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KRISLAI
Longo “Karaliai”.
Kun. Coughlino šnekos.
“Darbininkų žodis.”
Raidės ir žinios.
“Palociai po žeme”.

Rašo T. CJ,

Huey Long, fašistas senato
rius iš Louisianos, garsinasi, 
kad jeigu šalies valdžia būtų jo 
rankose, jis kiekvieną pilietį pa
darytų “karalium”. Jis girdi, 
padalintų didžiuosius turtus 
tarp žmonių ir kiekvienam už
tikrintų po $5,000 įplaukų per 
metus. i

Bet dabar viešuose Louisianos 
valstijos darbuose, kuriems bo- 
sauja H. Ix>ng, darbininkams 
moka po 10 centų valandai. Iš 
to aišku, kokiais “karaliais” 
stengtųsi padaryti visus Ame
rikos darbininkus.

Kitas fašistinis plačiaburnis, 
kun. Coughlin skelbiasi per ra
dio, kad jeigu jo valia būtų, tai 
jis paimtų bankus į valdžios 
rankas, apkarpytų sparnus di
diesiems piniguočiams ir už
tikrintų būklę vidutiniams bei 
mažiems biznieriams ir darbi
ninkams.

Bet jis praktikoje taip “ge
rino” darbininkams būklę, kad 
atsisakė samdyti unijistus dar- 

- bin inkus, statydamas 
nyčią.

Kaip žinoma, kun. 
remia ir Huey Longo 
užmačias.

sau baž-

f

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First1 Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 66 Telephone STagg 2-3878

Graiką Diktatorius Veja 
Lauk Visus Priešingus 

Miestu Valdininkus
ATHENAI. — Graikijos 

fašistinis diktatorius Tsal-
Jls,daris išmetė iš vietų dau- 

gelį komunistų majorų įvai
riuose miestuose, taip pat 
visus kitus majorus bei val
dininkus, kurie atrodo jam 
neištikimi bei priešingi.

Tsaldaris uždaro Graiki
jos senatą, kuris daugiau 
pritarė venizelistams, prie
šingai fašistų šaikai.

Gatvės Venizelos Bulvaro 
vardas pakeistas į “Kara
liaus Konstantino Bulva
ras.” Tai vienas iš ženklų, 
kad Tsaldaris ruošiasi su
grąžint karaliaus valdžią.

Coughlin 
fašistines HITLERIS SIIEME 

700 KUNIGU

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Kovo (March) 19, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

■lt Del Hitlerio 500,000
Naujos Armijos Gręsia 

Visaeuropinis Karas
Talkininkai Šaukia Pasitarimus, kas Daryt, kad 
Priversti Vokietiją Vykdyt Versalės Sutartį; Ang

lija buvo Padrąsinus Hitlerį prieš SSRS r

Vienas iš gražiausiai apdirb
tų nedidelių laikraščių yra mū
sų draugų kanadiečių “Darbi
ninkų žodis”, leidžiamas Toron
te. Savo turiniu jis irgi geras, 
kas jau pirmiau buvo pastebė
ta “Laisvėje”.

“Darbininkų žodžio” žinios 
spausdinamos smulkiomis raidė
mis, panašiomis kaip angliškų 
dienraščių. Tas duoda galimy
bės daugiau žinių • . įdėti* arba' 
svarbesniąsias plačiau, parašyti.

Ne kartą buvo sumanyta ma
žinti “Laisvės” pirmo puslapio 
raides nuo 12-to punkto iki 10; 
ir tai susilaukta protestų, kad 
“persunku, negalime įskaityti.”

Tačiaus pastebėta, jog dauge
lis tų pačių “Laisvės” skaityto
jų įskaito kur kas mažesnes, 8-to 
punkto raides angliškuose laik
raščiuose.

<
“Vilnyje” jau kada įvesta 

lOtas punktas pirmam puslapiui 
ir pasitarnauja sutalpinimui di
desnio žinių skaičiaus.

BERLYNAS. — Pereitą 
sekmadienį hitlerininkai su
metė 700 protestonu kunigų 
i kalėjimus; dar 5,000 jų pa
ėmė po “laisvu” areštu, ap- 
statydami policininkais tų 
dvasiškių namus.

Iš jų buvo reikalaujama, 
kad pasirašytų, jog neskai
tys bažnyčiose pareiškimo, 
kuriame nauja “vokiška” ti
kybą apšaukiama kaipo 
“stabmeldyste” ir “pagoni
ja”. Kuris tik kunigas ne- 
nasirašė, buvo įkalintas ar
ba po areštu padėtas. Tą 
pareiškimą išleido Prūsijos 
liuteronu sinodas.

Ta pačia dieną naziai įsi
veržė į katalikių vienuolyną 
Berlyno priemiestyje ir 
areštavo jo viršininkę. Pa
darė kratą ir masonų name, 
suimdami jų vadą.

Daugelyje vietų tikintie
ji protestonai išėjo į demon
stracijas prieš jų kunigų 
persekiojimą.

Storomis policijos ir kareivių eilėmis buvo iš abiejų pusių, tarsi apmūry
ti keliai ir gatvės, kur turėjo pravažiuoti Hitleris, vykdamas į Saar da- 
lyvaut iškilmėse, atgavus Vokietijai tų kraštų iš Tautų Lygos globos. Tas 
daugiau negu carinis jo apsisaugojimas parodo, kaip Hitleris bijo kerš
to už kruvinus savo darbus. Po Saar iškilmių jis apsirgo, gal iš baimės.

New* Yorko “Times” pereitų 
sekmadienį įdėta paveikslas 
Maskvos požeminio gelžkelio 
vienos stoties; po juom šitoks 
parašas:
. “Sovietai pastato palocius po 

žeme: viena iš stočių Maskvos 
požeminio gelžkelio, kuris buvo 
užbaigtas rekordiniai greitu lai
ku, o darbą Huosnoriai atliko 
grupės vylų ir moterų” (liuob
tai kiaiš) .

O dar yra buržujų, kurie šne
ka, būk socialistinėje ar komu
nistinėje’ tvarkoje žmonės “ne
turėtų iniciatyvos bei pasiryži
mo” ką nors gero :nuveikti.

Darbininką Kandidatas į 
' Teisėjus Detroite

DETROIT, Mich. — Ant 
darbininkų tikieto kandida- 

„ tuoja į Recorder’s teismo 
teisėjus Maurice Sugar rin
kimuose, kurie įvyks balan
džio 1 d. Jo kandidatūrą už- 
gyrė ir pasižadėjo remti 102 
dar bininkiškos organizaci
jos, kurios tuo tikslu atlaikė 
konferenciją, kur dalyvavo 
atstovai ir nuo 45 Darbo 
Federacijos, Lavintų Me
chanikų ir kitų darbininkų 
unijų. Bet socialistai neat
siuntė savo atstovų.

Naziai Bandvsia Visai
Užvaldyti Danzigą

DANZIG. — Hitlerininkai 
miesto taryboje, turėdami 
daugumą, paskyrė naujus 
rinkimus, per kuriuos sten
gsis išrinkti bent du trečda
lius vokiečių ir visiškai nu
stelbti lenkus.—Mat, Dan
zig, pagal Tautų Lygos pa
tvarkymą, neva bendrai val
domas lenkų ir vokiečių, 
kaipo “laisvas miestas”.

Hitlerininkai ruošia de
monstracijas prieš lenkų 
daromas jiems “skriaudas”, 
išstūmimus iš gelžkelių tar
nybos ir kitų vietų. Per tris 
savaites iki rinkimų dienos, 
bal. 7, hitlerininkai žada su
rengi 1,300 savo masinių su
sirinkimų.

Smerkiami Įnešimai 
prieš Komunistus ir 
Darbininką Unijas
WASHINGTON. — Ame

rikos Pilietiškų Laisvių Są
junga išleido atsišaukimą 
kovoti prieš fašistiniai atsi
duodančius sumanymus, ku
rie yra įnešti šalies kongre
sui ir įvairių valstijų sei
mams.

Kongresui yra įnešta Kra- 
merio bilius prieš “maišti
ninkus,” McCormacko bilius 
prieš propagandą tarp kar
eivių 
prieš ateivius propagandis
tus, 
yra įteikti visai eilei valsti
jų seimų.

Pilietiškų Laisvių Sąjun
gą nurodo, kad tie įnešimai 
yra taikomi ne tik prieš ko
munistus, bet ir prieš darbo 
unijas. Todėl šaukia visus 
padorius piliečius kovoti, 
idant tie biliai nebūtų pada
ryti įstatymais.

ir Dickstein bilius

Panašūs sumanymai

Biznis Pakilęs 30%
WASHINGTON. — Vai- 

diškas Biznio Komitetas su
rinko atsakymus iš įvairių 
kapitalistų, kurie praneša, 
kad šiemet jiem biznis paki
lo 30 nuošimčių. Bet ar bu
vo pakilimų darbininkų al
gose?

LONDONAS. — Anglijos 
valdžia pasiuntė Vokietijon 
Hitlerio valdžiai labai aštrią 
protesto notą prieš sulaužy
mą Versalės sutarties ir 
prieš konskripciją į armiją. 
Taip pat kabinetas nutarė 
sudrūtinti Anglijos karinį 
orlaivyną. žadama kreiptis 
Drie Jungtinių Valstijų del 
išstojimo prieš Vokietiją. 
Tas reiškia, kad naujo karo 
pavojaus debesys pasidarė 
juodesni.

VIENA.—Austrijos val
džia taip pat ruošia įvesti 
konskrincijos sistemą, kad 
padidinti savo armiją.

Ir vėl Vagių gengė šaudėsi 
su policija iš šautuvų, Clay 
St. ir Manhattan Avė., Brook- 
lyne, 4:25 valandą ryto. Bet 
nei policininkai pašovė vagis, 
nei vagys policininkus ir abe
ji vieni nuo kitų atsitraukė.

Kankina N. Carolina 
Kalėjime Negrus už 

Mažas Kaičias
RALEIGH, N. C.—Tyri

nėjantis. North Carolines 
seimo, komitetas atrado, jog 
šios 1 valstijos kalėjimuose 
daugelis negrų kalinių mir
tinai užkankinama ir pa
skelbiama, kad jie “pa
bėgę.” Tokie slapta palai
dojami ir neduodama žino
ti niekam iš jų giminių bei 
pažįstamų.

^Paskutinių laiku geleži
niais pančiais prirakintiem 
dviem negram jaunuoliam 
nušalo kojos, prisimetė gan
grena ir jos turėjo būt nu
pjautos, dvi savaitės atgal.

Pereitą savaitę mirė prie 
sienos prirakintas negras 
kalinys L. Bogan.

Del mažiausios priekabės 
negrai kaliniai yra prie sie
nų prirakinami, pusiau už 
rankų pakabinami “prakai
tavimo kambariuose,” arba 
kankinimų kamaraitėse.

Už menkniekus gaudo ir 
areštuoja negrus darbinin
kus ir baudžia po 90 dienų 
iki metų .kalėjimo, iš kur 
jie surakinti yra varomi 
prie sunkiausių darbų: ke
lius taisyti, akmenis skaldy
ti ir t. t., po baltųjų sargy
binių šautuvais ir bizūnais.

Šaukia Penu. Valst. 
Mainierius Ruoštis 
į Visuotiną Streiką
WILKES-BARRE, Pa.— 

Teismas įkalino Tom Malo
ney, Henry Shuster ir 27 ki
tus veiklius darbuotojus kie
tųjų angliakasyklų mainie- 
rių streiko. Jie baudžiami 
už tai, kad neišpildė teisėjo 
Valentine paliepimo atšauk
ti streiką. Teismas buvo 
apstatytas valstijos kazo
kais, kad neprileistų jokios 
demonstracijos prieš teisė
ją.

Glen Alden kasyklų kom
panija jieško priekabių ar- 
eštuot daugiau streikierių. 
Kompanijos naudai veikian
ti provokatoriai padėjo 10 
gabaliukų dinamito, kuris 
sprogo po D.L.W. gelžkelio 
tiltu, bet mažai žalos pada
rė. Dabar bosai per savo 
laikraščius panaujino riks
mą, kad tai “streikierių dar
bas.”

Pereito šeštadienio vaka
re streiko komitetas išrinko 
specialę komisiją iš 13 na
rių, kad susisiektų su mai- 
nieriu organizacijomis D.

Hitleriui paskelbus, kad 
Vokietija įveda visuotinų, 
verstiną tarnybą armijoj 
su 500,000 vyrų pastovia ar
mija, sužaibavo naujas visa- 
europinio karo pavojus. Di
plomatai sąjungininkų ša
lių, buvusių talkininkų ka
re prieš Vokietiją, rengiasi 
sušaukt pasitarimą, ko rei
kia griebtis, kad priverst 
Vokietiją pildyt Versalės 
sutartį, kuri buvo padaryta 
po pasaulinio karo. Ta su
tartis uždraudė Vokietijai 
verstiną kariuomenės tar
nybą ir karišką orlaivyną. 
Dabar vienu ir kitu punktu 
Hitleris spjovė ant Versalės 
sutarties.

Hitlerininkai, tuos žings-. 
nius darydami, žinoma, pa
sakoja. būk tai tik “apsi* 
saugojimui”, nes, girdi, jie 
“nenorį karo.” Jie įžiūrį pa
vojų sau kad ir.tame, jog 
Franci ja antra tiek pailgina 
savo kariuomenės tarnvba.

Pirmą padrąsinimą Hitle
riui buvo davusi Anglija, 
kurios valdžia pradėjo kal
bas apie sugrąžinimą Vo
kietijai teisės apsiginkluoti, 
siūlvdama tam tikras “tai
kos” sutartis. Paskutinė
mis dienomis, tiesa, Anglų

valdžia savo “baltajame po- 
pieryje” numetė žodį prieš 
Hitlerio pasimojimą vėl iki 
ausų apginkluot Vokietiją* 
Bet Hitleris nemanė, kad 
Anglija būtų ištikro priešių* (į 
ga jo planams. Ir dabar >• 
prieš pat žadamą atsilankys 
mą Anglų užsienio reikalų 
ministerio J. Simono pas 
Hitlerį naziai parodė savo * 
kozyrę.

Anglijos politika linkui 
kariškų Hitlerio planų buvo 
neaiški, faktinai skatinantį 
hitlerininkus g i n k 1 u o t is 
prieš Sovietu Sąjungą.' Bet 
gal ir Anglijai pasirodys < 
perdidelis dabartinis Šitie- ; 
rjp išsišokimas su jo versti- -— 
ną kariuomenės tarnyba '4r • 
nuolatine puses miliono ka- 7 
reivių armija? O pagal nau
jausius pranešimus, Hitleris 
galės tą armija davaryti iki i 
600,000 kareivių.

Sovietų Sąjungos spauda ’* 
išsireiškia, kad šiame atsiti
kime gali pasįrodyti Anglį? 
iai nepakeliui su Vokietiją. 
Maskvoje kalbama, kad Hit
leris daro didelę, Vokiečių . 
fašistams žalingą, 
su tuo nauju savo issisoki- 
mu.. .. <

Pasmerkią Mirti Daug 
Kubos Komunistą

HAVANA. — Fašistinis 
Kubos diktatorius Mendie
ta, aplaužęs visuotina revo
liucinį streiką, užkinkė ka
ro teismus smerkti streiko 
darbuotojus. P r a n ešama, 
kad jau nuteisė sušaudyt 
komunistą Arturo Iser. 
Toks nuosprendis gręsia ir 
desėtkams kitų dabar teisia
mų komunistų, revoliucinių 
darbininkų ir studentų.

Paterson, N. J. Valdžia 
Prišiniošia Laužyti 
Streikus ir Unijas

PATĖRSON, N. J.—Mie- 
sto majoro Hinchcliffe val
džia skelbia, kad šilko dar
bininkų algos čia esančios 
“peraugštos”; pasižada ap
ginti darbininkus, kurie ne- 

___________ norės streikuoti, ir ketina
and H., Lehigh Valley Pitts- įsteigti Apeliacijų Komisiją 
ton ir Penn anglių kompa- streikams laužyti. Sako, 
nijose ir šauktų juos j visuo- kad visi' ginčai tarp Šilko 
tiną streiką. Apie šios sa- darbininkų ir samdytojų tu- 
vaitės galą, kaip praneša
ma, galės sustreikuot ir tų 
kompanijų darbininkai.

