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KRISLAI
Lygieciai Katalikai. 
“Taip Sau” žmonės. 
Giltinė tarp Negrų. 
“Liuosnorės” Aukos. 
Vieni kitus Pažįsta. 
Kapsukas ir Talka, 

Rašo T. G.

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

Gal ir kitų vietų draugams 
bus įdomu, jog Amalgameitų 
Siuvėjų Unijos kairiųjų Lygoje 
Brooklyne, N. Y., yra nemažai 
katalikų, tebelankančių bažny
čias; bet kovingumu už kasdie
ninius darbininkų reikalus jie 
neatsilieka nuo senų revoliucinių 
narių.

Perpildyti Kalėjimai Ka
syklų Streikieriais

WILKES-BARRE, Pa. — 
|Į Luzernės apskričio kalėji
mus tiek prigrūsta anglia
kasių, areštuotų už streiką, 

ten valgyti. Pažįstu bent kad. jau nei a vietos naujai 
. s u imamiems streikienams. 

dos? nieko nepaisytų,’ o valgytų, Todėl vyriausybė paliuosuo- 
kur jiem arčiau arba kur pri-1 ja kriminalius prasižengė- 
pratę. Bet jie sako, “bosams .liūs, kad padaryt vietos 
prieš darbininkus tai jau nieką- mainieriams.
dos nepadėsime.

Kartais gal pas mus negana 1 Kietosios Anglies Mainie- 
įvertinama klasinis padorumas Unijos yra įkalinti tol, 
bei kovingumas taip sau zmo- ]<()į jje neatšauks streiko. 

Areštuota dar 91 darbinin
kas už “teismo paniekini
mą.” Paniekinimas gi ta- 

tme, kad jie neklauso teisė
jo Valentine indžionkšino, 
kur jis įsakė tuoj atšaukti 

I streiką. Tarp naujai areŠ- 
tarp baltųjų darbininkų. Džio- 'Luotų .daugelis, yra^ne^ ang- 
va tai* alkio ir skurdo palydo
vas.

Ažuot gerinti negrams sąly
gas bent iki dabartinio baltų
jų darbininkų ir bedarbių laips
ni, tačiaus, “žmoniška” majoro 
LaGuardijos valdžia tik medžio
ja komunistus, kaipo negrų 
“buntavotojus.”

Sovietai Pardavė Rytinį Chinų Gelžkelį Roosevelto šalininkai 
Manchukui, Siekdami Taikos Rytuose “±“ink"s

Sustreikavus Willow kafeteri- 
jų darbininkams New Yorke ir 
Brooklyne, matai, kad ir vadi
nami nesusipratę darbininkai 
neina 1 
kelis tokius lietuvius, kurie, ro-

jvertinama klasinis padorumas1 
bei kovingumas “taip sau” žmo
nių, dar nepriklausančių darbi
ninkiškoms organizacijoms.

Daugiausia negrų apgyven- 
toj New Yorko dalyje Harle
me yra 80 nuošimčių bedarbių, 
ir mirimai nuo džiovos ten i 
penkta tiek skaitlingesni, negu ’

Hitlerio valdžia atsišaukia į 
visus Vokietijos ;
kad “liuosnoriai” aukotų reika
lams įvedamos visuotinos tar
nybos armijoj. Bet jau senai 
žinoma, jog kurie darbininkai 
“liuosnoriai” neaukoja fašistų 
tikslams, tie išmetami iš dirb
tuvių ir vejami į verstinų dar
bų stovyklas, arba dar aršiau.

29 darbuotojai ir vadai

iliakasiai, bet šiaip darbinin
kai, kurie pagelbėjo pikie- 
tuoti bei prisidėjo prie ko
vos už mainierių. reikalus. 
Tarp suimtų yra nemažai ir 
moterų.

Glen Alden* kasyklų kom
panijos šnipai vis daugiau 
kaišioja visur dinamitą ir 
sprogdina, norėdami iššauk
ti dar didesnį valstijos kazo- 

gyventojus, kų ir policijos terorą prieš l/nfn 1 i • 1 • •

TOKIO.—Pereitą šešta
dienį oficialiai tapo perves
tas Rytinis Chinijos Gelž- 
kelis Manchukuo šaliai; So
vietų Sąjungos ambasado
rius Konstantinas Jurenev 
pasirašė sutartį su Manchu
kuo ir Japonijos ministe- 
riais del gelžkelio perleidi
mo. Manchukuo sutiko už 
jį išmokėt Sovietams 140,- 
000,000 jenų, arba apie 39,- 
000,000 dolerių, skaitant 
amerikoniškais p i n i g a is. 
Sovietams čia jau duota če
kis gavimui $6,512,000; bė
gyje trijų metų turės būt iš
mokėta kita tiek pinigais. 
Likusią atlyginimo dalį, 
apie $26,000,000, Sovietai 
gaus Manchukuo ir Japoni
jos produktais bei dirbi
niais. Japonijos valdžia pa
sirašą užtikrinimą visiems 
atsiteisimams. Vadinasi, jei 
Manchukuo neapmokėtų už 
gelžkelį sulig sutaries, tai 
pati Japonija apmokės.

Sykiu Manchukuo sutiko 
išmokėti 30,000,000 jenų 
(jena dabar yra apie 28c.) 
sovietiniams to gelžkelio 
tarnautojams, kaipo pensi-

mokratų vadas, senatorius 
Robinson ketina uždaryti 
burnas tiems senatoriams, 
kurie savo šnekomis trukdo 
priėmimą prez. Roosevelto 
r e i k a lavimo—paskirt $4,- 
880,000,000 viešiems dar
bams, kuriems būtų samdo-

jas bei pasitraukimo atlygi
nimą.

Rytinis Chinų Gelžkelis 
su savo šakomis yra 10?l 
mylios ilgio. Su juom per
vedama Manchukuo kraštui 
traukiniai, gaiVežiai ir kiti ------, —-- - —.c ------
įrengimai. Taigi Sovietai jį mi bedarbiai su $50 algoš 
perleidžia pigia kaina, už- ,per mėnesį. Rooseveltas Vie
vis labiau norėdami išlaiky-(nas nori tais pinigais šeimi- 
ti santaiką. Nęs del to gelž- įninkanti ir pyksta prieš jį

Prancūzai Persiunčia
Armijas į Tvirtoves
Palei Vokiečių Sieną

Francijos Seime Pasmerkiama Anglijos Politika, Pučianti į 
Hitlerio Dūdą; Prancūzai ir Italai Niekad Nesutiksią, kad 
Vokietija Turėtą Didesnę Armiją už Francijos.

^Traukiamas tieson Ohio vals
tijos gubernatorius Davey už 
graftą iš pašalpai skiriamų pi
nigų žada “išspjauti viešai,” ką 
jis žino apie federalių pašalpų 
valdininkų graftą iš to šaltinio.

Well, toks turėtų pažinti to
kius.

streikierius.
Per eksploziją Bliess ka

sykloje devyni streiklaužiai 
buvo pavojingai apdeginti; 
du iš jų jau mirė. Eksplo
zija įvyko per streiklaužių 
nemokėjimą dirbti; bet ka
pitalistiniai vietos laikraš
čiai ir tą įvykį primeta strei- 
kieriams.

Eilė draugų Sovietų Sąjungoj 
savo pareiškime del drg. Kap- 
suko-Mickevičiaus mirties, be 
kitko, sako: “Smagu, lengva ir 
džiaugsminga buvo dirbti drau
ge su d. Kapsuku ir jam vado
vaujant.”

Taip, drg. Kapsukas mokėjo 
revoliucinį darbą dirbti išvien 
su visais, kurie tik gero noro 
turėjo.

NRA Nieko Gero Neda
vė, Sako Clar. Darrow

WASHINGTON. — Gar- 
sus advokatas, Clarence 
Darrow, buvęs NRA patik
rinimo komisijos narys, da
bar senato komisijoj pareiš
kė, kad NRA nieko gero 
nedavė masėms žmonių: nu- 
bankrūtavo daugelį mažų 
biznierių, pablogino būklę 
daugeliui darbininkų ir pa
sitarnavo tik didžiųjų kapi
talistų pelnams. Bet pažy
mėtina, kad “socialis tau j an
tis” Sidney Hillman, prezi
dentas Amalgameitų Siuvė
jų Unijos, naujos NRA val
dybos narys, tuoj pašoko 
apginti tokią įstaigą.

Frunze mieste, Sovietų 
Kirgizijoj, yra teisiama 45 
valdininkai už kyšių ėmimą.

kelio Japonija/ kuri tikru
moje valdo Manchukuo, da
rė visokias provokacijas 
prieš Sovietų Sąjunga; bu
vo pasinešus jei ne kitaip, 
tai per karą prieš Sovietus 
užvaldyt tą gelžkelį.—Jis 
buvo pastatytas 40 metų at
gal Rusijos pinigais.

Sutartį padarius, Japo
nų valdžia surengė- pietus, 
kur Sovietų ambasadorius 
Jurenev išreiškė viltį, jog 
toks gelžkelio klausimo iš
sprendimas patarnaus tai
kai Tolimuose Rytuose. So
vietų ambasada ant ryto
jaus suruošė pietus Janonų 
ir Manchukuo ministeriams 
bei įgaliotiniams, dalyvavu
siems sutarties pasirašyme.

varžančius pasiūlymus. Jo 
šalininkai senate turį užten
kamai galios pravest Roo- 
sevelto reikalavimą.

ŽINIOS IS LIETUVOS

PARYŽIUS. — Francijos 
seime atstovas Franklin-Bo- 
ullon ir kiti smerkė Angli
ją už tai, kad ji siunčia sa
vo užsienio reikalu ministe- 
rį John Simoną į Berlyną 
kalbėtis su Hitleriu. Sako, 
kad darydama atskirus pa
sitarimus su Vokietija del 
Hitlerio įvedamos visuoti
nos tarnybos armijoje Ang
lija pabėga nuo savo talki
ninkų, su kuriais išvien ka-

SOVIETŲ AMBASADORIAUS TR0JAN0VSK10 
KALBA APIE KARĄ IR SSRS PAŽANGĄ

NEW YORK. — Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Al. 
T r o j ano vski buvo Bond 
Kliubo pakviestas pakalbėti, 
pereitą penktadienį. Be kit
ko, jis savo kalboj atžymė
jo, kad nežiūrint sausros 
1934 metu derlius Sovietų 
šalvį davė 89,400,000 tonu 
grūdų, tai yrą tik 400,000 
tonų mažiau negu 1933 me
tais. Bet užtat pernai So
vietuose priauginta 27 nuo
šimčiais daugiau p-alvijų ir 
45 nuoš. daugiau kiaulių ne
gu 1933 m. Tuo būdu mais- 

2 bilionu dolerių popierinių to padėtis Sovietuose daug 
pinigų. Tie auksu neužtik- pagerėjo. Dabar net grūdų 
rinti popieriai dar numuštų sunaudojimas kiek vienam 
perkančiąją dolerio vertę ir gvventojui abelnai yra na- 
pablogintų gyvenimą visiem j kilęs visu trečdaliu augščiau 
darbo žmonėm. Prezidentas 
Rooseveltas ketina atmest 
bet kokį greitą bomį išmo
kėjimą.

Siūlo Piginti Dolerį del 
Veteranų Bonų

WASHINGTON. — Kon- 
greso atstovų rūmas 318 
balsais prieš 90 nubalsavo 
greitu laiku išmokėti bonus 
Amerikos pereito karo ve
teranams; o kad sudaryt 
tam pinigų, tai išleist dar

Amerika Stato Šešias 
Karo Lėktuvų Stovyklas

WASHINGTON. — Kon- 
greso kariškų reikalų pa- 
gelbinis komitetas vienbal
siai užgyrė McSwain įneši
mą įsteigti šešias dideles 
karo lėktuvų stotis, palei 
abudu vandenynus, Alaskoj 
ir Rocky kalnų srity j.

Ketvirta Harlem Riaušių 
Auka

Harlem ligonbutyje mirė pe
reitą šeštadienį Edward Lau
rie, 32 metą, negras, gyvenęs 
113 W. 143rd St. Jis mirė nuo 
galvos suskaldymo riaušėse, /vy
kusiose pereitą antradienį, Har
leme. Tai jau ketvirta policijos 
brutališkumo auka.

išvengti karo ir sudaryti ne- 
kariąvimo bei savitarpinio 
rubežių .apsaugojimo sutar
tis tarp įvairių šalių. Bet 
yra tokių valdžių, kurios 
apie tai nenori girdėti. Drg. 
Trojanovski perskaitė ir So
vietų vyriausybės padarytą 
aptarimą, ką reikia laikyti 
karišku užpuoliku; ir sakė, 
kad jeigu kitos šalys neis 
prieš užpuoliką, tai kad bent 
nei viena jam nepadėtų.

Kai del Sovietų Sąjungos, 
tai ji trokšta taikos ir viso
mis išgalėmis už ją darbuo
jasi. Tačiaus, jei kas ban
dytų Sovietus užpulti, jie 
yra pasiruošę apsiginti.

Vergiškų Darbų BiHus 
ir Jo Pataisymainegu pirm pasaulinio karo.

Pernai Sovietų Sąjungoj
buvo pagaminta $147,000,-1 WASHINGTON. — Sena-
000 aukso; šiemet sulig pla- te įnešta keturi pataisymai
no turės būt pagaminta 
$250,000,000 aukso vertes. 
1933 metais Sovietai į užsie
nius išvežė ir pardavė įvai
rių produktų* už $125,000,- 
000 daugiau negu iš kitur 
įsivežė; o 1934 metais Sovie
tų išvežimai jau $150,000,- 
000 viršijo įvežimus iš sve
tur.

Prisiminęs apie karo pa
vojų Europoj, Trojariovski 
nurodė, jog karas nebūtų 
vietinis, bet į savo sūkurį 
įtrauktų visą pasaulį. Jis 1 M » ♦ "I •

prie Roosevelto biliaus, kur 
jis < reikalauja paskirti $4,- 
880,000,000 pašalpiniams 
darbams. Senatorius LaFol- 
lette įteikė pataisymą, kad 
pinigų suma tam būtų pa
kelta iki $9,880,000,000. Ki
ti trys pataisymai yra men
kesnės vertės; bet nepatin
ka Rooseveltui, kad jais no
rima suvaržyti jo šeiminin
kavimas pašalpiniais pini
gais. Rooseveltas, kaip ži
noma, skyrė tik $50 per mė
nesį darbininkui savo žada-

būtų nepalyginamai baisės- j muose pašalpiniuose dar- 
nis ir už pereitą pasaulinę buose.nis ir už pereitą pasaulinę 
pjūtį. Orlaivinėmis bombo
mis ir ištobulintais nuodin
gais gesais būtų naikinama 
miestai, sodžiai ir civiliai gy
ventojai, ne vien tik priešų 
kareiviai. Sovietų Sąjunga 
visomis pajėgomis stengiasi

fašis-Havana. — Kuboje 
tas prezidentas Mendieta, 
uždarė šiems metams visas 
valdiškas prekybos mokyk-

Vokietija turi pirma duo
ti užtikrinimą, kad jos ar
mija nebus didesnė už Fran
cijos; tik tuomet Francija ir 
Italija sutiks eiti į bet ko
kias derybas su Hitleriu, bet 
ne kitaip. ,

Francijos seimas karštai 
pasveikino valdžios praneši
mą, kad siunčia savo užsie
nio reikalų minister) Lavalį 
į Maskvą pasitarti delei 
tarptautinės taikos apsau
gojimo.
Vokietija Statys Karo Lai

vyną bent 400,000 Tonų 
BERLYNAS. — Vokieti

jos valdžia pripažįsta, jog 
Hitleris, nesenai kalbėda
masis su atvykusiu Angli
jos lordu Lothian, pasakė, 
kad Vokietijai reikėtų bent 
400,000 tonų įtalpos karo 
laivyno. Lothian yra sėb
ras Anglijos ministerio pir
mininko MacDonaldo ir sy
kiu Hitlerio. Reikia suprast, 
kad Anglų valdžia nesiprie
šintų statymui didoko kari
nio laivyno Vokietijoj. Bet 
Hitlerio spauda stengiasi 
užmuilinti pasauliui akis, 
būk Vokietija dar neturinti 
jokių planų del karo lai
vyno statymo. Bet jau 
pastatyta 5 naujoviškiau- 
si šarvuotlaiviai ir sta
toma šeštas: ir ruošiamasi 
statyt bent 100 submarinų.

