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“Pravda” aprašo, kaip prie 
Amūro upės, netoli jūrų, išau- _____ 
go naujas Sovietų miestas 
Komsomolsk. Gegužės mėnesį, 
1932 metais ten atplaukė k e-' =---------
turi laivai: “Kolumb,” “Ko-i 
mintem,” “Klara Zetkina” ir 
“Profintern” su reikmenimis, 
ir darbininl 
klo šėtrus. Jų buvo apie 1,500. 
Už mėnesio laiko jau daug 
medžių buvo iškirsta. Darbi
ninkų kiekis augo. Kraštas 
turtingas: girios, geležies rū
da, auksas, Amūro upėje daug 
žuvų, o ir išėjimas į Ramųjį 
didjūrį.
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š" Lietuvoj paskelbti Demonstracijose cries
Uai pasistatė audė- NAZIŲ KARO PLANAI P1

Ten buvo pastatyta laivų 
budavojimo fabrikas, darbi
ninkų gyvennamiai, valdžios 
namai. 1934 metais pradėjo 
dirbti cemento fabrikas; grei
tai buvo atidaryta elektros ga
minimo stotis, išcementuota 
prieplauka, paleistas darban 
plytų gaminimo fabrikas, ru
denį paleista darban kita elek
tros stotis ir keli laivų budavo
jimo fabriko skyriai. Ten, kur 
buvo dykuma, kur du metai at
gal buvo sodžius iš 30 namų, 
dabar miestas, elektros ap
šviestas, su 25,000 gyventojų. 
Dirba fabrikai. Komsomolsk 
bus naujas Vladivostokas.

Sovietiniai Tolimieji Rytai 
didelis kraštas, kuriame galė
tų sutilpti kelios Lenkijos. To
limieji Rytai turtingi gamtos 
turtais. Jie traukia Japonijos 
ir kitų kraštų imperialistus, 
bet jų apsaugojimui stovi Spe
ciale Raudonosios Vėliavos 
Tolimųjų Rytų Raudonoji Ar
mija. Tolimieji rytai, caro lai
kais buvęs katorgos centras, 
virsta kultūros ir socializmo 
budavojimo tvirtuma.

Manchukuo ir vėl išlaisvino 
83 Sovietų Sąjungos piliečius, 
kurie pirmiau buvo areštuoti, 
jiems dirbant prie Rytinio 
Chinų Gelžkelio. Kaip žinia, 
Sovietai tą gelžkelį pardavė. 
Išlaisvinti piliečiai išvažiavo į 
savo tėvynę.

KAUNAS. — Čia leidžia
mas vokiečių kalba laikraš
tis “Ostsee Beobachter” iš
spausdino turinį slaptų pa- Į 
tvarkymų, kuriuos Hitlerio 
užsienių reikalų ministerija 
išsiuntinėjo visiems savo at
stovams svetimose šalyse. 
Tuose patvarkymuose, be 
kitko, skaitome:

“Vokietijos politika turi 
būt tokia, kad sudaryt įspū
dį, kad Vokietija nori tai
kos ir kad ji yra gatava da
lyvauti įvairiose sutartyse. 
Bet Vokietijai reikia veiki
mo laisvės, ir todėl jinai ne- 
susiriš savęs jokiomis tarp
tautinėmis pareigomis ir 
negrįš į Tautų Lygą.

“Ji (Vokietija) turi turė
ti pilniausią laisvę ginkluo
tis. Reikia 12 iki 18 mėne
sių laiko, kol Vokietija už
baigs apsiginklavimus. Vo
kietijos armija turi būt pus
antro sykio stipresnė už 
Franci jos armiją. Vokieti
jos kariškas orlaivvnas iau 
yra drūtesnis už Franciios. 
Ginkluota Vokietija bus 
spėka, kuri prie savęs 
trauks ir kitas šalis. Idant 
to tikslo pasiekti, yra bega
liniai parankus dalykas 
skleisti ta minti, kad yra 
renp-iamasi į kryžiaus kara 
prieš bolševizmą. Naziai 
Austrijoj greit paims val
džią į savo rankas.”

Karą ir Fašizmą Daly
“ijvavo 15 0,000 Studentų
4 n , ~’ — > I

įvyko Eilė Susikirtimą tarp Demonstruojančią Studentą, iš 
Vienos Pusės, ir Policijos ir Padaužą, iš Antros

“Times” ir tai

supuvusiais kiaušiniais; bet 
užpultieji apsigynė.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Streikavo 3,500 Pennsylva- 
nijos Univerpiteto ir 2,500 
Temple Universiteto stu
dentų.

CLEVELA
Streikan prieš karą ir fašiz-

t

Chiniios Fašistai vėl 
Ginasi “Laimėjimais”
HONGKONG. — Fašisti

nis Chinijos diktatorius 
Chiang Kai-shek giriasi, 
būk jn kareiviai sumušę 
Chinn Sovietų raudonarmie
čius 10 mylių nuo Kweivan- 
go, kur buvę išžudyta 2,000 
raudonųjų. Bet iau ne <wki 
pasirodė, kada Chian p* Kai- 
shek pasigiria “supliekęs 
raudonuosius.” tai iis pats 
buvo supliektas. Veikiausia 
taip bus ir dabar.

• V

Amerikos buržuazija ne
sitikėjo, kad studentai ga
lės išstoti į tokius masinius 
pasipriešinimus karui ir fa
šizmui, kaip kad jie išstojo 
per . savo streiką pereitą 
penktadienį. Kapitalistinis 
New Yorko
pripažįsta, jog prieškari
niuose protestuose dalyvavo 
“60,000 studentų.” 
“Times” beveik trečia tiek 
sumažina tikrąjį jų skaičių. 
Nes vidutiniai skaitliuojant, 
į demonstracijas ir mitin
gus prieš karą išėjo bent 
150,000 visuose Jungtinių 
Valstijų kampuose.

New Yorke ir Brooklvne 
tą dieną prieš karą ir fašiz
mą streikavo virš 15,000 
studentų; Philadelphijoj į 
studentų demonstracijos mi
tingą susirinko virš 20,000 
žmonių.

CAMBRIDGE, Mass. — 
Demonstravo 5.000 studen
tu Harvardo Universiteto 
ir Massachusetts Technolo
gijos Instituto, nenaisant 
lietaus. Būrvs fašistinių 
studentų, ansimove plieninė
mis kareivių kenurėmis ir 
ansiginklavę, mėgino suar
dyti prieškarine ir nriešfa- 
šistine demonstraciją, bet 
nepavyko. Įsimaišė polici
ja ir. be mažesnių pinklu, 
pas fašistinius padaužas ra
do net kulkasvaidžiu.

Streikavo 2.500 studentu 
Chicagos Universiteto. Jų 
naroda .užpuolė fašistai su 
dvokiančiomis bombomis ir j

ND, Ohio.

avo mą išėio 2,000 Western Re- 
Bet I serve Universiteto studentų.

ITHACA, N. Y.—Į prieš
karinį mitingą suėjo 2,500 
Cornell Universiteto su
streikavusių studentų.

BERKELEY, Cal.—Strei
kavo 2,000 studentu. 7 V

Čia tik mažytė dalis stu
dentų streikų ir demonstra
cijų, įvykusių visoj šalyj, 
kur dalyvavo studentai šim
tų kolegijų ir vidurinių mo
kyklų. Įvairiuose susidūri
muose tarp demonstruojan
čių studentų ir fašistinių 
užpuolikų įsikišo policija 
prieš demonstrantus, duoda
ma talkos padaužoms.

WASHINGTON. — Stu
dentų delegacija nuo šešių 
nacionalių organizacijų at
vyko protestuot prezidentui 
Rooseveltui prieš naikinimą 
nilietišku laisvių, prieš ša
lies stūmimą linkui fašizmo 
ir prieš milžiniškus Ameri
kos prisirengimus karui. 
Studentu delegatus pasitiko 
Roosevelto sekretorius Mc
Intyre, kuris pasižadėjo stu
dentų protestus ir reikala
vimus “atvdžiai perskaityti 
ir perduoti” savo bosui.

LIETUVOS ŽINIOS

melų kampaniją prieš Sovietų 
Sąjungą? Po to kai jis buvo 
pas Vokietijos fašistus. Tada

“Pravda” iš 29 d. kovo at
siliepia apie Hearsto melus. 
“Pravdai” prisiuntė tūla dar
bininkė Hearsto laikraštį “Los 
Angeles Examiner,” kuriame 
yra atvaizdai negyvų žmonių, 
vaikų, arklių, o viršuj užrašas: 
“šeši Milionai nuo Bado žuvo 
Rusijoje.”

“Pravda” rašo: “Tokius pa
veikslus ne kartą teko matyti 
baltagvardiečių ir fašistų 
spaudoje keli metai atgal... 
Jie veikiausiai nutraukti Len
kijoje, Rumunijoje ir kitose 
šalyse, tame skaičiuje ir Ame
rikoje. . . Mes pripratome prie 
šių purvinų žygių mūsų prie
šų ir jie mums jau įkyrėjo.
Stebėtina tik tas, kad tos rū- jjs pasiuntė j Sovietų Sąjungą 
sies falsifikacija Jungtinėse tą melacrių iš melagiu. Tho- 
Valstijose prasidėjo tada, ka- 'mas Walker Sovietų Sąjungos 
da visoje Europoje, išimant fa-' rubežių perėjo 12 d. spalių, 
šistinę Vokietiją, tas sumažė-'i934 metais. 13 dieną jis buvo 
jo. Tie paveikslai yra suklas- Maskvoje ir ten išbuvo iki 18 
tuoti.” j d. spalių, o 18 d. spaliu sėdo

Iš tokių šaltinių semia sau j Tolimųjų Rytų greitąjį trau- 
medžiagą ir Bostono klerikalų kini ir išvažiavo i Sibirą. Po 
“Darbininkas.” į 7 dienų traukinio kelionės per

1 Sibirą, tai yra 25 d. spalių, 
Thomas Walker perėjo Sovie
tu Sąjungos rubežių į Man- 
džuriją.

Reiškia, 
no miesto 

1 apie kurią 
ja rašydamas, būk jis Sovie
tų šalyje buvo 1934 metų pa-

Kunigo Kunrevičiaus 
Šmugeliai f

Biržai. — Kun. Kuprevi-• 
čiaus pabėgimas beveik buvo Į 
užmirštas. Vietinis kunigas 
bažnyčioj per pamokslą sakė, 
kad kun. Kuprevičiui toj šalyj, 
į kur jis nuvykęs, esą nuvilkti 
kunigo rūbai ir jis patalpintas 
į vienuolyną ir pakūtavojąs ųž 
griekus. Bet dabar pasirodo, 
kad tai netiesa. Ęun. Kuprevi-

jakurys del sunkios ekonomi
nės būklės negalėjo laiku su
mokėti 690 litų skolos už pa

imta miško medžiagą. Nors 
[naujakurys gyvena■ miesto ri
bose, bet antstolis kainuoja a- 
pie 100 litu. Kiek kainuotų, 
jeigu antstolis važiuotų 690 lt 
skolos išjieškoti už keliu de- 
sėtkų kilometrų pas ūkinin
kus ?

čius išduotas lenkų, ir per šie- jNaziai Išteisino Tariamą;

PASPIRTIS BEDARBIU
BILIUI KONGRESE

WASHINGTON. — Re- 
publikonas k o n g resmanas 
Vito Marcantonio pakvietė 
pažangesnius k o n g resma- 
nus susirinkti ir išklausyti, 
ką Mary Van Kleck, Profe
sionalų Sąjungos pirminin
kė, turi pasakyti už Darbi
ninkų Bedarbių S o c ialės 
Apdraudos Bilių H. R. 2827. 
Apie 30 kongresmanų žadė
jo sueiti. •

Kongresmanai Marcanto
nio ir Lundeen tikisi sutelk
ti daugiau kongreso narių 
kovai už šį bilių. Iš antros 
pusės. Rooseveltas su savo 
pakalikais kuo greičiausia 
bruka kongresui priimti 
streiklaužišką Wag nerio- 
Lewiso neva “socialės ap
draudos” bilių. Jų šaika 
sudarė tokias taisykles, kad 
visai užkirst kelią H. R. 28- 
27 biliaus svarstymui kong
rese. Žymėtina, jog Wag- 
nerio-Lewiso m u Ikinantis 
sumanymas nežada nei ma
žiausios pašalpos keliolikai 
milionų dabartinių bedar
biu. Jis taikomas tiktai 
naujiems bedarbiams atei
tyje.

