; nąriais/ taip finansiškai. 
Tik: reikia*'neužmiršti kitų 4ąr> 
bininkiškų* reikalų.
; L.D.S. N^iys.

Rochester, N. Y.
Jau Rengiamųsi Prie (<Laisvės 

Vakarienės
Pirmieji prisirengimai jau 

padarytą; vakarienė bus šeštą- 
dienio vakare, balandžio 27 cį. 
Tikietai jau gatavi, vienaveik
smė komedija, kuri’ bus vaką- 
rienėje sulošta, jau ant rankų. ' 
Komisija darbuojasi, kad šią 
vakarienę padaryti pasekmingą 
visais atžvilgiais ir ne ijuokaįs 
rengiasi išpildyti iškeltą obalsį: 
“$100 pelno nuo vakarienės.” 
Gal būt kaip kam atrodo nega
limu daiktu, bet pakląusykitę, 
kaip komisija ’planuoją; ęsant 
pirmam parengimui, "tai visi 
“L.” skaitytojai ir simpątikai 
vyrai darbiniiikai turėtų prisi
dėti su ąukomis maisto, nyki
mui, o biznieriai susimestų pą- 
kanįąmai an j gėrįmtį. Dąbąr 
drąugęs ipoterys: vienos pą$ą- 
mintų po keiką, kitos rąnjtų 
darty), ęjuyiRęlį, ęlęęę saldainiu. 
/Tię dalybai butą galima Įę^i 
ant laimėjimo. Ve, taip darąęt 
ir su pplšiįėjiipu visų, bus gaįh- 
mą° vi|ąi fengY^i padarytį.

* -Reikią pasakyti, kad nebus- 
tik .plain” vakarienė, bet bi^s 
vakatiepė, kopiėdija yieno veik
smo, Jaunuolį Choras heątsį- 
sakys su pora dainelių ir šo
kiai. Tas vįskaš tik už 50c. ię- 
kalnę pęrįęąpt. Dar daugiąu, 
komisija yra nutarusi pardąvi- 
pėtęjąpią tjkietų dubti vįępą 
veltui už kiekvieną 12 parduotu 
tikiętų. čia irgi p.roęa ^si- 
dirbti vakąrįenę.
Užkvietimas Binghamtonieoiam 

ir Buffalieęiam 
l 1 ! T- . . Y.. v.; . T

Jūs, drąųgai-gės, buffalięčiąi, 
ąr.tiibęsni kąiipypąi jau gana 
senai svečiavotės pas mus. Na, 
ir dabar mes jus kviečiam aęt 
tęą šaunįo^ VBąisyęą’.’ naudai 
vakarienės. Tik nepasipųikęvę- 
kitęį ęųsimildąmi. ‘Dabar JĮūjS, 
(Iraų^ąi-gės, bįnghamtoniečįai, 
gyveųąįę ąnt upės kranto tąipe 
puikiame sįęnyję, kur tą žiąęri

bedarbę neužpūtė tąip šaltai, 
kaip kitas kolonijas.’ Ir turė
dami įmones atvažiuoti, tik rei
kia noro. Na, binghamtonięčiai! 
Tik šust, kokis pustuzinis ‘ma
šinų (nepyksime, jei ir dau
giau) pas mus ant vakarienės"! 
Ot, kad Ošime, tai ūšime.

Neprotestuosime, jeigu kokis 
geras žmogus važiuodamas pro 
šalį sustotu, sąkysimę, kas, iš 
kalbėtojų arba laisviečių.- žino
ma," visi “autsaideriai” užsire
gistruokite iš .kalno pas komisi
ją arba per “Laisvę*, kad mes 
galėtumėm, jus gerai priimti.

Taigi, perskaitę šį svarbų 
pranešimą ir pakvietimą, paėmę 
rąudoną paišelį ąp.ibrięžkitę ba
landžio 27 d., kas reikš: “L.” 
naudai vakarięųė Ręęheste.ryję.

Komisijos Karys.

Ląu^’ęl, ]$įs$. — Ouida 
Keeton nuteista kąlėjiman 
iki gyvos galyos savo se
nos mokinos užmuštą.

PRANEŠIMAI B KITUR

tęsnių valgių p 
Kązląuąkięhė, Ę.

n

SO. BOSTON, MASS.
Ar Girdėjot Apie Puikią 

Vakarienę?
Sekmadienį, kovo (March) 17, 

7:30 vai. vakaro, 376 W. Broadway, 
So. Boston, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopos, 62-ira ir jaunuo
lių 225-ta bendrai rengia skanią va
karienę, su puikia programą. Jauni- 
riią ‘ h suaugusius nuoširdžiai kvie- 
čiklnė dalyvauti. įžanga tik 35c. ypa
tai. Grįęš Markelio Orkestrą. Sma
gus vakaras Visiems užtikrintas.

35c. ypą- 
Sma-

RViečia Komitetas. 
' " ‘ ’ (62-63)

HARTFQRP, CQMN.
Tarptautino Moterų Diena bus ap- 

fVšfRšęiojariia > 17 d. ^ovų) Y.M^CjĄ. 
svetainėj/! kąmpas Church ir Ann 
Sts.1 Pradžia 2 vai. po pietų. Biis ge
rą kalbėtoja įš.Neyv Yorko ir, graži 
muzikale programa. Užkviečia visus 
Suvienytos Moterų Organizacijos.

.. 1 —-—PHILADELPHIA, PA.
Kqvo .15 d., 8 vai. vakare, Girard 

Mapor Syetąinėj, 911 W. Girąrd Av., 
įvyks didelės prakalbos ir bus rodto- 

1 mi krutami paveikslai iš Sovietų Są
jungoj, užvąrdyti “Three Songs 
About Lenih.” Kdlbės drg. Angelo 
Herpdon ir kiti geri kalbėtojai.

Parengimą rengia T.D.A., 3-čio 
distrikto; paminėjimui Paryžiaus Ko
munos.

Kviečiame visus lietuvius darbi
ninkus dalyvauti. Pamatysite Lenino 
gyvenimą ir jo darbus, kuriuos šian
diena vykdina gyvenimas.' 

1 u n ‘ ’ (62-63)

NEWARK, N. J.
Liųdąas ląikas, šokiai uždrausti, 

nėra kaip suširipkti ir ‘ pasiliriksmįnti. 
O gyvi" ir smagumo Pilni žmonės sa
ko: “Ųegalima be pasiliMcšmihimo 
btfti.” t T’’ ‘ s ‘

Taj Sietyno Choras nutarė nors 
linksmą'“Čardi Party” 'surengti, kuri 
įvyks. 17 d. kovo (KĮąręh), 3, vai. po 
pietų, Lietuvių Svet., 180 New York 
Avė. "' " " ' '

Todėl visį Siętyno sąnkeleiviai ir 
priedeliai būkite sU‘ mūVnis minėtoje 
dienoje ir paskirtu laiku. Turėsiihe 
skąmų Užkandžių ir šiltų gė-r.įmų su
lig'pareikalavimais; o kortavime lai- 

1 mėtojai g^ųs ddvanas. Įžangą 3,5 cen
tai. Nuoširdžiai užkviečia Sietyno 
Choras.........