[kalino Pikietus prieš 
Mussolinio Judžius

NEW ORLEANS, La. — 
Buvo pikietuojama Cres
cent teatras, kur rodė Itali
jos fašistų judamąjį paveik
slą “Narsuolis”. Devyni pi- 
kietininkai, nariai bendro 
prieš-fašistinio fronto, už 
tai buvo areštuoti ir kalėji- 
man įmesti. Judyje yra gar
binamas Mussolini.

rėš būt perduoti tai komisi
jai spręsti - apie unijos pri
pažinimą, algas ir kt. sąly
gas. -Jeigu darbininkai ne
pasiduos tiems sprendėjams, 
prieš juos bus pastątyta vi
sa ginkluota miesto pajėga.

Šilko1 darbininkai, tačiau, 
nenusigąsta grasinimų ir 
rengiasi kovai, kad priverst 
bosus pildyti unijines sutar
ties sąlygas.

P a r y ž ius. — Prancūzų. 
valdžia leidžia Belgijai iš
parduoti $260.000,000 “ver
tės” Belgų valstybinių pas
kolos bonų Francijoj, kad 
sustiprint Belgijos finansus.

Grūmoja Išmesti Ohio 
Gubernatorių Davey už

Šmugelį Pašalpomis
COLUMBUS, Ohio, r— 

Kaip tvirtina vyriausias Ša*1 
lies pašalpų administrato
rius Harry L. Hopkins, tai 
Ohio valst. gubernatorius. .. 
Davey varė politinį šmu
gelį iš bedarbiams skiriamų 
pašalpų. Kuomet t)avy kan- ; 
didatavo,į gubernatorius, jo.j ? 
rinkimų komitetas išveržė 
daug pinigų iš biznierių, 
kurie pardavinėja produk
tus Ohio valstijos pašalpą 
a d m i n i st racijai. Biznie* 
riams, suprantama, bufro 
žadėta, kad užtai jie galės 
pristatyti prastespius be
darbiams produktus ir brkn- / 
gesnėmis kainomis.

Republikonas Ohio valsti
jos prokuroras J. W. Bri
cker užveda bylą prieš gu
bernatorių, kuriam gręsia 
išmetimas iš vietos už tokį 
šmugelį. j

_________ . y
Garlaivis “President Clevę- 

land” buvo užėjęs ant smėlio 
netoli Red Hook, bet sėkmin
gai pavyko jį nutraukti vėl 
ant vandens.

i
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Už Vieną Galingą Bendrą Frontą 
Pirmąją Gegužės

(USA. Komunistų Partijos Centro Ko
miteto Atsišaukimas. Suglaustas 

Vertimas).
Visiems ‘darbininkams ir darbo 
žmonių masėms!

Šių metų Pirmąją Gegužės, šeštais me
tais kpzib, kurį kapitalizmas bando iš- 
risfUdarbo žmonių iškaščiais, reikąlingu- 

^.iilas visos darbininkų klasės bendro fron- 
y to yra didesnis, negu kada nors Ameri
kos darbininkų judėjirM istorijoj.
/ Pirmoji Gegužės yra Tarptautinė Dai> 

ybininkų Klasės diena, kurioj darbininkų 
7 klasė susivienija visam pasaulyj prieš sa

vo išnaudotojus, ši diena atsirado Jung
tinėse Valstijose santikyj su kova už 8 
vai. darbo dieną 1884-6 metais. Tai at
vaizduoja puikias revoliucines Amerikos 
darbininkų tradicijas. Peržiūrėdama sa
vo laimėjimus ir kovas, Amerikos darbi
ninkų įlasė Pirmąją Gegužės atiduoda 

 

savo re^ęliucinę pagarbą šimtams tūks

 

tančių dailininkų ir farmerių, negrų ir 

 

baltų, kurie paaukojo savo gyvybes civi- 
. liam kare, idant sunaikinti vergiją.

Amerikos revoliucinės tradicijos pra
turtėjo didvyriškomis dąrbininkų klasės 
kovomis, koyomis, vestomis Molly -Ma
guires orgaųizacijos, kuri išlaikė unijo- 
nizųią Pennsylyanijos angliakasyklo^e, 
nepaisant žiaiirdūs bosų teroro, bandžiU-i | 

z šio išnaikinti unijizmą su šaknimis; griež
tomis kovomis plieno darbininkų prieš 
armijas ir kariškai pajėgas 1870 m.; drą
siomis . kovomis ir didvyriška mirtim 
Parsons, Spies ir kitų-Chicagos Haymar
ket kapitajižmo aukų, nužudytų laike. 
platau§ judėjimo už 8 vai. darbo dieną; 
dihelėmi.yVakarinės Pennsylvanijos'mai- 
nimų kovomis; kova, vesta už išlaisvi- 
nįmą~Moyer, Haywood ir Pettibone; re- . 
voliųciniu nusistatymu' Dėbso, Ruthen- 
bergo ir kairiojo socialistų sparno prieš 
pasaulinį karą; masiniais streikais gele
žies rūdos kasyklose ir medžio išdirbys- 
tėj,'laike karo, kuriuos vadovavo I.W.W. 
ir klasiniai sąmoriingi ADF nariai;/di
džiuoju plieno pramonės darbininkų 
streiku, įvykusiu 1919, ir vadovautu Wm.- 
Zį. Fosterio, dabartinio Kompartijos pir- 
njuniųko; pavyzdingu visuotinu streiku 

^xSeattlėj, 1919; didėliais' judėjimais už
Sacco ir Vanzetti, Tom Mo.oney ir Sęp.tts- 
boro berniukus; kovingomis masinėmis 
bedarbių demonstracijomis kęvo 6, 19,30, 
ir po to sekusiomis bedarbių kovomis už 
didesnes pašalpas ir socialę apdraudą; 
žūt-būtipėmis kovomįs negrų darbininkų, 
ir pusininkų prieš sąm/įyįojūs ir žem- 
vąldžiusj ątaipgi prieš.jį,lypčiuotojų go- 
vėdąs. •'

Šitos yra Amerikos darbininkų klasės 
kovingosios tradicijos. " Pereitais metais' 
jos ir: vėl apsireiškė pavydale streikų, 
įvykusių Toledo, Ramiojo Vandenyno’pa
kraštyj jūreivių ir taipgi visuotinam San 
Frdncisco ir visuotinam tekstįlįečių 
streikuos.

; Šiandien Amerikos darbininkų klasę 
stovįi prieš akis bjauriausio vajaus, kad 
HUHiažinti algas, nužeminti gyvepimo 
lygmalą ir susiaurinti politines teisęs. 
Visa darbininkų klasė, stovi prieš akis 
keliančio reakcinę galvą fašizmo, paturi
mo gatvės ir jos valdžios.

Ęinant NRA patvarkymais,- daugiau 
kai 45 nuoš. pramoninių darbininkų 
(stumta į kompaniškas unijas—bjauriau
sios rūšies fašistinis ženklas Amerikoje, 
šiandien. Visa eilė, indžionkšinų, Darbo 
Tarybų patvarkymų ip prezidentinių de- 

v kretų grąsina darbo unijų gyvybei. Per- 
v eitais metais 51 darbininkas tapo nužu

dytas ir tūkstančiai apmušti 'ir gazuoti . 
p|kieto linijose. Juos šaudė ir mušę mj- 
lipija/ policija ir “vigilantų” govedos. - ■

Vyriausias Pirmosios Gegužės/ 1935,. 
uždavinis, tuo būdu, pasireiškia krišto
liniu aiškumu. Tai yra uždayinis suvie
nyti visas darbo žiųonių ir revoliucinio 
judėjimo pajėgas veiklai prieš Roosevelto 
pasimojimą padaryti gyvenimo lygmalą 
badavimo laipsnyj, už aukštesnes algas 
ir trumpesnes darbo valandas; prieš kpm- 
paniškas unijas, už teisę organizuotis, 
streikuoti- ir pikietuoti.

Darbininkai, vienykitės kovai už šitas 
pamatines teises!

Sudarykite bendrą frontą .unijose, fab
rikuose, raštinėse ir krautuvėse ! Sudau
žykite kompaniškas unijas! Nugalėkite 
indžionkšinus! Vienykitės apsaugojimui 
tikrųjų kovingų unijų!

Rooseveltp “saugumo” programa reiš
kia badavimą milionąms. bedarbių. Še
šiolika milįonų bedarbių—tai pasėka virš 
penkerių metų krizio ip NRA viešpata
vimo.

Kūd sutrukdžius darbininkams kovas, 
valdančioji klasė įnešė į J* V. kongresą: 
ir valstijų seimelius visą eilę reakcingų 
bilių, nustatytų prieš revoliucinius darbi
ninkus, sveturgimius, ir kt. Valdančio
ji klasė pasirįžo padaryti nelegąle Komu
nistų Partiją. Hearst skleidžia fašisti- J 
nius nuodus, tarsi kokį marą, Jį remia 
kunigas Coughlin, Huey Long ir visa kli
ka. Už demokratinių frazių jie turi pa
slėpę Mussolinio ir Hitlerio programą. 
Už jų stovi Wall gatvė—bankininkai, fa
brikantai.

Reikalinga ginti sveturgimiai, ginti ko
vingi darbininkai, kovoti prieš Kompar
tijos padarymą nelegališka; kovoti už 
laisvę Tamo Mooney ir kitų darbininkų 
politinių kalinių! Kovoti prieš linciavi- 
mą negrų, už Scottsboro berniukų laisvę 
ir Angelo Herndon.

Argicultural Adjustment Administra
tion (Žemės Ūkio Suderinimo Administ
racija) tebetęsia farmerių nubiėdninimo 
darbą. Naikinama javai ir gyvuliai, ap
ariama mędyilnė. Smulkieji fąrmeriai ir 
laukų 'darbininkai tebeskūrsta baisiam 
varge.,' '

Greta kapitalizmo, sistemos, besiraitan
čios .depresijos konvulsijose,’ dąrbininkų 

;.U fdriherių valdoma. Sąjunga, Socialisti
nių Sovietų Respublikų atlieka milžiniš
kus, darbus socialistinėj statyboj. Sovie
tų Sąjungos laimėjimai kelyje į socializ
mą, yra laimėjimais naujo socialistinio 
pasaulio prieš smunkantį kapitalistinį pa
saulį. Sovietų Sąjunga yra įkvėpimu 
darbininkų ir farmerių visam pasaulyj. 
Todėl kapitalistinis pasaulis rengiasi už
pulti Sovietų Sąjungą. Karo pavojus 
prieš SSSR yra rimtąs. Vokietijos fašiz
mas, putodamas ruošiasi užpulti Sovie
tus. Hitleriui ruošti žmonių opiniją 
prieš Sovietų Sąjungą Amerikoje padeda 
Hearst, darbo unijų biurokratija ir visa 
eilė apsimaskavusių revoliucinio darbi- 
ninku judėjimo priešų.

Darbininkai! Vienykitės demonstraci
jom Pirmąją. Gegužės! Meskit tą dieną 
darbo įrankius ir išsiliekite į gatves, į 
aikštes.; - ,

Vienykitės, kad pravedus Darbininkų 
Bedarbės ir Socialės Apdraudos Bilių, H. 
R. 2827!

Vienykitės prieš visokius pasikėsini- 
rųus ant darbininkų klasės teisių, prieš 
bandomus pravaryti per kongresą ir val
stijų seimelius antLdąrbinįnkįškus įsta
tymus, už laisvę politinių dąrb. kalinių, 
už ląisvę žodžiu, spaudos!

Už negrams lygias teisęs, už laisvę 
7 Scottsboro berniukų ir, Angelę. Herndon;
už laisvę. Tomo Męoney.

Vienykitės kovai už darbus ir pašalpas 
jaunimui; Prieš, milįtariząciją C.C.C. 
stovyklų. Už lygią algą už lygų dąrbą 
jaunimui, kaip ir suaugusiems, moterims 
kaip ir vyrants!

Kovokit už , pravedimą kęngrese Par
tneriams Nepaprastos Pagelbos Biliaus, 
H; R. 3471. Prieš evikcijas ir spėka par- • 
davinėjąmas farmąs!

Vienykitės ir kovokite,už išlaisvinimą, 
Ernst Thaelmannę,, Rakosi, Peną ir kitų, 
anti-fašistinių kalinių!

Vienykitės gynimui socialistinės tėvy- 
nės—Sovietų Sąjungos. Gįnkit Chinijos 
darbininkų ir valstiečių revoliuciją! Vie
nykitės revoliucinei iš krizio išeičiai! Už 
darbininkų ir farmerių vyriausybę! Už 
Sovietinę Ameriką, už darbininkų klasės 
demokratiją!

Organizuokitės į bendrą frontą prave- 
dimui šito programa unijose, fabrikuose, 
mainose, geležinkelių pramonėse, krautu-, 
vese, raštinėse, miestuose ir farinose.

LAXSVe
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Agitacijos Fondas
Tik Reikia, kad Draugai 

Neužmirštų
Pasitaiko įvairiausių pro

gų, kuriose galima paremti 
Agitacijos Fondą, jei tik 
mūsų draugai ir prieteliai 
atsimintų, štai draugė Lat
vienė, iš New Haven, Conn., 
prisiuntė Fondui $6.50. La
bai graži auka, O ją sudė
jo susirinkęs būrys svečių 
paminėjimui drg. A. Gutau
sko gimtuvių dienos. Vieni 
draugai atsiminė Agitacijos 
Fondą, paagitavo už jį, pa
rengimo dalyviai* pritaria 

. taųi, ir štai auka taip svar
biai komunistinei įstaigai.

Panašių “parių” įvyksta 
labai daug. Jeigu jų daly
viai pasektų 1 New Haveno 
draugų pavyzdį, Agitacijos 
Fondas augtų, kaip ant mie
lių. Reikia nepamiršti, kad 
tie, kurie eina į “pares”, dar 
sugyvena su doleriu kitu. 
Jie gali lengvai ištesėti de
šimtuką ar kvoderį paauko
ti komunistinės agitacijos 
reikalams.' Tik mes priva
lome juos paprašyti, para
ginti.

Mūsų revoliucinis judėji
mas, draugai, yra labai pla
tus. Męs dar nesame nė su
skaitę, kiek visokių darbi
ninkiškų organizacijų jame 
dalyvauja, bei jam pritaria. 
Agitacijos Fondas yra vie
natinė centralinė įstaiga fi
nansavimui Centro Biuro 
darbų. Jeigu , pagalvosite 
yimtai, „tai rasitę. savo mięs- 
te tokių revoliucinių orga
nizacijų, kurios gal visam 
savo gyvenime nėra nė vie
no dolerio paaukoję Agita
cijos Fondui, o tuo tarpu ki- 
tiems reikalaftiš yra išleidę 
šimtus dolerių.’ ‘

Ką tas reiškia? Tas reiš
kia, kad tose organizacijose 
mūsų draugai komunistai ir 
simpatikai nėrą pakėlę Agi
tacijos Fondo klausimo ir 
neperstatę jo rėmimo svar
bos. Vienas draugas paduo
tų sumanymą paremti Fon
dą, paagituotų už jį, nuro
dytų jo darbų svarbą ir pa
matytumėte, kąip lengvai 
organizacija sutiktų paskir
ti dolerį kitą iš iždo, arba 
parinktų aukų ant vietos 
tarpe narių tam tikslui.

Todėl prašome draugų ir 
draugių, kurie skaitysite 
šiuos žodžius, turėti minty
je tas savo pareigas. Išnau
dokite visas pasitaikiusias 
progas parėmimui Agitaci
jos Fondo.

Centro Biuras,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

ĮVAIRUMAI
Orlaivis Maksim Gorkij
Kokie jau metai atgal, 

buvo padarytas Sovietų Są
jungoj milžinįškas orlaivis, 
pavadintas “Maksim Gor
kij”.

Jame yrą įtaisyta spaus
tuvė. . ši spaustuvė orlaivyj 
yra vėliausias Sovietų įran
kis švietimui masių. Orlai
vio sparnų plotis, nuo vieno 
galo, iki kito, yrą 210 pėdų, 
ir jis pats sveria 42 tonus, 
kuomet prirengtas skristi. 

. Astuoni motorai, kurie išvi
so , turi. 7,6.00. arklių pajėgą 
ir. varo šį oro, milžiną grei
čiau kai dvi mylias į minu
tę.v w

Spaustuvė turi viską, ko I bins notą, kad pradeda dirbti, 
reikalinga išleidimui viso 
laikraščio laike skraidymų. 
Per vieną valandą gali at
spausti 10,000 kppijų laik
raščio tarp 12 ir 16 colių di
dumo.