Stresos Konferencija
Nekliudo Vokietijai
Ginkluotis Karui

Hitler Neva Sutinka su Ryty Nekariavimo Sutarčia, bet 
Atsisako nuo Talkos Užpultajai. Valstybei

STRESĄ.—Anglijos, Fran- 
cijos ir Italijos atstovų kon
ferencijoj, Anglų ministe
rial Ramsey MacDonald ir 
John Simon paveikė į Fran- 
cijos atstovus Hitlerio nau
dai. Anglijos atstovų per
kalbėti, Francūzai duosią 
tik švelnų skundą Tautų 
Lygai prieš Vokietiją, kad 
jinai, įvesdama verstiną tar
navimą kariuomenėje, su
laužė Versalės sutartį. Bet 
prie švelnaus skundo būsiąs 
pridėtas perspėjimas, kad 
jeigu Vokietija toliau lau
žys kitus punktus Versalės 
sutarties, tai prieš Vokieti
ją galės būt paskelbtas eko-

nominis boikotas įvairių ša
lių, priklausančių prie Tau- 
tų Lygos. _ . . .T.;.-

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris J. Simon prane
šė, kad Vokietija jau “su
tinka” daryti nepuolimo su
tartį Rytuose—su Pabaltijo 
kraštais ir Sovietų Sąjun
ga. Bet Hitleris atsisako 
nuo davimo bet kokios pa- 
gelbos vienai bei kitai susi
tarusiai šaliai, jeigu ją už
pultų kita, pašalinė valsty
bė. Tas Hitlerio sutikimas 
žodžiais betgi nereiškia, kad 
jis darbais nesiginkluos ka
rui prieš Pabaltijo šalis bei 
Sovietus.

Už Nazių Knygos Kritiką Dviem Miliūnam Penna.
Įkalintas Kunigas

BERLYNAS. — Katalikų

T pralotas Leffers nuteistas 
mncantvn mnfn Irnlniimn 117

DU LIETUVOS KAREI
VIAI NUŠAUTI KLAIPĖ

DOJ; KARAS ARTI.

f pusantrų metų kalėjimo už 
tai, kad pasikalbėjime su ke
liais studentais kritikavo 
Hitlerio propagandisto Ro- 
senbergo knygą kaipo “pa
gonišką.”

Iš Paryžiaus pranešama, -------------------
kad du Lietuvos kareiviai ’m >t •• v p
tapo nušauti balandžio 12 AkFOIl U BIJOS UZ ullHlOS 
dieną Klaipėdos krašte, o 
14-ka hitlerininkų likosi su
žeista, kuomet nazių agen
tai bandė, bet jiem nenuvy
ko. paliuosuoti tris hitleri
ninkų šnipus, belaukiančius 
sušaudymo.

Siena tarp Lietuvos ir 
Vokietijos vra visiškai už
daryta. Vokietija panaiki
no visas iki šiol buvusias 
sutartis su Lietuva.

Lietuvos 3-čios ir 5-tos 
armijos korpusai tapo su
koncentruoti Naumiestyi ir 

sl Tauragėj, ties Vokietijos 
siena.

Bile valanda gali i vykti 
susirėmimu, kurie uždegtu 
visa pasaulį. (Plačiau apie 
tai bus antradienio “Laisvė
je.”)

Darbininkų Streiką
AKRON, Ohio. — Miesto 

unijų centras nutarė pinigi
niai ir dvasiniai remti ruo
šiama streiką 35,000 gumos

Bedarbių Gręsia Badas
PITTSBURGH, Pa.—Vy- [ ‘ 

riausias pašalpų administ- L 
ratorius Hopkins Washing
tone nuo šiandien sustabdo 
visokią federale pašalpą 
dviem milionam Pennsylva- 
nijos bedarbių, jeigu valsti
jos valdžia nesudarys $5,- 
000.000 kaipo savo pašalpos 
dalį.

Repubiikonų bosaufamas 
Pennsylvaniios senatas už
sidarė ištisai savaitei. Tai- f 
gi tuo tarpu valstijos Šu
rnas negalės nieko padaryti 
delei bedarbių šelpimo.

siama sueiną puirius « iaa t> wir • • • 
darbininkų. Bušu Vairuo- Dar 13. fflaillienij 
tojų Uniia pasižadėjo nevež-; 
ti streiklaužiu. Ashtabula 
daržovių auginimo darbi-

Prisidėjo prie Streiko
WILKES-BARRE, Pa. -iG 

ninkai išanksto organizuoja j Sustreikavo 2,400 angliaka- 
pikietus streikiariams pa-! siu Susquehanna Coal Kom-

Toliaus “Pravda” rašo, kad 
Hearsto didlapiai sako, būk 
tuos paveikslus nutraukė Tho
mas Walker, kuris būk buvęs 
pavasarį 1934 metais Sovietų 
Ukrainoje — Poltavoje, Kije- 1 
ve, Tambove, Belgorode, Char
kove. “Pravda” stato klausi
mą: Kodėl jis laukė nuo 1934 
metų pavasario su savo raš
tais ir paveikalais iki 1935 
metų ? “Pravda” nurodo, kad 
Thomas Walker nebuvo Sovie
tų Sąjungoje 1934 metais pa
vasarį.

Kada Hearstas sugalvojo

jis nematė nei vie- 
Sovietų Ukrainoj, 
rašo melus ir meluo-

tų šalyje buvo 1934 metų 
vasarį.

“Pravda” atžymi, kad 
vietų Sąjungoj yra visa 
amerikinių buržuazinių 
kraščiu korespondentų, 
gerai žino, kad Hearstas ir jo 
samdytas Thomas Walker yra 
melagiai.

eilė
lai-

kurie

na grąžintas į Lietuvą, todėl ši 
istorija biržieČiams pasidarė 
vėl aktuali.4 Dabar kalbama a- 
pie kitus dalykus. Kun. Kupre
vičius likęs skolingas parapi
jai. Minima net 6,000 lt. suma, 
nes vietinis klebonas kalėdo
damas rinko pinigus šiam trū
kumui padengti. Be to, kun. 
Kuprevičius daręs pataisymus 
bažnyčioj ir kapuose, o dir
busiems neužmokėjęs, nors tu- 
jrėjęs tam reikalui parapijos 
lėšų, žmonės nekantriai laukia 
šio nepaprasto prasižengėlio 
tardymo.

Už 690 lt. Skolos Padaryt?
Apie 100 lt. Išlaidų

Šnipą Amerikietį ■.
BERLYNAS. — Ameri- 

kos pilietis Richard Roide- 
rer, kuris buvo tieson pa
trauktas, kaipo kariškas 
šnipas, liko išteisintas. • Jis 
buvo išlaikytas nazių kalė
jime 11 mėnesių iki teismo. 
Sako; kad jį įskundęs buvęs 
jo draugas v.okietys, kuris 
varžėsi su Roidereriu del 
vienos moteriškės meilės.

Marijampolė. —Vienas nau- gelžkelio.

9-ni Miestai Meksikoj 
Užtemdyti per Streikus

MEXICO CITY. — Su- 
streikavus Tamnico miesto 
elektros darbininkams, išėio 
į pritarimo streikus elektri- 
ninkai kituose aštuoniuose 
Meksikos miestuose: Vera 
Cruz, San Luis Potosi, Leon, 
Irapuato, Guanaiuato, Cel- 
va, Guzman, Uruapan ir 
Merida. Ten sustojo gatve- 
kariai ir užgeso visos elek
trinės lempos.

Vadinama “kairi o ji” pre
zidento Gardenas’o valdžia

gelbėti. 5
Gumos darbininkai reika- 

lauia. kad ių unijos vadai 
paskirtu laiką streikui pra
dėti. Jie smerkia visokius 
Roosevelto valdžios siūlo
mus tarpininkus-taikvtoius 
ir. reikalauja, kad darbinin
kai tik;per savo komitetus 
tiesioginiai turi derėtis su 
samdytojais.

New Hyde Park, L.I.—
Long Island traukinys už
mušė J. Petry, 12 vaikų te- žada visomis pajėgomis an- 
vą. beeinant jam skersai ginti kompanijų nuosavybę

- lir pelnus nuo streikierių.

Pragaištingos Dulkės
KANSAS CITY, Mo. — 

Didžiausi nlotai Kansas, 
Colorado, Oklahomos, Te 
xas ir 
tano storai užnešti dulkė
mis. Jos sunaikino kviečių 
pasėlius, kainuojamus dau
geliu mįlionų dolerių. Dul
kiu debesiai vis dar tebe
niūkso ant tų vietų. Labai 
daur žmonių del to apsirgo 
plaučių įdegimu. Farmerių 
šeimynos šimtais bėga ir 
stengiasi išsivaryti gyvulius 
j liuosesnes vietas nuo to 
dulkių amaro.

panijos. Reikalauja išly
ginti įvairias skriaudas.

Streikan išėjo 7,000 mai- 
nierių Lehigh Kompanijos, 
vyriausiai r e i k a 1 a u darni 
įvest lygybę darbuose.' Jie 
priklauso senajai unijai.

Tariasi streikuoti anglia
kasiai H. E. Colliery Swo- 
yersvillėi. n r o t e s tuodami 
prieš paleidimą 450 'darbi
ninkų.

Vis tai nauji streikai, ša
lia nuo seniau tęsiamo Glen 
Alden Kompanijos mainie- m 
rių streiko.

Gegužės Grand Rapidse
GRAND RAPIDS, Mich. 

—Sudaryta bendras darbi- 
ninku komitetas Pirmajai 
Gegužės paminėti. I komi
tetą ieina atstovai Socialis
tų Partijos. Komunistų 
Partijos, Darbininku Saiun-j? I 
pds ir Bedarbiu Darbininki 
Unijos. Miestinei bent 
fronto konferencijoj 
vausią iki 2,000 delegatų.
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Baisios Skaitlinės
Vienas laikraštis paduoda ištrauką iš 

kunigų dienraščio “Ryto” (mes jo dabar 
negaunam) apie tai, kiek Vokietijos na.- 
ziai nusmaugė arba nukankino bei įkali
no žmonių. Pasak “Ryto,”

Pradedant nuo 1933 metų sausio 30 die
nos, kai naciai paėmė Vokietijos valdžią, per 
2 metu ligi 1935 m. sausio 30 d. “sulikvi- 
duota” ne mažiau kaip 3912 priešhitlerinin- 
kai, iš kurių dalis buvo nudėta “bebėgant”, 
kita dalis nusižudė kalėjimų celėse arba bu- i 
vo mirtinai užpliekti GU ir GG budelių.

Per tuos dvejus metus įvairiose koncen
tracijos stovyklose, kalėjimuose, gatvėse, 
GU ir GG kazermėse ir kankinimo urvuose 
ir demonstracijose sužeista ir knipeliais ap- , 
daužyti 132,511 žmonės. Apie vienas milio- 
nas žmonių nukentėjo nuo smurto veiklu
mų; 295,357 žmonės suimti. Apie 90 pro
centų suimta be teismo įgaliavimo, tik ‘Ges
tapo’ ir juodųjų ar rudųjų budelių užgaido
mis. Per šiuos 2 m. rudasis teismas pa- 
smęrkė 93 žmones mirties bausmei ir davė 
apie 24,000 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Iš tų 93 mirties nusmerkimų, kurie padaryti 
pasiremiant specialių pranešimais ir išgau
ti kankinimais, 41 mirties bausmių įvykdy
ta; 3 patys nusižudė mirties kameroje ir 30 
buvo “pasigailėti” visam amžiui kalėjimu. 
Vis? kaltinimai remiami veik išimtįnai “val
stybės išdavimu,” nelegalės literatūros pla
tinimu ir priklausymu draudžiamoms parti
joms. ■

Vįeną tik kruvinąją pereitų metų birželio 
30 d. naktį buvo nužudyta: Munėhene 137 
žmonės, Lichtenseldo kadetų įstaigoje 68, 
kitose Berlyno vietose 74, Breslave 54, li
kusioj Silezijoj 32, Lichtenburg 14 ir Sakso
nijoj 22. Tačiau šios viešai patirtos aukos 
toli gražu nėra visos. Bet ir šias žudynes 
trečiojo reicho teismo organai pripažino tei
sėtomis.