(62-64)

HAMTRAMCK, MICH.
Vakarienė ir šokiai, ręngia Lais

vas ęhorąš. Nedalioj, kovę (Mar.) 
17 d., 19ti5. Tarptautiniam Darbinin
kų tfąipe, 3014 Yęmąns St. Prįę va
karienes bu$ ii* programa. Vakariene 
prąsidėk 7:30 YąL VMaęe, šokiai 9:30 
vai. Grieš gerą orkestrą vacįdvaujant’ 
Jote Kedais. Kaina’ į vakarienę ’3d cen
tų, vien tik į šokius 20’ centų.' Kvie
čią Komisiją. '< ' *

/ -7 . (62-64)' *
NEWARK, N. J.

TDA rengia (lidelį masinį mitingą 
kartu su koncertine progrąrha, pami
nėjimui Rąryšiąuis Kojnurios; Įvyks 
16 d. koyo (March), Carpenters Hall, 
56 Vąn Hodntęn Street. Įžangą 25 
ęęntąi.. Programoj'f dalyvąus Jack 
London Club iŠ Newark it Rusų-U k- 
rainų Jaunuolių bąlaląįkų orkestrą. 
Kalbėtojas b,uš TDA Nacionalis Or
ganizatorius "R. B. M6ore. Tąipgį 
bus ir1 gerų dainininkų. Užkviečią vi- 
įu'g. ' ' ’ '•
• ‘ Komitetas.

■ • _2
. WILKES-BARRE, RA.
Aido Choras rengia šąunų bankie- 

tą paminėjimui 10 metų gyvaViiho. 
Įvyks-17. d', kovo (March), Darbinin
kų Centre, 3Ž5 ■ & Maękęt Street, 
pradžia 6:00 vai. vakare. ' ‘ **

Kaip vietos taip ir apielinkės pub
liką kviečiame skaitlingai atsilankyt, 
o mes iš kalno užtikrinąm, kad atši- 
ląnkę būsit yiskuom pątęnkinti. Visus 
ij ’visas kviečia Wilkes-Barre Aido

SO. BOSTON^ MASS.
ALDLD rengia svarbius prakalbas, 

kovo (March) 17 d., 2 vąl. po pietų, 
Kliubo Salėj, 376 W.’ Broildway,1 PraJ

kalbos yra rengiamos drg. Mažeikie
nei, kuri dabar važinėja po Mass, 
valstiją su mdršrutu. Ką ji kalbės 
čia nėmihėsini, ateikite visi į pra
kalbas ir. ten išgirsite daug svarbių 
dalykų. Todėl prašome visus skaitlin
gai dalyvauti. 'Užkviečia Komisija.

‘ (61-63)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kuopa rengia drau

gišką ’ vakarėlį, kuris įvyks subatoj, 
kovo (March) 16 d. Pradžia 8 vai. 
vakare, Labor Lyceum Švėt.,‘17’ Ann 
Street, Harrison, N. J. Bus pamar- 
gitjimų, šokiai, užkandžių ir gėrimų, 
taipgi grieš gera orkestrą.

Mylintięji linksmai laiką praleisti, 
malonėkit' visi atsilankyti. Įžanga 10 
Centų. Užkviečia Rfengėjai.

’ (61-63)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį," 17 d. kovo, 3 vai. 
po pietų, 62 Lafayette Street. Visi 
bariai būkite laiku, nes daug dalykų 
turime aptarti.

' T S. Vilkas.
I i ; : ’ . (61-ęa)------------------ fc_

BI^GHAIVJTO^, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvykį ketvirtadie’m, 14 d. kovo 
(March), A. L. P2 Kliubė, 315 Clin
ton St. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Draugai, šis ąųsirinkimas yra la
bai svarbus, neš turime daug svar
bių reikalų aptarti, todėl pasirūpin
kite visi dalyvauti jame. Taipgi ne
pamirškite ’ naujų nariti atsivesti.

' Segf., O. Girnienė.
’ ' (61-63)

stamforp, ępNN.
LDS 99 kp. ir Suvienyti Ukraįnų 

Darbininkai rengia judžius “Sovietai 
Parodoj.” Įvyks 15 d. kdyo (March), 
8 vai. vakare, Darbininkų Centre, 49 
Pacific ’ St: Įžanga suaugusiems 80 
Centų—vaikam 10 centų. Visųš už
kviečia dalyvauti, peš judžiai yra la
bai įdomūs i/ patiks visiChi'.

(60-62)

CLEVELAND, QHlp
Kortavimo party ir šokiai, rengia 

LDS 55 kp. Įvyks subatoj, 16 d. ko
vo, Darbininkų Sv.ętainęj, 920 E. 79th 
St. Pradžią 5:30 vai. vakare, šokiai 
prie gę^os muzikos. Įžanga 20 centų 
ypatai. ' Bus Užkandžių ir skanaus 
alaus. Užkviečia visus komisija.

’ (60-?2)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp- susirinkimas įvyks 

šeštadienį; kovo 16 d. 7:30 vai. vaka
re, ' Draugijų svę('. pb 4097 Porter St.

Vįsi nariąi dalyvaukite, o ‘kurie

‘ Tąip gi ptašome būkite laiku, ne- 
sivęfuokite. .Ai. ,yL

Sekr. M- Ginaitiene.
' * ' ’ ' (60-62)

NASHUA, N. H. r
ALDLD 42 kuopa rengia prakalbas 

kurios įvyks 15 H. kovo', 1935 m., 
7:30 vai. vakare, 20 High Street.

Kalbės žymi kalbėtoja'" drg. Z. C. 
Mažeikienė iš Cleveland©,' Ohio. 
Draugai ir draugės. Visi dalyvaukite 
šįęse prakalbose. Apart Literatūros 
Draugystės reikalų, drg. Mažeikie-

> 'w i fe «• fe

Kapsuko Paveikslai
Visi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klabės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Yienąs paveiksiąs 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.

Platinkiipe Jo Ęav.eikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa? 
veiksiąs. Lai buna amžinos at
mintos vadas Lietuvos darbi- 

, ninku klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio prplętariąto 
reikalus, VINęAS MICKEVI- 
” ’ ČIUS-KAPŠUKAS' '

Paveikslų reikalaudami rašykite

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street . 