Byla prieš Jaunų Darbinin
kų Lupikus iXXXXXXX^, cu XXU4XXCXXO XOVXVXX XXCX

čia perspausdiname praneši-j P^ieš Vokietiją.
.mą iš Kauno liaudininkų “Liet, i Francijos seimas 55a bal
tinių” apie skriaudimą jaunų sais prieš 9 karštai užgyrė 
darbininkų Šiauliuose. Iš to sutartį SU Italija, suprasda- 
matome, kad darbininkai per mas, kad Italija eitų Fran- 
kovą priverčia su jais skaitytis 
ir fašistų valdžią. Ne del teisin
gumo ta valdžia kreipia domę į 
darbininkų skundus. Ji tik 
prispirta daro nusileidimų dar
bininkams, bijodama didesnių 
kovų: j

“ŠIAULIAI. .-7 Pereitų metų .
rugsėjo meti.* ‘šiauliškis tekstilių 
fabrikas “Globus“ priėmė grupę 
jaunų vyrukų mokintis fabriko 
darbininkais.’ Kurį laiką moki
niams nebuvo mokama jokio at
lyginimo. Pagaliau atlygini
mas imta mokėti, bet toks ma
žas, kad už dvi savaites darbo 
darbininkai—mokiniai tegauda- 
vę tik po 3-4 litus. Kadangi 
mokiniai jau buvo įgudę fabri
ko darbą dirbti, tai, nepasiten
kindami tokiu menku atlygini
mu, pareikalavo mokėti jiems 
daugiau. Fabriko administraci
ja nesutiko. Darbininkai pa
skelbė streiką ir šaukėsi darbo 
inspektoriaus pagelbos. Darbo 
inspektoriui tarpininkaujant, po 
dviejų dienų streiko, tarp dar
bininkų ir fabriko administra
cijos pasirašyta sutartis, kuria 
administracija pasižada neatlei
sti darbininkus iš darbo bent 
iki 1934 m. sausio 1 d. ir mo
kėti jiems už darbą kiekvienam 
nemažiau, kaip po pustrečio li
to dienai. Bet po dviejų savai
čių, išmokant darbininkams už
dirbtą algą, iš kiekvieno buvo 
išlaikyta po penkis litus., Darbi
ninkams paprašius fabriko ve
dėją p. Atlasą paaiškinti, kode! 
pinigai išlaikyti, p. Atlasas ne 
tik kad atsisakė kokių paaiški
nimų duoti, bet dar išvadino 
juos streikininkais ir atsakė, 
kad visai neateitų daugiau į fa
briką dirbti. Iš tikrųjų, Sekan
čią po algos išmokėjimo dieną 
darbininkai nebuvo daugiau į 
darbą priimti ir į-jų vietą pa
samdyti kiti. Grupė nuskriaus
tųjų darbininkų iškėlė fabriko 
administracijai teisme bylą, rei-. 
kalaudami sumokėti kiekvienam 
jų sutarty numatytą atlyginimą 
iki sausio 1 d. po 70 litų. Ki
lus bylai, fabriko 'vedėjas p. 
Atlasas pasikvietė darbininkus 
ir išmokėjo jiems anksčiau iš
laikytus penkličius, bet 
į darbą atsisakė.

Bylą sprendė Šiaulių 
kės teismas kovo 5 d. 
ninkai savo interesus gynė pa-

cūzams į talką prieš Vokie
tiją.

Francija perkelia 25,000 
kareivių iš Italijos pasienio 
į savo tvirtoves Vokietijos 
pasienyj.

Pereitą šeštadienį Pary
žiuj įvyko pašitarimas tdrp 
Francijos užsienių reikalų 
ministerio Lavalio, Anglijos 
ministerijos nario A. Edeno 
ir Italijos užsienių ministe- 
rio-antrininko Fulvio Suvi- 
ch’o, kaip bendrai atsiliept 
į visuotinos karinės tarny
bos įvedimą Vokietijoj.

Balandžio pradžioj keti
nama sušaukt Francijos, 
Italijos ir Anglijos atstovų 
pasitarimas tuo klausimu 
šiaurinėje Italijoje. Vokie
čiai nebūsią kviečiami į tą 
pasitarimą.

Dulkių Debesiai, Nederlius Maskvoj Sušaudyta 3 
Dideliuos, Plotuose įj^

Kliubas ir Mokykla
MASKVA.—Pagal teismo 

nuosprendį, sušaudyta trys 
jauni piktadariai. Jie, da
rydami plėšimą senės Sobo- 
levskos bute, ją pačią nušo
vė, o vienas iš šaikos užpuo* 
lė žaginti Sobolevskos tar
naitę. Ketvirtas plėšimo da
lyvis nuteistas 10 metų ka
lėj iman, o penkta Vera Za- 
charova, 16 metų mergaitė, 
įkalinta 5 metams.

Sovietų policija, sekdama 
j u pėdomis, užtiko ir plėšikų 
kliubą su kriminalistų mo
kykla.

Vėl Gręsia Visuotinas 
Streikas Toledo, Ohio
TOLEDO. O.

streikuojančių pieno išve- 
. i • x x- ...................... ,žiotojų ir kitų demonstraci- ‘ ?

rasis pristatė teismui hūdinin- įos pereįta šeštadieni prisi- 
dėio 14 lokalu metalo, sta- 

deją p. Atlasą ir dėlto esą buvę ‘-V1?03 ’r kltlJ. darbininkų 
atleisti. Darbininkai pareiškė upijų. Is pritarimo streikie- 
pristatysią liudininkų, kad jie riams sustreikavo jau pen- 
vedejo visai nekolioję. Teismas , kios unijos, turinčios 2,700 
nutarė bylą trim dienom atidė- nariu. Gręsia visuotinas 
ti.” streikas.

WASHINGTON. — Vi- 
durvakarinėse valstijose vė
jai nešioja milžiniškus de
besynus dulkių, kurios kyla 
nuo pernai sausros nudžio
vintų žemių. Vasarai pra
sidėjus galės būt dar blo
giau. Yra pavojaus, kad 
šiemet Jungtinėse Valstijo
se nebus derliaus dar dides
niuose plotuose negu per
nai. Tie plotai gali pavirsti 
į dykumas.

PERŠAUTAS BANDITAS
Chicago, III.

Peršautas Joseph Gorneak, 
vienas iš penkių, banditų, už
puolusių Wilson Co. stakjardų' 
ofisą ir norėjusių pagrobti 
$30,000 algų pinigų. Sargams 
pavyko plėšikus nugalėti. Kiti 
keturi paspruko. Prie

priimti

apylin- 
Darbi-

las ir mokytojų institutus, tys, fabriko administraciją at- Irninn “maiah'ninlrn x____ .kaipo “maištininkų lizdus.” ' stovąvo advok. Švarcas. Pasta-
Gręsia visuotinas 

I streikas.
iI

•Hfi



4 i i ; i

Antras Puslapis LAISVĖ Pirmadienis, Kovo 25, 1935

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
The Laisve Inc.

every day, except Sunday
<6 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

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

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

of March 3, 1879

Nesusisneka
Kuomet mes andai nurodėme į tai, 

kad SLA organas “Tėvynė” neinformuoja 
savo narių apie tai, kas dedasi organiza
cijoj, tai del to Vitaitis smarkiai įsižeidė/ 
Jis dabar iš “Laisvės” persispausdina tą 
New Yorko valstijos apdraudos depart
ment laišką, kurį mes kadaise šitoj vie
toj patiekėme, ir surinka:

Taigi šiame New Yorko valstijos apdrau
dos departmento laiške nė puse žodžio ne
pasakoma, kad Susivienijimui laisnis New 
Yorko valstijoj buvo atimtas ar suspenduo
tas (“Tėv.” už kovo 22 d., 1935).

Argi mes kalti, kad Vitaitis nesupran
ta, ką skaito? Laiške štai kas pasakyta: 
“Laiko pratęsimas buvo suteiktas ir or
ganizacijai buvo leista tęsti operacijas 
šioje valstijoje atnaujintu balandžio 1 d., 
1933 metais, išduotu laisniu...” Net ir 
Vitaičio gabumų žmogus, rodosi, turėtų 
suprasti, apie ką čia kalbama: 1934 me
tais laisnis buvo neatnaujintas, bet leista 
SLA veikti 1933 metų laisniu po to, kuo
met dabartiniai SLA viršininkai, Suvertę 
visą bėdą del vargų ir nelaimių ant buvu
siųjų viršininkų, apdraudos departmento 
prašė tai padaryti.

Jeigu Vitaitis netiki mums; tai tegul 
jis pasiskaito savo paties laikraštyj, toj 
pačioj laidoj, SLA pild. tarybos protokole, 
telpantį (šeštam pųslapyj) Bagočiaus ra
portą. Ten jis ras'.sekamą :

Kadangi Departmentui (New Yorko vals
tijos apdraudos departmentui. — “L.” 
Red.) yra aišku, jog dabartinė SLA Pild. 
Taryba deda visas pastangas organizacijos 
reikalus pertvarkyti, sutvarkyti ir page
rinti, todėl buvo duota suprasti, kad del 
neprisiuntimo 1934 metams laisnio klausi
mo nekelti, bet žiūrėt,, kad 1934 metų at
skaita būt tokioj padėtyj, kad nebūtų jokio 
klausimo apie SLA pilną atsakomybę (sol
vency)... (Mūsų pabraukta.—“L.” Red.)
Vitaitis vienam pųslapyj šaukia vie

naip, o Bagočius kitam pųslapyj atsilie
pia kaip tik priešingai. Bagočius patvir
tina tai, ką “Laisvė” rašė, o Vitaitis ban
do užginčyti, save juokdario pozicijoj pa- 
sistatydamas ir dar labiau bandydamas 
suklaidinti SLA narius!

“Priekalo” No. 1-mas
Pagaliaus gavome “Priekalo” num. 

1-mą už sausio mėn., 1935. Redakcija 
praneša: “Ryšyj su ‘Priekalo’ perėjimu 
į naują spaustuvę, šis ‘Priekalo’ numeris 
išeina žymiai pasivėlinęs.” Antras nu
meris išeis greičiau, nurodo redakcija, o 
trečias—laiku.

Naujoj spaustuvėje spausdinamas, 
“Priekalas” dabar kur kas gražiau tech
niškai apdirbtas. Popiera geresnė, rai
dės aiškesnės ir gražesnės ir viskas daro 
kur kas geresnį įspūdį, negu pirmesnieji 
“Pr.” numeriai. Puslapių turi 64. Vir
šeliai irgi skirtingi.

Savo turiniu šis “Priekalo” numeris 
taipgi labai įvairus. Čia telpa V. Kap
suko straipsnis “Dar del d. Kirovo už
mušimo ir kontr-revoliucinės Zinovjevo 
grupes.” šis straipsnis turbūt bus ’ pas
kutinis jo straipsnis. Mes jį perspausdi- 
nam “Laisvėje” ir raginame mūstį skaity
tojus jį atydžiai perskaityti. Perskaitę, 
duokite kitiems darbininkams, ypatingai 
“streikierių”, Prūseikos ir Butkaus, pa
sekėjams, nes apie juos šiame straipsny j 
d. Kapsukas taipjau kalba.

Greta to, šiame “Priekalo” numeryj 
telpa apsčiai dailiosios literatūros kriti
kos, iš Sovietų Sąjungos žinių ir Lietu
vos padėties apžvalga.

Pavienio “Priekalo” num. kaina tiktai 
10 centų. Draugai, įsigykit ir platinkit 

/ šį įdomų Maskvoj leidžiamą žurnalą.

Gedulo Vakartis Maskvoj
Vasario 21 d., rašo “Rtaud. Artojas,” 

“Maskvoj įvyko gedulo vakaras drg. Mic
kevičiaus-Kapsuko paminėjimui. Kalbė
jo ten »visa eilė kalbėtojų: dd. Kunigėlis, 
Angarietis, Kbzlovas, Svotelis, Štai, Ado
maitis, Elena Tautkaitė. Drg. Angarie
tis, be kitko, nurodė:

prieš kairiuosius darbininkus, už Zim- 
mermano reakcinę mašiną.

Šįuos žodžius rašant, Buffaloj socialis
tų viršylos laiko savo suvažiavimą, ku
riame, berods, bus išspręstas skylimo su 
dešiniaisiais klausimas.

Įdomu, kad laike tų visų kovų ir susirė
mimų, kurie socialistų partijoj tęsiasi jau

per virš porą metų, lietuviški socialistai 
nei puse lūpų neprasitarė, su kuriais jie 
stovi. Užteko to, kad Grigaitis kelis kar
tus per savo gazietą nusišiepė prieš “kai- 
riasparnius.” Tas tylėjimas’ parodo, ko
kiam dideliam moraliam ir politiniam 
skurde tie keli lietuviški socialistai tebe
tūno.

—1906-7 pi. Vilniuj draugas Kapsukas 
redagavo tuo metu “Naująją Gadynę.” Iš 
draugo Kapsuko darbo ir šiandie daugelis 
gali pasimokinti. Tas, tuomet drg. Kapsu
ko redaguojamas laikraštis, pasižymėjo šio
mis geromis ypatybėmis: (1) laikraščio kal
ba buvo populiari, prieinama plačiausioms 
masėms, (2) laikraštis turėjo plačius ryšius 
su darbo masėmis,, turėjo šimtus korespon
dentą, platintojų. Darbas, buvo sunkus, ca^ 
ro cenzūra sekė, bet drg. Kapsukas sugebė
davo apeit caro cenzūrą. Jis įvairiausiais 
būdais išplėšdavo savo leidinius iš caro cen
zūros nagų. ■ ; > . r

Jau tada drg. Kapsukas vedė energingą 
kovą su renegatais.

Drg. Kozlovas nurodė,

kaip jis 1911 m. Vladimiro centralėj (cen- 
tralinis kalėjimas) susitiko d. Kapsuką ir 
Frunzę.

—Drg. Kapsukas buvo geras bolševikas, 
geras draugas, puikus .kolektyvistas,—pasa
koja Kozlovas. Jis ir kalėjime buvo energin
gas, organizavo ryšius su laisve, mokėjo 
slėpti knygas, rašė referatus, aktyviai kovo
jo su menševikais, sų sindikalistais.

—Atsidavimas revoliucinei kovai, kovai 
su oportunistais, štai kuo pasižymėjo drg.

* Kapsukas, — sako Kozlovąs.
Toliau d. Kozlovaš pasakoja, kaip jis iš 

Krasnojarsko ištrėmimo pabėga Vokietijon, 
iš ten Austrijon ir Šveicarijon. Būdamas 
Krakuvoj drg. Kapsukas tamprius ryšius 
palaikė su Leninu.

• »’
Drg. Štai susipažino su d. Kapsuku 

imperialistinio karo metu.
pabrėžė,

Kalbetojas

tikro bolševi- 
leisdavo silp-

; . kad d. Kapsukas atsižymėjo 
ko ypatybėmis. Jis visuomet

’ nesniems išsisakyti, juos išklausydavo. Bu
vo geras vadovas, visados kreipdavo domę į 
smulkmenas, nes smulkmenos turi didelę 
svarbią rolę revoliucinėj kovoj.

—Buvo karo metai. Kapsukas ateina ir 
praneša bolševikų frakcijai,—tęsia d. Štai, 
—kad važiuosiąs į Lietuvą dirbti palėpinį 
darbą. Jis vertė Brauną, Pokrovskį, Litvi- 
novą, mane ir kitus svarstyti klausimą apie 
vykimą į okupuotos Lietuvos palėpę.

Draugė Elena Tautkaite (Kapsukienė) 
apibūdino, kaip Kapsukas dirbo.