Šia proga reikia paaiškinti, kas yra tie 
nacių “tautos teismai” (Volksgerichte). Pa
tekti į tokį teismą reiškia uždaromis duri
mis, be apgynimo, be jokios galimybės pasi
teisinti būti išduotam stačiai į nagus trečio
jo reicho budeliui. Tuose teismuose daugy
bės vyrų ir moterų yra pasmerkti visokios 
rūšies bausmėmis, be jokios apeliacijos tei
sės. Tik tokie teismai galėjo padaryti 
Sprendimą, kuriuo dvi moterys, Frau Berg 
ir Falkenhain buvo sukapotos kirviu, o pats 
didžiausias ir tikrasis kaltininkas lenkas 
Sosnovskis buvo paleistas ir atiduotas len
kams kaip jų “didvyris.”
Kas gi daugiausiai nukentejo nuo fa

šistų budelių teroro? Komunistai, aišku. 
Nors šitie skaičiai labai baisūs, tačiaus 
mes manorpe, kad jie dar toli gražu ne
pilni. Tiktai kuomet darbininkų klase 
Vokietijoj laimės Savo pergalę, jinai ga
lės pilnai iškelti aikštėn tas visas hitle- 
riecių niekšystes, kurias jie papildė vieš
pataudami.

Amerikos darbininkams iš to visko da
bar tėra viena pamoka: bendrinkim savo 
pajėgas neprileidimui fašizmui įsigalėti 
čionais! Visuotinas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimas, įvyksiąs bir
želio .mėnesį Clevelande, bus dideliu žing
sniu pirmyn prieš-fašistinių jėgų konsoli
davimui.

konkrečių prirodymų. S. Paulo policija 
džiaugiasi turėdama tokį pavalną kuiną, 
kaip Mačiulis; su jo pagelba policija pasi
daro “extra” uždarbio, nes Getulio valdžia 
riebiai žvalgybai apmoka už sugavimą “tin
kamo” deportavimui...

Mes jau nurodėme, kad Draugija Už
sienio Lietuviams Remti, paties jos pir
mininko, p. Skipičio pareiškimu, siuntė 
iš žmonių surinktas aukas per tokius Mi- 
čiulius ir kitus jiems panašius “šelpti 
vargdienius, badaujančius.” šis vienas 
iš daugelio faktų aiškiai parodo, kokius 
žmones toki Mičiuliai remia, o kokius 
persekioja. Betgi Draugija Užsienio 
Lituviams Remti, paaiški, remia ne to
kius, kurie yra persekiojami, ale tuos, 
kurie persekioja, Smetonos klikos pasta
tytus agentus, Mičiulius ir jiems pana
šius.

Jeigu Užsienio Lietuviams Remti 
Draugija yra bepartyvė ir jai lygūs’ visi 
net “kairesni už kairiuosius,” bile tik jie 
lietuviai, tai ji turėtų griežtai užprotes
tuoti prieš tokius konsulo Mičiulio dar
bus. Jei ponui Skipičiui rūpi tas, ką jis 
skelbia viešai, tai jis turėtų pasmerkti to
kį Mičiulį.

Seniau Rusijos carizmo konsulatai bu
vo vietovėmis, per kurias caro šnipai se
kiodavo revoliucionierius ir padėdavo ki
tų šalių valdžiom juos gaudyti, o dabar 
tą pačią rolę vaidina Smetonos valdžios 
konsulai.

Mes manome, šis klausimas turi būti iš
keltas tam visuotinam “pasaulio lietuvių 
kongrese,” kurį DULR šaukia Kaune. 
Kongresas turėtų pasisakyti prieš tai sa
vo žodį!

Beje, šiuo klausimu būtinai turėtų tar
ti savo žodį ir Visuotinas Am. Liet. Dar
bininkų Suvažiavimas, įvyksiantis birže
lio mėn. Clevelande.

“Čapajevas” Kaune
“L. Žin.” praneša, kad Kaune pradėta 

rodyti garsusis jųdžių šedevras .“Čapaje
vas,” vaizduojąs darbininkų ir valstiečių 
kovas su baltagvardiečiais pilietinio ka
ro metu Rusijoj. Įdomių-dalykų “L, Ž.” 
pasako apie šį sovietinį kūrinį ir jo rolę 
Lietuvoj.

Dažnai mūsų kino teatrai (rašo “L. ž.”) 
nusiskundžia, kad maža esą lankytojų, šį 
nusiskundimą galima išaiškinti vienu daly
ku : retai rodomos meniškai vertingos ir tik
rai įdomios filmos. Kai filmą pasitaiko ge
resnė, publika gana aktyviai lanko. Tas kaip 
tik matyti iš šią savaitę “Forumo” kino te
atre demonstruojamos Sovkino filmos “ča- 
pajevo.” Ši 1934-35 metų Sovietų gamybos 
filmą dabar demonstruojama ne tik pas 
mus, bet daugumoje pasaulio valstybių ir 
visur su didžiausiu pasisekimu. Reikia 
pabrėžti, kad Sovietų filmos visada sutrau
kia daugiau žiūrovų, negu kitų kurių šalių 
“šedevrai”, “čapajevas” daug kuo panašus 
į šolochovo “Ramųjį Doną.”

Ar ne panašiai ir Amerikoje? Kur tik
tai Sovietų judžiai yra rodomi, visur pil
na žmonių.

Išgyrusios šį kūrinį, “L. Ž.” tačiaus 
nurodo, kad prieš kurį laiką “Čapajevas” 
buvo rodomas valdžios ir spaudos atsto
vams, kur jis buvo 150 metrų ilgesnis. 
Pasirodo, kad fašistai cenzoriai veikalą 
bus išromiję, sužaloję. Betgi net ir su
žalotas, “Čapajevas” vistiek sutraukia 
daug žiūrėtojų. 1 •

Laikraštis pastebi, kad “Čapajevas” 
bus rodomas tiktai Kaune/ Į provinciją, 
t.y. mažesnius miestelius, Smetonos val
džia neleidžianti jo išgabenti ir ten; ro
dyti. • ■ ■ ' ' 1 • 1

Agitacijos Fondas
Auka iš Rochester, N. Y.
Rochesterietis d. Černiau

skas rašo:•
“Pridaviau drg. Mikitai 

$3.50 aukų, surinkti protes
to prakalbose prieš Hearsto 
melus ir užsipuldinėjimus. 
Aukos skiriamos Agitacijos 
Fondui. Aukotojų vardų ne
buvo pažymėta iš priežas
ties smulkių aukų. Jonas 
Jurgelaitis paaukojo $1, to
dėl visq susidaro $4.50. Tai 
tiek drg. Mikita priduos 
Agitacijos Fondui.”

Taip, draugas Mikita per
davė aukas.' Ačiū draugams 
už pasidarbavimą del Agita
cijos Fondo. Tikime, kad tai 
nebus paskutinė finansinė 
parama iš Rochesterio.

ALDLD 8 kuopa, iš New
ark, N. J., per vieną gerą 
savo narį paaukojo Agitaci
jos Fondui $5.00

Binghamtono komunistų 
frakcijos sekretorė rašo, 
kad ten draugai irgi galvo
ja apie parengimą Agitaci
jos Fondo naudai. Bet tas' 
galvojimas turėtų privesti 
prie konkrečių žygių. To 
lauksime nuo draugų bing- 
hamtoniečių.

Draugas L. Bagdonas, iš 
Pittsfield, Mass., paaukojo 
Agitacijos Fondui 50 centų, 
taip pat d. K. Dzevecko iš 
New Yorko, aukojo 50 cen
tų. Draugai parėmė įstai
gą, kuri labai reikalinga 
mūsų revoliuciniam judėji
me.

Centro Biuras,
, 46 Ten Eyck St., 

: Brooklyn, N. Y;

Huntsburg, Ohio
Kovo 30 dieną buvo laiko

mas Amerikos. Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 51 
kuopos susirinkimas.’ Nors su
sirinkimas buvo neskaitlingas 
nariais, bet kuomet prieita prie 
naujų narių, tai pasirodė, kad 
yra net dvylika, kurių šeši pil
nai užsimokėjo, o šeši tik įsto
jimą. Mat, naujokai, negalėjo 
atsilankyti į vasario susirinki
mą iš priežasties šalto oro.

Tai ši mūsų farmerių kuo
pelė išpildė savo kvotą šiemet. 
Mes turime atiduoti kreditą 
mūsų kuopos organizatorei drg.

Ponui Skipičiui Pasiskaityti
Brazilijos lietuvių darbininkų laikraš

tis “Mūsų Žodis” ((savo num. 3-čiam) 
rašo:L

IŠ S. Paulo deportuojami penki lietuviai 
darbininkai, Augustas Jurkus, Liudvikas 
Puodžius, Stepas Aleksandravičius, Juozas 
Nelkauskas ir Antanas Niniškis. Juos po
licija kaltina komunistiniam veikime, bet 
tam policija neturi nė mažiausių prirody
mų, o remiasi vien skundais ir tuom, kad 
lietuvį darbininką lengviausia deportuoti, 
nes lietuvių konsulas Mačius kuogreičiausiai 
sudaro tam popieras, kai tuo tarpu kitų ša
lių konsulai nepasirašo deportavimo akto be

t. jot* ii,*

i ■
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T ai Išmintis!
Vitaitis “Tėvynėje” rašo:

šiais laikais sėkmingu gyvenime žmogu
mi skaitomas tas, kuriam nereikia rūpintis 
besiartinančiu miestui, valstijai ir valstybei 
mokesčių mokėjimu.

Vadinasi, “laimingiausi” bedarbiai, 
skurdžiai, kuriem nereikia taksai už įei- 
gas mokėti. O nelaimingiausi, aišku, tuo
met bus: kapitalistai, kurie gauna įeigų 
į metus po milionus dolerių. Tai kapi
talistų filozofija, o Lietuvoj, beje,—buo
žių, stambiųjų ūkininkų filozofija.

Mums išrodo, kad tokias pažiūras 
skelbti SLA organui yra labai negražu, 
nepasakius prasčiau. Žiūrėsim, ar ką 
del to pasakys socialistinė pild. taryba.

A. Rubienei, nes ji viena visą 
tą darbą atliko, todėl ją pa
vadiname kuopos žvaigžde. Tai 
yra nemažas darbas, kuomet ke
liai prasti arba šaltas oras, tai 
nepalyginamai sunkiau, kaip 
miestuose. Prisieina po kelio
lika mylių važiuoti. Mūsų apie- 
linkėje mažai lietuvių tesiran- 
da.

Mūsų kuopelei kvota nuo 15- 
to Apskričio buvo skirta 6 nau
ji nariai.

čia turiu priminti draugams, 
kurie nelanko susirinkimus. 
Nors, tiesa, dabar darbų dau
giau, atėjus pavasariui, bet ir 
oras geresnis, tinkamesnis. Tu
rime stengtis lankyti kuopos su
sirinkimus ir apkalbėti visus 
draugijos reikalus.

Sekamas susirinkimas įvyks 
pas J. Petronį, balandžio 27 
dieną.

Kp. Koresp. V. Wallen.

Binghamton, N. Y. ŠYPSENOS

Nashua, N. H.
Čia darbai vieni mažėja, o ki

ti didėja. Jackson Mills audi- 
nyčia ne tik šlubuoja, bet dar 
visai uždarė dirbtuvę ant savai
tės, nuo balandžio 5 d. iki 15. 
Mat, prieš Velykas ant “vaka- 
cijų” paleido, žinoma, bosams 
gerai atsilsėti, nes jie gauna 
algas ir už tą savaitę, kurioj 
nedirba. Bet su darbininkais 
kas kita. Jie algą ir da labai 
mizerną gauna tik tada, kada 
dirba. Tuo būdu jie tokiomis 
“vakacijomis” nepatenkinti. 
Nes kuomet jie negauna algos, 
tai neturi iš ko gyventi.

Bet čeverykų dirbtuvės pra
dėjo dirbti, dirba net viršlaikį. 
Pirmiau dirbo 5 dienas į savai
tę, o dabar dirba jau 5 ir pusę. 
Tuo būdu spjovė ant mėlyno
jo erelio (NRA), nes tas aras 
žadėjo dirbti tik 40 valandų į 
savaitę. Darbininkai nesiprie
šina, nes neorganizuoti, darbda
viai su jais nesiskaįto.

Dvi nelaimės atsitiko tarpe 
lietuvių. Kovo mėnesį automo
bilius užmušė vieną lietuvį (ko-
del nepaduodate pavardės?— 
Red). Jis paliko moterį su vai
kais.

Antrą lietuvį ištiko nelaimė, 
kuomet, jam einant į darbą, 
brokas užlėkė ant šalygatvio ir 
sužeidė. Tapo nuvežtas ligoni
nėn, bet nežinia, ar pasveiks. 
Tas trokas buvęs prikrautas 
jaunais lėliukais, kurie buvo 
vežami Bostonan. Septyni teliu- 
kai buvę visai užmušti, o kiti 
sužeisti.