Brooklyn, N. Y.

a

ne kalbės apie labai svarbius įvykius 
klasių ‘ kovose. Todėl visi'Imkime lai
ku 'ant virš minėtų' prakalbų. Kvie
čia Komisija. >

DIDELIS NUPIGINIMAS «
Dviejų dolerių vertės knygą

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus c 

knyga, kurią D-ras Karkiančius 
Dabar gausite už $1.25

Tai Įa paskilbusi D-ro Robinsono 
"pakartotinai liepia skaityti. p 

Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 
vėl bus pilna kaina.

Reikalavimus su $1.25 
adresuokit:

J. BARKUS 
111-40, 12$th Str., 

OZODĮĘ PARK, N. Y.

iff? r ’<v•

Sovietų Saldainiai *
Naudokite Spvietų Saldainius 

parčąe ir kitokiose 
parengimuose '

2 Dvįe« Svarų DėžėTflc 
6 Skirtingų Rūšių ■ U *

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestį. 'Galite hiokėti pašto 

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

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

NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite # 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Ląisvės” Administracija "
427 LOJjUMER STREET,

■ \ i .-y • . • / , • <

-T

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

(April).

rengimuose n a u

Dviejų spalvų spaudos, su 
draugijos vardu, 
vės” 
jums

Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertėš 
Vertės 
Vartės 
Vertės 
Vertas 
Vertes 
Vertės 
Vertes

, “Lais- 
automatas padarys 
barčekiųs sekamom 

kainom:
$1.25 
$1.50 
$1.75 
$2.00 
$2.15 
$2J0 
$2.45 
$2.60 
$2.75 
$2.85 
$3.00

$ 50—_____Kaina
$100—____ Kaina
$150-____ Kaina
$200—____ Kaina
$250-____ Kaina
$300—____ Kaina
S350-__ —Kaina
$400_______ Kaina
$450—____ Kaina
$500—____ Kaina
$600-____ Kaina

fe
•

Tąja proga, gąuti barčę- 
kius už taip nepaprastai 
žemą kainą, galite pasi
naudoti tik iki 1 d. balan
džio. Tad tuojau duokite 
užsakymus, kąd žiemos 
sezonu galėtume padaryti. 
» "t v ■ A 't f

A.

“Laisves” Administracija
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Tf.

►

4
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• Dalyvauldt d. Mažeikienės Prakalbose
Draugės Z. C. Mažeikienės 

prakalbų maršrutas įvyks se
kamose vietose:

Kovo 14 d. Lowell, Mass., 
Darb. Centro Kliubo svetainėj, 
338 Central St. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Kovo 15 d. Nashua, N. H., 
20 High St. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Rengia ALDLD 42 kp.

Kovo 16 d. Haverhill, Mass.
Kovo 17 d. Lawrence, Mass.

2 valandą dieną, L. U. K. Sve
tainėj. Kalbės ir vietinis d. A. 
P. Taraška. Dainuos Liaudies

rengtis d. Mažeikienės prakal
boms. Norint geriausių pa
sekmių iš prakalbų, reikia vie
tiniams draugams ir draugėms 
susimobilizuoti ir prieš pra
kalbą, taip pat ir po prakal
bos bei pertraukose įrašinėti 
narius į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
giją. Kalbėtojos pastangos be 
jūsų — vietinių mobilizacijos 
neduos teigiamų pasekmir. 
Neužtenka išklausyti prakal
bos, privalome gauti naujų na
rių į organizaciją ir skaityto
jų savo spaudai.

Draugė Z. C. Mažeikienė, iš Cleveland, Ohio

Choras ir seserys Kaškevičiu- 
tės.

Kovo 17 dt So. Boston, 
Mass., 7:30 vai. vakare, Kliu
bo Salėj, 376 W. Broadway.

Kovo 18 d. Bridgewater, 
Mass.

Kovo 19 d. Montello, Mass., 
Lietuvių Svetainėj, kampas 
Vine ir Main Sts. Pradžia 7 
vai. vakare.

Kovo 20 d. Norwood Mass.
Minėtų kolonijų draugės ir 

draugai raginami rūpestingai

BOSTONIEČIŲ IR LAWREN- 
CIEČIŲ ATYDAI 

. • • y ' ■ 1 M | •

Draugai, abieji garsinate, 
kad d. Mažeikienė kalbės jū
sų kolonijoj 17 kovo, 2 vai. 

! po pietų, kas negalima. Origi- 
i naliame d. Lukienės praneši
me So. Bostonui buvo skirta 
7:30 vai. vakaro. Tuojau pa
taisykite klaidą, katrie ją da
rote.

ALDLD C. Pirmininkė,
S. Sasna.

Mano Mintys
Ponas Vitaitis, “Tėvynės” 

red., baisiai pyksta ant dar
bininkiškos spaudos — “Lais
vės,” “Vilnies” ir ‘Tiesos’. Už 
ką ? Ogi už nuskriaustų buvu
sių SLA narių išreikštas mintis 
tuose laikraščiuose.
. Kitaip ir negali būti. Tie 
tūkstančiai nuskriaustų narių, 
kurių atstovai skaičiuje 208 
buvo išmesti su policijos pa
galba iš aukščiausios SLA 
įstaigos — seimo, — turi teisę 
reikšti savo mintis darbininkų 
spaudoj.

Man atrodo, kad tie nus
kriausti nariai dar permažai, 
nedidelis jų skaičius, reiškė 
savo mintis spaudoje. Prigulė
jus per ilgus metus SLA, reiš
kia, daug pinigų buvo įmokė
ta ir dar labai sunkiai uždirb
tų. O Čia, tie ponai, su polici
jos pagalba, greit apsidirbo su 
nuskriaustų atstovais ir kar
tu atsisakė nuo atsakomybės 
tiems tūkstančiams narių.

žinoma, tas ponams neišėjo 
ant naudos. Jie dabar dar la
biau pjausis tarpe saves ir 
greičiau privarys SLA prie 
galo.

Labai gaila SLA eilinių na
rių ! Bet su gailesčiu nieko ne
pagerinsi. SLA nariai, turime 
kovoti prieš tų ponų užma
čias! Mes turime juos šluot iš 
viršūnių. Jie tinka tik ten, 
kur pinigų daug yra. O apsi- 
dirb su finansais, pasitrauks iš 
ten.

Tai biskį darbavosi SLA 
labui!!