Krutamięji paveikslai ga
lima rodyti orlaivyje. Kal
ba arba muzika viduj orlai
vio galima transliuoti taip 
garsiai, kad žmonės ant že
mės gali girdėti keturių 
mylių ploty j.

Miegojjmo ir sėdėjimo rū
meliai yra aprūpinti 70 
žmonėms ir taip gerai ištai
syta, tarsi kokiam viešbuty j. 
Valgiai gaminami ėlektriki- 
nėj virtuvėj.

:;,'i Kv.

Akli Galės ^kaityti Papras
tas Knygas

KIJEVAS, Sovietų Ukrai
na.—Visos Ukrainos Moks
lo Akademijoje po dviejų 
metų darbo akademikas A. 
G. Goldman išrado prietai
sus, kurie suteikia progą 
akliems skaityti paprastas 
knygas. Iki šiol buvo spau
sdinamos neregiams knygos 
su išsidavusioiftis į) viršų 
raidėmis, jos buvo didelės. 
Akli vedžiodavo pirštais po 
tas raides ir taip skaityda- 
davo. Bet tokios knygos la
bai daug atsieidavo ir grei
tai susidėvėdavo.

Dabar akademikas Gold
man išrado specialę mašiną, 
kuri, pagelba elektros, pati 
vedžioja po eiliukes tam ti
krus jautrius prietaisus, o 
tie jautrūs prietaisai perr 
duoda raidžių turinį į speci
ali prietaisą, vadinamą 
“pult”, ant' kurio neregys 
laiko ranką. Ant to “pult” 

s jaučia elektros silp-neregys jaučia eieKtros siip- 
n^-srieVelę,'kuri į jo ranką 
perduoda raidės turinį. Tab 
gi neregiai pagelba tos ma
šinos gali skaityti paprastas 
knygas, nes mašina. pati 
slenka per pusi, ir jiems per
duoda jo turinį. Svarbu tas, 
kad prie tos mašinos, gali 
daug “pultų” pritaisyti ir 
vienu kartu keli neregiai 
skaityti knygą.

bet tik už pusę algos ir visi 
seni ir nepatinkami mainieriai 
bus išmesti laukan, o kompa
nija, ką norės, tą darys. O 
paskui kompanija atsuks sa
vo nagus į Edwardsville ir ten 
taip pat padarys, jeigu dar
bininkai turi biskį geriau ir 
nemoka susivaldyti. Kompani
ja visus su valdys ir sulygins. 
Darbininkai bus priversti dirb
ti už pusdykį ir negalės pasi
priešinti, arba net prašyti bus 
nevalia. Už tai mainieriai ga
lės padėkavoti Lewiso 'šuny- 
čiams.: ■ 1

Glen * Aldęn kompanijos 
mainierių streikas tęsiasi, ši
tas; streikas kijo dęl senosios 
United Mine Workers of Am
erica unijos, vadų. Buvo šitaip : 
South W.ilkes;Barre kasykloj 
senosios unijos viršininkai su 
savo pasekėjais paskelbė strei
ką prieš naujosios - unijos na
rius. Naujos unijos nariai nie
ko nežinodami, vieną rytą rin
kosi į darbą, o senosios unijos 
žmonės pastojo kelią. Neilgai 
laukus prasidėjo batalija^ to
kia, kad net vienas žmogus 
buvo užmuštas ir naujoji uni
ja lewisinius nuvijo ir pradėjo 
eiti į darbą. Bet bosas nepri
ėmė naujos unijos. Tada nau
ja unija šaukė mitingus ir nu
tarė paskelbti generalį strei
ką Glen Alden kompanijai. 
Tada senosios unijos pasekė
jai ėjo streiklaužiauti ir po 
šiai dienai taip tebedaro ir 
ardo viską, kas buvo sutverta 
nuo seniau. Yra net tokių, ku
rie skaito save • laisvamaniais^ 
bet eina ir padeda lewisiniams 
streiką laužyti. O katalikai ir 
šiaip ’kiti darbininkai kaip tik 
pamato juos, tai bado pirštu 
ir ♦sako: -žiūrėk^ žiūrėk, ana ir 
jis eina streiklaužiaut, tai ko 
aš turiu laukti!

Kompanijai to tik ir reikia.

DR. J. L KAšKIAličIUS
371 Lake Street Newark, N. X

Telephone: flumbpldt 2-7964

------------ : mH IJ nl t . i ■ ' M.
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DARBININKŲ
SVEIKATA

Plymouth, Pa.
Angliakasių Bėdos ir Vargai

Nors šioj apielinkėje ir taip 
yra didelis skaičius bedarbių 
ir badaujančių, bet nuo gruo
džio 15 d., 1934, bedarbių ar
mija da padidėjo ant apie 
400. Čia Kingston© kompanija 
turėjo vieną kasyklą, kurioje 
minėtas skaičius darbininkų 
dirbdavo. Dabar kasykla sto
vi uždaryta, o žmonės paleisti 
į bado nasrus neapribotam lai
kui.

Šios kompanijos kita kasyk
la randasi Ėdtardsvillėj. Te
nai dabar beveik kasdien dir
ba, o mes darbo neturime. O 
visi esame unijistai, nariai U. 
M.W. of A. Jeigu būtų vieny
be, tai kompanija negalėjus 
būtų taip padaryti. Mat, šios 
kampanijos mainieriai turėjo 
neblogą mokestį, už 8 valan
das gaudavo $7.05, o pagel- 
bininkas $5.74. Kompartija 
jau taikęsi kelis kardus algas 
kapoti mainieriams, bet k<ada 
unija laikėsi tvirčiau, tai nie
ko negalėjo padaryti, čia yfą 
tid du tos unijos lokalai; 
bet ir tie susidraskė ir eina' 
kožnąs savo keliu, ba viršinin
kai nesusitaikė. • /

Kaip girdęti, tai miųėta.( 
kompanija turį planus nųką/ 
poti darbininkams algas. < Ji*: 
naį mano palaikyti uždarius 
Plymoutho mainas, bet'kuomet, 
viskas bus apdirbta, tai iška- tuvoje vadindavo sugargarga-
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Stokite į Komunistų Partiją—revoliu
cinę Amerikos darbininkų klasės' parti
ją. Organizuokite masinį bendrą frontą

Ji dabąr ima į darbą visus, ko
ki tik ateina, bile iš kur. Le- 
wisiniai su kompanijos pagel
ba traukia net ir iš kitų pa
vietų, net ir už 60 mylių tolu
mo, žmones ir su polic. pagel
ba stato prie darbo. Kurie 
dirbdavo už leiberius, dabar 
įgauna pleisus. Daug yra ši
taip, kad švogeris švogerio pa
ima pleisą, Susiedas Susiedo, 
brolis brolio ir tt. Bet kompa
nija negali pilnai operuoti ka
syklas, ba neturi užtektinai 
žmonių, tik tyčia kiršina žmo
nes.

Mainierys.

ŠYPSENOS
Jam Bile Vaikščioti
Kartą vienas buržujus, 

apsikrastęs įrankiais, eina 
golfo lošti. Jį pasitikęs jo 
pažįstamas klausia: “Atro
do, kad kaimynas eini gol
fo lošti? Ar nežinau kad 
šiandie yra apvaikščiojimo 
diena?”

Buržujus: “Gal tavo yra 
teisybė. Bet ką tu manai 
aš veiksiu, nuėjęs golfo loš
ti? Juk ten prisieis man 
irgi pusėtiną sklypą pievos 
apvaikščioti.”

Jis Nemainytų
Kartą Lietuvoj stambaus 

buožės sūnelis turėjo akį į 
pono načalninko dukrelę. Ir 
įsidrąsinęs nuvyko pas ją į 
namus. Namuose radęs jo
sios tėvą, sako:

Ponuli, aš nęriu jūsų duk
terį gauti už mano pačią.’/

Načalninkas: “Nors aš 
tavo pačios nepažįstu, vie
nok aš' dukterį ant jos ne
mainysiu.”

J. J. Butkus.

žėjusiūs, sukumpusius, atsi-Stora Oda — “Kaltūnas
Drauge gydytojau, suteikite knojusius nagus, į kurius, su-

ir man patarimą per “Laisvę”; 
būsiu labai dėkingas.

Esu vyriškis 44 metų, 5 pė
dų. ir 5 colių, 140-150 svarų. 
Nerūkau ir retai įsigeriu. Su 
valgiu stengiuos sulig patari
mais.

Turiu pavaldinę, silpnybę, 
atsiliepia sekamai. Rankų del
nai ir pirštai, kur daugiausia 
vartoju, tai ten pasidaro stora 
oda, ir nejaučiant:. pasidaro 
kalnukai. Ilgiau būnant, tie 
kalnukai pradeda atsiskirti. 
Tuomet nuplėšiu ar nupjaunu, 
—neskauda ir., vėl auga, Vie
tos, kur lankstos tarp, nykščio 
ir delno ir pirštų sulinkimuose, 
tai ten odą nelygi, tokia kai 
pasišiaušusi. Tat greit įsimuri- 
na, taip, kad negaliu išplauti 
su muilu. Gazolinas išplauna, 
bet darė sausą,- tai < tuomet 
trūksta, kad net kraujas pasi
rodo, ir da labiau murina pa
sidaro. Dėl minkštinimo varto
ju mostelę, tai truputį gelbė
ja. Kai 'mažiau dirbu, tai pa
gerėja. Mano tėvo ir gi opj 
buvo oda, ir mano brolio taip
gi: mudu turim tėvo opumą. 
Motinos buvo neopi oda, ir po 
ja paėjo du kiti sūnai ir duk
tė. Lietuvoj tą ligą vadina 
“kaltūnu.” čią daktarai kaltū
no nepripažįsta ir pajuokia, 
kai paklausi apie kaltūno ligą.

Atsakymas

Kiek pamenu,, kaltūnu Lie-

prieš bądąj fašizmą ir karą!
ŪSĄ v komunistų Partijos 

Centro Komitetas

jlyg medicinos mokslu, esti įsi
metę parazitiniai grybeliai 
(“fungi”). Taipgi mūsų kam
pely (Zarasų apskrity, apie 
Kamajus, Jūžintus, Dusetas, 
Antazavę) kaltūnu vadindavo, 
susivėlusius plaukus, kas tikre
nybėje nėra nė jokia liga, bet 
tik apsileidimas ir nešvara.

Tai dabar apie tą Jūsų, 
Drauge, ‘‘kaltūną.” Veikiau
siai Jūs ir esate nuo tėvo pa
veldėję kokį odos opumą. Tai 
yra galimas daiktas. Bet pat • 
Savaimę tokia, kaip Jūsų, odos 
liga yra veikiausiai “ring., 
worm,” “trichophytosis,” ir gi 
nuo tam tikrų parazitų grybe- 
!ių. 4

Gaukite “Whitfields oint
ment, 2 ounces:

Salicylic acid 30 grains,
Benzoic acid 50 grains,
Sdit; petrolatum half ounce,
Cocoanut oil enough to > 

make 2 ounces.”
Prieš gult eisiant kas vaka

ras apsitepliokite ta njosčia. 
Galite pirštinaitėm apsimauti.

Kad padidinus odos atspa
rumą, šalip atatinkamo mais
to, imkite ir da ką. Mielių, > 
bent plytelę kas diena (vita, 
minai B ir G); galima ir džio
vintų mielių^ “Dried brewers 
yeast, tablęts,” po 2-6 kas die
na. Žjivų aliejaus, bent po 
Šaukštą (vitaminai A ir, D), 
lodo tinktūros po lašą kas po- , 
ra dienų. “Thyroid tablets, gr. 
!4, 100 tablets,” po vieną prieš 
valgį. Gazolinu nesiplaukite. 
Geriau alyva nuvalykite su
tras, arba su “mineral oil.” 
Ir muilo daug nereikia var- 
tot.
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Lietuvos Žemesnieji 
Tarnautojai

♦ Juo ilgiau užsitęsia Lietu
voje kapitalistinio ūkio kri- 
zis ir ilgiau viešpatauja fa
šizmas, tuo sunkesnė naudo
toj pelno našta krinta ne 

-tik ant darbininkų ir darbo 
valstiečių, bet taip pat ir 
a*nt žemesnių tarnautojų. 
Kaip .smarkiai auga jų 
smaugimas ir visoks išnau
dojimas—tekalba patys fak
tai.

nežiūrint ištarnautų ilgų 
metų skaičiaus, seni tarnau
tojai pensijon nebeleidžia
mi visai: jie turi dirbt, kol 
visiškai nebegali; tik tatai 
ištesėję gali tikėtis pensi
jos.

Algų kapojimas valdiško
se įstaigose iššaukė dar 
smarkesnį e k s p 1 oatatorių 
puolimą ant žemesniųjų tar-

Valdiškose įstaigose tar- nautojų visose privatinio po- 
mtojams tenka išsėdėti būdžio įstaigose. Čia sam-nautojams tenka

prie darbo kasdieną po 8 va
landas ir daugiau. Kai ku
riose įstaigose, pav., geležin
keliečiams ir kt. tenka dirb
ti net naktimis. Karšyklų, 
verpyklų, didesnių malūnų 
bei lentpjūvių, krautuvių, 
kooperatyvų, įvairių bend
rovių ir kt. pramonės bei 
prekybos įstaigų tarnauto
jams reikia dirbti kasdien 
net po 12 valandų ir dau
giau. Jiejns darbo laikas 
neapribotas. Baigt dienos 
darbą jie gali tik' su vy
riausio buhalterio arba "ve
dėjo žinia. Užbaigiant mė
nesio, metu ketvirčio ir me- 
tų gale knygas susidaro 
daug\^sunkaus darbo, bet 
kad nereikėtų prisisamdyti 
daugiau tarnautojų, verčia 
tuos pačius dirbti tokiais 
atsitikimais net iki 18-20 
valandų per parą, šoferiai 
ir auto tarnautojai skun
džiasi, kad jie niekada ne
gauna laiko nei pamiegoti, 

‘nei pavalgyt, nei kitu savo 
reikalų atlikt; Kiek jie dir
ba per parą, aišku iš to; kad 
nesenai streikuodami reika
lavo ne daugiau 12 valandų 
darbo dienos. Jie nepažįs
ta nei sekmadienių, nei ki
tų poilsio dienų.

*> Jau anksčiau, kartu su 
»darbininku algų kapojimu, 
fašistų valdžia atėmė ir tar
nautojams visus švenčių, 
trimečių ir kit. priedus, su
mažino ir pagrindinę algą, 

% kuri skaudžiausia palietė 
'žemesnius tarnautojus. Šis 
fašistų valdžios puolimas, 
tai pradžia nepabaigiamos 
eilės vis naujų ir naujų puo
limų — smūgių, nukreiptų 
prieš žemesnius tarnauto
jus. Mažinamas įstaigose jų 
skaičius, o likusieji labiau 

* išnaudojami. V a 1 s t y bės 
draudimo įstaigose, rašo 
‘‘Lietuvos (buožiu) Žinios”, 

“nesenai dar mokėjo tarnau
tojams už viršvalandžius. 
Dabar įsikišo finansų minis
terija ir “visose valstybės 
draudimo įstaigose tarnau

tojams už viršvalandžius ne- 
beužmoka nei kiek.” Girdi, 

4dabar daugelis įstaigų dir
ba po piet veltui, kai nespė
ja apsidirbti...