Viską, Patyręs.
______________________________ <>M3i

New Yorko bedarbių lendynės: “kambarys” penkių pė
dų pločio ir 25 pėdų ilgio. Tokiose lendynese bedarbiai 
turi smilkti vasarą ir žiemą. Tas viskas dedasi turtin
giausioj pasaulyj šalyj, turtingiausiam mieste, kur šim 
tai tūkstančių puošnių bud inkų stovi tušti!

“Bosienė’’ scenoj

5 d. balandžio, Aušros cho
ro pastangomis buvo suvaidin
ta dviejų aktų komedija “Bo
sienė”. Vaidinime dalyvavo: 
A. Klimas, P. Jasilionienė, A. 
Repčys, A. Mačiukienė, S. Dai
nys, A. Marčiuška ir M. Be- 
kerienė. Režisieriavo—A. žo
lynas; vakaro pirmininku buvo 
—A. Kaminskas. Vaidinimas 
išėjo neblogai. Publikos atsi
lankė nedaug, manoma, kad 
tam pakenkė prastas oras ir, 
antra, gal permažai buvo gar
sinta.

Choras pradėjo pamokas

Aušros choras, gavęs moky
toją, ypatoje jaunuolės A. 
Kazlauskaitės, pradėjo daina
vimo pamokas. Pirma pamo
ka, dalyvaujant 20 dainininkų, 
įvyko 9 d. balandžio, o kita 
įvyks ateinantį antradienį, 16 
d. bal. Kas turi ukvatą dai
nuot, kviečiami atsilankyti į 
Liet. Svetainę, nuo 7 vai. va
kare. (Jeit per šonines duris).

Choras nutarė prisidėt siųs
ti delegaciją į visuotiną liet, 
darb. suvažiavimą, įvyksianti 
pabaigoj birželio ir pradžioj 
liepos mėn., Cleveland, Ohio. 
Delegaciją manoma siųsti ben
drą nuo visų vietos liet. darb. 
organizacijų. Chorą atstovau
ti lokalinėj konferencijoj ap
siėmė O. Kireilienė.

Nesenai choras paaukojo 
Lietuvos politiniams kaliniams 
$5.00, ir jau užsimokėjo me
tinę duoklę į Meno Sąjungą.

J. *

DETROIT, MICH.— Sus
tabdyta pašalpa 2,800 be
darbių. Jiem žada darbą 
vienoj automobilių dirbtu
vėj. Ar ilgam jie gaus dirb
ti, tai kitas klausimas.

9

Jis Tą Gerai žino
Moteris: “Gerai tau kal

bėti apie fašizmą, bet, da- 
leiskime, koks tai būtų gy
venimas, jei šalį valdytų 
diktatorius, ar tu nors kiek 
apie tai žinai?”

Vyras: “Šiūr, kad aš ži
nau. Ir dar kaip! Nes jau 
daugiau kaip dvidešimt me
tų, kai su tavim, paukštyte, 
gyvenu.”

Neprivalo Sustoti
Policistas: “Ei! ką gi tu, 

žmogau, sau manai, važiuo
damas prieš raudoną lem
pą? Ar tu aklas, ar ką? Ko
dėl tu nesustojai?”

Žmogus: “Mano moteris 
siuntė mane ant greitųjų su 
pirkiniais į krautuvę ir įsa
kė, kad iki į namus nesugrį
šiu—neprivalau niekur su- 
sustoti.”

J. J. Butkus.

Brangus Pirštas 
~Gatvekariam susidaužius 

viena važiavusi moteris, 
dikta buržujė, neteko nykš
čio. Jinai apskundė gatve- 
karių kompaniją, reikalau
dama dešimtį tūkstančių do
lerių atlyginimo.

Teisme kompanijos advo
katas, tarpe kitko, jos už
klausė :

“Argi jūsų nykštis tikrai 
net dešimtį tūkstančių ver
tas?”

“Be, abejonės,” buržujė 
atkirto. “Aš juomi prispau
dus laikiau savo vyrą!”

J. šilingas.

Gazai, Prarūgę Viduriai virkite vien tik vandeny, be

Drauge gydytojau, aš esu 
“Laisvės” skaitytoja ir skaitau į 
visus jūsų patarimus, bet dai'| 
nemačiau tokio ar gal apsi-' 
lenkiau. Aš jau senas laikas! 
kaip kenčiu nuo vidurinių ga-1 
zų. Esu 40 metų, 5 pėdų ir 2 
colių, 190 svarų.

Taip aš esu sveika, valgau 
viską, bet nuo valgio susidaro! 
man vėjų, gazų viduriuose. O1 
ypatingai nenoriu daugiau svo
rio uždėti, tai prisilaikau pa-1 
tarimų kitiems, valgau daržo
vių, ir nuo tokio valgio da la-1 
biau pradeda gazai iš pilvo po 1 
skūrą rėplioti, tai į šonus, tai į

jokio riebalo, Ir virkite neil
gai, tik keletą minučių.

Visą ką gerai kramtykite. 
Kas nesusikramto, rupieną pa
likite ant lėkštės, o nurykite 
tik smulkiai sukramtomą mais
tą ir syvus, sunką. Nevartokite 
nei perdaug šaltų, nei perdaug 
karštų daiktų; nei perdaug 
saldžių, nei perdaug rūkščių, 
—geriau tatai atskiesti vande
niu arba pienu. Nevartokite 
deginančių, smarkių priesko
nių, alkoholinių svaigalų, daug 
kavos bei arbatos ir sunkiųjų 
riebalų ir riebiai sumarmalytų 
mišinių.

Daržovės ir vaisiai labai
rietus, ir paskui pradeda, kaip gerai. Taip gi po truputį gali- 
peiliais, varstyti vidurius. Rite pieniškų, kiaušinių, žuvų, 
reikia imti ko nors viduriams mėsos. Geriau visai nevarto- 
valyti. Bet ir paskui gurguliuo- ^įte krakmolų, pyragų, duo- 
ja, kaukia per kelias dienas.'n0S) blynų, bulvinės tyrės, sal- 
Gal yra kokių vaistų nuo tųj^^jy jr labai riebių daiktų. Bū- 
gazų ir kas man valgyti, kad įtinai suliesėkite, suplonėkite, 
jų nebūtų? . Inestaigiai, bet pamažu.

Namų ruošos turiu daug, Imkite po kiekvieno valgio 
pasimankštau pakankamai. kreidos miltelių, “prepared

Atsakymas

Drauge, sakote, Jūs valgote

chalk, 1 pd.” po i šaukštelio. 
Imkite mielių, bent po plyte
lę kas diena. lodo kas pora

viską. Čia gal kaip tik ir pa
sidaro pradžia. Jūs galite val
gyti visa ką, kas tik yra pa
čios gamtos pagaminta, jos di
džiulėj laboratorijoj. Bet ne
reikia jokių ilgų virinimų,tuši- 
nimų, kepinimų,su riebalais, su 
taukais. Jei kokias stambesnes 
daržoves, kurios sunku gerai 
sukąsnoti, norėtumėt virti, tai

dienų. Gerkite limonado, po 
porą kvortų kas diena: vieną 
citriną į kvortą vandens iš- 
spauskite. Vaistų viduriams 
liuosuoti jokių nevartokite, nes 
da labiau vidurius pagadina, 
sudarko. Galite kartais imti 
sėmenų (“flax seed”), po po
rą-trejetą šaukštų, čielų grū
delių su vandeniu šiltu.
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Trečias Puslapis

"Laisvės” Redakcijos Raportas 
•Dalininkų Suvažiavimui, Bal. 7 d.

« Raportuoja d. R. Mizara

Draugai ir Draugės!
* Dienraščio redakcijos pra- 
mešimas-raportas bus pažy
mėtinai trumpas. Jis, aišku, 
galėtų būti labai ilgas, nes 
redakcijos darbas tokis, 
apie kurį galima būtų kal
bėti iš visų pusių po kelias 
balandas. Bet yra dvi prie
žastys, delei kurių mes no- 

3’ime kalbėti trumpai: (1) 
tiems mūsų dalininkams, 
kurie norėjo matyt ir su
prasti pilnai laikraščio 
kryptį ir jo visą turinį, bu
vo lengvai galima tai pa
tiems padaryti sekant “Lai
svę” ir kai-kuriuos trūku
sius ir gerąsias puses, pasi
rodžiusias dienraštyje, užsi- 
žymėti ir čia jas iškelti;

t (2) mūsų troškimu yra, kad 
kiekvienas šiame suvažiavi
me dalyvaująs šėrininkas 

.pats daugiausiai-gautų pro
gos kalbėti; mes norime 
kuomažiausiai kalbėti, o 
kuodaugiausiai klausyti jus, 

t draugai ir draugės.
Tiktai natūralu, kad mū

sų dienraštis, kurio uždavi
niu yra šviesti ir organizuo
ti darbo žmonių mases ko
vai už pagerinimą kasdieni
nių jų reikalų ir išsiliuosa- 
vimą iš išnaudotojų siste
mos, kaip pirmiau, taip ir 

*pereitais metais buvo tamp
riai susirišęs su Amerikos 
^evoliuciniu darbininkų ju
dėjimu. Kiekvienoj Ameri
kos ir pasaulio darbininkų 

a kovoj su išnaudotojais, 
“Laisvė” betarpiškai rėmė 
darbininkus, rėmė jų kovas.

• Pereitais metais mūsų dien
raštis stropiai dalyvavo se
kančiose kampanijose:

1. Kovojo už įvedimą so- 
cialės apdraudos, už prave- 
dima per J. V. kongresą

^Darbininkų Biliaus—H. R. 
*2827; iis kovojo už didesnes 
bedarbiams pašalpas.

2. Rinkiminei kampani
joj, tvirtai palaike darbinin
kų parti i os — Komunistų 
Partiios kandidatus.

3. Kovojo už laisve Lietu
vos politiniams kaliniams, 
laikomiems žiauriuose Sme
tonos kalėjimuose.
< 4. Kovojo už organizavi
mą darbo žmonių kovai 
prieš karą ir fašizmą. Ener- 

. ginp-«i kovojo už sušauki
mą Visuotino Amerikos Lie
tuviu Darbininku Seimo, 
ęievelande, birželio-liepos 
mėn., 1935: už laisvę Thael- 
manno. Rakosi, Scottsboro 
berniukų, Tarno Moonev, ir 
visu kitu politiniu darbinin-

• ku kaliniu, sėdinčių buržua
zijos nelaisvėje.
a 5. Mes rėmėm. kiek galint 
ištikimiausiai ir energin
giausiai, visus darbininku 
streikus, kuriu pereitais 
metais Jungtinėse Valstijo
se pasireiškė daug ir dide- 

> liv.
6. Gindami Sovietu Sąjun

gą, mes nuolatos kovojome 
su tais, kurie bandė melais 
ir provokacijomis pakreipti 
savo pasekėiu opiniją prieš 
darbininku šalį.
* Šitos tai buvo mūsų va
riausios kampanijos, di
džiausi darbai, kurie nuo
latos buvo mūsų dienraščio 
šnaltose kartojami ir ku
riems, aišku, mes paauko
jome daigiausiai dien^aštvj 

w vietos, šitos kampanijos ir 
dabar tebestovi mūsų darbų 
programe. Ar jūs skaity

site žinias, straipsnius ar 
korespondencijas, šitie da
lykai nuolatos pasireikš;

! kitaip juk ir būti negali.
Jokių didesnių dienraštyj 

reformų pereitais metais 
! nedarėm. Dėjome pastan
gų, kad esamuosius skyrius 
kaip reikiant užpildžius ir 
atsakančiai apdirbus; kad 
jie tarnautų mūsų reika
lams.

Mūsų Skyriai
Be to, ką jau suminėjau, 

mūsų dienraštyj nuolatos 
buvo bandoma palaikyti 
speciališki skyriai kitais 
įvairiais klausimais ir daly
kais, liečiančiais mūsų skai
tytojų pareikalavimus. Mes 
palaikėme:

1. Anglišką skyrių—jau
nimo skyrių—-kuriame at
sispindėjo mūsų jaunimo ju
dėjimas ir reikalai.

2. Menininkų skyrių, ku- 
j riame buvo bandoma atvai- 
i zduoti tai, kas dedasi meno 
fronte—ypatingai dainoj ir 
teatruose.