žinant, koki žmonės yra 
prie tos organizacijos viršū
nių, visai nėra nuostabu, kad 
tiek daug pinigų išleista. Juk 
visokios rūšies skundai, kad 
ir prieš Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą laike organiza
vimosi, nebuvo uždyką. Tie 
skundai ėjo iš visų pusių ir 
nuo visokių elementų, prade
dant ne tik ponais Gegužiais 
ir visa eile advokatų, bet net 
ir pralotu Krušu, kuris nie
kuomet nepriklausė prie SLA, 
ir baigiant tokiu suvargusiu 
nabašninku biznierėliu, kaip 
Brooklyno Šlikas. Na, ir visi 
tie tvarkos dabotojai SLA, ne
dirbo 'veltui. Ot, ir tas prisidė
jo prie to fondo ištuštinimo.,

Kaip pranešimai paduoda, 
tai SLA Lėšų Fonde į keturis 
metus buvo labai didelė dar
buotė. Iš 61 tūkstančio fonde 
buvusių pinigų, pasidarė net 
11 tūkstančių nedatekliaus!

• Kuomet veikė kairysis spar
nas SLA, tai viršininkai ir jų 
spauda su jų pritarėjais,f pri
mesdavo, kad, jei bolševikui 
prieitų prie SLA iždo, tai pi
nigai “mūs brangios” organi
zacijos prapultų. Jie atiduotų 
Maskvai.

Dabar pažiūrėkime, kaip iš- 
tikrųjų yra. Išmušti policijos 
SLA 208 atstovai, kurie vado
vavo kairiamjam sparnui, su
siorganizavo LDS. Į keturis ir 
pusę metų išaugino organiza
ciją į stiprų kūną ir finansai 
jau pasiekė šimtą tūkstančių 
dolerių turto.

iNa, o kaip su SLA ponų va
dovaujama organizacija ir 
saugojimu pinigų, kad neati
duotų Maskvai ?

Jau minėjau pirmiau, kad iš 
Lėšų Fondo 61 tūkstančio do
lerių, dar 11 tūkstančių yra 
nedatekliaus! Šitaip 'jie “sau
gojo” SLA turtą.

Kuo daugiau advokatų bus

Penktas Puslao!®XtAISVft

rių į šią brangią organizaciją, gras laivakrovis darbininkas,

iš-

kovo 14

Freehold, N. J
Vifcko Po Biskį

Waterbury, Conn

Mes įperkame seną auksą

r

Rigietis.

M

HARMAN .

draugės 
ką nors

Harleme nušovė du negrus. 
Curtis Jackson, 29 metų, bu
vo nušautas ties durimis na
mo 26 W. 136th St. Taipgi 
Douglas Būreli, 32 metų, ne-mū- 

yra 
Mo-

kandi- 
pirmi- 
jeigu 

svarbią
daugiau pasidarbuoti

nušautas koridoriuje namo, 
229 W. 144th St., Kabome 
Veikiausia'koki niekšai pradė 
jo pulti negrus darbininkus į- 
bauginimo sumetimais

Draugiškai,
APLA Centrų Iždo Glob.,

Jonas Urbonas.

susirinkime, 3 
klausimas kas 
“Laisvės” pa- 
kliubui. Vien- 
nupirkti $10

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.

^££-'5*y* r

Prista-
Prašome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Avė. ir Grand bt.

Smagiausia Vieta Mieste

HARRY SLOBODIAN
Savininkas

Bell Phone Poplar 9257

prie SLA iždo ir vadovybės,’ 
tuo tos nelaimingos organiza
cijos bus nepavydėtinesnis 'li
kimas.

Nemanykit, kad aš ką blogo 
turėčiau prieš tą profesiją. 
Bet tūli tos profesijos žmonės 
yra tikri ekspertai savo nau
dai. Jų rankos labai lipšnios 
prie pinigų. Kur pinigų nėra, 
ten ir jų nėra.

Keletas lietuviškų kunigų iš
vyko į Lietuvą, į tėvynę, ku
rioje gimė ir meilę prie jos 
turi. Tas nieko nuostabaus. 
Bet jie čionai bekunigaudami 
ir berinkdami aukas “poniui 
dievui” ir bažnyčiai, sau pasi
ėmė. Jie, nuvykę Lietuvon, 
ėmėsi “šėtono išmislytu būdu” 
gyvenimą daryti. Vieni iš įjų 
pirkosi dvarus; kiti—mūri
nius namus miestuose bei 
miesteliuose, o kunigas Deks- 
nys, kurį Grand Rapids, Mich., 
parapijonai pe? ilgus metus 
užlaikė, o jis jų “dūšias” sau
gojo nuo šėtono, vienam Su
valkijos miestelyj pradėjo sta
tyti ne dievui namus, bažny
čią, bet šėtono išmislytam tik
slui. Jis bandė pastatyti dide
lį namą teatrui,
jam pritrūko pinigų. Jis 
sukišęs virš 20 tūkstančių 
lerių! Kalbama, kad jis 
galės užbaigti to namo 
valdžia turės islicitavoti
taksas, kurių jis nemokėjo.

Parapijonai turėtų pamąs
tyti apie tuos “dvasios vadus” 
ir patį tikėjimą, kuris juos 
tamsybėje laiko.

Jeigu kunigai tikėtų į die
vus ir velnius, tai jie bažny
čias statytų., o ne sau pirktųsi 
dvarus, namus ar teatrus. Jie, 
viepti, ^žiu ^sąkanjt^ kentėtų 
didžiausias kančias, kad tik 
įtikt ponui dievui, o po mir
ties eiti po “visogalio dešine.” 
Bet taip nėra ir jie tą labai 
gerai žino. Jie tik nemąstan
tiems vargšams parapijonamš 
tą sako, o patys^ gyvena kuo 
geriausia ir kraunasi sau tur
tus iš vargdienių kruvinai už
dirbtų centų.

Bestatant, 
ten 
■do- 
ne- 

ir 
už

Ponas Hearst, tai kaip toji 
“rattle sneak” — traksėjanti 
gyvatė, nuodija savo skaityto
jų protą, o ypatingai apie So
vietų Sąjungą. Jis per savo 
spaudą skleidžia bjaurius me
lus, daro visokias falsifikaci
jas, kad tik labiau čionai 
vargstančių mintis nukreipti 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet ži
nant fašistų darbus, nežiūrint 
kurioj šalyj jie nebūtų, yra 
visai 'nenuostabu. Juk jei Hit
leris, Hearsto Sėbras, riukapo- 
jo galvas savo' bendrams fa
šistų partijos nariams ir pade
gė reichstago rūmus, tai kodėl 
negalima meluoti, falsifikuoti 
apie. Sovietų Sąjungą ponui 
Hearstui?' Su laiku, Hearstas 
tik ir laukia kapoti ar į elek
tros kėdę sudeginti tuos, ku
rie priešingi Hearsto ir kitų 
išnaudotojų reikalams šioj 
šalyj, žinoma, kovingi darbi
ninkai neleis tiems ponams 
įsigalėti čionai.