Šiais metais, pavasarį, 
gelžkelių direktorius įsakė 
atiminėti iš tarnautojų ato
stogas: “kurie tarnyboje ne
tvarkingi, nerangūs, apsilei
dę, arba savo gyvenime pa
krikę, tiems atostogas ma
žinti pusiau, arba visai at
imti.” Norinčių gaut ato

stogas tarnautojų sąrašus 
reikia viršininkams išsiųst 
virš, direktoriui užtvirtint, 
pažymint tarnautojų kate
gorijas. Tas faktas taipgi 
rodo, kad ne visos kategori
jos lygiai rantuojamos. Be 
to didinama tarnautojų at
sakomybė. Už “apsileidi
mus” baudžia net iki 100 li
tų “pabaudos”, arba ta pro
ga ką nori—šalina iš tarny
stės. Mažina ir atiminėja 
tarnautojų pensijas. Dabar,

dytojai jau numušė užmo
kestį tarnautojams apie 50 
nuoš. Provincijoj koopera
tyvuose ir bendrovėse bu
halteriams numuštos algos 
nuo 300 litų maždaug iki 
120 litų mėnesiui. Dabar 
provincijos miesteliuos daž
niausiai sutinkame tarnau
tojų užmokestis 150-100 li
tų. L i g o n i n ės tarnauto
jams Šiauliuose šį metą nu
mušė algas nuo 150 iki 75 
lt. mėnesiui. Provincijos 
susisiekimo šoferiai gauna 
tik po 50 lt. mėnesiui ir už 
tuos pačius pinigus turi ke
lionėse pirkt valgyt, nakvy
nę ir kt,

Mokesčiai
Iki paskutinių metų tar

nautojams už savo gauna
mą algą mokesčių nereikėjo 
mokėt. Bet nuo šių metų 
pradžios Ministerių Kabine
tas jau nustatė įvairioms 
profesijoms minim alinius i 
mokesčius, kuriems mokėt 
visa Lietuva padalinta į 3 
rajonus: 1 rajonas — Kau
nas; 2 raj.—Šiauliai,_ Pane- 
vėžis, Mariampolė, Ukmer
gė; 3 raj.—visos kitos Lie
tuvos vietos. Štai tie už
krautieji metų ‘ mokesčiai 
(litais):

1 ra j. 2 raj. 3raj.
Advokatai, gydytojai- 360 300 240
Privatiniai gynėjai 260 160 100
Inžinieriai, statybinin

kai 160 120 80
Dantų gydytojai, tar

pininkai ir įvairūs 
agentai 120 80 40

Inžinieriai, matininkai 100 60 40
Panti štai, felčeriai, 

matininkai, statybos 
technikai, visų tiky
bų parapijų “klebo
nai” G0 40 24

Prekybos, pramonės ir 
kitų įstaigų tarnau
tojai, f o t o g rafai, 
kirpėjai, siuvėjai 3G 24 12

A k u š erės, visi kiti 
amatninkai ir dva
sininkai 16 12 8

tų, apskričių viršininkų, 
įvairaus rango karininkų, 
ministerijų valdininkų ir ki
tų. Jie perturtingi mokes
čiam mokėti... »

Pirkt po Žąsį!
Dabar, versdami savo kri- 

zio naštą ant biednuomenės 
pečių, fašistai privertė tar
nautojus nuo kiekvieno 50 
litų gaunamos algos pirkt 
iš buožių ir dvarininkų po 
žąsį už 5 lt., toliau numato 
priverst išpirkt pieną, beko
nus ir* t. t. Toks materiali
nis smaugimas varginguo
sius tarnautojus, ypač su 
šeimomis, verčia lįst į sko
las, todėl jie priversti pasi
duot dar didesnei eksplota- 
cijai. Tam tikslui daugelyje 
įstaigų yra sudarytos “tau- 
pomosios-skolinamosios ka
sos.” “Visos tarnautojų ka
sos suorganizuotos pajų (šėt
rų) arba nuolatinių privalo
mų įnašų pagrindu. Pavyz
džiui, pašto, žemės ūkio tar
nautojai turi mokėt privalo
mų įnašų po 2-3.% algos kas 
mėnuo,' kad gautų pasko
los.” Gelžkeliečiai turi įnešt 
300 litų pajų, kad gauti dvi
gubą algą—pajus skolas. 
“Nei viena tarnautojų kasa 
paramos iš niekur negauna 
ir savo atskirų kapitalų ne
turi. Visur surinku pinigus 
iš tarnautoju, tuos pačius 
pinigus skolina tarnauto
jams, bet už specialiai pri
valomus įnašus, o už pasko
lą iš skolininkų (debitoriu) 
atskirai vėl ima po 6%” 
(“L. B. Ž”). “Dabar dau
gelis tarnautojų niekaip ne
begali išlįst iš “taupomųjų” 
kasų, tuo blogiau, kad atsi
skaitymai kasoms neįeina į 
fašistų įstatymais numatytą 
algų išskaitymo tvarka. 
Taip tarnautojui už.privati
nę skolą, už protestuotą tar
nautojo vekselį gali atskai- 
tyt ne daugiau, kaip vieną 
trečdalį jo algos kas mėnuo, 
6 tarnautojų ‘taupomoji”' 
kasa atskaito jiems visą al
gą ir tenka daugeliui pasi
rašyt gale mėnesio algų la
pe negavus nei cento.

“Kasos narių 80% yra įsi
skolinę. o tik 20% tauno” 
(“L.B.Ž.”). Vadinasi. 20% 
pinigingųjų tarnautoju nėr 
“taupomąsias” kasas žiau
riai eksnloatuoia žemes
niuosius tarnautoms. To
kia nat nadėtis ir su gelž- 
keliečių “k o op eratyvais”. 
Per mėnesį tarnautojams 
prisieina imti kreditan, o 
gale mėnesio išskaito kuone 
visa alma; kitus mėnesius lis 
iau sėdi “konnoratyvo” kl- 
š^niuie. Štai kaip parazi
tiškai natarnauia varmintie
siems tarnauto i am s “taupo
mosios” kasos ir jų “koope- 
ypUrvpi Į”

nautojams teikia jų priklau
somybė nuo viršininkų. Nuo 
jų geros ar blogos akies, nuo 
jų žodžio priklauso kiekvie
no žemesniojo tarnautojo 
karjeros likimas. Todėl ta 
aplinkybė verčia juos dirb
tinai taikytis ir laižytis prie 
savo viršininkų. Šie gi pui
kiai sugeba tuo naudotis ir 
niekšingai spaudžia “savo” 
tarnautojus. A s m e n iškos 
negrąžinamos “paskolos”, 
įvairių švenčių proga bran
gios, “dovanos” ir atviri ky
šiai—štai tie “perlai”, ku
riuos gudriai graibsto virši
ninkai iš savo žemesniųjų 
tarnautojų, nekalbant jau 
apie paprastus “užfundiji- 
mus” viršininkams ir daž
nus jiems ruošiamus poki- 
lius, kuriuose žemesniems 
tarnautojams tenka sukišt 
kartais beveik visą algą. Už 
tai net fašistinė valdžia tu
rėjo padaryt gestą, specia
liu įstatymu “uždrausda- 
ma” žem. tarnautojams 
duot, ir viršininkams imt 
dovanas... žinoma, pati ge
riausiai suprasdama, kad* 
tuo tarnautojų išnaudojimo 
nei kiek nesumažins, o dar 
labiau pati apsunkina pa
baudomis. Tatai yra tik 
nevykęs fašistų pasivizgeni- 
mas žem. tarnautojams ir 
noras giliau paslėpt virši- 
ninkų-uzurpatorių veidą.

(Daugiau bus)

Lūšnynų gyventojo-darbinin- 
ko vaikutis New Yorko pur
vynu apsemtoj gatvėj; tur
tingiausio miesto darb. vai
kai neturi kur geriau žais

ti, kaip tik purvinose 
gatvėse

si, bet ne labai šv. Roko Drau
gystė jiems padeda. Kliubas 
dar jaunas, o svetainės nelei
džia turėti be apmokėjimo.

Girdėjau, kad jaunuoliai 
rengia teatrą. Veliju jiems 
pasisekimo.

ALDLD kuopa irgi nutarė 
perstatyti teatrą. Man rodos, 
kad jie žada lošti “Moteris 
Gatvėje.” Tai yra visai nau
jai išleistas veikalas. Jau la
bai senai mūsų miestelyje be
buvo koks teatras; būtų gerai, 
jei draugai subrustų, nes žmo
nės yra pasiilgę teatro.

Trečias Puslapis,
• < 4 . < » ■ *

Newark, N. J.
“Laisvės” bazarui aukotojų' 

sąraše įvyko klaida, nepas
kelbta aukotojų vardai. Drg. 
Žukauskienės priduotoj blar - 
koj buvo pažymėta, kad m o 
“parės” pas Žukauskus $1, 
taipgi d. O. Astapuk aukavo 
paduškaitę su darbininkų em
blema—kūju ir pjautuvu; o 
“Laisvėj” nebuvo paskelbta.

Hudson, Mass

kita stočiai WAAB, Boston, 
Mass.

Per šį susirinkimą draugai 
ir draugės išreiškė savo mintis, 
ragindami ir kitų kolonijų su
sipratusius -darbininkus ir ap- 
švietos organizacijas bei kuo
pas apsvarstyt šiuos klausi
mus, kaip kunigo Kneižio 
skleidžiamus melus per radio, 
taip A. Smetonos kankinimus 
politinių kalinių.

Susirinkime Buvęs.

Mirė draugas William Do- 
muviez, apie 40 metų ^am
žiaus, nuo širdies ligos, Buvo 
narys Lietuvių Ukėsų Kliubo 
ir LDS. Nors draugas ir įsiger- 
davo, bet buvo tykus, prita
riantis darbininkų judėjimui. 
Buvo “Laisvės” skaitytojas. 
Paliko Lietuvoj brolį ir, gal, 
draugų Chicagoj, nes jis ten 
yra dirbęs.

Aš.

Telefonas: Evergreen 7-7770.

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Sena) dirbąs graborystes pro
fesijoje ir Brooklyno apylin
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems
Saukite dieną ar naktj

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y. '

Baltimore, Md.

SENOJI TĖVYNE JUS LAUKIA
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą

Gegužės 25, 1934 m., faši
stinio “Liet. Aido” praneši
mu, finansų ministerija pa
pildomai parėdė, kad visų 
restoranų, kavinių, ir toly
gių įstaigų pardavėjai taip 
pat skiriami prie “proto 
darbininkų”, todėl samdyto
jas turi išskaityt iš jų už
darbio po 10% kas mėnuo
bet ne mažiau 3 litų už mė-< 
nesį. Vadinasi, visi tarnau
tojai, kurie gauna algos ma
žiau, kaip 30 lt. per mėnesį, 
turi mokėt mokesčių vistiek 
ne mažiau 3 litų, tai yra 
maž daug du kart daugiau, 
kaip 2 ir 3 rajonų kunigai, 
rabinai, popai ir 3 rajono 
klebonai. Bet šitie visi už
krautieji mokesčiai yra lai
kini ir tik minimaliniai. To
dėl reikia manyt, kad galu-, 
tinai nustatyti mokesčiai 
bus dar gerokai didesni. 
Dabar jie jau apima ne tik 
^isus žemiausius tarnauto
juos, bet net ir fizinius dar- 
bininkus-amatninkus ir tik
rus įstaigų, parduotuvių ir 
kitų vietų tarnus. Betmei 
vienas IJinansų Ministerijos 
parėdymas neliečia tokių, 
kaip policijos bei nuovadų 
viršininkų, karo komendan-

Ypatingų sunkumu tar

Amerikos Legiono ko- 
mandierius, Belgrano, rei
kalauja J. V. kongreso 
komitete išmokėti karo 

veteranams bonus.

Protestuojame Prieš Kunigą 
Kneižį ir Smetoną

Kovo 10 d. įvyko Lietuvių 
Laisvės Pašalpinės Draugijos 
susirinkimas. Po visų kitų 
draugijos reikalų, buvo paga
minta mūsų draugų dvi geros 
rezoliucijos: viena prieš Lie
tuvos prezidentą Antaną Sme
toną už kankinimą politinių 
kalinių per savo žvalgybą; an
tra rezoliucija prieš kunigą 
Kneižį ir jo skleidžiamus me
lus prieš Sovietų Sąjungą per 
radio stotį W.A.A.B., Boston, 
Mass.

Abi rezoliucijos tapo pri
imtos draugijos susirinkime be 
jokių didelių komentarų.

Hudsono lietuviai darbinin
kai ir darbininkės laikė* masi
nį susirinkimą, atžymėjimui 
darbininkių dienos kovo 8-tą. 
1935 m* L.P.K. Svetainėje, 17 
School St. Visi išnešė protes
to rezoliuciją prieš kunigą 
Kneižį ir skleidžiamus melus 
per radio stotį. W A AB. čia pa
duodu visą tekstą tos rezoliu
cijos :

“Mes, kaipo dalis susipra
tusių darbininkų, apkalbėię 
“Darbininko” vedamą radio 
valandą kas šeštadieniais 2 
valanda po pietų, suradom, 
skleidžiamus melus. Kadangi 
kunigas Kneižis , programos 
pertraukoje varo bjaurią agi
taciją prieš Sovietų Sąjungą, 
todėl mes visi esanti šiame su
sirinkime griežtai protestuo- 
jam prieš kunigą Kneižį ir jo 
melus, imtus iš Hearsto laik
raščių.

“Mes reikalaujam, kad ku
nigas Kneižis liautųsi varęs 
tokią šlykščią agitaciją prieš 
darbininkų tėvynę, Sovietų 
Sąjungą, per radio stotį WAA 
B Boston, Mass., savo progra
mos pertraukose.”

Pasirašo pirmininkas,
J. Juškevičius.

Aukų surinkta į Agitacijos 
Fondą $5.50.

WIR Beno ir Rusų-Ukrainų 
Choro Bankieto

šis parengimas įvyko sek
madienį, kovo 10 d. Jis buvo 
rengiamas trijų dailės organi
zacijų, tai yra WIR Beno, Ru
sų-Ukrainų Choro ir žydų 
Choro, iš kurių norima sutver
ti Lygą (sąjungą) Baltimorėj. 
Bet ne viskas įvyko, kaip bu
vo rengiama, nes žydams cen
tras atsiuntė kalbėtoją su mar
šrutu, kuris ką tik pargrįžo iš 
Biro-Birdžan, kur jis buvo pa
siųstas, kaipo Amerikos žydų 
atstovas. Todėl žydai negalėjo 
dalyvauti tame mūs bankiete, 
bet jie neatsisakė visai, nors 
delegatus paskyrė, kad daly
vautų mūs bankiete ir jie pri
sižada veikti su mumis ant to
liau.

Kitais atžvilgiais parengi
mas buvo sėkmingas. Kada 
pirmininkas atidarė pasikal
bėjimą, d. Finkel, žydų Choro 
delegatas, pasakė trumpą pra- 
kalbėlę. Draugas Shenk, nuo 
Ukrainų-Rusų Choro, taipgi 
vėlino vienybės ir geresnio vei
kimo dailės srityje ir visokiose 
kovose; dar pasakė keletą žo
džių d. Silvestras, nuo rusu, ir 
d. Geser, nuo-WIR Beno. Pir
mininkavo S. Raymond.

Dėkavojame mūs geroms 
gaspadinėms, draugėms Sta
nienei ir Raymond, už paga
minimą gerų valgių/ kuriais 
visi buvo • pilnai patenkinti. 
Ačiū dd. Deltuvams už paau- 
kavimą bankietui bulvių ir 
gardžios mėsos, taipgi ačiū ir 
visiems atsilankiusiems ir pa- 
rėmusiems tą mūsų padengi
ma, v ,

iš

S. Raymond.

Rumford, Me
buvo 
visai 
biskį

kuo

Man rodos, kad jau labai 
senai iš mūsų miestelio 
rašyta. Bet mes dar ne 
numirę, tai reikia nors 
naujienų parašyti.

Praeitą mėnesį LDS 28
pa surengė labai ‘puikius pie
tus. Draugai komisijoj gerai 
pasidarbavo, tai ir jjelno labai 
gerai liko. Su kuriais kalbė
jau, visi taria, kad pietūs pati-

• Kovo 10 d. LDS 66 kuopa Į ko. Kaip nepatiks kalą
laikė savo susirinkimą, po visų 
kitų kuopos reikalų, priimta 
vienbalsiai dvi rezoliucijos: 
Viena prieš Lietuvos preziden
tą Antaną Smetoną, kita prieš 
kunigą Kneižį. Viena bus pa
siųsta į Lietuvą A. Smetonai,

.kutai.
Kuopa paaukavo Scottsbbęo 
jaunuolių gynimui 
nors biskį ir mes 
prie jų gelbėjimo.

Yra Rumfordė 
naujas Jaunuolių Kliubas. Ge
rai, kad jaunuoliai darbuoja-

$10. Gerai> 
prisi dejom

susitveręs

GREIČIAUSIA KELIONĖ 
Į LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN.
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY NIW YORK

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

čia

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad 'mano patarnavi
mas bus atatinkamiausia’s 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
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I 
3

Notary Public Tek STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi- 
maį bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Drg. Mickevičiaus-Kapsuko Paminėjimas 
Gerai Pavyko; Daug Buvo Katalikų ir Kitų 

Pažiūrų Darbininkų
CLEVELAND, Ohio. — 101 Kokią “laisvę” ginti “Drau- 

d. kovo, Lietuvių Draugijų 
Svetainėje, vietos Komunistų 
Frakcija turėjo sėkmingą drg. 
Vinco Mickevičiaus-Kapsuko 
mirties minėjimą. Lyros Cho
ras prie sustojusios pilnos sve
tainės žmonių sudainavo “Lai
dotuvių Maršą” ir “Internacio
nalą”. Susėdus publikai sudai
navo dar keturias dainas. 
Žmonės neleidžia—ploja, nori 
daugiau. Dar sudainuoja.