Būdavo per naktis skaito, rašo ir taiso 
pradedančių rašytojų raštus, kad tik jiems 

A padėti. Jis pirm, negu rašyt, gerai dalyką 
apgalvodavo. Apie tuos, kurie skubiai pa
rašydavo, jis sakydavo: jis nepergalvojo, 
neparinko medžiagos pakankamai. Pavyz
džiui, d. Kapsukas nesenai savo išleistai 
knygai apie Lietuvą medžiagą rinko per išti
sus metus. Drg. Kapsukas-savo darbą visa
da gerai apgalvodavo. i

Kaip sirgdamas šaukdavo draugus pasita
rimams, aš bardavau jį.

—Man sunku ilsėtis neturint darbo, — 
sakydavo “d. Kapsukas.

Drg. Kapsukas buvo miklus. . Jis mokėjo' 
draugus užkrėst meile, visus suįdomindavo, 
suburdavo apie save, kalbėdavosi, ginčyda
vosi. < '

—Po ligos vienas gydytojų., pasakė:
—Jis sirgo 10 ligų, aš stebėjaus, kaip jis 
galėjo dirbti. Tik tvirta valia leido jam ser
gant dirbti. • Paskutiniu laiku sergant 
Kapsuko atmintis silpnėjo, jis kliedėjo.

d.

Naujas Socialistų Laikraštis
, ■>, • ...■ ( , ... ) ; < ?,

Amerikos- Socialistų Partijos kairia- 
sparniai pradėjo leisti savo savaitinį lai
kraštį, vadinam^ “Socialist Call.” : Tai 
tabloidinio formato laikraštukas. Jame 
bendradarbiauja ir Normtan Thomas. 
Taigi tas parodo, kad partijos viršylos— 
jų didžiuma—užgiria “Socialist Call” ir 
dabar jis bus oficialiu partijos organu.

Iki šiol partijos organu buvo “New 
Leader,” leidžiamas dešiniųjų socialistų 
ir redaguojamas James Oneal.
_ Nors kai kur frazėmis naujas socialis
tų laikraštis nuduoda kairiu, tačiaus es
mėje jis vargiai kuo skirsis nuo reakcinio 
“New Leader.” Kaip vienas, taip ir ki
tas aštriai kovoja prieš komunistus. Pa
vyzdžiui, abu laikraščiai organizuoja 
ILGW lokale 22-ram savo šalininkus

Dar del Drg. Kirovo Užmušimo ir 
Kontr-revoliucinės Zinovjevo

' žemiau telpąs čL V. Kapsuko 
straipsnis yra paimtas iš 
“Priekalo” No. 1-mo, 1935. 
Tai veikiausiai patsai pasku
tinis d. Kapsuko straipsnis. 
Jis nepaprastai svarbus. Jį 
turėtų perskaityti ypačiai 
Prūseikos pasekėjai, darbinin
kai.—“L.” Red.

Jau buvo surinktas strai
psnis apie d. Kirovo užmu
šimą (“Pr.” No. 12), kuo
met tardymas išaiškino, kad 
jo užmušėjas buvo tūlas Ni
kolajevas, narys nelegalios 
antisovietinės teroristinės 
grupės, susidariusios iš bu
vusios Zinovjevo opozicijos 
dalyvių Leningrade. • Išaiš
kinta, kad d. Kirovas buvo 
užmuštas teroristinio nele
galaus “Leningrado centro” 
nutarimu. Užmušėjai savo 
laiku buvo išmesti iš parti
jos už priklausymą antišo- 
vietinei Zinovjevo opozici
jai. Paskui jų didžiuma ne
va pripažino savo klaidas ir 
apgaulingu būdu vėl buvo 
priimti’į partiją. Bet ir tuo
met jie neatsisakė nuo savo 
pažiūrų, kad negalima esą 
pastatyt socializmo "vienoj 
šalyj, kad neteisinga esanti 
partijos politika, kad ji rei
kia keisti. Bet jie neturėjo 
savo pusėj masių ir negalė
jo tikėtis jų ‘ įgyt: Ypatin
gai paskutiniais metais, 
kuomet tokie milžiniški at- 
siekimai buvo atsiekti viso
se ūkio ir kultūros šakose, 
kuomet visos šalies darbo 
žmonės da tvirčiau, negu 
kada-nors, susijungė aplink 
kompartiją ir jos vadovybę 
su d. Stalinu priešakyj, jo
kios vilties nebeliko jiems, 
kad galima bus užkariauti 
partijos didžiumą ir pa
kreipi ją į savo pusę. Tuo
met liko toms buvusioms Zi- 
novjeyo-Trockio opozicijos 
grupės atmatoms griebtis 
vienintelės ’ priemonės-tero
ro, iš pasalų užmušinėjimo 
geriausių partijos ir sovietų 
valdžios vadų. Ir jie užmu- 
šė^d. Kirovą; svajojo ir 
apie d. Stalino užmušimą. 
Jau nuo rugsėjo mėn. ėjo 
nuolatinis pasikėsinimo' ant 
Kirovo rengimas. Buvo su
daryta du pasikėsinimo 

, planai, iš kurių buvo vienas 
įvykdytas.

Ar tai keičia iš esmės už
mušimo įvertinimą, kaipo 
niekšiškų klesinių priešų 
agentų žygį, kurį mes 
davėme “Priekalo” No. 
12? Ne/ nėkiek nekeičia. 
Kam yra naudingas tas už
mušimas? Tik mirtiniems 
sovietų valdžios priešams. 
Da lapkričio mėn. Bielgrado 
(J ugoslavi j o j) baltagvardie
čių laikraštis “Za Rosiju” 
(Už Rusiją) šaukė j kad rei- 

' kia užmušti d. Kirovas,— 
gruodžio 1 d. teroristinio 
nelegalaus “Leningrado cen
tro’’ atstovas paleido iš pa
šalų kulką į galvą geriau
siam iš geriausių mūsų

V. Kapsukas ,

draugų, vienam mylimiau
sių kompartijos ir darbinin
kų klesos vadų. Net ir bur
žuazinė spauda rašė, kad 
žuvo vienas simpatiškiausių 
ir populiariškiausių liaudy
je darbininkų vadų.”.

Ar tai nėra aiškus kontr
revoliucinis žingsnis, ku
riam gali pritarti ir prita
ria tik mirtinieji sovietų 
valdžios ir darbininkų kle
sos priešai—rusų baltagvar
diečiai, trokštantieji karo 
prieš Sovietų sąjungą 
ponijos imperialistai, 
kieti jos fašistai ir 1.1.?

“Kuomet aš šoviau į
rovą, pareiškė per tardymą 
Nikolejevas, aš taip galvo
jau: mūsų šūvis turi duot;-y-— r------ r
signalą sprogimui—išstoji- i tęsiama .kovą,

ki a- 
Vo-

Ki-

vo su ukrąinų nacional-nu- 
krypeliais/ susijungusiais su 
interventais ir imperialistų 
šnipais. Buvusios Zinovje
vo antipartinės grupės at
matų fašistinis persigimi- 
mas da kartą patvirtina šią 
pamoką visa jos baisia gi
luma”.

Va delko plačios Sovietų 
sąjungos darbo masės pa
reikalavo ’ kuogriežčiaušio 
nubaudimo tų tarptautinės 
kontr-revoliucijos agentų. 
Va del ko jie, pareikalavo, 
kad būtų sutrinta toji gy
vatė, kuri iš pasalų įkando 
partiją ir išplėšė iš mūsų 
eilių Vieną geriausių bolše
vikų vadų, d. Kirovą. Ir 
Sovietų- sąjungos milionų 
darbo žmonių valia buvo iš
pildyta : 14 išsigimusių niek
šų, parengusių niekšingą d. 
Kirovo užmušimą, buvo 
teisti sušaudyti ir liko 
šaudyti.

(Daugiau bus)

tarns *ir kontr-revoliuci- 
niarns opozicionieriams. Jie 
mėgino iš pradžių jį neigti 
—esą tai tik bolševikų pra
si m a n y t a. Bet teisme 
da kartą patvirtino tai Ni
kolajevas. Toji šalis jau vi
siems žinoma. Jos konsulas 
menševikas jau atšauktas iš 
Leningrado.

Tai parodo, kad įvai
rių antipartinių opozici
jų keliai susieina galų gale 
su bjauriausių kontrrevo
liucionierių fašistų keliais. 
“Ęent-kokia ‘Opozicija’—-tei
singai sako d. Bucharinas— 
ir bent koks nukrypimas 
(“kairysis”, jdešiniai-kairy- 
sis, nacionalistinis), jei bus 
■toliau paturirįios klaidos ir 

, neišvengia
mai priveda prie nutrauki
mo ryšių su partija, prie 
nutraukimo ityšių su sovie
tų legališkumu, prie atatin
kamų grupių ir žmonių kon
tr-revoliucinės rolės. Tokia 
yra klesų kovos logika. ;Tai 
daugelio ir daugelio ' metų 
politinė pamoka. Taip buvo 
su dešiniaisiais (Riutino- 
Sliepkovo grupė); taip bu-

mui šalies viduje prieš 
VKP (b) ir sovietų val
džią:” Čia patys užmušėjai 
aiškiai pripažino savo tero
ristinių aktų kontr-revoliu- 
cinį tikslą — VKP (b) va
dovybės ir sovietų valdžios 
nuvertimą. “Bet, toliau 
skaitome kaltinamame akte, 
nesitikėdama įvykdinti to
kius išstojimus “šalies vidu
je”, minėtoji grupė tiesiogi- 
nai laukė jų įvykdymo nuo 
pagelbos “iš lauko”—nuo 
ginkluotos intervencijos ir 
kaikurių užsienio valstybių 
pagelbos/’

Nikolajevas savo broliui 
Petrui tiesiai pasakojo, kad 
“nuverst sovietų valdžią 
galima tik užpuolus ant jos 
užsienio kapitalistinėms val
stybėms ir kad jis,* būdamas 
užsienyj, visomis prierhonė- 
mis padėsiąs kiekvienai ka
pitalistinei valstybei, kuri 
užpuls ant Sovietų sąjun
gos ir nuvers sovietų val
džią”.

Tokiu būdu šitie Trockio- 
Zinovjevo •• 'kontr-revoliuci
nės opęzicijos atmatos pilnai 
susiliejo su paprasčiausiais 
rusais baltagvardiečiais net 
iš Jugoslavijos “Za Rosiju” 
grupės, kuriems yra leisti
nos visos priemonės, kad tik 
nuversti sovietų valdžią.

Ir tardymas įrodė/ kad 
Nikolajevas, išanksto susi
taręs su “Leningrado cent
ro” nariu ‘Kotolinovu ne 
kartą lankė Leningrade vie
nos nedidelės valstybės kon
sulą, suteikdavo jam špio
nažo žinias: Nikolajevas 
prašė konsulo, kad jis su
teiktų jų grupei materialę 
pagėlbą, ir konšulas sutei
kė jam 5 tūkstančius rub
lių, iš kurių 4,500 'rub. Niko
lajevas įdavė Kotolinovui, o 
500 rub. pasiliko sau. Kon
sulas pasižadėjo taip-pat su
rišti Leningrado grupę su 
Trockiu—su Zinovjevo šali
ninkais jie tiešięginiai buvo 
susirišę.

Ryšių su tuo konsulu iš
kėlimas ypatingai neparan
kus buvo kai kurioms vals
tybėms, įvairiems renega-

u..*.. r.1

nu
su

ŠYPSENOS

Prie Progos
Kartą radio ananseris, su

sitikęs savo kaimyną, sako: 
“Ot, aš dabar kaip tik einu 
į radio stotį. Tat, mažu ką 
norite per radio, kad aš del 
jūsų paskelbčiau?”

Kaimynas: “Je, gali, kad 
toks geras. ’ Pranešk man,' 
kad ir per radio, kąda-gi tu 
man sugrąžinsi tą skolą?”

J. J. Butkus.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KASKIAUČIUS 
m Lake Street Newark, N. X

Telephone: Humboldt 2-7964

KOSULYS. HEMOROJAI
Aš visuomet skaitau jūsų 

skyrių “Laisvėj” ir labai jį 
mėgiu. Meldžiu ir man ką pa
tarti. .Kas rytas, kai atsikeliu 
iš lovos, aš turiu kosėt ir iško- 
sėju daug gleivų. Kosčiu apie 
5 minutes ar ilgiau, kad net 
man dvasią užimą. Ir man 
sunku esti atsikvėpti, lyg 
trumpa oro. Prieš tokį kosulį 
inan būdavo negerai su nosia. 
Aš čiaudėdavau, lyg kokį šaltį 
turėdama.

: * i
Ar hemorojai (“piles”,) pa

vojingi visam kūnui? Aš juos 
turiu jau 24 metus. Jie ne
kraujuoja, tik paniežti ir pa
maudžia. Kaip pagydyti he
morojai? Ir aš turiu mažyčius 
gūželius kai kuriose vietose. 
Galiu juos pirštu užčiupti.

. j Aš nerūkau ir negeriu. Esu 
5 pėdų ir 3 colių ūgio, sveriu 
165 svarų. i

Atsakymas

Jums tas kosulys veikiau
siai paeina del kokios slogos 
bronchi nčse dūdelėse. Gal 
Jums yra kur tų dūdelių išsi
plėtimas (“bronchiectasis”), 
kur ir susidaro nemaža gleivų 
porcija per naktį. O rytą pri- 
Seina tai iškosėti.

Sakot, Jums pirma buvo kas 
tai negerai nosyse, čiaudulys, 
lyg slogos. Tai gali reikšti, 
kad Jums yra permažai kalkių 
ir vitamino A.

Tai Jūs, Drauge, ir vartoki
te daugiau tokio maisto, kame 
yra pakankamai tokių dėsnių:

įpil-

i

pieniškų, sviesto, sūrio, kiau
šinių, kepenų, žuvų, žirnių, 
pupų, kopūstų, morkvų, žalių 
daržovių, vaisių.

Po kiekvieno valgio imkite 
pieno kalkių, “Calcium lacta
te, grs. 10, 100 tablets,” po 
vieną arba po dvi tabletėli. 
Galite sutrinti į miltukus ir į 
vandenį ištarpinti. Imkite kelis 
mėnesius.

Taip gi imkite bent po gerą 
šaukštą žuvų aliejaus kas die
na. Būkite dažniau ant -sau
lės, kad. ir po atdaru langu.

Gaukite šito mišinio:
“Chloroform, 
alcohol, 

creosote,
tinct. benzoin. Comp., 1 
ounce of each.” 
šaukštuką šio mišinio

kite į puoduką verdančio* 
vandens ir įkvėpuokite garus 
rytais. Paskui kūliu apsivers- 
kite bent tuziną kartų. Arba 
bent nuleidusi galvą ir krutinę 
žemyn nuo lovos, pabūkite ke
letą minučių. Tai lengviau iš
tekės tie skrepliai žemyn. Ą

Dėl hemorojų. Kas vakaras 
įleiskite po truputį alyvos į 
apačias, gal po keletą šaukš
tų, su nedidele šmirkštynėle. 
Tokie hemorojai nėra pavojin
gi. Norint visai išgydyt, reikia 
eiti pas daktarą: tegul jis įlei- 
džia į tas išplėstas gyslas su- JI 
traukiamųjų vaistų: “injection 
treatment of hemorrhoids”.

Tie gūželiai po oda, manau, 
yra mažyčiai riebaliniai navi
kai. Nepavojingi. Tegul sau 
būva. Nespaudykit.
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Visuotinan Amerikos Lietuvių Darbininkų Suvažiaviman
KOVAI PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ IR 

Už REIKALAVIMĄ CIVILIŲ TEISIŲ LIETUVOS DARBININKIJAI 

z Birželio 30 ir Liepos 1, 1935 m.
CLEVELAND, OHIO

SUVAŽIAVIMO
Suvažiavimas šaukiama sekamais labai svar

biais klausimais:
1. Kova prieš ruošiamą naują karą.
2. Kova prieš kylantį fašizmą Amerikoje.
3. Amerikos lietuvių reikalavimas civilių tei- 

sių Lietuvos darbininkams ir valstiečiams, kaip

Štai Koks Atsitikimas Buvo

Čia buvo atsitikimas, kurio 
Amerikos spauda visai nepa
žymėjo. Ne tik kitų miestų lai
kraščiai nieko nerašė, bet ir 
vietinis “Herald Stateman” 
viską praleido. Bet jeigu taip 
būtų buvę darbininkų valdo
moje šalyje, Sovietų Sąjungoj, 
tai Amerikos kapitalistų visi 
laikraščiai būtų špaltų špaltas 
prirašę. Bet kada taip yra 
Amerikoje, tai nė vienas nė žo
delio nerašė.

da- 
ant 
ke-

DIENOTVARKIS
tai teisė organizuotis, leisti savo laikraščius, 
laikyti susirinkimus, rinkti atstovus į valdvie- 
tes ir tt.