J. Brukąs.

Mūsų LDSA 12 Kuopos Nares 
ne Visos Pasiliko Nuošaliai

Paskutiniais laikais, tiesa, 
prieš susivienijimą su Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija, mūšų Lietu
vių Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoj 12 kuopa nėbuVo 
skaitlinga rintėmis. Bet tos 
draugės, kurios lankydavo 12 
kuopos susirinkimus, prisidėjo 
prie ALDLD 28 kuopos it jo
je darbuojasi: lanko susirinki
mus, prisideda prie koanisijų,i 
rengia pramogas naudai kam
barių palaikymo, dėl politinių 
kalinių, del kuopos naudos dr 
tt. Dabar prie ALDLD 28 kp., 
kiek aš žinau, .priklauso 10 
moterų, prie Komunistų, Par
tijos keturios lietuvės, teiškia,

narės buvusios LDSA 12 kuo
pos, prie Tarptaūtiirio Darbi
ninkų Apsšgjmiino- apie 6 ar 7. 
žindma, kai kurios '12 kuo
pos narės likosi nuošaliai, tai 
tos, kurios niekuomet nueida
vo į kuopos susirinkimus, iš 
kurių reikėdavo duokles 
kolekttioti. \

Vienas dalykas, tai kad 
sų draugės waterbūrietės 
sūtingę rašinėti į ‘Laisvės’
terų Skyrių. Viena draugė 
M. B. rašinėja į tą skyrių ir 
draugė M. Vaitonaitė iš choro 
veikimo. Yra daugiau drau
gių, kūrios galėtų parašyti šį 
bei tą, nes vienos dirba šapo- 
se, kitos prie kitų darbų.

Kovo 9 d. buvo surengta va
karienė ALDLD 28 kuopos del 
Lietuvos politinių kalinių, ku
riuos Smetonos fašistų valdžia 
kankina. Publikos prisirinko 
pilna 775 Bank St. svetainė. 
Manau, kad atliks pelno.

Kovo 22 d. rengiamos pra
kalbos draugei Mažeikienei. 
Geistina, kad skaitlingiausiai 
atsilankytų moterys ir mergi
nos. Viena, draugė Mažeikie
ne čia Waterburyje pirmu 
kariu kalbės ir pasakys daug 
ką žingeidaus; antra—labai 
šenai Waterburyje kalbėjo 
moteris kalbėtoja. Draugės, 
visos buvusios LDSA ir ^dabar
tinės ALDLD narės, nesilikime 
namie ir atsiveskime nors po 
vieną pašalinę darbininkę pa
siklausyti prakalbos.

M. K.

Worcester, Mass.
.i

Iš Pereito ALDLD 155 kp. 
Susirinkimo

Moterų ALDLD 155 kp. ap- 
laikė čekį, dovaną, nuo “Lais
vės” už pasidarbavimą “Lais
vės” vajuje, ir išaukavo seka
mai: Lietuvos politiniam kali
niam $5; Agitacijos Fondui 
$5; Tarptautiniam Darbinin
kų Apsigynimui $3 ir Priešfa- 
šistiniam komitetui, New 
York, centrui $3. Viso $16.

Išrinkta vajininkės delei 
gavimo naujų narių į ALDLD 
draugės: Dvareskienė, Plokš- 
tienė, žalimienė, Balchunienė 
ir Mazurkienė. Taipgivisosna-: 
rėš prižadėjo stengtis gauti 
naujų narių. Į kuopą priimta 
nauja narė, d. A. Jonaitienė.

Pasiųsta 3 protesto rezoliu
cijos : Protestas Immigration 
Dep’t Perkins prieš deporta
vimą d. Soderquist; protestas 
prieš įkalinimą bei nuteisimą 
d. Hafzigian pasiųstas Supe
rior Court, East Cambridge, 
Mass.; reikalavimas, kad bū
tų paliuosuoti 18 Kalifornijos 
draugai.

Nutaria surengti valgių iš
pardavimą arba “food sale”, 
visas pelnas delei Daily Wor
ker. “Food sale” įvyks kovo 
(March) 28, Barnard & Sum
ner krautuvėj. Visos 
yra prašomos iškepti 
delei tos dienos.

Susirinkimąs įvyks
d., kaip 8 valandą vakare, 29 
Endicott St. Draugės visos 
ateikite, nes yra labai svarbių 
dalykų aptarti.

Kp. Koresp. D. Lukienė.

Tel. Stags: 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Pąr samdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe
28th & 29th

Specializuojasi jvainais žuvų
Valgiais (Sea Foods)
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas
yį .."J. I L*,!!., 1........ SS-aBRSSaeMSEte

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietų Valdžia

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

Amerikos Lietuviu n. Piliečių Į*' 
Kliubas perstatė veikalą “ža
lias Trukšmas” . 23 vasario. 
Lošėjai buvo kviesti iš New
ark, N. J. Tai buvo vienas pui
kiausių parengimų Freeholde. 
“žalias Trukšmas” teisingai 
parodo, kaip, šunku išauklėti' 
šeimynas ir įkvėpti darbinin
kišką Supratimą savo visiem 

surė- 
vi- 
So-

vaikam kapitalistiniam 
dyme, bet visai Jtas kita 
suomeniškam gyvenime 
vietų Sąjungoj.

Apie aktorius tai tik tiek, 
visi savo roles atliko gerai. 
Nors estrada permaža buvo, 
Bet lošimas išėjo kuo puikiau
siai. Freeholdiečiams bus ilgai 
atmintyje. Kliubui ir pelno li
ko virš $40 nuo to parengimo. 
Nors oras buVo prastokas, bet 
žmonių prisirinko gražus bū
relis, net ir lošėjai Stebėjos. 
Freehold kliubiečiai taria šir
dingą ačiū newarkieciam lo
šėjam už draugišką patarna
vimą.

Kliubas pradeda žengti pir
myn. Pereitam 
kovo, pakeltas 
link dienraščio 
tarnavimo mūs 
balsiai nutarta 
vertės Šerų. Taipgi spiriamės 
ir 'del Darbininkų Bedarbės, 
Senatvės ir Socialės Apdrau- 
dos Biliaus HR 2827.

Susivieniję su rusais norė
jom -sykiu . įtraukti ir karpe- 
taunės Uniją 24-tos Vasario 
komisijon. Buvo užkviestas 
assemblymanas, Mr. McKam- 
bal į Unijos ruimus. McKambaJ 
savo prakalboj nurodinėjo, 
kaip valdžios ir balsavimas 
susideda, kaip visokius taksus 
užkrauna, kaip sunku farme-' 
■riams užsilaikyt ir jis nežinąs, 
'kaip tas darbiiiinkų bilius ga
lįs įvykt

Antras kalbėjo iš darbinin
kų pusės, teisingai nurodinė
damas, kaip galima įvykdyti 
darbininkų bedarbės, senatvės, 
ligos ir sužeidimo apdraUdą, 
ap.taksuojant didžpinigius, tai 
yra valdžios ir kapitalistų lė
šomis., .bet ne iš darbininkų 
mizernų algų atplėšti nuošim- 
ičius. BiraVo, d ta ligai klhlbiie- 
>Čiai, <už .gerus nutarimus ir už 
jų Vykdyihą dėl ' diirbinirtkų 
labo.