Po dainų kalbėjo d. J. Ga- 
siunas, iš Pittsburgh, Pa., ku
ris pasakė labai atatinkamą 
pagarbos-atminties drg. Kap
sukui prakalbą. Anot kalbėto
jo, d. Kapsukas buvo didelis 
veikėjas, vadas darbininkų. Jis 
buvo plačiojo pasaulio darbi
ninkų žinomas. Jojo gailisi ne 
vien Lietuvos darbininkai, del 
kurių daugiausiai dirbo ir sa
vo visą gyvenimą paaukavo, 
bet ir platus darbo pasaulis, 
kuriame jis—Kapsukas 
svarbią rolę.

Nežiūrint, kad jis buvo pa-1 mas ir kiti paleidžia paskalas,

bernai-mer- 
badavo ir 
virš minėtų 
Pas “Drau-

lošė

gas” rekomendavo ? Aišku, 
kad dvarponių, kunigų ir buo
žių, kurie pralobo karo laike, 
kuomet Lietuvos 
gos, biednuomenė 
savo kraują liejo 
parazitų naudai.
gą,” ne karas ir caro-kaizerio 
imperialistinė tvarka atne
šė lietuvai nelaimę, badą; ne 
išlepusi supuvusi ponija atne
šė ligas, bet darbininkų klasės 
liuosuotojas, mokytojas, vadas 
drg. Kapsukas, kuris organiza
vo Lietuvos darbininkus pra-? 
šalinti tą visą supuvimą. Kaip 
begėdiškai kunigų • organas 
“Draugas” tuomet melavo ir 
šmeižė drg. Kapsuką. Taip ly
giai ir dabar atsineša linkui 
jo mirties—vadindamas Kapr 
suką išgama.
Priešai Paskelbia Drg. Kapsu

ką Mirusiu, Kaip ir Leniną 
Tuo Kartu

Pabaigoje 1919 m. kun. Tu-

k Ii- 
iiverstinai 

drg. Kapsu- 
lepų, minkš- 
kunigo gyve- 
aštrų, sunkų

siturinčio ūkininko sūnus, 
rio tėvai norėjo 
kunigu padaryti, 
kas pasirinko ne 
tą ir pertekliaus 
nimą, bet kietą,
kovos, kalėjimo-katorgos kelią 
už darbininkų klasės pasiliuo- 
savimą. Nuo pat jaunų dienų 
stoja prakilnios idėjos darbą 
dirbti. Nuo 1905 metų papuo
la kalėjimam Ištrūksta. Dirba 
prie ‘Naujos Gadynės/ ‘Skar-l 
do’ ir ‘žarijos,’ šelpia raštais 
jau iš kalėjimo.

Toliaus, kalėjimas, katorga- 
etapai, Sibiras... Susiėjimas 
su Sverdlovu ir kitais Rusijos 
revoliucionieriais. Pabėga iš 
Sibiro, keliauja tūkstančius 
mylių per Rusiją Lietuvon ir 
per Vokietiją Austrijon. Iš 
čia škotijon prie darbo. 1916 
—Amerikon. Dirba prie “Ko
vos”. Paima redaguoti iš Gri
gaičio “Naująją Gadynę.” Sa
ko prakalbas. Organizuoja 
moteris, jaunimą. Kovoja su 
dešiniaisiais: Michel sonais, 
Purviais, Grigaičiu ir Prūsei-1 
ka.

Rašėjas šio paminėjimo pri
simena kairiųjų organizacijų 
konferenciją, kuri įvyko 1 d. 
bal., 1917 m., Brooklyne, kuo
met Michelsonas, Bagočius, 
Hermanienė ir keletas kitų, 
kurie negalėjo atsigėrėt Ke
renskio valdžia, norėjo išnešt 
pagarbos rezoliuciją. Drg. 
Kapsukas tuomet pasakė:

“Draugai, Kerenskio 
džia nėra darbininkų 
džia. Kerenskio valdžia
ko gero darbininkam nepa
darė. Žemė dar nepadalinta, 
taika nei nebandoma daryt, 
badaujanti n e a p r ū p intL 
Dvarponiai ir kunigija val
do didžiausius žemės plotus, 
o darbininkai badauja.” 
Kaip su aiškiu bolševikišku 

permatymu čia buvo draugo 
Kapsuko pasakyta. Bet Her
manienė ir Ko. užrėkė, kad 
Kapsukas užsipuola. Jie išne
šė mažumos rezoliuciją už 
Kerenskį. Draugas Kapsukas 
gavo 95 nūoš. konferencijos 
pritarimo. Vėliaus jis grįžta 
su d. Giedriu Rusijon. Petro
grade eina vyriausio finansų 
vedėjo pareigas. Užima kitas 
svarbias revoliucines aukštas 
vietas. 1918-1919 m. matome 
draugą. Kapsuką Lietuvoje da
lyvaujant darbininkų kovose. 
Kunigų “Draugas” štai kaip 
tuomet aprašė drg. Kapsuko 
buvimą Lietuvoje:

“G a 1 i m a šnekėti apie 
daugelį kitų Kapsuko.. . . 
Lietuvon atneštų nedorybių 
•spaudos laisvės panaikini
mą, atplūdusį ištvirkimą ir 
bjaurias su bolševikais at
neštas Lietuvon ligas.”

kad Kapsukas mirė Dvinske. 
Vėliaus pranešė per J. Vileišį, 
kad Smolenske. Tuomet nuliū
dę mes skaitėme 
se” No. 1, 1920, 
suko įvertinimą;

“kuomi N.
Rusijos darbininkams, kuo
mi Karolis Liebknechtas ar
ba Rožė Luxemburg buvo 
Vokietijos d a r b in inkams, 
tuojni Kapsukas buvo lietu
viams darbininkams.”
Bet, kaip mes susipratę ’(kar

“Moterų Bal- 
draugo Kap- 
tenai rašė:
Leninas yra

dąrbąn .už prayedimą biliaus 
JL R. 2827, kuris jau pasekė 
šalies kongresą. Valstijos sei- 
m.elyj yra įneštas tuo apačių 
klausimu bilius H. B. 136. 
Progresyvės lietuvių darbi
ninkų draugijos maž ne. visos 
telegramas, rezoliucijas yra 
pasiuntę kongresmanams, La
bor Committee, reikalauja 
balsuoti už vienatinį tikrą 
darbininkų bilių H. R. 2827. 
Taipgi jos visos yra užgyrę jį 
ir siuntę delegatus į Washing- 
toną Bedarbių Kongresą, kur 
tas bilius buvo plačiųjų dar
bininkų organizacijų ir unijų 
užgirtas, priimtas ir per kon- 
gręsmaną Lundeeną įneštas į 
J. V. Kongresą.; Dabar pana
šus jam yra, įneštas į Ohio 
valstijos seimų, čion ir tas pats 
daryta. Siųsta telegramos, re
zoliucijos, laiškai ir raginimai, 
kad valstijos atstovai už tąjį 
bilių balsuotų. Pastaruoju lai
ku, po 19 d. vasario masinio 
susirinkimo, kur buvo tuo 
klausimu išrinktas laikinas 
komitetas iš apie 16-kos drau
gijų, išsijudina daugiau drau
gijų į šitą taip svarbų darbą. 
Draugijos užgiria to masinio 
susirinkimo žingsnį ir renka 
pastovius narius į komitetą, 
varymui to darbo ant toliaus 
ir išvystymui jo platesne pa
pėde.' 25 d. kovo įvyks iš eilės 
antras bendro fronto komite- 

ir neganėtinai juos ” maskuo- to susirinkimas. Lietuvių Sve- 
jam. Dabar matome, kaip aiš- 1 
kiai drg. Kapsukas Pruseiką- vai. vakare.. 
Butkų pažino, kaipo nepatai- ^ 
somus oportunistus. Dabar visi 
matome, kur jie nuėjo. Maža1 
grupelė beseka juos.

Užsibaigus prakalbom, žmo
nės nenoriai >skirstėsi. Aukų 
surinkta virš 11 dol. Visiem 
patiko d? ,J. Gasiuno.prakalba.

J. M-kaJ

žinia nebuvo teisingą. Tuęmet 
amerikiečiams draugas Gięd-i 
rys (1926 m, Smetonos sušau
dytas) rąšė; “Vincas dąr kru
ta gana smarkiai, nežiūrint,: 
kad džiova jį, kankina se
nai, . . ”■

Visi darbininkų klasės pra
šai įkainavo draugą Kapsu
ką, kaipo gabų, didelį darbi
ninkų vadą-organįzatorių, to
dėl jie. ir šmeižė- ir mirusiu 
skelbė. Mes tuomet apie . jo 
didumą tiek nežinojome, kiek 
dabar iš. jojo vėlesnių nuveik
tų darbų, pamokinimų patyrė
me.

Turiu dar sugrįžti prie d. J. 
Gasiuno kalbos, khrios pabai
goje pažymėjo, kaip rūpestin
gai drg. Kapsukas tėmijo mū
sų amerikiečių veikimą, ir duo
davo mum patarimų. 1922.me- 
tais kovoje prieš begalų “kai
rumą” Baltrušaitienės tipo,, 
kuri dabar yra nuėjus pas fa
šistus, prieš Pruseikos-But- 
kaus, pastangas išplėšti lietu
vių darbininkų spaudą, iš po 
Komunistų Partijos vadovybės 
—drg. Kapsukas su d. Anga- 
riečiu mums abiejuose atve
juose nurodė, kaip reikia ko
voti iš principo su oportunis
tais. Mums jie tuojaus paste
bėjo, kad mes neganėtinai su 
Pruseika ir Butkum kovojam

rinkime, čia tuojaus Bedarbių 
17 kuopos nariai paėmė jų 
dalyką ir susidėję su Wade 
Parko kuopa į keturias dienas 
išgavo Žilinskam pašalpą. 
Kuomet 17 kp. narys d. Bau
ža ir Cleveland© Progresyvių 
Draugijų. Sąryšio sekr. J. Ma
žeika nuėję, pašalpos stotin 
pareikalavo jos viršininkų 
Draugijos vardu paaiškinti 
priežastį, kodėl jiem neduoda
ma pašalpa, tai. gauta visai 
kitas atsakymas: “Žilinskai 
tūlos blankos neišpildė.” Pa
davus blanką ir pasakius, kad 
jie turi tuojaus gauti pašal
pą, prižadėjo išpildyti. Už 
dviejų dienų, 7 d. kovo jiem 
buvo išduota pašalpa.
Duktė.. Dolerį Uždirbdama Sa

vaitei Maitino Tėvus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
NEWARK, N. J.

ILD 19 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyks trečiadienį, 20 dieną 
kovo (March), 180 New York Ave., 
8-tą vai. vakare. Visi nariai būtinai 
turite dalyvauti, nes yrą daug svar
bių 
bus

dalykų aptarti. Po susirinkimų 
svarbios diskusijos.

Sekretorius M. D.
(66-67)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopa rengia prakal

bas. Įvyks ketvirtadienį, kovo 21. d., 
7:30 vai. vakare, Laisvės Choro Sve
tainėj}, 57 Park Street.

Kalbėtoja bus drg. Z. C. Mažeikie
nė iš Cleveland, Ohio. Jinai kalbės 
apie kasdieninius darbininkų reika-

lūs, taip pat apie Sovietų Sąjungų. 
Yra labai svarbu, kad darbininkai 
lankytųsi į darbininkiškas prakalbas, 
kad galėtume suprasti daugiau sąvo 
kią sės reikalus ir mokytis *vesti ko
vą sji išnaudotojais.

Todėl draugės ir draugai, pama
tę šitą pranešimą, ne tik patys da
lyvaukite, bet -išgarsinkite gerai ir 
raginkite savo pažįstamus dalyvauti.

Užkyiečia Komisija.
(65-67)

Kapsuko Paveikslai

tainėj, 6835 Superior Ave.,

val- 
val- 
nie-

Cleveland© Kronika
Nenaudingi Gyvūnai

Kovo 10 d. miesto svetainėn 
(Public Auditorium) poniutės 
suvedė 1,143 šunis. Net ir 
miesto majoras Davis atėjo pa
žiūrėti, kaip gražiai užlaikyti, 
apžiūrėti tie šuneliai. Yra 
kuom pasidžiaugti dykaduo
niam, ba kaip tie šunys, taip 
ir patys ponai minta, darbinin
kų prakaitu. Kiti gyrės, kad 
jų šuneliai ir operacijas turė
ję, o dabar sveiki, *

Ponai mėto pinigus nerei
kalingiem daiktam. Vienas po
nas, Frank Callahan, išgaišus 
jo šuniui tūkstantį dolerių pra
leido jo laidotuvėms. Vaikai 
gėles nešė prie šuns grabo. Jie 
nesumano ant ko pinigus leis
ti. Jie laiko tuos šunelius, kad 
nusibovyti, kaip maži vaikai, 
nes daug pinigų ir laiko turi, 
tai nesumano, kaip save užga
nėdinti. Jie apeina viską, ko 
jų akys ir širdis panori.

Jie žino, kad darbininkas, 
suklaidintas kunigų ir visokių 
bauginimų, dar nesupranta, 
kad reikia, ir kaip reikia nusi
kratyti išnaudotojų, todėl ne
ša tą jungą: valgo prasčiaųsį 
maistą, dėvi pigiausias drapa
nas, apkrautas visokiomis mo- 
kestimis-taksais, neturi už ką 
daktaro pasišaukti susirgus 
šeimynai; nes turčiui paauka
vo savo ąpekas, savo uždarbį 
—viską atidavė ir pats gyvas 
pusta po urvus.

šiandien Clevelande darbi
ninkų pilna ant “dumpų.” Gy
vena, kaip,.laukiamai urvuose 
sulindę, “fltfphauzėj” sukimš
ti. Tegul majoras Davis nuei-, 
na apžiūrėti tuos “dumpus” 
ar “flophauzcą,” tai pamatys, 
kad tie žmonės, ką krovė tur
tą šios šalies ponam, dabar iš
mesti kartu su. tom išmatom, 
ką nuo visų atlikę. Kada jie 
neteko spėkų—jie niekam ne
reikalingi, niekas jais* nesirū
pina, nes ponai, kurie juos iš
metė, turi rūpintis šunimis ir 
kitais nereikalingais daiktais.

Ateis laikas, kad darbinin-

kai susipras. Jie patys sunau
dos savo rankomis padarytus 
turtus, neatiduos tiems para
zitams, kurie mus laiko že
ngiau už šunis. Ponai šunis še
ria geriausiu maistu, aprūpina 
daktarais, duoda geriausią 
priežiūrą. O mes ką turim? 
Mėto iš stubų. Bankai sugrai
bė viso amžiaus uždarbį, atė
mė 
ko 
me 
k°,
liuošuot iš tos priespaudos.

Dilgėlė.

viską, ką turėjai. Ant’vis- 
uždėjo taksas. Ir ką turi- 
daryti? Nieko jau nebeli- 
tik organizuotis ir pasi-

Bedarbiai Organizuojasi Ko
von Prieš Pasilpo j imą. Nuka
poti Pašalpą Įsisiūbuoja, 
Bendro Fronto,, Veikimas 
Del Bedarbių. Biliaus H. R. 
2827 ir, H> B. 12(x Lietuvių 
Šeimynai Išgauta Pašalpa, 
Kurios Negavo Per du Metu.