3. Moterų Skyrių—Darbi- i 
ninkė ir Šeimininkė—kurią ' 
įvedėme pereitų metų pra
džioj ir šis skyrius palaiko
mas kiekvieną savaitę re
guliariai.

4. Mažiausias, bet, mano 
manymu, labiausiai skaito
mas ir mėgiamas skyrius— 
Darbininkų Sveikata—ve
damas mūsų nenuilstamo 
veikėjo, literato ir gydyto
jo—daktaro ir draugo Jono 
Kaškiaučiaus. Daktaras vie
nų vienas jį veda ir, turime 
pasakyti, kaip laikrodis, be
veik kasdien jis užpildė sa
vo kampelį. Apie tris šim
tus klausimų Dr. Kaškiau- 
čius atsakė per laikraštį 
įvairiems mūsų skaityto
jams; klausimų, turinčių 
svarbos ir naudos ne tik 
tiems, kurie klausė, bet ir 
kitiem tūkstančiam mūsų 
draugų ir prietelių.

Nereikia nei sakyti, kad 
mūsų dalininkų metinis su
važiavimas išreikš draugui
daktarui didelį proletariška 
ačiū už jo uolų darba, už 
didele paramą laikraščiui ir 
pamokinimus jo skaityto
jam! (karštas plojimas).

Vieną didelį nuostolį mū
sų dienraštis turėjo pakelti 
nelabai senai. Tai nuostolis, 
kuris palietė ne tiktai mus, 
mūsų dienrašti, bet ir visą 
lietuvių darbininkų judėji
mą; daugiau: Lietuvos dar
bo žmonių judėjimą ir viso 
pasaulio revoliucinį judėji
mą. Tai mirtis, draugės ir

draugai,, mūsų brangaus 
bendradarbio ir mokytojo 
Vinco Kapsuko - Mickevi
čiaus, mirusio vasario mėn. 
17 dieną, Maskvoj. Tiesa, 
d. Kapsukas pastaruoju lai
ku mažai rašinėjo “Lais
vei”. Tai buvo vyriausiai to
dėl, kad jis sirgo. Bet ir tie 
jo reti mums prisiųsti raši
niai buvo labai brangūs, di
delės svarbos. Ne kartą mes 
jo rašinius pasiėmėm iš 
“Priekalo”, o buvo atsitiki
mų, kad d. Kapsukas, pa
rašęs straipsnį “Priekalui”, 
tolydžio kopiją jo siųsdavo 
mums, kad mes čia galėtum 
jį anksčiau išspausdinti 
“Laisvėje”, negu ateis 
“Priekalas”. Bet Kapsuko 
rolė buvo ne tiktai tame, 
gerbiamieji. Draugas Kap
sukas ne karta ir ne du 
padėjo mums savo nurody
mais ir mokymais per laiš
kus, asmeniniai. Jis atydžiai 
sekdavo Amerikos lietuvių 
darbininkų judėjimą ir mū
sų spaudą ir, pastebėjęs ką 
netikslaus, tuojau duodavo 
nurodymus-mokymus, kaip 
tą pataisyti, kaip tų klai
dų vengti. Pažinodamas 
amerikines sąlygas, Kapsu
kas buvo nuolatiniu mūsų 
reikalų sekėju ir patarėju. 

! Jis, prieš keturis metus, 
padėjo mums kovoti su tais, 
kurie bandė “Laisvę” iš
plėšti iš revoliucinio darbi
ninkų judėjimo, su Prūsei- 
ka-Butkum. Su renegatais 
jis vedė kovą iki pat savo 
mirties.

Mirtis draugo Kapsuko, 
todėl, yra nepaprastas nuo
stolis mums visiems, drau
gės ir draugai.

Mūsų Korespondencijos
Korespondencijos, be abe

jo, yra svarbiausioji mūsų 
dienraščio (kaip ir kiekvie
no laikraščio) dalis. Apie 
korespondencijas, todėl, tu
rime gerokai, mano many
mu, apsistoti ir pakalbėti. 
Mes turime šiandien apie 
250 (du šimtu penkias de
šimts!) korespondentų, ku
rie dažniau ar rečiau raši
nėja mūsų dienraščiui! Tai
savaime minia! Mūsų dien- c

raštis, prisipažinsim, nie
kuomet neturėjo tokio dide
lio būrio korespondentų, 
kaip šiuo'tarpu. Tūli iš tų 

i 250 draugu ir draugių, tie- 
, sa, rašo tiktai retkarčiais, 
bet tūli rašinėja nuolatos, 
reguliariškai. Nežinia, kas 
būtų, jei kiekvienas iš jų 
rašinėtų reguliariškai: ne
turėtum vietos sutalpinti vi-

Virš 2,000 N. Yorko elektrikieriy metė darbus po nukapo- 
jimo algų ir suruošė prie miesto rotužės demonstraciją.

sų raštų. Jau ir šiuo tarpu, 
prisipažinsim, dažnai pasi
taiko taip, kad tūli raštai 
priversti redakcijoj išgulėti 
ilgokai, iki susilaukia pro
gos pamatyti pasaulį. Vis 
tai del vietos stokos!
Bet kaip gi su mūsų ko

respondencijų turiniu, ko
kybe? Ar jos šiandien yra 
geresnės, negu būdavo se
niau? Taip! Kur kas labiau 
jos pasikeitė! Jeigu kada 
tai mes bėdavojome, kad 
mūsų korespondentai pa
miršo fabrikus, darbavietes, 
pamiršo bendruosius reika
lus darbininkų klasės, o pa
skendę tiktai lietuviškam 
gyvenime, organizacijų su
sirinkimų bei pramogų ap
rašymuose, tai šiandien jau 
visai kitokį paveikslą turi
me. Šiandien, beje, jau dau
gelyje atvejų galime nusi
skųsti, kad tūlose mūsų ko
respondencijose permažai 
rašoma apie lietuvišką ju
dėjimą, permažai jose lietu
viškumo.

Kame apsireiškia paslap
tis mūsų korespondencijų 
turinio pagerėjimo? Aišku, 
vyriausiai tame, kad ben
dras darbininkų klasės pa- 
kairėjimas, krizis, bedarbė 
privertė ir mūsų korespon
dentus daugiau rūpintis vi
su judėjimu, dieniniais 
klausimais ir jų atžymėji- 
mu. Bet nemažesnę rolę čia 
suvaidino ir mūsų nuolati
nis to klausimo klabinimas; 
nuolatinis draugų kores
pondentų prašymas duoti 
daugiau žinių iš fabrikų, iš 
darbaviečių, iš tiesioginių 
darbininkų kovų.

Kiekvienas sutiks, kad 
i San Francisco, Cal., pereitų 
metų darbininkų streiko ap
rašymas “Laisvėje” buvo la
bai geras ir ryškus. Drg. 
Pacific, senas “Laisvės” 
skaitytojas ir bendradar
bis, nepasigailėjo darbo pa
dengti tą taip svarbų darbi
ninkų žygį, kuris supurtė 
visą šalies buržuaziją.

Visapusiai buvo aprašyta 
mūsų dienraštyje ir visuo
tinas tekstiliečių streikas, 
įvykęs pereitais metais. Tie
sa, ne visur mes turime lie
tuvių darbininkų, todėl ne 
iš visų miestų turėjome ko
respondencijų, bet gerai tas 
klausimas buvo padengtas 
ypačiai Naujoj Anglijoj ir 
Patersone. Prasčiau pasi
dengė Dayton ir Minneapo- 
lio darbininkų streikai, ka
dangi ten neturėjome mes 
savo korespondentų.

Korespondencijų rašyme, 
todėl, mūsų draugai ir 
draugės paaugo visa galva. 
Pas draugus įsigyveno įpro
tis rašinėti nuolatingiau, 
taikyti daugiau į tašką. Čia 
būtų galima suminėti visa 
eilė mūsų tokių dd. kores
pondentų, kurie jaučia, kad 
parašymas “Laisvei” žinu
čių yra jų pareiga, jų užda
viniu. Bet draugų korespon
dentų vardų mes čia nemi-' 
nešime, kadangi daugelis 
jų tam prieštarautų; jiems 
tas pakenktų. Pasakysim 
tiek , kad tokios vietos, 
kaip Pittsburghas ir apie- 
linkė, pataruoju laiku Cle- 
velandas, Wilkes-Barre, Ro
chester. Binghamton. Phi
ladelphia, Conn, valstijos di
desnieji miestai, Norwoo- 
das. Montello, na, ir kiti 
mažesni centrai buvo pas 
mus gerokai atžymėta, jų 
darbuotė nupiešta.

Šiuo tarpu mes susirūpi
nę, kaip sutalpinti visas 
gaunamas korespondenci
jas. Padidinti laikraštį ne
galima, na, o raštų skaičius

Greta to, ga-

Siųsk šiandien

J. BALTRUŠAITIS
205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

“MAČI0-KEKŠT0 EILES”
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA” 
90c vertės, tik už 30 centų

įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

pranešimų, skelbimų, o per
mažai žinių, rodančių, kaip 
dalykai stovi lietuviškuos 
dirvonuos. Pastaruoju lai
ku padarėm naują skymelį 
ir manome, kad jis veiks, 
kad su jo pagelba mes ga
lėsime papildyti tuos dide
lius trūkumus. Matysime. 
Jei nepavyks šiuo tarpu tai 
padaryti, tai imsimės vėliau, 
bet taip, kaip yra, negalė
sime laikyti.

Šitiek del mūsų redakci
jos. Raportuoju kiek galė
damas trumpai. Raginu jus, 
draugės ir draugai, daugiau 
kalbėti, diskusuoti. Kas ma
no raporte buvo neaišku, 
klauskite, paaiškinsiu. Re
dakcija be skaitytojų, ben
dradarbių ir šėrininkų pa
stabų ir kooperacijos nega
lėtų kaip reikia veikti. To
dėl jūsų uždaviniu yra tą 
viską mums šiandien suteik
ti.

' tęstas iki geg. 1. Turime visi 
stoti darban. Kiekviena kuopa 
turi gauti naujų narių. 87 kuo
pa savo susirinkųne gana rim
tai tą klausimą svarstė ir net 
specialę tam darbui komisiją i 
išrinko. Girdėjau, vienas ko
misijos narys jau gavo vieną 
naują narį. Tai tik pradžia.

vis didėja; mes todėl siūlo
me draugams koresponden
tams trumpinti savo raši
nius. Mes, žinoma, norime, 
kad korespondencijose būtų 
viskas pasakyta, bet tik 
trumpiau. Su tuo atlik
sime du dalykus: raštai
greičiau tilps laikraštin ir 
jie bus dar gyvesni, skai- 
tomingesni.
lėsime įdėti daugiau kito
kiom temom raštų: iš moks
lo srities, grožinės literatū
ros, kritikos, etc.

Prisipažinsim: Šiuo tarpu 
“Laisvės” redakcijoj guli 
visa eilė dailiosios literatū
ros—apysakų ir apysakai
čių—bet negalime jų pradė
ti spausdinti del vietos sto
kos.

Todėl, draugai korespon
dentai, kurie čionai randasi, 
prašomi į tai įsitėmyti: ra
šykit apie viską, bet trum
piau—kiek galint trumpiau, j

Kita: rašydami apie ben-j 
drą darbininkų judėjimą 
savo kolonijoj, nepamirški-0 
te pažymėti ir to, kas dedasis 
lietuviuos. Reikalinga nepa-.- 
miršti ir sensacingų žinių,, 
kadangi jos dažnai patrau
kia akį naujo skaitytojo, ku-- 
ris, “įsidrąsinęs,” paskui; 
imasi ir už žinių, paimtų iš! 
klasių kovų.

Typiškai labai trumpai ir- 
viską apimančiai rašo drau-1 
gas Šalna iš Montello, i 
Mass., vienas draugas iš 
Wilkes-Barre, na, ir dar 
vienas kitas draugas iš ki
tų kolonijų. Jų korespon
dencijos daugeliui dažnai 
gali būti pavyzdžiui.

Pereitais metais gavome, 
daugiau raštų iš Lietuvos.. 
Nuolatos draugai iš ten ra
šė mūsų laikraštyje apie^ 
bendrą padėtį ir darbininkų^ 
gyvenimą. Gerai buvo ne
šviestas Lietuvos darbinin-1’ 
kiškų politinių kalinių pa-11 
dėjimas fašistų kalėjimuos.'8 
Raštus rašė patys kalinia*1 
arba buvę kaliniai. Dar tu.' 
rime glėbį tokių raštų, kū 
rių, tačiaus, nebegalime da-e 
bar sutalpinti del vietos sto-:į 
kos. Vienas ilgas straips-i- 
nis, nušvieciąs Lietuvos eko->- 
nominę padėtį taipgi lau-a- 
kia savo eilės. . L

Susilaukėme naujų .ben-a j 
dradarbių ir Sovietų Sąjun-; 
goj. Šiuo tarpu redakcijoj 
stovi pluoštas raštų, lau
kiančių nrogos būti patal
pintais dienraštin.