4. Siuntimas atstovų nuo Amerikos lietuvių 
į proponuojamą viso pasaulio lietuvių išeivių 
kongresą Kaune.

KAIP RINKTI DELEGATUS
Jungtinių Valstijų lietuvių organizacijos, pa- 

šalpinės, apšvietos, kultūrinės draugijos, kliu- 
bai ir tt prašomi išrinkti ir pasiųsti atstovus į 
Visuotiną Amerikos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimą.

Kiekviena draugija, kuopa bei kliubas, ne-

paisant kiek turi narių, gali pasiųsti vieną de
legatą. O sekantis delegatas renkamas nuo 50 
narių bei didesnės to skaičiaus pusės. Pavyz
džiui, draugija arba organizacijų kuopa, turin
ti 76 narius, gali pasiųsti du delegatus; draugi
ja, turinti 126 narius, gali pasiųsti tris delega
tus ir tt.

Kas Šaukia Suvažiavimą
D.L.K. Gedemino Draugija, Rochester, N. Y. 

Amerikos Lietuvių Proletarinio Meno Sąjunga, 
Dr. Martin Liuterio Draugija, Brooklyn, N. Y. 
Aušros Draugija, Elizabeth, N. J.
Lietuvos Saulės Pašalpos Draugija, 

Elizabeth, N. J.
Lietuvos Saulės Pašalpos Draugija, Linden,

Eagle, Pa.‘ ,
Kovo 31, 8 vai. vakare, Liet.

Sūnų Svet., 110 State St., 
Wilmerding.

Bal. 2, Liet. Piliečių Kliube, 
1721 Jane St., S. S. Pitts
burgh, Pa.

Draugai ir draugės turėtų 
smarkiai rengtis prie prakal
bų, kad jas tinkamai išgarsi
nus.

ALDLD 4 Apskr. Komitetas.

A. L. D. L D. Žinios

Rock kalno, West Orange, N. 
J. Rugpjūcio-August 11 dieną 
įvyks šio paties apskričio spau
dos naudai piknikas toje pat 
vietoje.

J konferenciją kuopos jau 
dabar rengkitės ir prisiųskite 
gerų įnešimų bei patarimų.

Naujų narių vajus į ALDLD 
dar tebeina ir dirbkim visi, 
kad laimėjus raudoną vėlia-

Draugiškai, II Apsk. Sekr.,
G. A. Jamison, 

128 Roosevelt Ave., 
Livingston, N. J.

$

i

Sekamos organizacijos išrinko atstovus į Su
važiavimo šaukimo Komitetą ir tuo būdu šau
kia Visuotiną Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimą, kurį sumanė Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimas:
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas.
Amalgamated Clothing Workers Unijos Lietu

vių Lokalas 54, Brooklyn, N. Y.
Augščiausia Prieglauda Lietuvių Amerikoje. 
D.L.K. Keistučio Draugija, Detroit, Mich. 
Dženitorių Unijos lietuviai eiliniai nariai,

Chicago, Ill.
Lietuvių Darbininkų Pašalpinė Draugija, 

Cleveland, Ohio.
Birutės Pašalpos Draugija, Montello, Mass.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 

Draugija.
Rūtos Pašalpos Draugija, Chicago, Ill.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugija,

Neck, N. Y.
SLA 13 kuopa, Minersville, Pa.
SLA 286 Kuopa, McKees Rocks, Pa.
SLA 283 kuopa, Coaldale, Pa.
Sekamos organizacijos užgyrė visuotino suva

žiavimo šaukimą:
SLA 39 kuopa, Gilberton, Pa.
SLA 189 kuopa, Tacoma Wash.

o

Lietuvos ūkesų Neprigulmingas Kliubas, 
Paterson, N. J.

Chicagos lietuvių organizacijų konferencija, su
šaukta socialės apdraudos reikalu, gruodžio 30 d., 
1934 m., Lietuvių Auditorijoj, kur dalyvavo 74 de
legatai nuo 47 draugijų ir kuopų, atstovaujant apie 
7,000 narių, užgyrė visuotiną suvažiavimą. Apart 
įvairių kuopų konferencijoj dalyvavo atstovai nuo 
tokių masinių pašalpos draugijų, kaip Jaunų Lie- 

. tuvių Tautiškas Kliubas, Vakarinės žvaigždės Kliu
bas, Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas, Rytinės 
žvaigždės Kliubas, Auksinės žvaigždės Kliubas.

Saginaw, Mich., lietuvių draugijų atstovų kon
ferencija užgyrė suvažiavimą.

Pittsburgh Lietuvių Lyga prieš Karą ir Fašizmą, 
kurioj priklauso, apart kitų draugijų bei kuopų, 
Lietuvių Mokslo Draugija, Lietuvos Sūnų Draugija 
(Wilmerding, Pa.), SLA. 128 kp., Carnegie, Pa.

Connecticut Lietuvių Lyga Prieš Karą ir Fašiz^ 
mą.

Detroito Darbininkiškų Organizacijų Sąryšio su
šaukta konferencija, 30 d. gruodžio, 1934 m., už
gyrė suvažiavimą ir išrinko, komitetą aplankyti vi
sas lietuvių organizacijas ir raginti pasiųsti dele
gatus į visuotiną suvažiavimą.

Kam Reikalingas Visuotinas Amerikos Liet. Darbininkų Suvažiavimas
Gyvenam laikotarpyj, kuriame prieš darbininkus 

ir intelektualus stovi nepaprastas pavojus—pavojus 
karo ir fašizmo. Bile dieną, bile savaitę imperialisti
nio karo gaisras gali užsiliepsnoti, o darbininkų kla
sė nėra pasirengusi jį sutikti.

Fašizmo pavojus Jungtinėse Valstijose su kiek
viena diena didėja. Jau šian ir ten organizuojama 
būriai fašistų (Californijoj sidabramarškiniai, o ki
tur rudmarškiniai ir kitokios grupės). Nesenai ta
po išvilktas aikštėn tas faktas, kad Wall gatvės 
finansieriai buvo susitarę suorganizuoti gaujas fa
šistų, pastatyti jų priešakyje generolą Butlerį ir pa
imti smurto keliu krašto valdžią į savo rankas. Ku
nigo Coughlin pastangos suorganizuoti penkių mi- 
lionų žmonių armiją—taipgi reiškia nieko daugiau, 
kaip ėjimą prie fašizmo. Na, o Roosevelto admi
nistracija pastaraisiais savq keliais žygiais taipjau 
aiškiai pasirodė krypstant ryškiai į fašizmo pusę.

Jungtinių Valstijų kongrese yra įnešta eilė su
manymų, bandančių padaryti nelegališkomis ne tik 
Komunistų Partiją, t»et ir visokias kitokias kovin
gas darbininkų organizacijas; deportuoti sveturgi- 
mius darbininkus, uždarinėti darbiriinkiškžį ^spau- 
dą. Jeigu tas viskas pasisektų turčių klasei Jhbar 
pasiekti, tai greitu laiku matytume, jog būtų daroma 
puolimai ant visų darbininkų organizacijų, darbo 
unijų ir net religinių laisvių, kaip buvo padaryta 
Vokietijoj.'

Mes, tačiaus, puikiai žinome, kad, jei tik Ame
rikos darbininką klasė suvienys savo pajėgas kovai 
prieš tuos pavojus, tai darbininkai laimės.

Pereitais metais, rudenį, Chicagoje įvyko milži
niškas prieškarinis ir fašistinis kongresas, kuriame 
dalyvavo apie 3,000 delegatų, atstovaujančių viso
kiu politinių pažiūrų ir tikybinių įsitikinimų virš 
milioną organizuotų darbo žmonių, šis kongresas iš
dirbo programą kovai prieš tuos pavojus, šis kon
gresas, beje, atsišaukė į yisus Amerikos priešfa- 
šistiniai nusistačiusius žmones?, ragindamas konsoli
duoti savo pajėgas ir veikti bendrai prieš tąjį pa
vojų, iki yra laikas.

Apart stambių nacionalių lietuvių darbininkų or
ganizacijų, desėtkai masinių lokalinių pašalpinių 
draugijų, bei ‘kliubų, SLA. kuopų, pasįšakė už vi
suotiną Amerikos lietuvių darbininkų sųvažiavima. 
Kaip matote^šiame atsišaukime, įvairios organizaci
jos ir pašalpos draugijos sudaro bendrą veikimą su
važiavimo sušaukimui.

y' LIETUVOS REIKALAI
Bet suvažiavime taipgi bus svarstoma ir Lietuvos 

• reikalai. Pirmu sykiu Amerikos lietuvių istorijoj 
bus pareikštas galingas Amerikos lietuvių darbinin
kų balsas Lietuvos klausimu. Visuotinas Ameri
kos lietuvių darbininkų suvažiavimas išneš reika
lavimą civilių teisių Lietuvos darbininkams ir val
stiečiams; svarstys klausimą apie siuntimą atstovų 
nuo Amerikos lietuvių į proponuojamą viso pa
saulio lietuvių išeivių kongresą Kaune; tars savo 
žodį klausime darbininkų politinių, kalinių, šiandien 
Lietuvoj virš 500 politinių darbininkų kalinių kan
kinama ir laikoma žiauriausiose sąlygose.

Mes kreipiamės į visus pažangiuosius lietuvius 
darbo žmones, į visas organizacijas ir raginame 
remti šį nepaprastą svarbų istorinį visuotiną lietu
vių darbininkų suvažiavimą ir siųsti savo atstovus.

Suvažiavime dalyvauti gali kiekviena lietuvių 
darbo žmonių organizacija, nepaisant josios poli
tinių pažiūrų bei tikybinių įsitikinimų.

Atstovybė sudaroma sekamai:
Kiekviena draugija bei kuopa arba kliubas, ne

paisant kiek turi narių, gali prisiųsti savo vieną 
delegatą. O sekantis delegatas renkamas nuo 50 
narių, bei didesnės to skaičiaus pusės. Sakysim, 
draugija, arba organizacijų kuopa, turinti 76 na
rius, gali prisiųsti du delegatu, draugija turinti 126 
narius—tris delegatus, ir tt.

Centralinės organizacijos gali turėti po du de
legatu.

Šaukite Konferencijas Išrinkimui Delegatų
Imant domėn tą faktą, kad labai daug organi

zacijų ir draugijų randasi blogam finansiniam pa
dėjime, ir del tos priežasties negalės prisiųsti savo 
delegatų, mes patariame šaukti miestų arba dis- 
triktų konferencijas ir jose išrinkti delegatus, at- • 
stovaujančius bendrai visas draugijas bei kliubus 
ir padengti proporcionaliai visom draugijom lėšas.

Konferencijose delegatai renkami taip jau nuo 
virš pažymėto skaičiaus. \

Visuotinas SuVažiavimas šiandien turi būti mūsų 
darbų programoje svarbiausiu punktu!

SUVAŽIAVIMO ŠAUKIMO KOMITETAS.
Visais visuotinio suvažiavimo reikalais kreipkitės 

pas Suvažiavimo Šaukimo Komiteto sekretorių: J. 
Siurba, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

štai atsitikimas. Pašalpos 
Biuras ’pranešė (kada? — 
Red.), kad sekančią dieną 
lins šviežios mėsos. Tai 
rytojaus nuo tamsos per
lis blokus buvo žmonių pri
stoję ir taip traukė per visą 
dieną ligi tamsos vakare, žmo- 
neliai sušalę,, pamėlynavę, 
grūdosi prie šmotelio mėsos. 
Daug žmonių pavargo, bandė 
eiti į ofisą kitiems už akių, bet 
buvo išmesti laukan. Vienas 
šalip gyvenęs pasaulinio karo 
veteranas parėjo pavargęs ir 
bandė būti pirmesnis, kaipo 
kareivis. Bet tapo išmestas. 
Sako, girdi, reikia gyventi mė
sa vien iš kenų, nes prie švie
žios daug reikia vargti, kol 
prieisi.

ALDLD II Apskričio Konfe
rencija ir Piknikai

Draugės ir draugai!
• Įsitėmykite visi gerai, 1 
nesurengtumėte ant šių 
nų kokių kitų parengimų:

Liepos-July 14 dieną įvyk
sta II Apskričio konferencija 
ir sykiu . piknikas *ant Eagle

kad 
die-

Baigia Nazių Bylą
KAUNAS. — Smetonos 

generalis prokuroras Vyme- 
ris pradėjo užbaigiančiųjų 
kaltinimų kalbą prieš 126 
teisiamus Klaipėdos hitleri
ninkus.

‘Laisves’Naudai Parengimai

Tyrinėtojas.

Fitchburg, Mass
Apie Visokius Dalykus

šis miestas stovi tarp aug- 
štų kalnų ir žaliuojančių gi
rių prie vingiuojančių upelių. 
Yra pagarsėjęs popieros iš- 
dirbyste — yra net 11 dirb
tuvių, kuriose dirba apie 3,000 
darbininkų. Kitos dirba net po 
4 šiftas (pakaitas). Yra 2 vil
nonės, dirba apie 250 darbi
ninkų. čeverykų dirbtuvės yra 
3, dirba apie 1,000 darbinin
kų. Šilkinė yra viena, kurioj 
dirba 500 darb., “pocketbook” 
dirbtuvėj dirba irgi 500.

Fitchburg turi apie 43,000 
gyventojų. Lietuvių yra 63 šei
mynos. Biznieriai yra penki. 
Draugijų yra visokių, pašalpi- 
nės yra trys: SLA, SLDA, ir 
Jaunuomenės D. Literatūros. 
Dar norima sutverti vaikatns 
mokyklą. Būtų labai svarbu. 
Buvo rengiamos paskaitos, bet 
neįvyko.

Apsivedė panelė Kuzintė su 
airiu Arthur Deery. Jaunave
džiai išvažiavo ant “honey
moon.” 't ' •

Iš laikraščių čia daugiausia 
skaito ■ “Laisvę” ir “Tėvynę.” 

Išnaudęjimas darbininkų la
bai didelis, čia yra atsikraus
tę dvi čeverykų dirbtuvės, ku
rios išdirba vyriškus čevery- 
kus. Darbas sunkus, bet moka 
tik $14.50 ir geriausiam dar
bininkui. Na, ir pragyvenk tu, 
žmogus, su didele šeimyna! 
Daugelis supykę meta darbą 
ir eina po miestą duonos pra
šyti.

Senas Diedas.

Draugė Mažeikienė At
vyksta Pittsburghan

Kaip jau Žinoma, d. Mažei
kienė iš Clevelando atvyksta 
Pittsburghan su prakalbų 
maršrutu. Tai gera kalbėtoja. 
Jinai dabar apkeliavo kietosios 
anglies teritoriją ir rytines 
valstijas su prakalbomis. Turi 
daug patyrimų. Jos prakalbos, 
prasidės kovo 27. Prakalbos 
sutvarkytos dabar sekamai: 
Kovo 27, Liet. Sūnų Svet., 818

Belmont St., N. S. Pitts
burgh.

Kovo 28, APLA 9 kp. Svetai
nėj, 1126 3rd Ave., New 
Kensington.

Kovo 29, LMD Svet., 142 Orr 
St., Soho, Pittsburgh, Pa.

Kovo 30, Washington, Pa.
Kovo 3L 2 vai. po pietų, New

Prašome Įsitėmyti 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.