Pasitraukiu Iš Centro 
Komiteto ir Kandidatūros
Brangūs Draugai: '

Šiuomi pranešu APLA CK 
nariams ir sykiu visiems 
APLA nariams, jogei aš delei 
labai rimtų aplinkybių esu pri
verstas rezignuoti iš Centro 
Komiteto ir taipgi iš kandida
tūros į naują Centro Komite
tą. Todėl draugai APLA na
riai, balsuodami už kandidatus 
į Centro Komitetą praleiskit^ 
mano vardą—-už mane nebal
suokite.

Aš buvau apsiėmęs 
datuoti APLA Centro 
hinko vietai. Maniau, 
b ūš i u išrinktas j tą 
vietą, 
dėlei tvirtinimo APLA organi
zacijos. Bet dabar jau negaliu 
toliau kandidatuoti.

'Jeigu bus reikalas, vėliau 
paaiškinsiu, 'dėlei ko esu pri
verstas rezignuoti.

NOrs ir pasitraukęs iš .Cent
ro Koniiteto visgi prisižadu 
darbuotis delei APLA organi
zacijos tvirtinimo. Taipgi kvie
čiu visus 'draugus ’ir drauges 
darbuotis gavihiui naujų na-

Laikrodžių

Daratai

Laike kovo . mėnesio duodame 
puikia dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham ^Manhattan Avės. ||

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

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

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

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

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

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Craborius 
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 
. PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Pirmos klasės anglis, geriausioj
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris.
tomo greit į jūsų namus.
jsitėmyti adresą ir telefoną.

arba užeikite pasikalbėti j ofisą
Kampas Umųą

485 Grand St!,' Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, Jt. Y
Telefonas: JEVer green 7-1661

in. i < ■*
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A.LD.LD. 1 Kp. Mitingas su Programa Stokite už H. R. 2827 Eilių
Visi darbininkai ir darbiniu-
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jRr- SPEC1ALA1

LORIMER RESTAURANT

Šį vakarų, 14 d. kovo, 7 :30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne, atsibus Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos susirinkimas. Tai 
bus nepaprastas susirinkimas. 

’Kiek yra žinoma, tai mūsų na
riai jau yra gavę virš 20 nau
jų narių į organizacija, kurie 
bus perstatyti šiame susirinki-

eilė kitų, taigi, tie mūsų nauji 
nariai susirinkimui duos kon
certinę programų.

x A. Klimiutė.
me ir jie čia ant vietos bus. 
Naujų narių tarpe yra visa 
eilė gabių mūsų dainininkių ir 
muzikantų : L. Kavaliauskaitė, 
A. Klimiutė, T. Balčiunukas ir

Sukatoj Visi į Komunistą 
Partijos 6 Sek. Parengimą

V

Komunistų Partijos šešta 
Sekcija rengia didelį balių 
su pamarginimais. Parengimas 
įvyks šeštadienį, 16 d. kovo, 
8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. šis parengimas bus ne
paprastas, šokiams grieš gera 
muzika, bus koncertinė pro
grama ir prakalbų. Įžanga į 
parengimų tiktai 25 centai 
ypatai.

Nereikia neį aiškinti, kaip 
yra svarbi pareiga kiekvieno 
darbininko ir darbininkės da
lyvauti Komunistų Partijos pa
rengime, kad jų parėmus fi
nansiniai ir gražiai praleidus 
laikų. Visi žinome, kad Ko
munistų Partija yra mūsų par
tija, mūsų Reikalų gynėja, jos 
reikalai—visos darbininkų kla
sės reikalai. Ateikite masiniai!

Pasiųsta 22,000 Atviručių 
už Scottsboro Jaunuolius

. Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo New Yorko Dis- 
trikto Komitetas pranešė, kad 
į trumpų laikų iš New Yorko 
buvo pasiųsta 22,000 atviru
čių į Aukščiausių Jungtinių 
Valstijų teismų, reikalaujant 
paliuosuoti Scottsboro devynis 
nieku nekaltus negrus jaunuo
lius ir Hęradonų. Darbininkų 
pareiga kovoti, kad d. Hern- 
donų ir tuos nieku nekaltus 
negras jaunuolius išplėšus iš 
kapitalistų nagų.

Rengiasi prie 1-mos Gegužės
Revoliucinės darbininkų or

ganizacijos New Yorko mieste 
jau smarkiai rengiasi prie Pir
mos Gegužės demonstracijų. 
Pereitais metais revoliucinių 
darbininkų d e m o nstracijoje 
dalyvavo virš dviejų šimtų 
tūkstančių darbininkų, šiemet 
ruošiamasi su visu smarkumu, 
kad demonstracijos dar būtų 
didesnės.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos irgi turi rengtis ir kiek 
man jau yra žinoma, tai bus 
sušaukta ir lietuvių darbinin
kų konferencija, kad geriau 
prisirengus.

i JL. Kavaliauskaitė.
Visi nariai ir narės būkite 

šiame susirinkime, atsiimkite 
“Šviesų” No. 1, 1935 metų, ku
rie dar. negavote ir gausite 
drg. Vinco Mickevičiaus-Kap
suko vėliausia knyga, kuri yra 
labai svarbi ir būtinai reika
linga kiekvienam darbininkui.

Kviečiami ir taip darbinin
kai ateiti ir prisidėti prie or
ganizacijos, nes įstojimas yra 
tiktai 10 centų ypatai, duok
lė tik $1.50 į metus, ir už tas 
duokles nariai gauna daug 
knygų. Per drg. Mažeikienės 
prakalbas ir Aido Choro pa
rengimų daugelis darbininkų 
ir darbininkių ketino ateiti į 
šį susirinkimų ir stoti į orga
nizacijų, prašome juos išpildy
ti savo pažadų.

ALDLD Narys.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo Bus Didelis Bazaras

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas rengia labai įdomų 
Bazarų, kuris manoma bus 
vienas iš įdomiausių negu ka
da buvo, nes yra išrinktas di
delis rengimo bazaro komite
tas ir kiek man yra žinoma, 
tai jis labai smarkiai darbup- 
jasi surengime bazaro. ^aįp 
pat man teko būti jų laikoma
me susirinkime ir aš girdėjau, 
kad jie mano tlTr^rTabaT^p?* 
mių ir gerų daiktų. ‘ ,( .4

Todėl visų mūsų narių yrą 
didžiausia pareiga dalyvauti 
ir remti minėtų bazarų.