Blogiau buvo su Pietų 
Amerika. Pereitais metais 
mažiau raštu gavome iš Ar
gentinos, Uruguajaus ir 
Brazilijos. Veiklesnieji te- 
naitiniai draugai paskendę, 
matyti, vietos veikloj, o kiti 
—nedrįsta rašinėti arba ki
tokios kliūtys to neleidžia 
padaryti. ...

Gilių straipsnių pereitais nmkai ^ra diskriminuojami ir 
metais “Laisvėn” daug ne- ?sįlp plloami. ’ UL 7“ 
talpinome, nes manome, kad ^rbininkų būiaus H R 2827; 
tam tikslui leidžiama “Švie- 
sa” pilniausiai atsako. Mes 
manome, kad visi tie skai- į 
tytojai, kurie tik nori gauti (juoti Pennsylvania valstijos po- 
gilesnių-teoretinių straips- . __
nių, turėtų skaityti ir “Švie-! 
są” arba “Priekalą”—abu Ž 
žurnalai prieinami. IZ

Prisipažinsim, draugai, 
kol kas mes nemokėjome!^* 
pastatyti tikroj aukštumoj 
taip vadinamo “Vietos Ži-j4» 
nių” arba “Brooklyno ir J 
Apielinkės Žinių” skyriaus. Ž 
Daug kartų bandėm tai pa- 
daryti, bet vis nepadarėme 
to, kas reikėjo padaryti. 
Kogi stokuoja šitam sky
riuje? Vyriausiai stokuoja

Harry’s Cafe |
Kur Geri Draugai Susieina g 

1701-03-05 No. Dover St. S
PHILADELPHIA |

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

Smagiausia Vieta Mieste § 
Specializuojasi Įvairiais žuvų g 

Valgiais (Sea Foods) g 
MOTERIMS STALAI ~ g 

BUSINESS MEN’S LUNCH § 
HARRY SLOBODIAN | 

Savininkas g
Bell Phone Poplar 9257 ą

F Juozas
I KAVALIAUSKAS.b. Tarybos šioj apiehnkejBedarb. Tarybos šioj apiehnkej 

kovoja prieš “sales tax” ir už 
visokius pagerinimus, būtent, 
šimtą nuošimčių daugiau pašal
pos visiems, kaip su šeimynoms, 
taip ir pavieniams; protestuot 
prieš “sale” taksus; paliuosuot 
visus įkalintus streikierius ir 
jųjų vadus; ištraukt iš čionai 
“State” traperius ir kitokius 
mušeikas; už pripažinimą Be
darbių Tarybų Lackawanna 

, County, kur šiuom laiku darbi-

metais “Laisvėn” daug ne- yS8ip p"°la™.: UL pj“ą 
talpinome, nes manome, kad darbnunkų b.hauss H. R 2827;

r -- - . - ---- .... . kad pašalpos darbai butų tuo-
jaus pradėta su unijos mokes
čiu ir tt.

Šie visi reikalavimai bus pri-

lietuviškų žinių. Persilpnai J 
atspindi ten mūsų lietuvis-
kas gyvenimas; perdaug ten

nams, 15 dieną balandžio. Bus 
pasiųsta skaitlinga dėlegacija į 
Harrisburgh iš visos kietųjų 
anglių apielinkės.

Nuo šių visų reikalavimu ne
atsilieka ir jaunuolių kliubas, 
kuris prisilaiko Darbininkų 
Centre. Jie išrinko 3 delegatus 
į Harrisburgh ir rūpinas sukelt 
finansų tam tikslui.

Bedarbių susirinkimuose bū
na leidžiama keiksas ant išlai- 
mėjimo. Pirmą paaukojo Helen 
Grohoski, o kitą V. Giliute ir 
buvo geros pasekmės.

Bedarbiai išleidžia savo orga- 
ną-laikraštuką “Hunger Fight
er”, kuriame telpa daug gerų 
žinių iš viso apskričio Bedarbių 
Tarybų. Taipgi mūsų Bedarbių 
Taryba turės pasilinksminimo 
vakarėlį-margučių balių su šo
kiais, kuris įvyks antrą dieną 
velykų, balandžio 22 d.

Taipogi šios apielinkės be
darbiai smarkiai rengiasi prie 
Pirmos Gegužės, darbininkų 

onvaikščiojimo.
R Te). Stagg 2-0783 NOTARY
g Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

6 SkirtingifTTusių ■
Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestj. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašui

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

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



įvirtas Puslapis EA1SVĘ

Berlyno miestas laike dirbtino orlaivių užpuolimo. Hitlerio įsakymu, kariniai orlaiviai leido tam tikras 
dujas; miestas paskendo tamsoj, nes šviesos buvo užgęsintos; gyventojams buvo įsakyta slapstytis. 
Hitleris, mat, ruošia šąli prie imperialistinio karo, tai Įpratina gyventojus prie visko!

nėšiai
‘Šviesos”
Vilniai”
knygos

Jž 1,000 ;
dinimą

Jž atspausdinimą 2,000 laiškų po-
pierų su org. vardu------------ 6.50

Pirkta 5 egz. “Darbininkų Ka
lendoriaus” ------------------------1.00

l ----------------------------37.50 Antra ekspedicija drg. Kapsuko
antrašų sustatymas-147.25

atmokėta už Kapsuko 
spausdinimą--------- 100.00

atviručių ir jų atspaus- 
___________________ 12.50

knygos____ _______________ 69.00
Pirkta anglų kalboje knygų na

riams __________________ 25.49
Už darbą antrašų reikale_____ 10.00
Pirkta 5,000 svarų popieros

“Šviesai” ir knygai_______ 336.94
Drg. S. Mažeikienei už laiko su

gaištį laike maršruto------- 25.00

143

188

104

219

84
50

2
187
97

133
95

141
1

68
27
43

161
40

14 
119 
236

39
22 

180 
84

79
92
52

160

63

1

Pav.

Viso išeigų__ $447.87

Sutrauka
Balansas nuo 1934 metų____ $188.60
Sausio mėnesį įplaukė______ 512.52

Viso išeigų $722.19
Sutrauka

Balansas buvo nuo sausio___ $253.25
Vasario menesį įplaukė 707.52

98
145

Kartu___ $701.12
Sausio menesį buvo išeigų__  447.87

Vasario
Kartu $960.77

mėnesį išeigos_____  722.19

Vasario 1 d. balansas buvo_ $253.25

84
190

2

Pav.

Pav.

6.10
1.90

4.10

3.00

Kovo 1

68

11
32

149
112

49

63
10

143
143

6
74

66

52
86

17
20
64

Vasario Menesį įplaukė
J. Matačiunas, Paterson,— 
J. Mačiuta, Cleveland, O._
H. Žukauskas, S. Boston, 
Mass. --------------------------

W. J. Martin, Kokadjo, 
Me. _______ ____________

M. Matuza, Marchand,
Manitoba ____________ _ 1.50
E. Zdanys, Hillcrest, Can. 2.00

J. J. Daujotas, E. St. Louis,
III. —__________________4.70
A. Katinas, L__ _____ ,__ ____,
K. Buinauckas, Phila. Pa._ 8.30 Tay- 
K. Romkaitis, Reading, Pa. 7.05 
K. Romikaitis, Reading,Pa. 20.50
J. Daubaras, Athol, Mass— 4.50
K. Ustupas, Montello,__ 15.00
K.Motejunas, Summerlee, 
W. Va.________________ 13.70
P. Rimkevich, 
Grand Rapids, Mich______12.20
J. Ginaitis, Detroit, Mich._ 12.70
A. Kaukas, Chicago, 111____7.70
J. Baker, San Francisco,_ 16.60
V. Kavaliauskas, Tacoma,-17.60

Rugienius, Shenandoah, 9.30 
Žukienė, Binghamton,_ 18.40
Julius, Moline, Ill____ 14.50

143
Bridgeport,— 6.20 , 219

H.
J.
Dr. A. Petriką, Brooklyn, 9.00 
O. Janušauskienė, Scranton,12.30 
J. J. Bakšys, Worcester,—34.20 
M. Kazlauskienė, Hudson—19.00 

LVK M. Guoba, Toronto, Ont.-83.95 
19 
44

39
1 I

218

188
160

ALDU). REIKALAI
31 

Pav.

A.L.D.L.D. FINANSINĖ ATSKAITA 165

Kp.
154

52

2
212
Pav

10
20

Sausio Mėnesį Įplaukė •
Kas Prisiuntė Miestas

B. Žolynas, Chicago, III.—$ 3.35 
N. Astrauskienė, Detroit, 
Mich. --------------------------
H. Žukauskas, S. Boston, 
Mass. --------------------------
A. Lukaitis, Bayonne, N. J. 
K. Naginė, Winchester,

N. H._________________
E. Mulukiuto, Phila, Pa----
O. Girnienė, Binghamton,

Kiek

13.70
9.20
7.50

7.00
2.00

8.00
6.3013

43
113

59
85

KVK A. Morkis, Toronto, Ont—43.98
111 " ‘ ‘ ‘ “

67
225

E. šlapikiutė, Easton, Pa.—
A. Pieteriutė, Wilkes Barre, 1.10 
J. Galdikas, Hamilton, Ont. 3.05
B. A. švelnienė, Akron, O. 7.50 
S. Benkus, Haverhill, Mass. 7.50

42

218
11
57
97

110
155 
Pav.

78
Pav.

10
5

185

J. Urbonas, Pittsburgh,Pa. 4.50
R. Dainius, Dedham, Mass. 3.00
A. Ivanauskaitė, Southbury, 
Conn. ------------------ ,--------4.90
C. Laksmin, Elizabeth, N.J. 12.00 
“Laisvė”, Brooklyn, N. Y—33.60
V. Vilkauskas, Nashua,__ 10.50
L. Sūn. ir Dukterų Draugija
Montreal. __________
Roy Stakenas, Freesoil, 
Mich. ______________
J. J. Bakšys, Worcester,_ 16.85
D. P. Boika, Cleveland, O
J. Raguckienė, Plymouth, 
Pa. _________________
J. Baltušnikas,
Buenos Aires___________ 36.16
M. Petkunas, Worcester,_ 18.60 *
J. Podžiunas, Luther, Mich 1.50 

Brooklyn Pastas grąžino 
“D”______ _____________
J. Berženas, Buenos Aires
J. A. Samulėnas, Fitchburg,
Mass. --------------------------

A. Žeikus Metuchen, N.J.
K. Sungaila, Brooklyn,__
S. Sasna ir J. Orman,
Brooklyn, N. Y_________
K. Buinackas, Phila, Pa._ 7.60
W. Skeistaitis, Newark,__ 21.00
P. Bięlauskas, Woodhaven,

4.00

3.00

4.90

3.40

8.23
2.00

8.00
1.50

.50

68
14

188
19

22
6

34
110
43 

Pav.
Pav.

16
24
72

160
48

54

9.40
1.00

d. balansas yra____ $238.58
Kovo Mėnesį Įplaukė

J. Kalauskas, Hartford,— 
A. Daukant, Toronto, Ont.
F. Miller, Flint, Mich___1.50

J. A. Samulėnas, Fitchburg, 
Mass. _________________ 2.20
J. J. Bakšys, Worcester,—48.65 
J. Didjuhas, New Haven,-17.20 
Alice Olekis, Phila, Pa___13.80
J. Gudišauskas, Tamaqua,

85 S.
150 K.

9 L.
19 J.
90 J.

Yo
87 S.

Pa
Pav. J.
1.19 J.

10 J.

6.50

16.00

6.30
5.20

G. Kaniauskas, Linden,
N. J. _________________
J. Andrusevičius, Gilberton 
J. Kazlauskas, Hartford,-
O. Šenberienč, Minersville
A. Šliekis, Gardner, Mass—21.30
A. Vareneckienū, Detroit,!- 4.80 

Urbon, Chicago, 111 — ;,. J 1.40 
Slančauskas, Chicago, 111.14.00 
Raulinaitis, Cleveland, 0.13.05 
Šimaitis, Montello, Mass.10.70 
Puidokas, Rumford, Me.