K. MENKELIUNIUTĖ
Dramatiškas mezzo-sopranas, ji dainuos “Laisvės” naudai pa

rengimuose, kurie Čia skelbiami.
Dainuos Menkeliuniutė ir A. Višniauskas. Kiti pro
gramoje dalyviai: K. Kizi§, armonistė; S. Smyk, 
smuikininkas; Jaunų Lietuvių Dainininkų Grupė. Po 
Koncertui bus šokiai. Jžanga 40 centų. Pradžia 

7 :30 vai. vakare.

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

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

Sekmadienį, 31 Kovo (March)
DARBININKŲ CENTRO SALeJE

325 E. Market Street

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

Pirmadienį, P Balandžio (April)
WORKERS CENTER HALL 

416 Lackawanna Ave., Scranton, Pa. 
Programoj dalyvaus tie patys kaip suminėti prie 

Wilkes-Barrio, išskiriant Višniauską.

ROCHESTER, N. Y. VAKARIENĖ
Rengia “Laisvės” Skaitytojai ir Rėmėjai

Šeštadienį, 27 Balandžio (April)
GEDEMINO SVETAINĖJE

Bus Puiki Dailės Programa
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

i
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Ketvirtas Puslapis '
Pirmadienis, Kovo 25, 1935

Kas Išsiaiškina Grafte Ohio Valstijos 
Pašalpos Įstaigose?

Dvi Verstino Darbo Įstaigos, 
Valstijos ir Šalies, Susiniovė

Gubernatorius Davey, kuris, 
Roosevelto paliepimu, šalies 
pašalpos direktoriaus Hopkins 
yra atstatytas nuo tvarkymo 
Ohio pašalpos reikalų, yra 
“baisiai užsigavęs ir užpykęs 
ant Hopkinso,” pasak Cleve
land Plain Dealer editorial©.
“Visi gub. Davey riksmai yra 
užpykusio vaiko, kuris žada 
tam parodyti didžiuliui, gy
venančiam ant kitos gatvės, 
jei jis drįs pasirodyti,“ užbai
gia “Plaih Dealer.” Bet to
kiu kapitalistų laikraščių aiš
kinimu mes grafto nematome. 
Kodėl ? Todėl, kad bosų, ban- 
kierių, industrialist': spauda 
yra ne tam, kad dalyką išaiš
kinus plačiosioms darbo ma
sėms, bet kad tą graftą paver
tus paprastu amerikonišku 
sensaciniū “show,” kasdieni
niu atsitikimu.

Klausimas prieš mus stovi: 
ko Davey siekė užėmęs gub. 
vietą ? Atsakymas—ko siekia 
kiekvienas kapitalistų tarnas 
politikierius, užėmęs valdišką 
vietą. Pirmoj vietoj—padeng
ti rinkimų kampanijos defici
tą. Antroj, kad sudrūcinus sa
vo politinę mašiną, su kurios 
pagalba daugiaus grafto pa
sidarius ir kartu “septynių 
slaptųjų” programą pravedus 
gyvenimai!. Pelningiausia ir 
didžiausia “industrial“ Ohio 
valstijoj pasirodė—tai bedar
bių šelpimo įstaiga. Kad tin
kamai būt galima ją išnaudo
ti. tai pirmiausia reikia sudėti 
ton įstaigon savo žmones. Tai
gi gub. Davey, žinodamas sa- 

. vo.senų bendrų grattą,’ pake-’ 
lė lermą, kad “Ohij pašalpų 
tvarka negera ir norintieji pa
šalpos, per lają bloga tvarką, 

- kokia dabar randas’, negali 
jos tinkamai ir laiku gauti.” 
Su šituo “smoke screen“ ma
nė pravesiąs savo politiką. 
Vėliaus išleido pareiškimą, 
kad jis atsisako imti atsako
mybę už pašalpos (Sutvarky
mą, tokiu būdu manydamas 
išgauti koncesijų iš demokra
tų federalės mašinos, turėtų 
liuosas rankas prie 8,000,000 
federalės sumos pinigų, skiria
mų Ohio bedarbių šelpimui. 
Prie tokios stambios sumos pi
nigų (kepsnio) kiekvienas graf
teris negali susilaikyti nesilai- 
žęs ir seilės nevarvinęs. Tas 
buvo ir su Davey. Aišku, kad 
prieš rinkimus savo sėbrams 
buvo pažadėjęs daug šiltų#vie
tų patekus gubernatorium. Gi 
šaliės demokratų mašina pa
žiūrėjo plačiau į savo partijos 
likimą. Aišku, kad suprato, jo- 
gei nusileidžiant Davey ir lei
džiant pašalpą “tvarkyti,” 
kaip jam patinka—reikštų de
mokratų partijos mašinai ne
tekimą busiančio prezidento 
rinkitnuose visos Ohio valsti
jos. Todėl Roosevelfas su savo 
mašina save ir demokratų par- ' 
tiją pastatė arčiau savęs, kaip štai kovo 16 d. 
gub. Davey, nežiūrint, kad ir Į , . • 
pastarasis yra jųjų partijos |jau turJ T’č?r aau;^ nar1^’ . 
žmogus. Užtad Davey dabar j įa^s._AJl?į? r>n
taip “vaikiškai pyksta, šaukia 
ant HopkihsO ir spardosi, kuo
met Roosevelto mašina yra 
kaltininku.“ Aišku kodėl.
Davey ir Rooseveltas Yra Ver

stino Darbo šalininkai
Gub. Davey, pasakytoj pir

madienio prakalboj, prieš val
stijos bendrą atstovų susirinki
mą, kaltino Hopkinsą už Ohio 
pašalpos betvarkę ir bereika
lingą pašalpai skirtų pinigų 
eikvojimą.

Tuose kaltinimuose nieko 
naujo nepasakyta. Po visą pla
čiąją šalį Roosevelto valdžia 
žarsto pinigus bankieriams, 
plieno karaliams su kariškais 
užsakymais, o bedarbiam ski
ria tik mažą dalį. Kitų šalies 
turtą naikina, kuomet bedar
bių milionams trūksta: mais
to, drabužių ir geros pastogės. 
Iš tų valdžios skiriamų pinigų 
bedarbių šelpimui, dar Davey 
ir jiem panašūs nori sau ki- 
šenius prisiplėšti. O už ką p. 
!D#vey daba? taip spardosi, 
kai ’4b tvarkymo pašai-

Bet gub. Davey turi dar 
svarbesnių kaltinimų prieš 
pašalpos betvarkę Ohio valsti
joj. Aš čion jų paduosiu tris, 
kurie, Davey supratimu, yra 
didžiausi kaltinimai prieš ša
lies d i r e k t orių Hopkinsą. 
Klausykite! Jie yra svarbūs 
kiekvienam bedarbiui ir dir
bančiam žinoti. Tie kaltinimai 
nušviečia patį p. gub. Davey, 
kad jis yra num. 1 verstino 
darbo šalininkas, stovįs už že
mas algas dirbančiųjų ir “open 
shoperis,’’ priešas organizuotų 
darbininkų—draugas “septynių 
slaptųjų“ iš Prekybos Buto.
Pasirodo Kaltinimai Davey 

Grafte Yra Teisingi

Šiuos žodžius rašant, vaka
riniai laikraščiai (19 d. kovo) 
pranešė ir paskelbė dviejų!

. pašaipios dhVbhiinkų afidavi- 
tus, kuriuose jie prisipažįsta 
bilvę priversti gub. Davey 
rinkti kontribucijas nuo tų 
firmų, kurios pardavinėjo 
reikmenis Ohio valstijos pašal
pos skyriui, padengimui jo
jo rinkimų deficito ir jojo 
įvesdinimui. Atsisakymas 
reiškė netekimą darbo. Liudi
jimuose nurodoma, iš kurių 
firmų ir kitų įstaigų ir kiek 
gauta paramos gub. demokra
tų mašinos deficito padengi
mui. Na, o kaip “meiliai” ir 
užjaučiančiai apie bedarbius 
tas grafteris čiulbėjo, norėda
mas juos verstino darbo ver
gais padaryti. Darbininkai tu
ri sau galvon gerai įsidėti, kad 
kol ši kapitalistinė tvarka gy
vuos, graftas, vagystės ir ky
šiai egzistuos. Taip, grafteris 
surastas. Bet ar jis bus nu
baustas? Greičiau jis gaus 
aukštesnę vietą. Jie negali jį 
bausti. Jie visi toki!

M.

Rengiasi prie Didelio Streiko
McKees Rocks, Pa. — P. & 

L. Ė. gelžkelio darbininkai jau 
keletas metų dirba tik po ke
liolika dienų į mėnesį, ypač 
vagonų taisytojai tuo labai 
buvo paliesti, iš savo darbo 
pragyvenimo jokiu būdu ne
galėjo padaryti. Dabar jau po
ra savaičių kaip viskas kitaip 
apsimainė, žinoma, neilgam. 
Vagonų taisytojai dirba visu 
“garu,” pilnas 6 dienas į sa
vaitę. Kame priežastis? Prie
žastis tame, kad visu skubu
mu rengiasi prie didelio strei
ko minkštų anglių angliaka
sių, kuris nujaučiamas su 1- 
ma d. bal. Na, ir rodos, ką čia' 
galėtų turėti gelžkelio “vieš
pačiai” su mainų streiku, o 
taip yra. Dabar gelžkelio 
kompanija renka savus surū
dijusius, supuvusius vagonus, 
šiaip taip biskį aplopo, kad 
tik didieji anglies kavalkai ne
išbyrėtų ir kaip galint skubiau 
siunčia prie mainų. Prie mai
nų, 'minėtus lopytus vagonus 
užpila anglim, patraukia to- 
liaus ir palieka rezervui. Ka
da mainieriai išeis streikan, 
tai tuos pilnus pripiltus vago
nus paims ir naudos, kur tik 
reiks. Panašus prisirengimas 
buvo ir pirm paskutinio an
gliakasių streiko, tik netaip

didelis. Dabar kapitalistai ti
kisi didesnių kovų, 
streiko, 
rengia.

Nuo

didesnio
dėlto plačiau ir prisi-

Plytgalių Apsauga

apsaugoti makaules 
sheriffams,” pavieto 

užsakė 600

Kad 
“deputy 
komissionieriai 
geležinių kepurių, kurios bus
padalintos sekančiai: vieną 
šimtą gaus pavieto traperiai, 
kurie yra komandoje kapitono 
IT. Armor. Likusius 500 pasi
ims pavieto šerifas Fr. L Goll- 
mar, kuriom parėdys savus po- 
licistus ir statys prieš darbi
ninkus. r Naudingumas geleži-' 
nių kepurių pasirodė praeitam 
pasauliniam kare. Dabarti
niuose “karuose,” kur darbi
ninkai kariauna už duonos 
kąsnį, minėtos kepurės irgi 
bus naudingos. Susikirtime 
kompanijos šunų (policijos) su 
darbininkais, paskutiniai visa
da esti beginkliai^ Vienintelis 
darbininkų ginklas, tai jei kur 
pasitaiko geras plytgalis, na, o 
nuo plytgalio- geriausia apsau
ga tai geležinė kepurė. Mat, 
kad ir gerą plytgalį darbinin
kas užtupdys ant geležinės 
kepurės, tai smegeninei daug 
nekenks.

J. Miliauskas.

A.L.D.L.D. Vajus ir Kanadiečių Lenktynes 
su Amerikiečiais už Raudoną Vėliavą

Vajui prasidėjus kanadie
čiai labai smarkiai prakalbė
jome ir manėme, kad ameri
kiečius sumušime į dulkes. Bet 
dabar pasirodo, kad 2 Aps. su 
Brooklynu priešakyj ir 1 Aps. 
su Chicaga tą gali padaryt 
su 5 Aps. Kanados!

“Laisvėj ” tel
pa žinia, kad Brooklyn© 1 kp.

naujus narius. Readingo, Pa., 
kp. irgi turi 22 naujus narius!

Reiškia, amerikiečiai ėina 
pirmyn. O ką mes kanadiečiai 
darome? Ar dar vis džiaugia
mės su “Darb. žodžio“ geru 
vajum ?

Jau 3 mėnuo baigias, o iš 
nekuriu kuopų I^anadoj jokių 
žinių apie vajų nesimato “D. 
žodyje.” Pav., iš Timmins, 
Windsor, Hamilton, Fort Wil
liam, Winnipeg, Bienfaito, 
Lethbridge, Edmonton, Van
couver ir iš kitur, nieko ne
parašo, kaip vajus eina.

Kiek man teko sužinot, tai 
Montrealo 137 kuopa Stovi 
geriausia tarpe visų Kanados 
kuopų, nes turi jau virš 25 
naujus narius. Taigi amerikie
čiai nenusidžiaugkite per 
daug, nės Raudona Vėliava 
dar gali atvažiuot į Montrea- 
lą 137 kp., nes praeitame va
juje 137 k p. laimėjo Raudo
ną Vėliavą.

Kovo 16 d. “Laisvėj“ tilpo 
pranešimas ALDLD CK sek. 
Šolomsko, kad vajus tęsis ligi 
1 d. gegužės.

Draugai ir draugės, ALDLD 
nariai, valdybos ir veikianti 
komitetai! Stokime visi, kaip 
vienas į darbą', nes mes turi
me dar pusantro mėnesio pa
sidarbuoti gavimui naujų na
rių. Aš patariu visiems aps
kričių kom. ir kuopų valdy
boms sušaukt ekstra susirinki
mus ir išdirbt planus, kaip 
sėkmingiau vajų pravesti. Aš 
manau, kad Kanados Veikian
tis Komitetas turėtų turėt ne
paprastą susirinkimą tuom 
klausimu. Taipgi visi rajonų 
komitetai, 1-2-3-4, turėtų tu
rėt susirinkimus ir išdirbt pla
nus kuopoms, kaip veikti ir 
duot įsakymus visoms kuo
poms, kad šauktų laiškais ar 
kitomis priemonėmis visuoti
nus narių susirinkimus, ku
riuose nariai turėtų pasiskirt 
sau gatves ir eit per stubas, 
kur tik lietuvių gyvena. Tas 
daug pagelbėtų naujų narių 
gavimui į ALDLD.

Stokime visi į darbą, kad 
ALDLD išaugint dvigubai na
riais. O tas bus kaipo pagar
ba atiduota mūsų mirusiam 
brangiam vadui Vincui Micke- 
vičiui-Kapsukui!

J. Urbanavičius.

Dresių šapos kftygvedė, 
Jeanette Cohn, grįžo iš banko 
su $1,115 algų. Atėjus į na
mą, 235 Park Ave., kurio an
tram augšte randasi David 
Meilins šapa, iš tamsaus kam- ; 
po koridoriuje iššoko plėšikas 
ir išplėšęs iš jos kOn vertą su 
algomis, pabėgo. <

Z. C. Mažeikienė Kalbės Sekamose Vietose
Kovo 26, Baltimore, Md., 

Lietuvių svetainėj, 853 Hollins 
St. Pradžia 7:30 Vai. vakaro.

Kovo 27, Pittsburgh, Pa., 
142 Orr St.

Kovo 28, New Kensington, 
Pa., 1126—3rd Ave.

Ypatingai draugės 1 moterys 
raginamos skaitlingai daly
vauti. Meskite, drauges į šalį 
visus kitus reikalus ir eikite j 
prakalbas, veskite savo kai- 
minkas.^Išgirsitė iš draugės 
Mažeikienės daūg ko naujo. 
Ji iš savo turtingo klasių ko
voje patyrimo nurodys jums,

ką moterys darbininkės gali 
atsiekti, kuomet jos dalyvauja 
klasių kovoje, kadangi ir ji pu
ti yra darbininkė ir savo žino
jimą ir prasilavinimą įgijo re
voliuciniam darbininkų judėji
me'. Kalbės ir abelnais darbi
ninkų reikalais, todėl ne vien 
moterims, bet ir vyrams bus j- 
domu išgirsti.

Draugai ALDLD nariai-na- 
rės ypač turėtų panaudoti tuos 
susirinkimus gavimui naujų 
narių j ALDLD. Kur tik drau
gai darbavosi^ visur turėjo pa
sekmes.