Kuomet tarpe gub. Martin 
L. Davey ir Federates Pašal
pos Administracijos eina “gin
čai,” kas tvarkys šėlpimą be
darbių* Ohio valstijoj nuo 1 
d. balandžio, bedarbiai mato, 
kad tas visas “ginčo argumen
tas” yra tyčia, sąmokslas pa
darytas, kaip,sėkmingiau. per
varyti 20 nuoš. pašalpos nu
kirtimą. Guber. Davey kalba 
apie sutvarkymą- pašalpos ant 
“tikrų bizniškų pamatų.” Be
darbiai žino gerai tą prie ka
pitalistinės tvarkos gražiai 
skambantį “sutvarkymą,” ku
ris daugelį kartų praeityj at
siėjo bedarbių, iškaščiais. Tai
gi dabar Bedarbių. Tarybos su 
vietos Mažų Namų ir. Žemės 
Savininkų ir kitomis darbinin
kų organizacijomis rengiasi 
prię plątaųs. B_ędąjrbių! Pašal
pos. stočių pikjeto ir didelės 
demonstraęijos, kuri įvyks 21. 
d. kovo.
Bendra Fronto Spaudimas del 
Bedarbių Ap.draudos . Bilių H*;

R. 2827 ir H. B> 126
Lietuvių draugijos nors lė

tai pradeda išsijudinti kovon-

To Komiteto Pagalba Išgauta 
Lietuvių Šeimynai Pašalpa
žiliifiskų šeima, 1019 E. 70th 

St., nuo 1930 metų be darbo. 
Antras metas ėjo į pašalpos 
stotį, E< 45 ir St. Clair Ave.,, 
įpet .buvo .viskas perniek.. Ųa.- 
šalpps viršinįnkai mažai varto
jančius anglų kalbą juos vi
saip vargino. Liepė pirmiau
sia parduoti seną pagedusį au
tomobilių, kitaip, “sulyg pat
varkymo,” jie pašalpos negali 
gauti. Vėliaus tie žmonės, iš
girdę Bedarbių Tarybos ko
vas už bedarbius, prisidėjo 
prie St. Clair E. 55-tos kuo
pos. Tai buvo 1933 m. Tos 
bedarbių kuopos komitetas ir
gi mažai galėjo pagelbėti, ne
suprasdamas pašalpos virši
ninkų. miklių triksų. Komite
tui nusidavus, juos pas save 
pasivadinę, pareiškė, kad “Ži
linskai turi bankoj pinigų, 
namus ir automob., ar jum 
ne gėda už tokius kovoti?” 
Menkai apsipažinę darbinin- 
kai-bedarbiai komitete, nety
rinėjo toliau. Komitet., nieko 
tięms, žmonėms nepranešęs, 
“dropino” jų reikalą. O tie be
darbiai manė, kad ir čia, tik 
už artimus draugus ir slavus 
kovojama, bet ne už juos. 
Praėjo apie kiek laiko, jie 
vėl eina patys, bet viskas per
niek.

M.etams praslinkus jie vėl 
įstoja kiton kuopon bedarbių, 
kur randasi daugiau lietuvių, 
t. y. prie Wade Park Ąve. 
Nusiduoda su komitetu į tą ^pa
čią pašalpos, sįotį. Vėl. g^ųna, 
tą patį atsakymą: “turi par
duoti mašiną, kitaip negali 
gauti pašalpos.” šis klausi
mas negalęjimo išgauti pašalp. 
buvo .iškeltas pačios Žilinskie
nės, 28 d. vasario Lietuvių. 
Draugijų ’bendro fronto sųsi-

Turėdami žmogų ant kam
bario, už kurį įeidavo apie 5. 
dol. kas du m.ėn., turėjo sena 
duona ir vandeniu maitintis. 
Duktė gavo darbą 1 dol. sa
vaitėj, šelpė, gelbėjo tėvus ir 
25 metų brolį, kuris gyveno 
kartu su jais. Nežiūrint, kaip 
sunku buvo jiem gyventi, bet 
pašalpos užžiūrėtojai nekreipė 
atydbs į tai. Žilinskai parodė 
(rašančiam šią žinią) kavos 
puodą, kuriame “kava” buvo 
suakmenėjusi. Ji ten‘buvo lai
koma, taupoma, kad ištektų 
svaro, dviem mėnesiam. Patsai 
Žilinskas pasakojo, kad jam 
užeidavęs galvos skaudėjimas, 
vedantis imi e sumišimo, kuo
met į juos pašalpos stotyje ne
buvo kreipiama atydos ir na
mie reikėjo iš mergaitės do
lerį imti.

Bet ar jie pirmi ir paskuti
niai, kurie yra priversti ba
dauti ir gyventi ? šiandieną 
jau ^aiškiau negali būti,r kad 
mums visiem reikia burtis įl 
Bedarbių Tarybas, Mažų Na
mų ir žemės Savininkų orga
nizacijas. Taipgi turime bu-! 
da.voti bendro fronto ideią, j 
vesti kuoplačiausį darbą už Į 
pravedimą bedarbių Socialės 
Apdraudos Biliaus H. R. 2827. 
Tai vienatinis apsigynimas 
nuo bado.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc.

Augščiausios paskolos 
B rook lyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.*
Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at
mintos vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI- 

ČIUS-KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite
H T A TU Ut" 5 5

*427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių .vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paąkilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai, liepia skaityti.
' Pirkite ją dabąr, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimu? su $1.25 

adresuokjt:
J. barkus 

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

*

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
® naujus paveiks

lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

ir

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2Dviejy Svarų Dėžė 70 
6 Skirtingi] Rūšių • v C 

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 
mokestį. Galite mokėti pašto 

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

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

• NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čja yrą,., paikus pąsirinkįmaą, 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų,. n)Qįęriš^ųx poękętbook’ų ; 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET ; 
BROOKLYN, N. Y,

i i rTU-r-nj.m-irnfnm.-.iT. ,n -r------- tt-.i n h ' i —

T

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

“Naudokite Medų Vietoj Cukraus,”-
Saka Daktaras J- J» K&škiaučiuą

KA1NA: Kvorta 75a, Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų, vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

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.OO. Knyga aprašo 1905 metų revo
liuciją Lietuvoje ir padėtį caro kalėjimuose. Knygos 
jau mažai turime ir kas norite gauti, tai pasiskubin
kite su užsakymais.

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietą 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.

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
ši knyga turį 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.
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AUGŠČ1AUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 55121335 Medley St.,

LAISVA.

PROTOKOLAS
XPLA Pirmo Apskričio Metinės Kon
ferencijos. Kuri Įvyko Vasario 24 d., 
1935, L.M.D. Svetainėje, 142 Orr St„ 

Pittsburgh, Pa.
* 1) Konferenciją atidarė 1-mo Aps

kričio organizatorius drg. Geo. Ur
bonas 1 vai. 30 min. po pietų.

2) Organizatorius, kaipo konferen
cijos pirmininkas, paskyrė į manda- 
datų komisiją dd. A. Sliekienę ir J. 
Urboną. Kolei komisija sutvarkė 
mandatus, pirm, kvietė iš kuopų de

legatus pasakyti žodį kitą šio suva
žiavimo reikalais. Nesiradus iš de
legatų kam kalbėti, buvo pakviestas 
APLA. Centro Sekretorius .1. Ga- 
siunas.

Drg. J. Gasiunas savo trumpoj pra- 
kalbėlėj perbėgo APLA. draugijos 
reikalus, taipgi ir šios dienos darbi
ninkiškus reikalus palietė:

3) Mandatų komisija raportavo, 
kad randas delegatų nuo šių APLA. 
kuopų: 2-ros kp.—A. Valeika; 7-tos 
kp.—j. D. Sliekas ir J. Gasiunas;

»8-tos kp.—J. Urbonas; 14-tos kp.— 
G. Urbonas; 17-tos kp.—V. Masiu- 
lunas ir K. Benderis; 29-tos kp.—A. 
Kubilskis; 50-tos kp.—P. Norkus, K. 
Bogužas' ir J. Monski; nuo 45-tos 
kuopos buvo prisiųstas laiškutis ir 
pažymėta, kad nebuvo rinktas dele- | 
gatas, bet konferencijoj randas O. 
Padubonis. Nutarta suteikti balsą.
<Viso delegatų dalyvavo 12 nuo 7 

kuopų ir APLA. Centro Komitetas, 
kaipo svečiai: J. Gataveckas, J. Ga
siunas ir A. Žvirblis; APLA. 1-mo 
Apskričio visas veikiantysis komite
tas. Viso 19 ypatų.

4) Vardošaukis 1-mo Apskričio 
komiteto, buvo visi .

5) Įnešimas vienbalsiai priimtas, 
kad senasis 1-mo Apskričio veikian
tysis komitetas vestų visą šios kon
ferencijos tvarką. Komitetas sutiko.

6) Skaitytas protokolas 7-tos kon
ferencijos ir priimtas. Skaitytas pro- 
tokalas—pusmetinio- suvažiavimo-ar. 
pastebėta, kad suvažiavimo sekr. ne
užrašė taip, kaip buvo svarstyta ir 
nutarta. Duota pastaba A. Jan
kauskui už neatlikimą savo pareigų, 
kaipo 1-mo Apskri. protokolų sekr. 
—= . a™ »................ .» ■ r.

Pirmo Apskričio organizatorius
G. Urbonas raštiškai išduoda- 

savo raportą pažymėjo, kad 
m. darbavosi palei savo išgalę

pa

ra
pa

A. Jankauskas palikęs protokolų 
knygą, kaip 2 vai. 45 min., išėjo iš 
svetainės niekam nieko nesakęs. Į 
jo vietą išrinktas J. Monski.

7) 
drg. 
mas 
1934
ir supratimą, kaip Pirmam Apskri
čiui, taip ir visai APLA. draugijai. 
Raportas priimtas.

.Organizatoriaus pagelbininko 
portas priimtas.

Fin. sekretoriaus ir iždininko 
portai priimti. Iš raportų buvo
žymėta, kad su vasario 24 d. š. m. 
1-mo Apskr. ižde randas $20.03. Ra
portai priimti.

Kuopų delegatų raportai priimti. 
Iš raportų paaiškėjo, kad Pirmam 
Apskrityj kuopos pradeda gerai dar
buotis gavime naujų narių ir rėmi
me darbininkiško judėjimo.

8) Neužbaigtų reikalų nebuvo.
9) Nauji sumanymai ir įnešimai 

delei Pirmo Apskričio ir visos APLA 
draugijos gerovės.

Įnešta ir nutarta, kad I-mas Aps. 
dėtų visas pastangas, kad kuopos, 
kurios nepriklauso apskrity, būtų Ap
skričio narėmis.

Įnešta ir nutarta, kad l-rno Aps
kričio ribose būtų varoma agitacija 
kuopose delei gavimo naujų narių.

Įnešta ir nutarta, kad 1-mas Aps
kritys surengtų biznišką parengimą 
prieš ateinantį APLA. Seimą ir tą 
pelną paskirtų delei kuopų delegatų 
kelionės lėšų į seimą padengimo. Pa
taisymas priimtas ir nutarta, kad 
kuopos, kurios nęra užsimokėję į 
1-mą Apskritį už 1935 m., bet jeigu 
užsimokės prieš seimą, tai jų dele
gatai bus 1-mo Apskričio lėšomis ve
žami j APLA. ateinantį seimą.

Įnešta ir nutarta, kad APLA 1-mo 
Apskr. veikiantysis komitetas sykiu 
su ALDLD 4-tu Apskričiu surengtų 
prakalbų maršrutą, kuris prasidės 
kovo 27 d. š. m., ir kalbėtojais kvies
ti dd. Lekavičių ir Mažeikienę.

Įnešta ir nutarta, kad APLA. Cen- 
tro-JBild. Komitetąs^pajiktų^ikLgruo- 
džio 31 š. m. naujai jstojantiems na
riams į APLA. draugiją tą patį įs
tojimo mokestį, koks yra laike va
jaus. I : r*

Įnešta ir nutarta, kad iš APLA

J. Gataveckas ir Sekr. J. 
pažymėdami, kad šiame 

viskas tvarkoje, pinigiškas 
stovis yra virš šimtu nuo-

1-mo Apskričio veikiančiojo komite
to vienas narys būtų kaipo atstovas 
Tarptautiškam Knygyne.

Įnešta ir nutarta, kad iš APLA. 
1-mo Apskričio iždo būtų paskirta 
$2 delei Tarptautinės Mokyklos, kuri 
yra kuriama Pittsburgh, Pa.

Įnešta ir nutarta, kad 1-mas Aps
kritys paimtų H. R. 2827 (Socialūs 
Apdraudos biliaus) reikalavimų 100 
kopijų ir užsimokėtų 35c ir kad 
delegatai parsivežę paskleistų, ir 
tarp kitų draugijų.

10) APLA. Centro ir visos draugi
jos reikaluose raportavo Centro Pir
mininkas 
Gasiunas, 
laike yra 
draugijos
šimčių garantuotas. Taipgi pažymė
jo, kad laike vajaus nekurįose kuo
pose yra gerai pasidarbuota gavime 
naujų narių ir randas tokių kuopų, 
kurios buvo pakrikę, bet atajo į nor- 
mališkas vėžes, susitvarkė. ir naujų 
narių gavo. Kuopos, kuriose ran
das bedarbių, moka iš kuopų iž
dų mėnesines mokestis, kad . narius 
palaikius geram stovyj draugijoj. 
Raportai priimti.

Įnešta ir nutarta, kad būsianti šių 
metų sekretoriai Pirmam Apskrityj 
paskelbtų per spaudą APLA. organą 
“Laisvę” visus tarimus ir atliktų vi
sas veikiantysis komitetai jam pa
vestus darbus, kaipo tai, parengi
mus spaudos naudai ir tt.

11) Skaitytos ir priimtos sekan
čios rezoliucijos:

. Rezoliucija Delei Užgyrimo 
Suvažiavimo

apsvarsčius ręika- 
veikimo kovai prieš 
užgyrę šaukimą Vi- 
Suvažiavimo geres-

Laisvės’Naudai Parengimai
Prašome Įsitčmyti ir Būti Juose

BINGHAMTON, N. Y. KONCERTAS
Rengia L. D. S. 6-ta Kuopa

Šeštadienį, 30 Kovo (March)
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton St. Binghamton, N. Y.
Dainuos Menkeliuniutė ir A. Višniauskas. Kiti pro
gramoje dalyviai: K. Kizis, armonistė; S. Smyk, 
smuikininką^; Jaunų Lietuvių Dainininku Grupė. Po 
Koncertui bus šokiai. Įžanga 40 centų. Pradžia 

7 :30 vai. vakare.

WILKES-BARRE, PA. BANKIĘTAS
Rengia “Laisvės” Skaitytojai ir rėmėjai

Dainuos Menkeliuniutė, Višniauskas, Shenandoah 
Mainierių Kvartetas, Vaineikis ir kiti.

Sekmadieni, 31 Kovo (March)
DARBININKU CENTRO SALĖJE

325 E. Market .Street

SCRANTON, PA. BANKIETAS
Rengia “Laisvės” skaitytojai ir rėmėjai

Pirmadienį, 1. Balandžio (April)
Programoj dalyvaus tie patys kaip suminėti prie 

Wilkes-Barrio

ROCHESTER, N. Y. VAKARIENE
Rengia “l-ąisvės” Skaitytojai ir Rėmėjai

Šeštadienį, 27 Balandžio (April)
GEDEMINO SVETAINĖJE

Bus Puiki Dailės Programa
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

Konferencija, 
lingumą bendro 
karą ir fašizmą, 
suotino Lietuvių
niam mobilizavimui bendrų spėkų.

Taipgi konferencija kviečia visas 
APLA. kuopas ir kitas organizacijas 
remti tą svarbų darbą ir rengtis prie 
siuntimo delegatų.

Rezoliucija Delei' Užgyrimo 
Tarptautines Mokyklos

Konferencija, apsvarsčius reikalin
gumą darbininkiškos apšvietos, nuta
rė ir užgyrė kūrimą Tarptautinės 
Darbininkų Mokyklos Pittsburgh, Pa. 
ir pasižada remti finansiniai. Taipgi 
ragina ir kviečia visas kuopas rem
ti tą svarbią mokyklą.

Protesto Rezoliucija Prieš 
Dies Bilių

Konferencija, apsvarsčius kongres- 
mano H. Fish remiamą Dies bilių ir 
taikomą prieš ateivius darbininkus, 
išneša protestą prieš tuos, kurie re
mia tą bilių.
prieš tą Dies Bilių protestuoti.

Rezoliucija

Taipgi ragina visus

uz rahuosavimą 
Drg. Ji E. Egan

Konferencija nutarė pasiųsti Penn- 
sylvanijos gubernatoriui Earle rei
kalavimą paliuosuoti iš kalėjimo drg, 
Frankfield, nuimti kaltinimo aktą 
nuo drg.x J. Egan, taipgi paliuosuoti 
ir kitus politinius kalinius.