J. Šukys, Buenos Aires__
A. Pieteriutė, Wilkes Barre 
J. A. Jarome, So Barre, 

Mass.----—_____________
V. Palinovski, Kingwood, 

W. Va. __________-____
A. Zavish, Jersey City,__ 15.15
J. Weiss, Brooklyn, N. Y- 9.50 
D. Kasmauskas, Great Neck
N. "
A. J. Bagzis, Benld, Ill.__ 6.40
K. Petkevičius,
Mahanoy City, Pa_______ 7.60
C. Laksmin, Elizabeth, N.J. 10.60

J.

J
10.90 , 
8.00
1.70

4.00

1.75

4.75

Viso įplaukė $512.52
Sausio Menesį Išplaukė:

Sekretoriaus ir knygiaus mėne
sinė alga----------------------$45.00

Kelionė CK delegato į bedarbių 
kongresą Washingtonan--- 6.50

Kelionė drg. V. J. Senkevičiaus
į CK posėdį------------------------- 3.50

Krasaženklių pirkta už--------- 39.00
Anglų kalboje nariams knygų 

pirkta už------ ----------------- 19.65
Knygų pirkta------------------------- 3.32
Raštinei reikmenų pirkta už___ 2.30
“Darbininkų žodžio” prenume

rata atmokėta-----------------
“Laisvei” atmokėta dvi prenu

meratos —
Už telegramą-----------------------
“Laisvei” atmokėta ALDLD 16

kp. prisiųsta bila—-------- L— 1.63
Už atspauzdinimą 250 laiškų kuo

poms ----------------------------- 3.75
Pirkta 200 egz. “Komunizmas ar

Krikščionybė” --------------------- 6.00

2.00

10.25 
.22

1.70, Randa už knygų padėjimą 3 mė-

22
105
28

2

Pav.

94

14 
Pav. 
187 
212

7 
29

23
147

16
25
13 

Pav.

146
74
92
12
52

Kartu $881.32
Kovo mėnesį išeigų buvo $382.60

K. Romikaitis,
A, Požarskis, Chicago, Ill. 6.65 
A. Vareneckienė, Detroit,—11.20 
K. Bagdonas, S. Bend, Ind. 1.60 
K. Gizevičienė, Chicago, 111.36.50 
J. G. Savis, Ix>s Angeles—15.85 
J. Kondrat, Forest City, Pa 9.14 
J. A. Samulėnas, Fithchburg 
Mass. _________________ 6.50
F. Gervickas, Athol, Mass. 4.00 
S. Bimbiene, Paterson, N.J. 6.10 
P. Žirgulis, Rochester, N.Y.12.10 
Wl. Wydra, Schuylkill
Haven, Pa.____________ 1.50
H. Žukauskas, S. Boston,— 9.20 
J. A. Dementis, Chicago,— 4.80 
J. Raguckienė, Plymouth,

DIDELIS NUPIGINIMAS
Balandžio 1 d. balansas yra $498.72

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

O. Depsiene,
ALDLD CK Iždininkė.

Dviejų dolerių vertės knyg 
Dabar gausite už $1.25

J. Urbon, Chicago, Ill___ 13.50
J. Blažionis, Lowell, Mass—12.40 
P. Žirgulis, Rochester, N.Y. 12.60
J. A. Stankaitis, Custer,
Mich. _______________ __
A. Varaneckienė, Detroit 
A. J. Bagžis, Benld, Ill----
K. Matėjunas, Summerlee,
A. Kaulakis, Auburn, Me—24.90 
Geo. Pechkis, Tunkhannock

Pa. ___________________ 1.50
J. Raulinaitis, Cleveland,_ 8.60
K. Plieta, Phila, Pa_____ 2.85
Strižauskienė, Waterbury,_31.20 
Apsk. J. Jamison,
Livingston, N. J-------------10.00
J. Dirvelis, Corona, N. Y. 1.50 M _ . .

M.

8.20
5.10
1.70
1.50

Lukšiene, Brooklyn, 20.00 
Varaneckas, Kenosha,-10.00 
Zavish, Jersy City, 2.67

Samberiene, Minersville, 9.70 
A. M. Kišonas, Detroit,— 5.00 

J. A. Dementis, Chicago,— ,7.80 
A. Lukaitis, Bayonne,-----6.10
A. Šadis, Springfield, Ill.—11.10 
P. Slavinskas, Rockford, Ill. 
A. Bimba, Brooklyn, N. Y. 
P. Ąžuolas, Argentina-----
J. Danelis, Brooklyn,N. Y. 
W. Kūlikas, Brooklyn,---
J. B. Paserpskis, Jersy City
J. Stanys, Baltimore, Md.-18.10
K. Judickas, Easton, Pa__6.10

M. Bingel, Hartford, Conn 2.00
L. S. ir D. D., K. Motėjukas,
Montreal ______________ 10.00
U. Grigiene, Chicago, Ill.—30.90 
Joe Chuplis, Springdale, Pa 6.10 
H. Strumilienė, Cicero, Ill. 20.30 
A. Valinčius, Pittston, Pa.-13.30 
J. Ginaitis, Detroit,--------- 14.10

O.

5.10
1.90 
1.00 
1.50
1.60
1.60

Viso vasario mėn įplaukė $707.52

Vasario Menesį Išeigos:
Sekretoriaus ir knygiaus mėne

sinė alga______________ $45.00
Lietuvos politiniams kaliniams 

kuopų aukos __________ 102.15
Meno Sąjungai per ALDLD CK 11.55 
Jaunuolių Nacionaliam Komite

tui ______________________ 1.85
Auka Tarp. Darb. Apsigynimui- 1.60 
“Laisvei” ALDLD 16 kp. bila— 1.17 
!‘Laisvei” d. K. Ramikaičio prenu- _ 

merata ___________
“Laisvei” 2 prenumeratos 
Banko išlaidos čekių reikale--- 1.47
Už atspausdinimą 200 laiškų or

ganizacijai _________________2.75
Už nuvežimą knygų-------------- 2.07
“Laisvei” auka d. Kišono---------4.00
“Laisvei” už įvairius darbus__ 59.00
“Daily Workerio” prenumerata 6.00
Komisijos išlaidos CK knygų

| peržiūrėjimo reikalu—---------2.15

5.50
9.50

Pa. ___________________ 3.00
A. J. Pranaitis, Camden,— 4.60 

i J. Grigaliūnas, Kapūskasin,
Ont. ___________________ 7.00
M. Sinkevich, Brooklyn__ 2.00

J. Baranauskas, Phila, Pa__11.90
M. Lukšienė, Brooklyn,--- 40.70
A. Bimba, Brooklyn, N.Y— 3.00 
J. Ginaitis, Detroit, Mich— 1.00 
J. Kazlauskas, Hartford,— 7.10 
W. Masionis, New Britain_13.70 
A. Pieteriutė, Wilkes Barre, 1.50 
M. Baltrušaitis, Seattle,—14.80 
J. Miliauskas, Mc Kees 
Rocks, Pa. ---------- --------
O. šemberienė, Minersville 
A. Beržulionis, Lynn, Mass.
P. Alska, Washington, Pa. 
O. Janušauskiene, Scranton 
J. Raulinaitis, Cleveland,—16.75 
Geo. Urbonas, N. Braddock 9.45 
S. Bimbienė, Paterson,N.J. 8.00 
D.Kasmauskas, Great Neck, 3.50 
J. Slančiauskas, Chicago,-20.30 
H. Strumilienė, Cicero. 111.20.10 
J. Ginaitis, Detroit, Mich—29.35

Ustupas, Montello, Mass 6.10 
Bagžis, 'Benld. Ill____ 2.70

Šliekis, Gardner, Mass. 2.00 
Kairis, Bridgeport,--- 1.90

Bagdonas, S. Bend., Ind. 7.95 
Lukšienė, Brooklyn, !

M. šolomskas, Brooklyn 
Labanauskas, Hazelton,

Pa. ___________________
A. Zclenka, Frackville, Pa. 
M. Pūkis, Los Angeles,_

Nepavyko Pasprukti Kun. 
Kuprevičiui

Šiauliai. — Kun. Kuprevi
čius, buvęs Biržų klebonas 
pagarsėjęs mergaičių tvirkini
mu, kovo 27 dieną etapu buvo 
atgabentas į Šiaulius,iš kur po
licija pergabeno jį į Biržus. 
Dvasiškas ganytojas buvo su
imtas tie Vieviu pereinant ad
ministracinę liniją.

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi l)-ro Robinson 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiu 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesi 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

K.

A.
M.
K.
M.
D.

Viso įplaukų

2.90 
3.00 
6.20
7.20

26.90
1.35

3.00
4.80
6.40

$642.74

Kovo Menesi Išplaukė:
Sekretoriaus ir knygiaus mėne

sinė alga
“Vilniai” už atspausdinimą 

HR 2827 biliaus
Krasaženklių pirkta knygų 

išsiuntimui
Prenumerata “Novy Mir”, 

78 kp. nariui
“Daily Worker” prenumerata
“Working Women” 2 prenum.
Pirkta anglų kalboje knygai už 7.44
Banko išlaidos čekių reikale .65
Drg Aniolauskaitei antra dovana 

konteste 3.00
Drg. Ražanskienei, pirma dovana 

konteste (“Vilnis”)
Už atspausdinima “šviesos 

No. 1, 1935“
“Priekalui” nuo 11 
“Laisvei” nuo Porto 

draugų

LDSKD, Porto Alegro, '
Brazil -------------------------16.00
K. Romikaitis, Reading, Pa.10.10
J. Kondrat, Forest City, Pa.10.40 i
J. Žilinskas, Suffield, Conn 1.50 TTV , -- v. . .

Benkus, Haverhill, Mass 3.00 ^7“ J rn°9
Statkus, Chicago, Ill— 1.50 I “Laisvei” b’’?/.1™" ™ 

Trakimavičius, Norwood 17.20 
Urban, Chicago, Ill.__ 21.00
Kasparevičius, 
ungstown, Ohio ______ 5.40
Yablouskienė, Pittsburgh, 
. ___________________ 10.60

Snith, Coleman, Alta— 1.00
Putrius, Lynn, Mass.__ 3.00
Buinauckas, Phila, Pa._ 3.20

kuopos
Alegro

$45.00

32,42

59.00

2.00
1.00
1.00

5.50

160.00
4.80

L" bila ALDLD 50 kp. 
Lietuvos politiniams kaliniams 

kuopų aukos
“Laisvei” 2 prenumeratos

Viso išeigų

Sutrauka:
Balansas nuo vasario buvo

10.00 
.75 

2.50

37.29
10.25

$382.60

$238.58

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 sekamu antrašu:
D. M. ŠOLOMSKAS,

46 Ten Eyck St., • Brooklyn, N. Y»

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

660 Grand Street

Bieliausko Graborystės įstaiga
TEL. STAGG 2-S043 
Brooklyn, N. Y.PRANEŠIMAS BR00KLYN0 IR APYLINKĖS LIETUVIAMS

Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl lietu
viškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtaučius daug 
pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos laikais viskas 
yra nupiginta. Todėl mes dabartines depresijos laikais 
suteikiame patarnavimą už daug mažesnę kainą; tuo bū
du galite per mūsų įstaigą sutaupyti daug pinigų, kurie

bus naudingi jūsų kasdieniniame gyvenime, ir palaidoti 
savo mylimuosius gražiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavi
mas bus toks pat rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų 
už didelę ar mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skir
tumo del kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir 
didžiausių kompanijų ir iš geros medžiagos*

TĖMYKITE, ką mūsų įstaiga suteiks už tam stų pinigus. Šie paveikslai parodo, ką tamstos 
galite gauti už mažus pinigus.

$150 
ar 

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuves

Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 
metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu’ šilku ir 
paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui 
dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno 
iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas arba dresė; žvakės, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kvietkas. 
Išimame visus leidimus (permitus). Sutelkiame karava
ną, kuriuo grabą veža, ir vieną automobilį į visas kapi
nes New Yorko miesto apylinkėj; grabo dėžę nuvežame 
į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame -nemokamai. 
Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti už pri
einamą kainą.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225'
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties šilko; 

vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat padaryta 
iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligoninės, išbalsa
mavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba dresė; žvakės, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kviet
kas. Išimame visus leidimus (permitus). Suteikiame ka
ravaną, kuriuo grabą veža, ir du automobilius į visas ka
pines New Yorko miesto apylinkėje; grabo dėžė nuve
žama į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemo
kamai. Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti 
už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie j jį kreipsis 
nuliudimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043



LAISVIPirmadienis, Bal. 15, 1935

VII Sovietų Suvažiavimas — So 
cializmo Pergalės Suvažiavimas

Philadelph. Žinios ALDLD Ketvirto Apskričio Veikimas

(Pabaiga)
Ką reiškia tie nauji konstituciniai pa- 

•keitimai? Jie reiškia naują etapą, nau
ją tolimesnį žingsnį sovietinės demokra
tijos vystyme.