S. s.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
LDS 5-tos Kuopos Parengimas 

Gerai Pasisekė

Kovo 10 dieną LDS 5-ta kp. 
surengė bankietą, koncertą, 
prakalbas ir šokius. Prie šio 
parengimo buvo stropiai ren
giamasi, už tai ir pasekmės 
yra geros.
’ Pirmą syk mūsų parengime 
dainavo Emilia Mickuniūtė. Ji 
turi puikų, išlavintą muzikai į 
balsą. Jos išlavintą balsą žino 
kiekvienas Philadeiphijos mu
zikos kritikas. Ji žavėjančiai 
sudainavo iš operos Rossinio 
kompazitoriaus “Cavatina” a- 
riją. čia ji parodė savo techni
ka.

me vajų, tik pusė įstojimo. 
Philadelphijoj mes galime 
gauti labai daug narių, tik 
reikia nepatingėti jų jieškoti. 
Mes galime išauginti didžiau
sią kuopą J. V. Nariai, kur tik 
nugirsit narį, praneškit valdy
bai arba gaukit blankų ir įra
šykite.

A. J. Smitas.

McKees Rocks, Pa
Mūsų Veikimas ir Bėdos

Atrodo, kad mūsų kampely
je viskas kuopuikiausia. Bet

Mickuniūtės’ balsas yra ko- neia. Darbininkų skurdas 
loratūros-sopranas, o K. Men- ?,cĮeils- I“>k 1 »atv?> s“Hkp“’
keliuniūtės yra mezzo-sopra
nas, todėl mūsų lietuviai turi 
žinoti skirtumą balsų: vienas 
yra dramatiškas sopranas, o 
kitas daugiau lyriškas. Mic
kuniūtės dainavimas labai.-pu
blikai patiko.

Dainavo pirmą syk Domi
nikas Antanaitis, tenoras. Jis 
turi nedidelį tenorą, bet išla
vintą muzikaliai ir publikai 
patiko.

Milda Gailiūtė ir Lillian 
Russo, šokikės, šoko per ketu
ris sykius. Tai yra jaunos mer
gaitės, kurios publikai labai 
patiko. Russell O. Dreger ga
biai sugriežė ant banjo solo. 
Juozas Jurčiukonis, jaunuolis 
12 metų, labai gabiai sugriežė 
solo ant čello per du sykiu. 
J. Jurčiukonis sutaisė gerą or
kestrą ir kvartetą iš smuikų. 
Jurčiukonis visada sudaro ge
rą muziką, pasitarnaudamas 
mūsų parengimams.

Drg. R. Mizara pasakė pra
kalbą apie LDS ir gavom 4 
narius, o 8 prašė atvažiuoti į 
namus, nes pritrūkom blankų.

Lietuvos politiniams kali
niams surinkta aukų $12.54.

Šimkūnas aukavo $1; kitų 
vardus nesuspėjo užrašyt. Pia
nu akompanavo Ona Kanana- 
vičiutė.

Visiems programos daly
viams mūsų kuopa išreiškia 
širdingą ačiū.

Kas liečia vakarienę, tai ją 
pagamino Mrs. Kelmelis la
bai skaniai. Prie kuknios daug 
prigelbėjo draugės: Potienė, 
Puodienė, Urlakienė, Gedvilie
nė, Butvinienė ir Diokienė. Ly
ros Choro jaunuoliai pagelbė
jo. Komisijos buvo padaryta 
didelė klaida, tai kad nekvie
tė Lyros Choro. Mat, kuopa 
finansiniai biedna ir taip bu
vo suprasta. Rengimo komisija 
buvo nuėjus ant Lyros Choro 
susirinkimo ir pasiaiškindama 
atsiprašė. Ateityje išvengsim 
panašių klaidų. Visiems darbi
ninkams mūsų kuopa ištaria 
širdingą ačiū. Tai antras toks 
pasekmingas parengimas įvy
ko nuo gerai pavykusio “Lais
vės“ parengimo. Kur tik užei
si, kurie buvo ant “Laisvės” 
parengimo, didžiumoj ir išsi
reiškė, kad buvo verta penkių 
dolerių toks parengimas*

Mat, “Laisvės“ bankiete bu
vo pagaminta vištienos vaka
rienė, o ją pagamino geras 
ekspertas virėjas Potas. Drg. 
Potas ir šiai vakarienei būtų 
gaminęs, bet turėjo dirbti iš 
ryto, o vėliaus atėjęs Vis tiek 
pagelbėjo dirbti, kaipo tos or
ganizacijos narys.

Visi šios organizacijos nariai 
dabar turi stengtis gauti kuo 
daugiausia narių. Dabar turi-

žįstamą, kaimyną, pradėk kaL 
j bėtis apie dabartinį gyvenimą, 

i tai išgirsi nusiskundimą, bėda- 
vojimą. Retą žmogų rasi, ku
ris linksmai kalbėtų. Bėdos ir 
vargas suspaudė visus, ar tu 
būtum* smulkus biznieriūs, ar 
dirbtuvės darbininkas.
Bet pradedi kalbėti, kad reik 

veikti, reikia pradėt organi
zuotis, tai gauni atsakymą, 
kad niekas iš to neišeis, niekas 
negalima nuveikti. Kodėl taip 
yra kalbama ir kas lietuvius 
darbininkus sulaiko nuo veiki
mo? Ogi gudrus politikierius 
neleidžia jų prie veikimo. Mat, 
čionai randasi lietuviška pa
rapija ir ten visi parapijonai 
veikia del Rymo trusto ir ku
nigo. Ten rengia visokius pa- 
rengimūs, “card parties,” 
“bingo,“ šokius, turi gėrimų ir 
tt. štai nelabai senai buvo pa
rengimas. Iš to parengimo ei
na pora namo, pusėtinai įsi- 
kaušę ir kalbasi: Vyras sako 
moteriai: Tai, susiedka, kad 
pasigėriau šv. Vincento name, 
tai net sunkiai galiu paeiti. O 
kaimynka atsako: Tai niekis, 
Vaišnorius atleis griekus!

Draugės ir draugai darbinin
kai, tuo keliu eidami mes nie
ko neatsieksime. Toks mūsų 
elgėsis yra žalingas jums pa
tiems ir visiems, o naudingas 
kapitalistams. Jie džiaugiasi 
iš mūsų nesusipratimo ir drū- 
tina savo spėkas prieš mus.
Mums reikia susiprasti, vieny
tis ir kovoti prieš .tamsybę.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR |

NEWARK, N. J.
Šaukiamas didelis ir labai svarbus 

susirinkimas visų “Laisves” skaity
tojų, ALDLD narių ir visų “Laisves” 
šerininkų ir Komunistų Partijos na
rių.’ Susirinkimas įvyks seredos va
kare, kovo 27, 8 v. v., .180 New York 
Ave., St. George Hali.

Mes turime labai daug svarbių da
lykų aptarti. Bus draugas iš Centro, 
kuris išduos raportą.

D. M.
(71-72)

CAMBRIDGE, MASS.
A.L.D.L.D. 8 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks seredoj, 27 d. kovo 
(March) 7 vai. vakare pas S. Vins- 
kevičia, 181 Clark St. ir atsiveskite 
po vieną naują narį.

Prot. Rast. P. Andreliunas. 
' (70-72)

WORCESTER. MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš

kos Draugystės ekstra susirinkimas 
įvyks 27 d. kovo (March) seredos 
vakare kaip 7:30 vai. Lietuvių Svet., 
29 Endicott St. Visi nariai ir narės 
fnalonėkite dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus svarstoma kas turi būt 
konstitucijoj pataisyta ir kas palikti, 
kaip šiame susirinkime nutars, taip 
ir bus.

(70-72)

Reikia Atiduot Kreditą

Ištikrųjų reikia atiduoti kre
ditą SLA 286 kuopos valdybai 
ir nariams už geras rezoliuci
jas prieš SLA Pild. Tarybos 
ponus, taip ir 3-čiam apskri
čiui už gerus patvarkymus.
Nors, kaip matyt, SLA ponai 
pradėjo šiek tiek skaitytis su 
kuopų, apskričių ir narių rei
kalavimais, bet reikia neatleis
ti, reikia reikalauti, kad ponai 
tarnautų nariams, o ne kapita
listams. Reikia reikalauti, kad 
ponai augintų organizaciją, o 
ne ją naikintąjį/

Nors ponai “Tėvynėje” gąs
dina išbraukimu tokioms kuo
poms, katros protestavo, bet 
galų gale pasirodė, kad vis 
tiek jie pabijojo protestų ir 
paskutiniam “Tėvynės“ nume-

ryje pažada mažinti išlaidas, 
nors, tiesa, ne iš to galo.

McKees Rocks Pilietis.

Kapsuko Paveikslai
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- 
mintės vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI-

CIUS-KAPSUKAS
Paveikslų reikalaudami rašykite

“LAISVĖ“
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

. =.r.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 70 ♦
6 Skirtingų Rūšių ■ U C

Persiuntimas Apmokėtas *
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir 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.

DIDELIS NUP1GINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygg 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsoito 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

. ! (

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

kaina : ftvnrfa 75Ci) Galionas $2.75
J

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

$

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas
Mes dar turime trijų drg. Kapsuko knygų 

pardavimui, o būtent:

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

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

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietu Valdžia

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

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
ši knyga turi 152 puslapiu. Ją išleido L.D.S.A. 

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

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 sekčfrnu antrašu: »
D. M. ŠOLOMSKAS,

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

<
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VELYKINIS PRIETIKIS
Mykolas Zoščenko

Na, mano broleliai, ir 
t šventės jau ant nosies—ka

talikiškos Velykos. Tikintie
ji, tie kai avinai, velka sa
vo kukulius šventinti. Te-

* gul velka! Aš jau nebevilk- 
siu. Gana, Man, broleliai, 
pereitose velykose kukulį ant kukulio užmynė? 
koja sumynė.

Svarbiausia, tai kad aš 
, susitrukdžiau ir pavėlavau 

ant pradžių. Ateinu ant 
šventoriaus, o stalai jau visi 
užimti. Aš prašau tikinčių- 

» jų piliečių susispausti, o jie 
nenori. Barasi.

—Pavėlavai, —sako,—to- 
» kis velnias, tai ir dėk savo 

kukulį ant žemės. Nėra čia 
ko spaustis ir grūstis—ku
kulius nuversi.

Na, nėr kas daryti, pa
tiesiau savo kukulį ant že
mės. Kurie pavėlavo, 
ant žemės sudėjo.

Ir vos tik padėjau, 
pai ir skambalai šoko į

mo kelinių nepasisiūsiu. Te
gul man dabar pilna vertę 
apmoka. Dėk,—sakau,— tė
ve kamendoriau, pinigų!

Pertraukė eiseną. Klebo
nas su krapylu pasirodo.

—Tai,—sako,—kam gi čia

.I.. '-'- ......
j gia užpildyti su kaupu ir kuo
pos narių skaičių padvigubinti. 
Aš manau, kad narių skaičius 
baigs dasivaryti iki 50, jeigu 
taip dirbs, kaip dirbo iki šio
lei.

Kovo 17 d. buvo surengtos 
prakalbos temoje, kodėl kilo 
krizis ir bedarbė. Pirmutinis 
kalbėjo anglų kalboje Bro* 
therhood Workers unijos pir
mininkas J. Brien, paaiškinda
mas, ką turi darytį darbinin
kų klasė, kad prašalinus be
darbę. Iš jo minties atrodo, 
kad darbininkai turi būti or
ganizuoti-, priklausyti prie uni
jų, tada tik bus laimėtojais. 
Antras kalbėtojas buvo Croft, 
tos pačios unijos organizato
rius. Kalbėjo temoje, ką sutei
kė NRA. Nekurtuos dalykus 
palietė teisingai, bet nekurtuos 
užglostė.

Trečias kalbėtojas buvo lie
tuvių kalboje, tai drg. J. Ba
ronas. Jis nors trumpai kalbė
jo, bet daug pasakė teisybės. 
Jis nors dar nesenai prakalbas

visi

var- 
dar-

kle-Ir matau, pats tėvas 
bonas su krapylu veržiasi.

Kištelėja krapylą į vied- 
ruką ir. teškia aplinkui. 
Kam į marmuzą, kam į ku
kulį—nepaiso. Užpakalyj tė
vo klebono slenka tėvas ka
mendorius prakilniai kaišio
damas bliūdelį—renka au
kas.

1—Nešykštuokie, — sako, 
—katalikiškoji liaudis! dė- 
kie pinigą į bliūdelį.

Praeina jie palei mane, o 
tėvas kamendorius užsižiop
sojo į pinigus ir lapt kojytę 
į mano lėkštę.

Man net kvapą užtraukė.
—Tu, ką gi,—sakau,— il- 

gasijoni, ant kukulio mi
ni?.. Velykų naktį...

—Meldžiu atleisti, —sako, 
—netyčia, nepastebėjau.

Aš sakau:
—Aš iš tavo pasiaiškini-

—Man,—sakau, — užmy-
i nė. Kamendorius,—sakau,— 

tas užmynė.
Klebonas sako:
—Aš,—sako,—tuo jaus tų 

kukulį su krapylu apšlaks- 
tysiu. Bus galima jį valgyt. 
Visgi dvasiška asaba užmy
nė..1.

—Ne, — sakau, — tėve. 
Nors ir visą viedrelį ant jo 
išlietum, nesutinku, prašau 
pinigais atlygint.

Na, pasikėlė lermas. Kas Įsako, bet aiškiai gali dalykus 
už mane, kas prieš.

Skambalininkas B a m bu
zas iš varpinyčios galvą iš
kišęs klausia:

—Skambint ar ką, arba 
gal kol-kas perstot?

Aš sakau:
—P a 1 i a u k, B a mbūze, 

skambint. O tai,—sakau,— 
varpams gaudžiant jie čia 
mane visai apsmuks.

O kunigas eina palei ma
ne, kaip liguistas ir laužo
si.

O kamendorius, ilgaskver
nis, pasirėmė prie švento
riaus ir pirštais lupa nuo 
bato mano kukulį.

Paskui duoda man iš bliū- 
delio nedidelę sumą pinigų 
ir prašo išeit, dėlto,' kad, 
girdi, persiškadiju 
mais.

Na išėjau aš už 
riaus, pašūkavau iš 
ant kamendoriaus, pabegė- 
dinau ir nuėjau.

O dabar kukulius valgau 
tokius, nešventintus.

Skonis toks pat, o nes
magumų kur kas mažiau.

Vertė K. J.

nurodyti, kuriuos jis užsibrie- 
žęs. Aš patarčiau, • kad tas 
draugas neatsisakytų patar
nauti, jeigu kas kviestų toliau 
kalbėti.

šauks-

švento-
ten aš

Pasirodo, kad mes, Stough
tono lietuviai, pradedam veik
ti tarptautiškai, bendrai gvil
denti įvairius klausimus. Tik, 
draugai, dirbkime, bus galima 
pasiekti platesnes žmonių mi
nias. O jeigu sakysime, kad 
negalima, tai taip ir stumsi- 
mės diena iš dienos be atsieki
me tikslo.

Dar turime priminti,kąd pas 
mus randasi dar tokių niekšų, 
kurie eina į policiją ir skun
džia, kas rengia prakalbas. 
Nežino, kas rengia, bet persta- 
to, kad rengia komunistai. Ge- 

j da tam skundikui. O ką gi jis 
’gavo? Nieko, “tik “piš.””Jei
gu taip darysi ant toliaus, tai 
paskelbsime tavo vardą per 
spaudą.

A. Dambrauskas.
M. Tylūnas.

Lowell, Mass

Wilkes Barre, Pa
Šis Bei Tas iš Aido Choro Ban- 
kieto, Kuris |vyko Kovo 17 d.

šiam bankiete publikos bu
vo skaitlingai atsilankę iš pla^- 
čios apielinkės,’ taipogi ir iš 
artimesnių vietų. Svečių buvo 
iš sekamų vietų: Forest City, 
Scranton, Shenandoah, Pitts
ton, Inkerman, Wyoming, 
Plains, Parsons ir Nanticoke. 
Visi smagiai laiką praleido, 
suėjo daug savo draugių ir 
draugų iš plačios apielinkės. 
Taipogi Aido Choras publikos 
nesuvylė. Buvo gera vakarie
nė ir programa. Aido Choras 
stengsis ir ant toliaus links
mint publiką savo * parengi
mais bei veikalais. Kaip iš to
limesnių kolonijų, taip ir vie
tos draugėms ir draugams ta
riame labai ačiū už skaitlingą 
atsilankymą. Jūsų atsilanky
mas chorui sūteikė finansinės 
paramos. Jis ir ant toliaus ga
lės gyvuot, lavintis ir veikt 
darbininkiškam judėjime.