Rezoliucija už Scottsboro 
Jaunuolius ir Hęrndon

Konferencija nutarė pasiųsti Jung
tinių Valstijų Augščiausiajam Teis
mui reikalavimą, kad paliuosuotų 
Scottsboro jaunuolius ir Herndon, nes 
jie kankinami ir net rengiami nužu
dyti visai nekaltai.
Rezoliucija už Paliuosavimą 

Politiniu Kalinių Lietuvoje
Konferencija priima rezęliuęiją ir 

pasiunčia Lietuvos prezidentui An
tanui Smetonai, reikalaujant liautis 
kankinus priešfašistiniai nusistačiu
sius politinius kalinius Lietuvoje. 

./J’apgi reikalauja paliuosuoti politi
nius kalinius ir suteikti žmonėms lai
svę žodžio, spaudos ir. susirinkimų.

Rezoliucija už Darbininkų
Bilių H. R. 2827

Konferencija užgyrė Darbininkų 
Socialūs Apdraudos Bilių H. R. 2827, 
kaipo vienatinį naudingą visiems 
darbininkams bilių ir reikalauja kon- 
gresmanų ir senatorių balsuoti už tą 
bilių.

12) Nutarta laikyti sekantį suva
žiavimą, L.M.D. svetainėj, 142 Orr' 
Str., Pittsburgh, Pa.

13) Veikiantysis APLA Pirmo Ap
skričio Komitetas 1935 metams:

Organizatorius, George Urbonas; 
organizatoriaus pagelb. A. Sliekienė, 

sekr. J. Ramoška, Iždininkas 
Užrašų sekr. J.

Fin.
V. Maselunas,
Monski.

J.4) įeigas ir išmokėsimus paskelbs 
fin,. sekt.

15) Konferencija uždaryta per
drg, G. Urboną 6 vai. vakarę.

Konferencijos pirm. Geo. Urbonas, 
Sdkretorius, J, Monski.

Žodįs Visoms APLĄ kuopoms 
Pirmam Apskrityje ir Visiems 

Kuopų Nariams, Draugams 
bei Draugėms

DRAUGAI:
Kaip matote iš APLA. Pirmo Aj>-

(skaičių šių mętų metines konferenci
jos tarimų, konferencija padarė daug 
svarbių ir naudingų nutarimų, kaip 
delei gerovės APLA. draugijos, taip 
kitokiuose klausimuose. Reiškia, pil
nas rankas turim darbo, tiktai rei
kia vienybės ir draugiškumo, o tiks
las bus tikrai atsiektas. ,

Kadangi artinas mūsų organizaci
jos APLA seimas ir nuo seimo pri
klausys gerbūvis, augimas ir buda- 
vojimas mūsų organizacijos, tai Pir
mo Apskričio veikiantysis komitetas 
kviečia visas kuopas prisidėti prie 
1-mo Apskričio. Mūsų, draugai, yra 
troškimas, kad iš šios apielinkės 
kožna kuopa pasiųstų delegatą į at
einantį seimą ir kad kiekvienas kuo
pos delegatas būtų patenkintas ke
lionės lėšomis.

Bet mes vieni, draugai, negalėsime 
to padaryti be jūsų paramos. Mes 
prašom visų kuopų veikėjų ir narių 
pagelbėti ir įvykdyti gyvenime tą, 
ką mums metinė konferencija įsakė 
ir mes esam tikri, kad jūs, draugės- 
gai, stosite į darbą sykiu su mumis, 
o tikslas bus atsiektas.

Mes esam tikri, kad jūs, draugai 
ir draugės, išgirsite tą atsišaukimą 
ir kooperuosite visos kuopos ir visi 
nariai su 1-mo Apskričio veikian
čiuoju kųmitetu tame dalyke.

APLA 1-mo Apskričio Veikiantysis 
Komitetas: >

Organizatorius, Geo. Urbonas, 
Užrašų Sekr., J. Monski.'

Lawrence, Mass
Pacific Mill dirbtuvės bosai 

elgiasi su darbininkais žiau
riai, persekioja už mažiausią ]^jass, 
daiktą, neduoda nei žodžio iš- ' 
tarti. Kaip bosai pasako, taip 
ir turi būti: nėr skirtumo, kad 
darbininkas 

Paimkime 
darbininkes.
Turi po 10 
Staklės senos, išgverę, sutaisy
ti negali, kad eitų nors valan
dą. O 10 staklių reikia apžiū
rėti. Darbininkes tiek pavarg
sta, kad negalį-ir paeiti, kojos

Koyo 10 d. gerai pasisekė 
“Laisvės” vajaus udarninkų 
bankiętas. Svečių turėjom, ge
rai. Taipgi mūsų gaspadinės 
skanius valgius pagamino. 
Gaspadoriai irgi dėjo visas pa
stangas, kad svečiai būtų už
ganėdinti. Liks keletą dolerių 
pelno “Laisvei” ir “Daily 
Workeriui.”

Katrie draugai'turit bankie- 
to tikietus, malonėkite greitai 
priduoti pinigus, nes reikės 
raportus sudaryti.

Bankiete d. Taraška pasakė 
trumpą prakalbėlę, kurioj ra
gino visus remti mūsų darbi
ninkiškus laikraščius, “Lai
svę,” “Vilnį,” “Daily Wor
ker,” nes jie gina darbininkų 
reikalus ir pilnai stovi už ko
munizmą. Taipgi bankiete a- 
pie 180 dalyvavusių, svečių 
vienbalsiai nutarė išnešti pro
testo rezoliuciją prieš So. Bos
tono špitolninkų “Darbinin
ką,” ir pasiųsti WAAB radio 
stočiai, So. Bostone, per kurią 
“D.” šmeižia Sovietų Sąjungą, 
būk tenai badas. O tikrenybė
je ten visai bado nėra, darbi
ninkai turi visko, kas jiems 
reikalinga.

,Mes raginam ir kitas- Nau
josios Anglijos kolonijas siųs
ti tokius protestus tiesiog Ra
dio Stočiai WAAB, So. Boston,

ir vergų pastangas pasiliuo- 
suoti. Kožnam reikėtų pama
tyti tą veikalą. Įžanga pagal 
tokį veikalą pigi, tik 35 ir 50

J

nėra kaltas.
šilko skyriaus

Dirba sunkiai.
staklių (looms).

Mūs kolonijos “sklokos” va
dai be melo nei žingsnio. “N. 
G.” koks ten •“Reporteris” ra
šo apie d. A. Bimbos prakal
bas, būk nuobodžiai kalbėjęs, 
net miego norėjęsi. O Prūsei- 
ka labai gerai kalbėjęs, ir 
publikos buvę daugiau Prūsei- 
kos prakalbose. Na ir įklimpo 
melan. Prūseikos prakalbas . . ....

ir rankos nutirpsta nuo to sku- 'turėjot nedelioj'ir publikos nė-
binimo. Vienai darbininkei 
nuo pasilenkusio darbo ir nuo 
šilumos pradėjo kraujas iš no
sies eiti. Bosas prilėkus ne
klausia jos, kas atsitiko, al.e 
rėkia, kaip pasiutęs, kad grei- 

Toji 
susi- 
kad 
blo-

čiau eitų ant “porčių.” 
bėga per visą rūmą nosį 
ėmus ir dar bijodama, 
negautų peklos ar dar 
giaų.

O pažiūrėkite, kaip kompa
nijai parsidavėliai mulkina 
darbininkus. Jie suorganizavo 
kokį ten kliubą audėjams. Sa
kė, jeigu kas bus negerai, tai 
jie eisią pas superintendentą 
pasiskųsti. Ar jię nuėjo? Ne> 
nes jie buvp kompanijos agen
tai, taip ir dabar yrą ir jiems 
nerūpi darbininkų reikalai. 
Tie išnaudotojai buvo surengę 
šokius, kur ir patys bosai ulia- 
vojo. Nutarė rengti šokius kas 
mėnesį. Taigi, būkit atsargūs 
su tais išdavikais, nė vienas 
neikit į tokius parengimus, ne
duokit save išnaudoti.

buvo nė pusės tiek, kiek mūs 
prakalbose, o mes 
prakalbas darbo 
beveik didžiuma 
mis.

Steponavičienė 
pastebėti, būk “ 
šmeižtų nebuvę, 
Bimbai skaitant visa publika 
juokėsi. Matot, kaip “Repor
teris” ir Steponavičienė sar
to atinasi pripažinti, kad Prū
seikos “N.G.” pilna tokių ne
švarių žodžių. Pasiimk, Več- 
keli, savo “N. G.” 10 numerį, 
tai ir pamatysi visą Prūseikos 
litaniją, dar ir Steponavičienei 
parodyk, jeigu nematė. Pama
tę, persitikrinsite patys save.

Paimkim, kad ir Valentine 
šokių raportą. Rašoma, kad 
vakaras buvęs pasekmingas, 
kad daug buvę žmonių, o tik
rumoj mažai buvo, nes aš pats 
mačiau. Svietui meluoja, būk 
čionai “skloka” gerai gyvuo
janti. Kokius savo parengimus 
jie giria ir pasekmingais ro- 
kuoja? Juk tam parengime 
nekaltiems žmonėms galvą su
skaldė ir šonkaulius, išlaužė. 
Dar ir dabar Mazutavičius ne
gali dirbti, turi eiti ant opera
cijos, bet pinigų neturi, tai 
taip ir laukia. Pats Mazutavi
čius sakė, buvęs nuėjęs pas 
Večkį ir Stakonį, ką jie mano 
daryti, ar jie pagelbės nors 
kiek. O Večkys ir Stakonis 
nieko nesakę, tik sumykę ir 
viskas. Jo moteris iš susirū
pinimo verkianti kas dieną ir 
nežino ką daryti.

Tai matot, kaip jūs savo 
“pasekmingumus’ ’ užslepiat. 
Pakol pinigus duoda, tai ge
ras, o jeigu nelaimė, tai jau 
nenorit nė kalbėtis su tuo 
žmogum, dargi net skaitytoju 
“N. G.”, kurią jam Brooklyno 
Večkys užprenumeravo, kai
po savo dėdei.

turėjom 
dienoj, kada 
dir.ba -'n'akti-

vėl bando 
.G.” tokių 
kuriuos d.

Penktas Puslapis-:'
."1 ....'-.'..'L*.1 JLJJ'IL”-. - ............. i -

centų. Isitėmykit gerai—vaidi
nimas įvyks balandžio (Ap?- 
ril) 13, šeštadienį.

L. K. Biuras.

WATERBURY, CONN.

PUIKUS KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį, 24 d. Kovo (March)

VENTA SVETAINĖJE
103 Green Street, Waterbury,’ Conn.

Nepasivėluokit — pradžia programo 7 :30 valandą vak.
PO PROGRAMO TĘSIS ŠOKIAI IKI 11:30

Įžanga tik 35 centai

Čia dalyvaus žmonių iš 
visos Connecticut Valst.

Adelė Mickevičiūtė iš 
Providence, R. L, ir Anta
nas Višniauskas, barito
nas iš Bayonne, N. J. Bus 
proga Išgirsti dainų, ku
rių dar čia niekas negir
dėjo, ir 
juokt.’
Dalyvaus

ras

linksmai prisi-

programe

RENGIA VILIJOS 
CHORAS.

A. Višnauskag

Visas ir visus užkviečiam atsilankyti, o užtikriname, jog 
būsit patenkinti.

Neužleiskite Šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

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

NAMAI

1st. 1892

Daimontai
HARMAN

Sieninių
< Laikrodžių

,2!, Vedybiniu

Laikrodėliai

B

į 
į

Tcl. StairR 2-0783 NOTARY
Night Tei. Juniper 5-4912 I’tBUC

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau . automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. «-

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

, Brooklyn, N. Y.

Harry’s Cafe
Kur Geri Drąugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI"“

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savjninkas
Bell Phone Poplar 9257

Mes
■H Brangakmenai
perkame seną auksą

kovo mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

» Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

ii '......i r IH ■

Laike 
puikią

J

F. M; Giltentine, iš Cha
ttanooga, Tenn., kandi
datuoja j prezidentę 
“Amerikos Revbliucijos, 
Dukterų” organiz. Jos 
platforma: liautis kovo
jus prieš “raudonuo

sius?”

Atydai Lawrence ir Apielin- 
kės Kolonijų

Liaudies Choras perstatys 
labai, žymią operetę “Sparta
kas” balandžio 13 d. Tai bus 
šeštadienis. Visi rengkitės bū
ti šiam parengime, nes “Spar
takas” yra labai gražus per
statymas. Jis parodo senovės 
romėnų valdininkų žiaurumus

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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N.;Y.

TRU EMBER COAL COMPANY
/ (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

i

i i
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Del NRA Atleidinėjav 

Kriaušius .
Man gerai žinomoj kriaučių 

dirbtuvėj, kur kontraktoriai 
yra Sabel and Schaps, Brook- 
lyne, dalis darbininkų neuž
dirba nei nustatytos NRA mo- 
kesties, tai yra $14.40.

Kaip Amalgameitų Unija 
priėmė NRA ir sutrumpino 
darbo valandas, tai kalbamoj 
dirbtuvėj dalis darbininkų ne
galėjo pasidaryti pragyveni
mo, o dalis politikierių galėjo 
pusėtinai gerai užsidirbti, ga
lima sakyti, kiti jiems padeda 
užsidirbti algą.

Tie, kurie negalėjo užsidirb
ti nei 14 dolerių kentė beveik 
per du metu, 
nebeturėdami 
pradėjo duoti 
ofisų ponams.

Taigi, šiame 
rodė iš NRA • • • e * 
ciausia įsakė užsižymėti laiką,

policijos stotį ir pasisakė kėsi
nęsis apiplėšti dantistą Feur- 
stein, 50 Flatbush Ave., bet 
dantisto perkalbėtas plėšimo 
nevykdęs. Ėjęs plėšti del to, 
kad jo žmona bile dieną lau
kiasi kūdikio, o jie neturi 
cento. Jis bus teismas.

nei

D.N.Y. Organizaciją Sąryšio 
Susirinkimas

Ketvirtadienio vakare, kovo 
21 d., 7:30 v., “Laisvėje,” į- 
vyks viršminėtos organizacijos 
susirinkimas. Visi organizaci
jų atstovai, kurie esate Sąry
šyje, ateikite į susirinkimą.

S. J. B.

Darb. Pasmerkė Hearstą
Virš 200 darbininkų, dir

bančių Machine Shop dirbtu
vėse ir priklausanti prie Loka- 
lo No. 301 Metalo Industrinės 
Unijos, vienbalsiai pasmerkė 
Hearsto laik., kurie skelbia vi
sokius 
jungą 
ninkus 
ninkai
kajtys Hearsto laikraščius.

melus ' apie Sov. Są- 
ir revoliucįnius darbi- 
Amerikoje. Tie darbi- 
pasisakė, kad jie nes-

bet galų gale, 
iš ko gyventi, 
skundus NRA

sezone ir pasi- 
ponas. Pirmu-

Slreiklaužiški Planai
Queens Borough preziden

tas George U. Harvey pasiū
lė New Yorko miesto majorui 
LaGuardijai, kad jie namų 
darbininkų streiko sulaužy-

Mitingas prieš Hearstą
Newarke yra . rengiamas 

protesto susirinkimas prieš 
Hearsto fašistinę propagandą. 
Susirinkimas įvyks penktadie
nį, 22 d. kovo, vakare, South 
Side High School įstaigoje. 
Kalbės visa eile? gerų kalbėto
jų. Newarko darbininkų pa
reiga dalyvauti šiose prakal
bose.

Iš K. P. 6 Sekcijos Pramogos
Pereitą šeštadienį “Laisvės” 

svetainėj įvyko Komunistų 
Partijos 6-tos sekcijos vakaras, 
kuris buvo gana sėkmingas. 
Koncertinę dalį programos pil
dė Aido Choro Merginų En- 
semblis ir Ukrainų šokikų 
Grupė. Publikos buvo nema
žai, tačiau galėjo būti dau
giau. Mat, italai ir rusai. turė
jo labai svarbius siuvo apvaik- 
ščiojimus. Bet lietuvių buvo 
permažai. Reiktų ^kaitlingiau 
dalyvauti > tarptautiniuose pa
rengimuose, <ypač kurie mums 
taip prieinami ir net mūsų pa
čių pastogėje.