Bazaras prasidės su 15 d. 
kovo ir tęsis sekamomis dier 
nomis: Kovo 15, 1’6, 17, 22, 
23, 29 ir 30. Balandžio 5, 6, 
7į 12, 13 ir 14.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo kvartalinis susirinki
mas įvyks balandžio (April) 
2 d., 7:30 vai. vakare, 1935, 
Kliubo name, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Todėl visi nariai malonėkite 
dalyvauti minėtame susirinki
me, taip pat turite pasimokėti 
narių duokles, kad neliktuip£t 
suspenduoti ir išbraukti iš 
Kliubo knygų.

A. Dęikus, Sekr.

Dalyvaukite Kumštynių < 
Pažiūrėjime

Penktadienį vakare, Madi
son Square pardene, ant 50th 
St. ir 8th Ave;,- New Yorke, 
įvyks visa eilį kumštynių. Tar
pe kitų ten kumščiūosis du 
lietuviai Eaddie Hogan, kurio 
tikra pavardė yra Juškis. jis 
yra 21 metų amžiaus, 6 pėdų 
ir 3 colių aukščio ir 220 svarų, 
iš Waterbury,, Conn. Jo ppd- 
nentas Joe Davin (Uždavinis), 
yra iš Bostono, sveria 195 
svarus, turi 6 pėdas aukščio. 
Pamatykite juos sporte.

Tom Ycyma.

kų orgnizacijos stokime kovon 
už HR 2827 bilių. Atminkite, 
kad jau šeši metai viešpatauja 
baisi bedarbė ir jai galo nėra 
ir nebus kapitalistinėje tvar
koje. Vargas ir badas darbi
ninkų klasės kiekvienų dienų 
vis daugiau auga. Socialės 
Apdraudos ir Bedarbės Rei
kalu HR 2827 bilius reikalau
ja, kad kiekvienas bedarbis iš 
valdžios tarn tikro fondo gau
tų į savaitę, nemažiau $10, ir 
kiekvienam jo šeimynos na
riui po $3. Fondas bedarbių, 
ligonių ir senelių šelpimui tu
ri būti sudarytas aptaksuojant 
kapitalistus," kurie .kiekvienų 
metų jau ne milionais, bet net 
desėtkais milionų darosi pel
nus. v. .

“Novy Mir” Turės Baliy ir 
Koncertą Ateinančią Sukatą

Rusai draugai ruošiasi sa
vaitinį laikraštį “Novy Mir” 
paversti į dienraštį. Tas bus 
greitai padaryta. Sukėlimui pi
nigų rengia- didelį balių ir 
koncertų, kuris įvyks šeštadie
nį, 16 d. kovo, 8 vai. vakare, 
Manhattan Lyceum . svetainė
je, 66-68 E. 4 th St., .New Yor
ke. Bus orkestrą iš 50 ypatų, 
gerų dainininkų' ' ir daininin
kių, Iš kalno perkant tikietų 
kaina 40 centų, prie durų bus 
50 centų. Paremkite rusus 
draugus savo atsilankymu;

KETVIRTADIENI, KOVO 14-tą

Gryni Saldainiai
Skirtingi Kieti Saldainiai 
iš Vaisių Uogų 

40c Vertės—pilnas
šokoladu Aplieti
Peppermints 

40c Vertes—pilnas

svaras 17C

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku j Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi į PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. Y.

2ic
svaras

Milk Chocolate Cocoanut 
Royals

50c Verl?»--pilnas Hvaras
Du Kartu Dažyti Skirtin
gi Šokoladai P "7 C

50c Vertėa—pilnas svaras“
Namų Darbo Chocolate . Qp 
Angel Keksas 40c Vertės 1“*

PRIE FONTANŲ
Chicken Salad Senvičius 
ir Kava

reguliariai
Caramel Sundae 

reguliariai
Buttered Toast su Arbata
ar Kava

reguliariai 20c
Chocolate Ice Cream Soda

reguliariai 15C

25c

15c

15C
1OC

1OC
1OC
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau ' 
naudokitės proga.

Gelbėkime Savo Vadus
Kiek laiko atgal policija 

bjauriai užpuolė Williams- 
burgo Bedarbių Tarybų veikė
jus, kada jie reikalavo alka
niems darbininkams pašalpos, 
juos skaudžiai sumušė ir dar 
areštavo drg. LeRoy ir kitus 
keturis draugus. Dabar, 19 d. 
kovo, 9 valandų ryto, Bridge 
Plaza teismabutyje juos ren
giasi teisti ir pasiųsti į kalėji
mų. Darbininkų pareiga pri
pildyti teismabutį ir reikalau
ti juos paliuosuoti. Taipgi čio
nai žemiau anglų kalboje pa
duodame formų, kurių privalo 
visos Williamsburg darbinin
kų ' orgahižacijos nurašyti ir 
pasiusti antrašų: BRIDGE 
PLAZA COURT, Brooklyn, N. 
Y. ReikaPavimui’ kopijų mes 
čia p&dU6dartle, kuria' nurašy
kite ir! siųskit virš paduotu an
trašu :
Mrs. H. Hilbert " ' 
Č-6 Home Relief Bureau

.S. 4th St., B’klyn

representing mem-
protest ~youx\.^actions, in 

filing police to eject ąhd beat 
< Relegation' vof uneriiployed 
w0rkers who ęame to your 
Hpine Relief Bureau, on March 
1st. The police in ousting the 
delegation attacked and ar
rested five workers.

We demand that you with
draw the charges against Nlat 
LeRoy and 4 others. That you 
withdraw all police in and 
around the Home Relief Bu
reau. Th as Mrs. Anderson who 
is responsible for the attack 
on the delegation be removed.

We furthermore demand 
that you meet with all unem
ployed workers delegations 
who present the grievances of 
the unemployed.

Sincerely yours,
Signed ......................  .

Trumpos Žinutės
Dabar yra vajus už naujus 

narius į ALDLD organizacijų. 
Įstokite, nes įstojimo yra tik 
10 centų, metinė mokestis 
$1.50, o organizacija leidžia 
labai gerų žurnalų “Šviesų” ir 
spausdina knygų “Povilas 
Jurkų,” tų viskų gaus nariai 
už savo duokles.

Brooklyno karo laivyno sto
tyje ir fabrikuose pradėjo bu- 
davoti nauja kreiserį 10,000 
tonų įtalpos, Per 18 mėnesių 
jis turi būti gatavas. Prie jo 
budavojimo dirba apie 1,000 
žmonių. Kreiserio išbudavoji- 
mas ir įrengimas atsieis apie 
$20,000,000. Už tų suma būtų 
galima daug bedarbių ir jų 
šeimynų pamaitinti ir apreng
ti, bet pinigai skiriami ne tam, 
o karo prisirengimui.

lllllllllllllllllhllllillllllim«iw

ren- 
kovo

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Komunistų- Partijos Sekcija 6 
gia atviras prakalbas 15 d.
(March), I.W.O. Svetainėj, 125 B<?e- 
rum Street. Pradžia 8 vai. vakare. 
Kalbės Clara Bodin temoje “Moterys 
Po Fašizmu.” Užkviečia visus skait
lingai dalyvauti rengėjai. Įžanga 10 
centų.