Aido Choro Korės.

darbininkiškas organizacijas, 
skaityti darbininkišką Spaudą 
ir tt.

Programa susidėjo iš dainų, 
kurtas atliko labai pagirtinai 
jaunuolių grupė. Atidarant 
programą, jie sudainavo “In
ternacionalą” ir “Raudoną Vė
liavą,” užbaigiant “Hold the 
Fort” ir “Internacionalą.” Bu
vo suloštas trumpas veik a liu
kas “Doctor Krupps, Specia
list”, kuris publikai labai pa
tiko. Lošime dalyvavo E. šla- 
pikiūtė, Rūtė Buriūtė, Walter 
Stančiukaš ir Zenonas Gra- 
mauskas. Visi jaunuoliai atli
ko savo roles pagirtinai. Dau
gelis pageidavo, kad ateityje 
prakalbose bei kitokiuose pa
rengimuose būtų sulošti ir vei- 
kaliukai. -Tad ateityje tas bus 
praktikuojama. Jaunuoliai jau 
rengiasi susimokinti . teatrėlį, 
kuris bus suloštas dar šį sezo? 
ną. .

Po programai sekė šokiai. 
Parengimas visiems patiko, o 
prie to, davė gražaus pelno 
ALDLD 13 kp. Rengėjai taria 
širdingą padėkos žodį visiems 
atsilankiusiems. Ačiū!

' Lapas.

Organizacijoje Mūsų Galybė
Čeverykų darbininkų kova 

su kompanija eina prie užbai
gos. Po 10 savaičių streiko už
sispyrėlė Lagonos Shoe Co. 
turėjo nusileisti United Shoe 
and Leather Workers unijai ir 
kovo 15 d. turėjo sutikti lai
kyti konferenciją ir daryti nu
sileidimų. Mat, ką reiškia dar
bininkų vienybė. O pirmiau 
kapitalistai nenorėjo nė kal
bėtis su unija. Reiškia, unija, 
privertė kapitalistus pasiduo-į 
ti ir skaitytis su ja.

Vagystės plečiasi. Kovo 15| 
d. ant Nichols St. du vagiliai) 
įsilaužė stubon, apvogė žmo
nes ir paspruko. Kovo 1 d. 
banditai užpuolė “teksę”, sa
vininką nusivarė miškan, api
plėšė ir pabėgo. Vasario 24 d. 
ant Blicher St. valkatos už-1 
puolė jauną merginą, valkiojoj 
po sniegą ir apiplėšę pabėgo, ji

Na, o kaip su1 policija? Ji
nai nemato, nors po miestą 
maršuoja, nors prieš streikie
rius labai mandri. Tai labai 
gerai žino šiaučiai, nes, mat, 
per beveik tris mėnesius strei
ko ne vienam teko buožės pa
ragauti ii' šaltojoj patupėti.

,361 Bridge St. Tai bus kibai 
žingeidus koncertas, nes jau
nuoliai rodys savo sugabumus. 
įJaunuoliai grieš šokiams, jau
nuoliai los ant estrados. Taip
gi bus svarbu susipažinti su 
LDS kuopa, kuri žada suvai
dinti svarbų vaidmenį, kaip 
tai, savo narius kelti kultūro
je, nelaimėje esant sušelpti.

Tad kiekvieno darbininko 
pareiga ateiti, paremti šią or
ganizaciją ir prie jos prisira
šyti. Mūsų finansų raštininkas 
ir vėl gavo du nauju nariu 
jaunuoliu.

Ši žiema nelaiminga 
darbininkų. Pradėjo 
sirgti. Į savaitę laiko keli lie
tuviai pamirė ir kitų tautų 
trys pamirė. Ir visi buvo bied- 
ni darbininkai. Jie vis aima
nuodavo, kad neturi 
nai pavalgyti ir stubų 
ti.

del 
daug

užtekti- 
apšildy-

kalbėjoKovo 14 d. čionai 
draugė Mažeikienė. Tai smar
ki kalbėtoja, turi gerą drūtą 
balsą. Jai sekasi rišti šių dienų 
klausimus. Ji agitavo darbi
ninkus be skirtumo įsitikini
mų sudaryti bendrą frontą 
prieš karą ir fašizmą.

Griaustinis.

Kodėl Detroįto Darbininkai 
Privalo Balsuoti už Maurice

M. Sugar kandidatuoja į 
Recorder’s Court‘teisėjus. Bal
savimas įvyks 1 d. balandžio 
(April), 1935. Tą dieną visi 
Detroito darbininkai privalo 
atiduoti balsus už M. Sugar, 
kaipo darbininkų gynėją' (ad
vokatą). M. Sugar nuo pat 
jaunystės buvo linkęs kovai už 
darbo žmonių reikalus. Baigęs 
Michigano Universitetą ir ga
vęs leidimą gynėjo (advoka
to), tuoj stojo ginti politinius 
kalinius ir streikierius, ir iki 
šiai dienai yra- Tarptautinio 
Apsigynimo advokatu. Taipgi 
geras kovotojas ir už kitus 
darbo žmonių reikalus, kaip 
už bedarbių ir senatvės ap- 
draudos H. H. 2827 bilių, prieš 
žemas algas ir prieš šnipavi- 
mo ir skubumo sistemą, prieš 
indžionkšinus, pirštų antspau
das* ir diskriminavimą ateivių 
ir negrų darbininkų, už laisvę 
žodžio ir spaudos, už bendrą 
frontą, organizavimą darbi
ninkiškų unijų, už 
kuot ir pikietuot.

Didžiajame 
darbininkų streike 
dalyvavo streiko 
kaipo patarėjas ir

teisę strei-

EASTON, PA.
Ir Mes Apvaikščiojome Tarp

tautinę. Darbininkių Dieną
Kovo 9 d. ALDLD 13 kp. 

buvo surengus TDD paminėji
mą su prakalbomis, programė
le ir šokiais. Kalbėjo d. S. 
Sasna iš Brooklyn, N. Y. ir d. 
Spencer, vietinis Komunistų 
Partijos organizatorius. Abu 
kalbėtojai labai aiškiai nušvie
tė darbininkių moterų padėtį 
šioj šalyje, palyginant ją su 
darbininkių padėčia Sovietų 
Sąjungoje. Nurodė visą tą pa
nieką, diskriminaciją ir išnau
dojimą, kokį turi- moteris per- 
kęsti prie kapitalizmo. Ragino 
stoti į Komunistų Partiją, į

eRihiiiiiin

Stoughton, Mass.
Įspūdžiai iš Stoughtono Lietu?

< r vių Veikimo . t • 
• , y j

Turime pabriežti, kad pas 
mus veikimas pradeda po bis-, 
k j išsijudinti įvairiais reika
lais. Nors lėtai, bet dirbame ir 
mūsų kolonija nėra perdaug 
atsilikus nuo kitų. Nors, tiesa, 
yra trūkumų nekurtais klausi
mais, bet laikui bėgant patai
sysime. Tie draugai, kurie dar
buojasi, turi geras pasekmes. 
Mūsų draugas J; Lava, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
62 kuopos organizatorius, pra
neša, kad vajus už naujus na
rius eina gerai, kad tikslą bai-

Čia viena avalų dirbtuvė su
galvojo skymą darbininkus 
apgauti. Persiorganizavo, kad 
visi darbininkai turi tapti jos 
dalininkais. Kurie nori dirbti, 
turi išsižadėti unijos ir pirkti 
už $100 Šerų. Ir, žinoma, atsi
randa silpnapročių, kurie per
ka. Tai didžiausią klaidą daro 
tie darbininkai. Jau ne 
kompanija yra apgavus 
ninkus.

viena 
darbi-

lietu-Linksma naujiena 
viams darbininkams. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 110 
kuopa rengia linksmą vakarą,“ 
koncertą ir šokius balandžio 
27 d., 7 vai. vakare, po num.

automobilių 
M. Sugar 

komitete, 
kalbėtojas.

Jis stoja Už bendrą frontą vi
sų darbininkų prieš karą ir 
fašizmą. Karo metu griežtai 
stojo prieš karą ir agitavo 
jaunuolius neiti į karą ir už 
tai pateko į ' kalėjimą vie
niems metams ir dešimčiai 
dienų, ir buvo atėmę iš jo gy
nėjo teises. M. Sugar 
aikštėn visas blogybes 
jos dalybos”: bankierių 

I pitalistų klasės sutartį
marinti darbininkus. Jis iškė
lė aikštėn policijos ir legionie
rių suokalbį išprovokuoti neg
rą darbininką James Victory 
ir teisme apgynė jį. Jis išrei
kalavo mokytojams užsilikusių 
algų. Jisai reikalauja, ; kad 
miesto darbininkams būtų mo
kama unijinė alga.

Vadinasi, M. Sugar yra vi
sos darbininkų klasės gynėjas 
ir darbuotojas už darbo žmo
nių reikalus. Todėl kiekvienas 
Detroito darbininkas. 1 dieną 
balandžio, ■ privalo atiduoti sa
vo balsą už Maurice Sugar.

• Atsišaukia visų Detroito 
unijų ir organizacijų.

Komitetas.

iškėlė 
“nau- 
ir ka- 
badu

Nąnticoke, Pa
Kaip yra žinoma, kietosios 

anglies mainierių nauja uni
ja yra iššaukus streiką prieš 
Glen Alden Coal kompaniją. 
Streikas einasi pusėtinai tvir
tai.' 29 viršininkai da tebesėdi 
kalėjime už neatšaukimą strei
ko. Pittston Coal kompanijos

keli šimtai mainierių jau išė
jo į simpatijos streiką; rengia
si ir kitų kompanijų mainieriai 
paskelbti simpatijos streiką. 
Dedamos pastangos, kad iššau
kus ir 9-to distrikto mainie- 
rius į streiką. Mūsų miesto 
kampe, kuris vadinasi Hano
ver, lietuvių mažai eina į dar
bą. Kurie eina dirbti, tai juos 
vadina “mėlynais paukščiais.” 
Ištikrųjų, jiems dar pergra- 
žus vardas. Tie mainieriai tu
rėtų susiprasti ir stoti į bandrą 
kovą prieš visų bendrą priešą.

Anglies kompanija priima į 
darbą bile darbininką, kuris 
tik sutinka streiką padėt su
laužyti; nėra klausimo, ar esi 
patyręs tą darbą, ar ne. Skur
do verčiami, eina į kasyklas 
nepaisydami, kiek jie uždirbs, 
kad ir 50 centų į dieną gaus. 
Mat, vis tiek svarą lašinių už 
tuos pinigus gaus.

Nuleidžia į kasyklas nepaty
rusius darbininkus, tai jiems 
daug nelaimių pasitaiko. Kovo 
21 d. ant Truesdale vieną už
mušė, antrą sunkiai sužeidė. 
Bliss kasykloj 9 darbininkus 
apdegino geso eksplozijoje. Ir 
beveik nėra tos dienos, kad a- 
plinkui neišgirstume apie už
mušimus bei sužeidimus kasy
klose. « z

Naujas Rašytojas.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at Cropsey Avenue, Foot of 
25th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to he consumed on the premises.

CHARLES FRANSEN
Ulmet" Park Picnic Grounds, Music Hall and 

Athletic Field
Cropsey Ave., Foot of 25th Ave.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7976 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4424

lyrif Countyof' Kings', td be Consumed ,on 
the premises.
LOUIS BERNSTEIN and SYDNEY LONDA 
4424 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-295 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 494 Sumner Ave., Borough of Broo
klyn. County of Kings, to be consumed off 
the premises.

HYMAN- RUBINSON
The Grand Liquor Store

Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

that License No.

494

NOTICE is hereby given
KI,-9534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 83 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7660 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 122 
Troy Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. I 

ANDREW McGOVERN
122 Troy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8440 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1843 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

. Andrew McGOVERN
1843 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5438 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wiiie and liquor at retail, un
der Sbction 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 733 Franklin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANDREW McGOVERN
733 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that the following 
licenses have been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail, under Section 132A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
the following locations, in 
Brooklyn, County of Kings, 
off the premises: 
License No.
L-104 Michael D. Lorenzo,

Samuel Weiss, 220—4th Avenue.
Anthony S. Esposito, 
Herman Liebman, 
Henry Wurdemann 
King Liquor Co.,

L-103 Jack Friedman, I'._ ____
Carl Muller, 5217—4 th Avenue.
Bessie Schweiger.
Republic Liquor Store, 431 Grand St. 
Sol Meyer, 1239 Nostrand Ave.

the Borough of 
to be consumed

I.-10 
L-44 
L-4 3 
L-63 
L-70

L-35 
1^64 
L-72 
L-6 8

9403—5th Avė.

6818—8th Avė.
4324—J 8th Avė.
3130 Fulton St.

300 Wyckoff Ave.
1102 Lafayette Ave.

405 Gerritsen Ave. .

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St.,

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedėliomis ir šventadieniais:
10-12 ryte

BROOKLYN LABOR LYCEUM
i t i t , *..»

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
' Tel., Stagg 3847

'ray* ’■<.

Penktas Puslapis

Tel STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. YGRAND ST660

5

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas raus, patamavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Pnsta-
Prašome

Kampas Union Avė. ir Grand St.

LIETUKŲ

Valizų Krautuvę
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y. -

'■"PRANEŠIMAS'"'
l ADVOKATAS
J. GEORGĖ LIPSIUS 

ir investigatorius

C. W. BENSON
i persikėlę raštirię j sekančią 

vietą:
i 1324-30 Lincoln-Liberty 

Building
Broad ir Chesnut,

PHILADELPHIA,
Tel. .Locust 6100.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 

» valandoje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street.

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.

Harry s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St 
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th , .

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi (vairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods)
"“moterims stalaT72 
BUSINESS MEN’S LUNCH

HARRY SLOBODIAN 
Savininkas

Bell Phone Poplar 9257

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
: OFISO VALANDOS

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1

84 Union Avenue
' Brooklyn, N. Y.

wiiuiiwfmiuiwiwiwiwi m
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Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios

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

' tome greit i jūsų namus.
jsitčmyti adresą ir telefoną.

Tclefonuokite: Evergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti i ofisą

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

a.yai’R f*

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street * Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Dvi Savaiti Beliko Iki “Laisvės” Suvažiavimo 
ir Bankieto

Vos dvi savaiti liko iki di
džiosios metinės dienraščio 
“Laisvės” iškilmės-suvažiavi- 
mo ir bankieto. Kadangi šie
met bankietas įvyksta labai 
patogiam sezone, kada galima 
ir mašinomis važiuoti, tikima-

ir

iš-

Biruta Ramoškiutė

si, kad iš apielinkės turėsim 
daug svečiu šėrininkų ir abel- 
nai laikraščio skaitytojų ir re-

mėjų, kurie dalyvaus savo lai
kraščio metiniame suvažiavi
me, aplankys sav^o įstaigą.

Apart šiaip svečių, bus 
svečių menininkų.

Koncertinės programos
pildyme dalyvaus Biruta Ra- 
moškiutė, iš Hartford, Conn., 
žymi Conn, valstijos daininin- 
kė-solistė ir chorvedė. Ramoš- 
kiutė dar jauna, bet jos sopra
no balso yra ko paklausyti. Ji 
taip pat yra ne tik menininkė, 
bet ir veikėja. Jinai pirmu 
kartu dainuos Brooklyne “Lai
svės” metiniame bankiete, ku
ris įvyks 7 d. balandžio, Grand 
Paradise Ballroom, 318 Grand 
St., Brooklyne.

Apart d. Ramoškiutės, pro- 
gramoj dalyvaus dd. A. Viš- 
niauskas, iš Bayonne, N. J., ir 
vietiniai, K. Menkeliuniutė, 

;Aido Choro Vyrų Sekstetas, 
Aldona E. Klimiutė ir Lillian 
Kavaliauskaitė.