DIENINIAI
SPECIALAI

ANTRADIENĮ, KOVO 19-TA

Gryni Saldainiai
Šokoladu Aplieti
Peppermint Patties 

40c vertės—pilnas
Angliškaus Stiliaus
Toffee

50c Vertės—pilnas svarasi
šokoladu Aplieti Gloss
Peanuts and Raisins

50c Vertės —pilnas svaras
Broken Milk Chocolate 

40c vertės—pilnus svaras
Namų Darbo Almond
Coffee Ring 30c vertės

PRIE FONTANŲ
Chicken Salad Senvičius j g() 
ir Kava regulariai 25c r1*“*

1OC

svaras 19C
Rum

240

2ic 
17C 
15°

Rep.

kada, pradedi ir kada pabaigi turi vartoti tuos darbinin.
dirbti, kad žinotų, kiek laiko 
išdirba darbininkai.

Tai kaip pradėjo valandas 
susižymėti, tad bosas nusigan
do, kad nereikėtų mokėti dau
giau tiem darbininkam, kurie 
nepadaro NRA nustatytos mo- 
kesties. To pasekmėje bosas 
griebėsi atleidinėti darbinin
kus. Pirmučiausia atleido du 
senus unijistus, o vėliau ir dar 
dvi darbininkes; pastarosios 
buvo “finišerkos” (tai yra pa- 
baigėjos siuvimo žiponų).

To pasekmėje, kitos tos rū
šies darbo darbininkės išėjo į 
streiką, reikalaudamos sugrą
žinti tas darbininkes, ‘arba mo
kėti kitoms darbininkėms, ku
rios padaro daugiau darbo, 
negu yra joms paskirta pada
ryti.’’ Bet pusę dienos pastrei- 

*• kavę—sugrįžo, nieko nelaimė
ję. Kaip teko patirti, jos ne
būtų grįžę, bet unijos lyderiai 
jas sugrąžino.

Taigi, išvada tokia, draugai 
darbininkai ir darbininkės: 
jeigu njes priklausome kokio
je unijoje, o tą uniją valdo to
kie ponai, kuriems darbininkų 
reikalai neapeina, o vien tik
tai jiems rūpi, kad daugiau 
duoklių iškolektuoti, tai mes, 
darbininkai, turime gerai susi
organizuoti ir prašalinti tuos 
niekam netikusius ponus, ku
rie iš mūsų prakaito sau gerą 
gyvenimą daro, o mes, darbi
ninkai, vos pusbadį gyvenimą 
tik galime pasidaryti.

Brooklyn© Studentas.

kus bedarbius, kurie gauna iš 
miesto šalpą. Begėdiškas tas 
pasiūlymas yra tam, kad po 
prievarta būtų siunčiami be
darbiai darbininkai streiklau- 
žiauti, kad tokiu būdu savo 
draugų sulaužius streiką, kad 
privertus juos vergauti. Bedar
biai darbininkai privalo budė
ti ir atremti sk.ebiškus ponų 
planus.

N.B. Co. Darbininkų Streikas
Jau nuo senai kovoja Na

tional Biscuit Co. darbininkai, 
kurių keli tūkstančiai yra 
streiko lauke. Nors kompanija 
su streiklaužių pagalba lei
džia fabrikus darban, bet 
daugelis biznierių atsisako jos 
pyragaičius, priimti pardavinė
jimui, o darbininkai atsisako 
pirkti. Iš to kompanija turi 
nemažai nuostolių. Tat jos 
vadai sumanė dąrbininkus ap
gauti ir atsikreipė į bažnyčias, 
kad kunigai paskelbtų, juk 
streikas jau yra pasibaigęs, 
bet daugelyje vietų ir kuni
gai nedrįso tą padaryti, nes 
jie žino, kad streikas yra ir 
tikinti darbininkai • pasipiktin
tų tais streiklaužiškais kunigų 
žygiais. Keli protestonų kuni
gai pranešė streiko komitetui, 
kad jie streiklaužiškų 
Šimų nedarys.

Gelbėkime Savo Vadus
Kiek laiko atgal policija 

bjauriai užpuolė Williams- 
tyurgo 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 valandą ryto, Bridge 
Plaza teismabutyje juos ren
giasi teisti ir pasiųsti į kalėji
mą. Darbininkų pareiga pri
pildyti teismabutį ir reikalauti 
juos paliuosuoti.

Darbininkai Kovoja
Newark e jau ilgokai spaus

tuvės “American Newspaper 
Guild Co.” darbininkai kauna
si prieš išnaudotojus ir išnau
dotojus remiančią valdžią. Į 
Newarką yra atvykęs specia
lia Roosevelto. pasiuntinys 
Chappell streiką laužyti, bet 
ir jam nevyksta darbininkų 
kovingumą pakirsti. Darbinin
kai gerai laikosi ir pikietuoja 
streiko vietas, nepaisant viso
kių, draudimų.

Chocolate Sundae 
. reguliariai

Buttered Toast su
Arbata ar Kava 

reguliariai
Coffee Ice Cream Soda 

reguliariai 15c

15c

1OC 
1OC 

I86^b Krautuvės—Viena arti jus 
V"......

20c

Bedarbis Tėvas Ėio Plėšti
Edward Dunne, 22 m. am

žiaus, būsimas tėvas atėjo i

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

* “Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kaincz

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau
naudokitės proga. ,

HYMAN BERGER,
SAVININKAS r

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nud “Laisvės” SvetainėsIš C. Brooklyn Cukrinės

Jau antri rrietai, kaip čia 
pradėjo dirbti 8-nias valandas. 
Nekurie darbininkai .manė, 
kad • bus daug lengviau, bet 
dabar persitikrino, kad per 8- 
nias valandas daugiau nusidir
ba, negu pirmiau per 12-ką 
valandų. Dabar dirbama 8- 
nias valandas be pertraukos, 
neduoda nė užkandžiui kele- 
tos minučių, bet kurie turi įsi
dėję užkandį, tai dirbdami už
kandžiauja taip, man prisime
na, kaip Lietuvoje, ariant, iš
alkęs, pailsęs arklys, trauk
damas žagrę, griebia žolę nuo 
žemės,‘’kad ir usnę, bet. gar
džiai kramtydamas ją rija, ži
nodamas pasekmes, kad arto
jas botagu per šoną jam pok- 
štels. Tai tokios ir Čia pasek
mės darbininkų.

Dirbame 3-mis pakaitomis. 
Seniau dirbantiems darbinin
kams moka 50 c. valandai, 
pradiniams 47 c. vai., ir kas 
šeši mėnesiai po 1c. pagelia 
taip, kad'metus ir pusę išdirbi, 
tai gauni kaip ir seniau dir
bantieji. Prieš NRA mokėdavo 
lygiai naujiems kaip ir seniau 
dirbantiems. Matąi, ir čia NR 
A pasitarnavo išnaudotojams.

Darbininkai čia neorgani
zuoti ir įvairių tautų : lietuvių, 
vokiečių, lenkų, rusų ir negrų. 
Kada darbininkai neorgani
zuoti, tai ir užveizdos žiauriai 
su darbininkai elgiasi. Jeigu 
ko paklausi užveizdos, tai 
daugiausia gauni atsakymą: 
“Užsidaryk savo burną, o aš 
tau pasakysiu, ką tu turi da
ryti.” Darbininkų neapykanta 
prieš tokį elgesį su jais yra 
didelė. Nekurie darbininkai 
kur pro kampą kolioja užveiz- 
dą. Bet tas yra klaidinga: nie
ko nereiškia špygas rodyt iš 
pakampių. Geriausias atsaky
mas bus, tai organizuotis ir 
reikalauti abelno sąlygų pa
gerinimo darbininkams.

Algos Vergas.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA patalpos biz

niam, 20 x 60 pėdų. Šildomas ga
ru. Randa nuo $25 iki $35. Galima 
matyt nuo 9-nių ryte iki 5 vai. va
kare. Uždaryta sekmadieniais. 401 
Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

(65-70)

PARDAVIMAI
Parsiduoda pigiai Saldainių Krau

tuvė su trimis kambariais užpaka
lyje. Geros Įplaukos. Kreipkitės šiuo 
antrašu:

40 Marcy Avenue (Arti Grand St.) 
Brooklyn, N. Y.

(65-67)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris ar mergaitė, 

kuri galėtų prižiūrėt pusantrų me
tų amžiaus mergaitę, trejetą dienų 
j savaitę. Atsišaukite del susitarimo 
šiuo antrašu: » ‘

A. Navickienė,
290 So. 1st Street, 

Brooklyn, Ni Y.
Atsišaukit gyvenančiuos paduoto 

antrašo apielinkėj.
(65-66)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo vyro Aleksandro 
Remenčiaus (Raymond). Aš Domi

cėlė Remenčienė prašau tavęs sugrįž
ti. Už mažą dalyką prasišalinai iš 
namų, tu žinai, kad tavo kaltė. Pra
šau 
kuo

License L-1370 Tel. Stagg 2-299(3

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.

aQIIIDIIIEIIISIIIBIIISIIieHlGIIISIIieillBHIGIItSIIISIHGIIIGIIICIIIEIIIOHIOHIGIIICII>DniCI»Cltl

III | | O O O Atviri kojų skauduliai, Garanki-
K M gi Į| Į Į 111 11J 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

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

tavęs sugTĮžti ir vėl gyvensim 
geriausiai.

Tavo mylinti žmona, 
Domicėlė Remenčius, 

97 Russ St., 
Hartford, Conn.

(64-66)

Protestas prieš Militarizmą
New Yorko Mokytojų Prieš

karinė Lyga pasiuntė protestą 
laivyno viršininkams ir ki
tiems imperialistams prieš ap- 
gavinėjimą jaunuolių. Impe
rialistai organizavo “Lone 
Star” batalionus, kur jaunuo
lius apginklavo ir jie moky- 

smėlio ] klose daro karinius bandymus. 
Tik vienoj mokykloje yra 150 
jaunuolių, kurie su šautuvais 
nęmažesniais už juos pačius 
muštravojasi. Jau dvidešimty
je mokyklų jaunuoliai daro tą 
muštrą. Mokytojai, nusistatę 
prieš karą? įteikė imperialis
tams ir mokyklų vadams pro
testą prieš tą militarinį moki
nimą.

prane-

darbo,Du laiveliai turėjo 
kol jie nutraukė nuo 
sudegusį laivą ‘Morro Castle,’ 
kuris nunešė 134 žmonių gy
vastis. Jungtinių Valstijų val
džia planuoja tą laivą patai
syti ir paversti į karo laivą.

“LAISVES” DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMO

KONCERTAS IR BANK1ETAS
si m ». ■ i .... . .......................... --t.......■■■ .i ■ ■ i... ■■

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

būkite bankiete.

Sekmadienį, 7-tą d. Balandžio (April)
Bankletui bilietai jau gatavi, tuojaus įsigy
kite jų; užtikrinkite sad vietą bankiete i

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

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

•
Suvažiavimas prasidės 10-tą valandą ryto; Bankietaš 

prasidės 7-tą valandą vakaro.
•

MUZIKALI PROGRAMĄ DUOS
Bertha Ramoškaitė, sopranas, iŠ Hartford; A. Viš- 
niauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J.*, K. Menkeliu- 
niutė, visos Amerikos dainininkė; Aid^ Choro Vyrų 
Sekstetas, iš Brooklyn; Aldona E. Klimiutė ir Lillian 
Kavaliauskaitė,, abi brooklynietės duos gražių duetų.

Policija Degina Knygas
■ Pereitą ketvirtadienį New 
Yorko policijos centre, po vir
šininkų M. H. Meany ir J. F. 
McGoey kamanda tapo sukū
renta apie $500,000 vertės 
knygų ir meno kūrinių, .ku
riuos policija nusprendė esant 
“nemorališkais.”

Tai prie ko dasigyveno 
Amerikos “demokratija,” poli
cijai pavesta spręsti ir “sau
goti” šalies dorovę ir kultūrą! 
Kaip čia senai Hitleris laužų 
pagelba vykdė “moralybę.” 
Amerikos buržuazija smarkiai 
seka Hitlerio pėdomis.

Paskelbė Tėvų Streiką
Motinų Kliubas nutarė 

pranešė liaudies mokyklų No 
25 ir 103 •viršininkams, kad 
tėvai pirmadienį sulaiko leidę 
vaikus į tas mokyklas, jei ne
bus atida|wta naujai pabuda- 
vota Flushing Heights moky
kla, prie 160th St. ir 59th Avė. 
Mokykla pabudavota jau < du 
metai ir stovi tuščia, kuomet 
vaikai turi toli eiti į mokyklą

ir

ALDLD 185 KP. NARIAM

Veik vienu kartu du vyrai 
šoko ir užsimušė. H. D. Sizi- 
more, 40 metų amžiaus, šoko 
nuo 11-to aukšto. 40 Monroe 
St. ir užsimušė. Tuom pat lai
ku G. M. Brenon, 55 metų am
žiaus, šoko nuo 10-to aukšto 
iš Martinique viešbučio ir 
rado mirtį.

ALDLD 185-tos kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, kovo 21 d., drg. Mockaus 
kambariuose, 411 Autumn Ave., 
East New York, N. Y. Pradžia 
8-tą vai. vakaro.

Visi nariai pribūkite.
'M. Misevičienė, Sekr.

Pranešimas Vykstantiems Į 
Lietuvą

DIDELĖ EKSKURSIJA 
TIESIOG f KLAIPĖDĄ 

BE PERSĖDIMO Į KITĄ LAIVA 
IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO

MODERNIŠKUOJU BALTU
Motorlaiviu “Gripsholm” 

Gegužes 25 d., 1935 m. 3 Va), p.p. 
Rengiama Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoje.
Lietuvių keleivių patogumui 

Švedų Amerikos Linija ir šiais 
metais yra nusprendusi leisti savo 
moderniška baltą motorlaivi 
“GRIPSHOLM” TIESIOG I 
KLAIPĖDĄ.

Kaip malonu yra keliauti i IJe- 
.tuvą be persėdimo, įsėdus į Laivą 
New Yorke ir iš to naties laivo 
išlipama KLAIPĖDOJ! Laivas vra 
nenaprastai švarus, didėli kamba
riai, gera ventiliacija, moderniškai 
įrengtas: švedu virtuvė plačiai iš
garsėjusi valgiu racionališkumu ir 
gaus”mu. MandaP'Ps natarnavimas. 
neatsižvelgiant kurioje klasėje ke
leivis keliauja, visada rūpinamasi, 
kad būtų' savo kelione patenkin
tas. Kasdien, muzikaliai koncertai, 
vakarai, šokiai, denio sportas, žai
dimai ir įvairūs pasilinksminimai 
laive. Rodomos įdomios šviesogar- 
sinės filmos (Talking Pictures) 
kelis kartus laikę.kelionės, tas pa- 
ivairina muzikalius ir kitus pasi
linksminimus. Kelionėje liūdėti ar 
nnobodauti nėra kada! Ekskursija 
Klaipėdoje bus iškilmingai sutikta 
atatinkamo komiteto, pagerbimui 
svečiu iš Amerikos.
Motorlaivis “GRIPSHOLM” pa

sieks Klaipėdą birželio 6 d.

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

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

H, arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Policija jieško giminių Pat
rick Horgano, 45 metų am
žiaus; kuris mirė ligoninėje, 
nuo persiskelimo galvos. ...»...— M-

Vėlesniam Į T.iptwą keliavimui 
,<n,a veng’’nrna T.LAŠA an^a eks- 
kursiia. New York — Klninėda, 
nėr Gotherburgą — StoeVkni»*m. 
18 eia nmipioiu Imvu “MARJE- 
WOLM” tieplng Į KLAIPEDA. 
Išplauks iš New Yorko Jienos 3 d. 

tuo mnforlaiviu
“GRIPSHOLM”

Platesniu informariiu, laivakorčių, 
nrirenp-imai r^kalm^-ų dok’itnentų 
keb’onėi ir eksknrsifti brošiūrų^, 
malonėkite kreiptis į bet kuri LT r 
AS A narį, autorizuotą vietinį lai
vakorčių agenta.

(Apg.)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

, Brooklyn, N. Y,

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma K rali jo 

N e n ormalumai. 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligosi 
Bendras NusilpL 
mas, Nervų JĮ5- 
gos išeikvosimai, 
K a t a r in įai 'ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio Jr 
Žarnų L i gos, * 
Mėšlažamės 'Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumą!, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

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

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė. ir Trying PL • 

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

. MES KALBAME LIETUVIŠKAI .