CHARLES UP TO-DAlE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

Visi ir visos esate kviečiami atsi
lankyti į šią naujai įtaisytą pasi- 
dabinimo vietą; susipažinkite ir 

pasidabinkite savo plaukus ar 
veidą. ’

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Strs.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tėl. Stagg 2-299A

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.

KOJŲ LIGOS Atviri kojų skauduliai, Garankš- 
į čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 

_ matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Susidūrė Du Laivai
Iš priežasties rūkų New 

Yorko prieplaukoje susitiko ir 
susimušė dų laivai “Chero
kee” ir “Abangdrez”. Ant 
pirmojo buvo 100 keliauninkų. 
Abu laivai pusėtinai apsilam- 
dė, bet nei vienas nenuskendo.

Užmušė Nežinomą Moterį, . , j ~ ; v Ą-y

Dalis namo, 937 E., Tre
mont Avė., New Yorke, nu
griuvo ir užmušė vienų moterį 
ir sužeidė merginų. Ta namo 
dalis buvo ant stogo ties prie
kinio namo galu, kaipo pada- 
binimas 4 pėdų aukščio. Masė 
plytų bekrintant užmušė mo
terį, kuri ėjo šaligatviu. Kol 
kas dar niekas neatsjšaukė ir 
nepažino jos. Taipgi sužeidė 
Isabel Goldschveig, 19 metų 
merginų. Pastaroji yra paimta 
į ligoninę.

Studentai Rengiasi Streikan
Nacionalis Studentų Štfreiko 

Komitetas pranešė, kad stu
dentai visoj šalyj smarkiai 
rengiasi prie didelio streiko, 
kuris prasidės 12 d. balandžio 
kovai, prieš imperialistų ruo
šiamą kairų.: New Ydrke ir 
Brooklyne stu^ėiitii rengtasi 
su visa energija.

Planuojamas išbudavoti til
tas per Shęępshead Bay, Broo- 
klyne^ Tilto -išbudavojimui ski
riama $350,000.

---- (m------------- ----—— --------------

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1-mos kuopos susirinki
mas įvvks 14 d. kovo, “Laisves” 
Syet., 4Į9 Lorimer St., 8 vai. vakare. 
Drabevu ir draugės nepamirškite v?si 
skaitlingai dalyvauti, nės vra svarbių 
dalykų apsvarstyti. Taipgi ir 
naujų narių atsiveskite, nes dar vis 
eina vajus gavimui nauju noriu. Kui
ne, draugai prisirašėt i ALDLD per
eitą subatą per prakalbas, taip pat 
nepamirškite dalyvaut.

' i ■ ' Org., V. P.
(61-62)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEKOJIMAS

PAJIEŠKAU' teisingo žmogaus į 
partnerius. Turiu galiūną ir bučer- 

nę. Atsišaukite šiuo antrašu:
Lessing,
57 Siegel Street, 

Brooklyn, N. Y.
(62-64)

PARDAVIMAI
Barber Shop

PARSIDUODA pigiai, nes išvažiuo
ju į Rusija į dvi savaites. Puiki 

vieta, geras biznis. Randa $25. Yra 
štymas, karštas vanduo, naudokitės 
proga. $325. Kreipkitės šiuo antrašu: 
7424-88th Road), Woodhaven, L. L, 
N. Y. Išlipkite ant EJderts Lane Sto
ties. e ■ ’ '■ ' '

' (61-63)
PARSIDUODA forniŠiuotų kambarių 

biznis ir visi rakandai. Yra 18 
kambarių ir visi išrandavoti. Galima 
geras pragyvenimas padarytį. Par
siduoda pigiai. \

Kreipkitės sekamu antrašu:
C. BROWN,

21 Liberty Ši., ' Brooklyn, N. Y.
Trys4 blokai nuo Brooklyno tilto.

, (59-64.) .. ,

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, 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.

Neužleiskite šalčio ar kosulio 

Imkite Bret-O-Col Tahletus 
Geriausi paliuosavimui nuo Šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

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

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

THE BRET-O-COL 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.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. d. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų • patjrimo 
prie išdirbimu šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- . 
parų, moteriškų^aocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir ii lauko

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

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

Te L: Foxcroft 1-6901

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
, LIETUVIS GRABORIUS • 

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

parėm. krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)
.Brooklyn, N. Y.

Parduosiu ūkę arba išmainysiu ant 
pavienio gyvenamo namelio kuris 
randasi Philadelphijoj.

Turiu 20 akrų žemės ir miško. Yra 
dvi didelės vištinyčioa, mūriniai ga- 
radžiai. ir tvartai, taipgi yra ir visi 
lanko 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 me
džių.

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

Priežastis, pardavimo, tai gruodžio 
mėnesį gyvenimo draugą ant kelio 
užmušė, rnašina ir viena negalių ap
dirbt ir prižiūrėt tiek lauko. Krejp- 
kitės sekamų antrašu del tolimes
nių informacijų: Nellie Gavėnas, 
Box 245, Black Horse pike, Williams-, 
town, N.yX "

’ • (51+641)

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 « 
I PAUL GUSTAS I 

| LIETUVIS GRABORIUS | 

g Sena) dirbąs graborystės p rd- g 
5 fesijoie ir Brooklyno apielin- g 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
ž atidarė savo ofisą ir patarnauja g
3 balsamavimu ir palaidojimu 8 
5 mirusių. g

•* v yC

I Veltui Chapel Šermenim | 
?• Parsamdo automobilius Serme- o 
5 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
g ir kitokioms parems g
g Saukite dieną ar rtaktj g

g 423 Metropolitan Avė. | 
g Brooklyn, N. Y. §

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numiruaiun 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselljoms, 
krikštynoms ir pasivažinSjimams

231 Bedford Avenue
BROdKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

©
. Gydoma Kraiifo 

N e n ormalumal, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi* 
mas, Nervų Je* 
gos išeikvojimaiį 
Katąri niai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų Ligoš,^ 
Mėšlažapiės , IJ-' 

gos, Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję- Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No

sies. Gerklės, Plaučių,' Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inksftų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs t 'rite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. y ■ *

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMUS 
Pasitarimas ir Ištyrimą# Veltui

DR. L. Z1NS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Are. ir Trying PI. 

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

MES K A T.W AMR UETUVUŪūM