Suvažiavimas prasidės 10 v. 
ryto, bankietas 7 vai. vakaro. 
Gera orkestrą šokiams. Įžan
ga į suvažiavimą veltui, į ban- 
kietą $1. Malonėkit iš anksto 
įsigyt tikietus, kad užtikrint 
sau vietą bankiete.

Market St.,-New Yorke; Ful
ton St. ir Schermerhorn St., 
Brooklyne; Queens Blvd., 
Queens. Streikas yra prieš. 
General Railway Signal Co. ir 
Union Switch and Signal Co., 
kurios turi kontraktus nebaig
tų subvės sekcijų darbams ir 
privežė iš kitur neorganizuo
tų darbininkų, mokėdami 
jiems daug mažesnes algas ir 
dėlto mesdami unijistus darbi
ninkus iš darbo.

Harleme

duoda manyti, kad Fisch eris 
galįs turėti ryšių su kokia žy
mia bankų rabavotojų grupe. 
Fischeris areštuotas.

SUNKIAI SERGA M.
PLEPYS

Pranešama, kad sunkiai 
serga drg. M. Plepys ir ran
dasi Kings County ligoninė
je. Prašo gimines ir drau
gus aplankyti jį.

Trumpos Žinutes
Teisėjas Donnellan išteisino 

28 subankrutavusio United 
States banko viršininkus ir di
rektorius. Visi jie ne biednio- 
kai, tad išėjo teisūs, o darbi
ninkai, kurių taupmenis ban
kas nunešė, randasi beduonių 
linijose. Nemažai tokių, kurie 
jau ne kartą buvo nuteisti už 
reikalavimą pašalpos 
katystę.”

b DIENINIAI
SPECIALAI

PIRMADIENI, KOVO 25-tą

Gryni Saldainiai
Senų Laiku Licorice 
Nonpareils

40c Vertės—pilnas svaras 
Pineapple Cocoanut 
Cream Kisses

40c vertės—pilnas svaras 
Seno Olandiško Stiliaus ‘ 
Šokoladai

40c Vertės—pilnas svaras
Milk Chocolate Silverettes 
ir Wafers

,40c vertės—pilnas svaras 
Namų Darbo Cocoanut 
M a r s h a m allow K ė lesa s

4 0c vertės

PRIE FONTANŲ
Deviled Ham ir Swiss
Cheese Senvičius ir Kavos

regulariai 25c
Pineapple Sundae

reguliariai 15c
Buttered Toast su Arbata
ar Kava reguliariai 20ę 
Chocolate Ice Cream Soda 

reguliariai 15c

15t
1OC
1OC
1OC

| IBG^^Krautuvės-Viena arti jus
XX H 322 sX Iff 3.X

ir “vai-

Sako, Neturį Pinigų Bedarbiams Šelpti, 
Bet Viršininkams! Kelia Algas

Iškilo aikštėn, kad pakėli
mas šalpos pinigų sumos kovo 
mėnesio išlaidoms ėjo ne alka
nųjų šelpimui, o pakėlimui 
jau ir taip didelių viršininkų 
algų. Tūliem viršininkam da- 
dėta net po 28 dolerius į sa
vaitę, tai yra apie tiek, kiek 
gauna daugelis esančių ant 
pašalpos bedarbių šeimynų vi
sam mėnesiui. Viso 859 asme
nys gavo algų pakėlimą, iš tų 
apie 120 asmenų, kurie jau 
prieš pakėlimą gaudavo po 
$40 iki $86 į savaitę algos pri
dėta nuo $5 iki $28 į savaitę. 
Jie dabar gauna nuo $45 iki 
$115.38 i savaitę.

Argi stebėtina, kad nuėjus 
alkaniem bedarbiam reikalau
ti pašalpos, ponai 
negali 
niokas 
šaukia 
tuoia, 
vadus.

viršininkai 
suprasti, ko tas bied- 
triukšmauja ir greit 
policiją, daužo ir areš- 
kemša į kalėjimus jų 

Jiems pigiau atsieina

mokėti milžiniškas algas virši
ninkams, kurie “prižiūrėtų,” 
kad alkani negautų po kelis 
centus daugiau.

Kada tas dalykas iškilo aik
štėn, tada ponai pradėjo kal
tinti viens kitą. Aldermąnų 
pirmininkas, ponas Deutsch, 
sakosi nebūt balsavęs už di
džiausia iki šiol kovo mėnesio 
šalpom skirtą sumą. $20,128- 
820, jei žinojęs, kad tame 
buvęs “paslėptas“ algų pakėli
mas. Hodson, šalpų komisio- 
nierius, sako, kad majoras La
Guardia pritaręs. Užklaustas 
majoras aiškinasi, kad jis su
tikęs, jog algos turi būt pakel
tos, bet smulkmenų nežinojęs.

Hodsonas sako, kad apsimo
ka praleist daugiau viršininkų 
algoms, kurie mokėtų geriau 
“prižiūrėti” (nukapoti) išmo
kėjimus pašalpgaviams ir tuo 
būdu sutaupyti valdžiai pini
gų.

lik Tikra Bedarbių Apdrau- 
da Suteiks Negrams Bedar

biams Užtikrintą Būvį
New Yorko Bendro Veiki

mo Komitetas už Socialę Ap- 
draudą pareiškė, kad baisus 
skurdas ir kančios negrų žmo
nių Harleme buvo priežasčia 
kovo 19-tos įvykių, gi inciden
tas su vaiku buvo tik žiežirba, 
kuri padegė parako bačką.

Komitetas nurodo, kad ne
toli 80 nuoš. negrų
yra bedarbiai, kad mirtingu
mas pakilo nuo 14.8 iki 18.15 
iš tūkstančio. Jie 
net po penkias .šeimynas vie
nam apartmente ir tik visų 
bendromis spėkomis gali pasi
laikyti pastogę, kuri tankiau
siai būna tik gaisro slastai ir 
ligų plėtėja. Aitrus pasipiktini
mas yra tarp negrų baltų 
krautuvių savininkais, jų atsi
sakymu samdyti negrus, nors 
biznį daro veik išimtinai iš ne
grų. Jeigu kuris negras gauna 
pašalpą, ji būna tik du treč
daliu duodamos baltiems be
darbiams su tokiu pat skai
čiumi šeimynos.

Komitetas nurodo, kad ty
rinėjimo komitetas padėties 
negali pakeisti. Vienatiniai 
vaistai išvengimui kovo 19-tos 
pasikartojimų yra pagerini
mas negrų, darbininkų gyveni
nio sąlygų, įsteigiant tikrą fe- 
deralę socialę apdraudą, ko
kios reikalauja Darbininkų' 
Bedarbės, Senatvės ir Socialūs 
Apdraudos Bilius HR 2827. 
Tik tas vienas bilius iš visų 
esančių kongrese nediskrimi- 
nuoja negrų ar kokios kitos 
dalies gyventojų.

Komitetas ragina kongres- 
maną Vito Marcantonio, atsto
vą 20-to Distrikto, kuriame 
dėjosi tas susikirtimas, dėti 
pastangas pravedimui HR 28- 
27 Biliaus. Taip pat ragina 
žmones siųsti tam kongresma- 
nui tokius reikalavimus.'

iki 18.15 
susikimšę

Majoras LaGuardia 
remti Salvation Army 
kad miestas remsiąs. Rems, tai 
rems, bet ne iš savo, o iš mies
to darbininkų kišeniaus; mie
sto darbininkai bus verčiami 
aukauti “labdarybei.” Pereitą 
metą iškaulijo iš miesto dar
bininkų virš $5,000 tos mulki
nimo ‘ įstaigos palaikymui.

Plėšikai Gerai Pelnosi

ragina 
ir sako.

MIRTYS—LAIDOTUVES
Augustas Yuškaitis, 47 m., 

636 Shepherd Ave.. Brooklvn. 
N. Y., mirė kovo 21 d., 1935 
m. Bus laidotas kovo 25 d., ry
te. iš LeVando’s koplyčios, 
107 Union Avė., Brooklvn. N. 
Y.. St. John’s kapinėse. Paliko 
nuliūdime tris sūnus ir kitus 
gimines. Laidotuves prižiūri 
graborius J. LeVanda.

CSKAVTYK r.ATSVR 
n? KITIEMS UŽRAŠYK

PARDAVIMAI
Parsiduoda tabako auginimui 20 

akrų didumo farma. Flektrik’nes 
šviesos. Miesto vanduo. Ca^as. P>’ie 
valst'ins kob'o (Sfate Road) 8 mvlios 
nuo Hartfordo. Visi formos įrankiai. 
Yra vistu ir dvi karves. Mra Clara 
'Tautkus, 693 Palisade Ave., Windsor, 
Conn.

PARSIDUODA

PA I N-EXPELLER
Nuo Neuralgiškų 

Skausmų 
naudokite 

ANCHOR
* PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

KILLS PAIN'

g Telefonas: Evergreen 7-7770 S 

I PAUL GUSTAS I 
g LIETUVIS GRABORIUS g

O Senai dirbąs graborystčs pro- g 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar L 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja S 
§ ’balsamavimu ir palaidojimu r 
ę> mirusių. S

g Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius Serme- g 
o ninis, vestuvėms, krikštynoms £ 
g ir kitokioms parems g 
0 Šaukite client) ar naktį C

g 423 Metropolitan Avė. į 
$ Brooklyn, N. Y. c

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

svetainėj

Prakalbos ir Diskusijos 
Ketvirtadienį

Visų prašome isitėmyti, kad 
šį ketvirtadieni. 7:30 vai. va
karo, “Laisvės
vyks prakalbos ir diskusijos 
dviem labai svarbiais klausi
mais. Ar bus karas? ir, Kodėl 
kilo riaušės Harleme? Kalbės 
dd. A. Bimba ir J. Siurba. Po 
trumpu prakalbu bus diskusi
jos tais svarbiais klausimais. 
Jžanga veltui.. Mitingą rengia 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija.

Džiurė Pripažino Fish Kaltu
Albert H. Fish, kuris 1928 

metais nužudė Grace Budd, 10 
metų mergaitę, pripažintas 
kaltu žmogžudystėje ir gali 
gauti elektros kėdę. Bausmės 
paskyrima teisėjas atidėjo iki 
pirmadienio.

Laike jo liūdymo teisme mo
terys buvo prašalintos iš teis- 
mabučio. Jisai pasakojo sarg
dinančiai šlykščių ir žiaurių 
dalykų, kaip jis eltrėsi su 

• Grace Budd ir daugeliu kitų 
vaikų. Iš jo kalbos paaiškėjo 
kad jisai per savo gyvenimą 
esąs sukoneveikęs apie šimtą 
vaikų ir, gal, tūlus iš ju nužu
dęs. Jo gynėjai bandė įrodyti, 
kad jis beprotis ir dėlto netu
rįs būti baustas, bet teismas 
sako, kad jis žudymo laiku ži
nojo darąs blogą ir yra le- 
gališka jį nužudyti.

Vaikas Išvaikė Šimtus 
Suaugusią

Jasse Bacher, 6 metų vai
kas, išgązdino šimtus žmonių, 
kuomet jis atbėgo su senu ka
rišku šautuvu prie vežimo, 
garsinančio žvėris rodantį ju- 
dį, ir pradėjo taikyti į vežime 
rodomus liūtą ir stirną. Apie 
2-3 šimtai vaikų ir suaugusių 
vėpsotojų ‘pradėjo neštis į vi
sas puses, kiek drūti. Policis- 
tas suėmė vaiką-medžiotoją, 
nuvedė namo, o šautuvą atė
mė. Vaikas užprotestavo, sa
kydamas: “Jeigu dabar liūtas 
ateitų, ką aš daryčiau be to 
seno šautuvo?“ Bet protestas 
•negelbėjo, policištas šautuvą 
išnešė policijos stotyn.

Subvės Elektristą Streikas
Pereitą ketvirtadienį Cent

ral Opera House įvyko Int. 
Brotherhood of Electrical 
Workers 3 Lokalo mitingas, 
kuriame dalyvavo apie 6,000 
nariu. Nutarė penktadienį 
skelbti streiką 8th Avė. sub
vės darbuose. Reikalauja pa
statyti prie darbo unijistus 
darbininkus ir mokėti unijos 
skalę, po $1.40 į valanda. Jei 
reikalavimai nebus išpildyti, 
tada streikas bus praplėstas į 
visus PWA darbus ir jeigu ta
da nebus reikiamų pasekmių, 
tuomet šaukti generalį elek
tristų streiką.

Streikas paliečia sekamas 
sekcijas: East Houston St. ir

Plėšikai atėmė United Par
cel Service troką su 1,500 
pundelių pirkinių, kurie buvo 
paimti nuo įvairių departmen- 
tinių krautuvių išvežiojimui 
pirkėjams. Trys ginkluoti vy
rai sustabdė troką prie 3rd 
Avė. ir Baltic St., New Yorke, 
išvarė vežiką į mašiną ir nu
vežė jį į vieną, o troką j kitą 
pusę. Apie už pusvalandžio jį 
paleido. Jis tuojau raportavo 
policijai, bet policija rado tro
ką jau tuščią.

Kitoj vietoj tapo pavogtas 
Garment Centre Delivery tre
kas, kiiris išvežiodavo prekes 
į krautuves. Jame buvo apie 
$4,00Q.vertės drabužių.

Brooklyne tą pačią dieną at
imta $8,235 algomis iš dviejų 
kompanijų. Vienas plėšimas į- 
vyko Flushing Ave. ir Cook 
St., kur iš odų dažymo dirb
tuvės savininko, Kofsky, atim
ta $4,000, kada jisai sugrįžo 
i$banko su algomis. Kitas plė
šimas padaryta 703 Bedford 
Ave., netoli Lynch St., kur 3 
yyrai įėjo į raštinę, sulaikė 8 
darbininkus ir atėmė algų pi
nigus sumoje $4,235.65. Ma
noma, kad visi minėti plėšimai 
atlikti tų pačių asmenų.

Parsiduoda Grosernė ir Delicates- 
rm Krautuve. Gerai lietuviais app'v- 
ventoi vietoj. Vietoie salima gražiai 
gyvenimą darvti. Randa pigi. Prie
žasty sužinosite ant vietos. Atsišau
kite šiuo antrašu:

. 428 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

(67-73)

IŠRANDALOJIMAI

NAMAI

Įst. 1892

Il ARM AN

Sieniniu 
Laikrodžių
Vedybinių

Daimontai

Surado Ginklų ir Amu
nicijos

Mes

Laikrodėliai
Brangakmenai

perkame seną auksą

Slaptoji policija giriasi su
radus pas Hans Fischer, Asto
ria, L. L, 59 metų šautuvų tai
sytoją, Įvairių revolverių, šau
tuvų ir parako, taipgi apie tu
ziną piniginių maišelių, kas i

kovo mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

< Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės. Į......... ..j

Laike 
puikią

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAT MANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

PARSIRANDAVOJA 5 ar 6 kam
barių apartmentas, su elektra ir 
maudynėm, dviejų šeimynų name, 
kambariai visi šviesūs, randa žema, 
kreipkitės šiuo antrašu: T. Baliunas, 
Till Blake Ave., Brooklyn, N. Y. i 
East New York Sekcijoje.

(70-72)

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

Brooklyn, N. Y.
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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.

PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
MARČIUKAI

409 Lorimer St., /Bro
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku J Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.
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HYMAN BERGER
SAVININKAS
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0 III llf^n Atviri kojų skauduliai, Garankš-
jl II gi II IIĮjll g\ žinotos 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 t-6801

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

i

Telephone Stagg 2-4409

_A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
.Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainą 
Parsnmdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N.- Y.

Sergančių Vyrą ir Moterą 
Chroniškos

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselljoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Ligos Gydomos
x Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ‘ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų Lig os,( t 
Mėšlažamės In

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos ęrydo- 
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimait Laboratoriniai IS- 
bandymai, X-spmduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOMS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Ave. ir Irvlng PI. 

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

MES KALE AM K LIETUVIŠKAI
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