, Pažiūrėkim pirma, kokie yra Tie pakei
timai, kad aiškiai suprasti, kame yra tas 
tolimesnis Sovietų demokratijos vysty-

* mas.
1. Dauglaipsniški rinkimai pakeičia

ma tiesioginiais. Ligšiol Sovietų Sąjun
goj buvo dauglaipsniški rinkimai. Ką 
'tai reiškia? Tai reiškia, kad darbinin
kai, valstiečiai ir raudonarmiečiai tiesio
giniai rinkti savo atstovus ligšiol galėjo

* tik į miesto ir kaimo sovietą. Į aukštes
nius organus rinko netiesioginiai, o ata
tinkamuos sovietų suvažiavimuos. Taip, 
rajoniniai vykdomieji komitetai buvo 
renkami rajono sovietų suvažiavime, t.y., 
rinkimai čia dvilaipsniški.
Autonominių respublikų vykdomieji ko

mitetai buvo renkami autonominiu res
publikų suvažiavimuose; rinkimai čia 
trilaipsniški (darbininkai, valstiečiai, 
raudonarmiečiai renka į miesto sovietą. 
Miesto sovietas—ne patys rinkikai—ren
ka atstovus į rajoninį suvažiavimą, ra

joninis suvažiavimas renka į respublikos 
suvažiavimą). Centraliniai vykd. komi
tetai sąjunginių respublikų, kaip ir cen- 
tralinis vykdomasis komitetas SSRS — 

i buvo renkami keturlaipsniškais rinki
mais.

# Kaip dabar bus? Dabar visi rinkimai 
bus tiesiogini, tai yra, rinkimai į visus 
sovietų organus, pradedant nuo miesto ir

'kaimo sovieto, baigiant Centraliniu visa
sąjunginiu vykdomuoju komitetu, bus 
tiesioginiai renkami pačių rinkikų.

• 2. Nepilnai lygūs rinkiniai pakeičiami 
lygiais. Ligšiol Sovietų konstitucija už-

r tikrino prie rinkimų pirmenybę darbi
ninkams, palyginus su valstiečiais. Taip, 
kada reikėdavo rinkti atstovus į sąjun
ginių respublikų ar į visasąjunginį sovie
tų suvažiavimu, tai miesto sovietų buvo 
renkami vienas delegatas iš 25,000 rinki-

* kų,—o iš sovieto, kur daugumą sudaro 
« valstiečiai, buvo renkami vienas delega

tas iš 125,000 gyventojų.
Dabar darbininkai ir darbo valstiečiai 

lygiai rinks.
3. Atviri rinkimai pakeičiami slaptais.

4 Tokie tai tie pakeitimai Sovietų konsti- 
♦> tucijoj.

Kodėl, būtent, dabar keičiama konsti
tuciją? Ar keičiama konstituciją todėl, 
kad ligšiol ji buvo klaidinga, bloga? Ne, 
ne dėlto.

* Šitie konstituciniai pakeitimai yra da
bar galimi ir būtini, nes įvyko pakeiti
mai Sovietų šalies ekonominėj ir socialis-

* tinėj struktūroj, nes nuo to laiko, kai 
Leninas parašė “Darbo masių ir paverg
tųjų tautų deklaraciją,” kuri liko Sovie-

•tų konstitucijos pamatu, padėtis iš pa
šaknių pasikeitė ir turim dabar tokią pa
dėtį, kada remiantis tais socialiniais pa
keitimais sovietų valdžia gali ir turi to
liau vystyti sovietinę demokratiją ir ati-

* tinkamai pakeisti rinkimų sistemą.
Sovietų konstitucija buvo priimta 1918 

4m. V Sovietų suvažiavime ir d. Stalino 
suformuluota 1923 m. Kokia padėtis bu
vo tada, kada buvo priimta Sovietų kon
stitucija?

1918 m. šalis dar buvo labai sunkioj 
padėtyj. Ėjo pilietinis karas. Fabrikai 
rfe visi dar buvo konfiskuoti, daugumoj 
jie dar buvo tik darbininkų kontrolėj. 
Sovietų Sąjunga buvo ir ūkio srityj silp
na ir priversta buvo atiduoti visą eilę 
įmonių kapitalistams į koncesijas ir ben
drai pramonė puolė. Žemės ūkyj buvo 

tsmulkių valstiečių ūkiai, kur vyraujan
čią rolę lošė buožės; apie socializmą ir 
apie socialistinį ūkį valstiečiai dar nesu
prato nieko; kolchozai buvo vienutėmis.

Tokiu laiku buvo priimta Sovietų kon
stitucija.

Kas kita dabar. O ką gi turim dabar?
Dabar Sovietų šalis turi sukurtą socia

listinę industriją, sukurtą sunkiąją pra
monę, užbaigtą pagrinde visos liaudies 
ūkio rekonstrukciją, kaime absoliute dau
guma valstiečių yra kolchozuose. To re
zultate gavos visai nauji visuomeniniai 
nuosavybes principai. Dabar pramone, 
transportas, bankai, kreditas priklauso 
valstybei; dabar devynios dešimtosios 
(9-10) žemes ūkio apimta kolchozais.

Štai kokius nuosavybes santikius turim 
Sovietų Sąjungoj.

Iš davinių matyt, kad 1934 m. pradžioj 
darbininkai ir kolchozninkai sudarė 74% 
visų Sovietų Sąjungos gyventojų. Reiš
kia, absoliutinė gyventojų dauguma “ne
nutraukiamai surišo savo gyvenimą su 
socializmu ir mes tikrai einam beklasinės j 
socialistinės visuomenės keliu” (Molo
tov).

Štai, kodėl reikalinga buvo pakeisti So
vietų konstituciją. Reikalinga, kad kon
stitucija atspindėtų tuos naujus sociali
nius pakeitimus, pakeitimus socialinėj ir 
ekonominėj struktūroj.

Ne visą konstituciją keičiama. Įneša
ma tik kai kuriuos pakeitimus; keičia
ma atskiros dalys. Pagrinde vis tifek lie
ka ligšiolinė konstitucija, išdirbta Leni
no ir Stalino.

Iš virš pasakyto lieka aišku, kad So
vietų konstituciją keičiama ne dėlto, kad 
ji ligšiol buvo bloga. Ji keičiama, nes 
pasikeitė Sovietų šalyj socialiniai jėgų 
santykiavimai. Socializmo laimėjimai 
duoda galimybės vystyti toliau Sovietų 
demokratiją. Konstitucijos pakeitimai 
dar daugiau suriš plačias mases su So
vietų organais, pakels dar daugiau So
vietų organų autoritetą, dar daugiau su
stiprins proletariato diktatūrą.

Kai kas gali pamanyt, kad, jei valstie
čiai gauna lygias teises su darbininkais 
rinkimuose, reiškia pranyksta skirtu
mas tarp darbininkų ir darbo valstiečių. 
Taip manyt bus klaidinga. Ir toliau va
dovaujančioji rolė lieka darbininkams, 
nes dar nepanaikinta visai kapitalizmo 
liekanos ekonomikoj ir1 žmonių sąmonėj. 
Dar yra šalyj smulkus privatinis valstie
čių ūkis (4%). Ypatingai stipriai yra 
dar kapitalizmo liekanos valstiečių są
monėj. Prieš tas kapitalizmo liekanas 
prisieina ir dar prisieis vesti kovą, dar 
daugiau reikia stiprinti budrumą, reikia 
vesti kovą už visuomeninės nuosavybės 
stiprinimą ir jos apsaugą. Todėl reikia 
stiprinti Sovietų valdžią, proletariato 
diktatūrą. Nauji konstitucijos pakeiti
mai. kaip tik dar daugiau mobilizuos 
milionines darbo mases, dar glaudžiau 
suspies jas aplink Partiją ir d. Staliną 
kovai už proletariato diktatūrą ir Sovie
tų valdžios stiprinimą, kovai su kapita
lizmo liekanomis ekonomikoj ir žmonių 
sąmonėj; kovai su visais dar esančiais 
priešais.

Konstituciniai pakeitimai turi milži
nišką reikšmę ir viso pasaulio darbo žmo
nėms; Viso pasaulio darbo žmonės turi 
siekti Sovietų Sąjungos pavyzdį, t. y., 
jei jie nori turėti plačias teises, tikrą de
mokratiją, jie turi kovoti po Komunis
tų Partijos vadovavimu už buržuazijos 
valdžios nuvertimą ir už Sovietų val
džios įvedimą.

Viso pasaulio darbininkai ir darbo 
žmonės turi suprasti, kad visi laimėjimai 
Sovietų Sąjungoj, demokratijos plėtimas 
Sovietų Sąjungoj, buvo galima tik dėka 
tam, kad tais laimėjimais, kad tos demo
kratijos priešakyj stovėjo ir vadovavo 
leninistinė bolševikų partija su jos di
džiuoju vadu d. Stalinu, kurio iniciaty
va tie konstituciniai pakeitimai padary
ta. Spieskimės, viso pasaulio darbo 
žmonės, po dr. Stalino vėliava ir pasiek
sim proletarinės revoliucijos laimėjimą 
visam pasaulyj.

Baisi Visos Šeimynos Žmogžu
dystė: Tėvas Nužudė Savo 

Moterį ir Keturis Vaikus 
Antonio De Marco, kuris 

gyveno po numeriu 1719 So. 
21st Street, iš balandžio 8 
į 9 naktį atsikėlęs, paskerdė - 
peiliu savo pačią ir tris vaikus, maršrutu išbuvo septynias die- 
kurie gulėjo atskiruose kamba-,nas h' pasakė prakalbas aštuo- 

Gjjniose vietose. Geriausia iš visų 
vietų pavyko Treveskyn, Pa. 
Pagal lietuvių kolonijos didu
mą susirinko gana daug lie
tuvių. Nemažai aukų surinkta, 
taipgi literatūros parduota. 
Du pridavė vardus prisirašy
mui prie ALDLD. Kadangi 
pirmiau d. Martinkui ten lan
kantis septyni pridavė vardus 
prisirašymui prie ALDLD, tai 
dabar randasi net devyni no
rintieji prigulėti prie ALDLD. 
Draugai Načajienė 
nis veikia ir mano 
šaukti susirinkimą 
naujos kuopos.

Washington, Pa., pavyko 
gana gerai. Nors iš paties 
miestuko ne tiek daug dalyva
vo, bet iš apielinkės nemažai. 
Buvo atvykusių net iš Whee
ling, W. Va. Literatūros pri
truko—visą išpirko. Po prakal
bų pas d d. Aiškus buvo graži 
vakarienė. P i 11 s b urghiečiai 
N o r k iukai išpildė muzikali 
programą. Wilmerdinge taipgi 
sėkmingai pravesta prakalbos. 
Du nariai gauta į ALDLD ir du 
į APLA.

Pačiam Pittburghe nebuvo 
sėkmingai pravesta prie pra
kalbų prisirengimas, tai nebu
vo tiek publikos, kiek tikė
tasi. North Side turėjo du sy
kiu tiek būt publikos. Rengi
mo prakalbų komisija buvo 
apsileidus. Viena komisijos na
rė sakėsi šiek tiek platinusi la
pelius, o kiti du nei nematę 
lapelių, nieko nedirbo. Solio 
ir South Side taip pat nepa
kankamai darbuotasi, tai ir 
nebuvo gerų pasekmių. Tai 
lekcija visiems. Jeigu kuopos 
apsiima rengti prakalbas, tai 
privalo visi nariai Stoti dar
ban, tada galėsime turėti ge
ras pasekmes.

McKees Rocks ir Carnegie 
abi kuopos nutarė nerengti 
prakalbų. Jiems tur būt nebu
vo labai svarbu. Visoms kuo
poms išsiuntinėta laiškai pra
kalbų klausimu gana anksti, 
tai galėjo kiekviena kuopa 
lengvai ir gerai prie to prisi-

l.fa.

Jalas.
Maskva, 1935-11-17 d.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Dar- 

bininkų Apsigynimo 9-tos kuo
pos susirinkimas įvyks pirma
dienį, 15 d. balandžio, kaip 8

v. vakare, Liaudies Name, 701 
N, 8th St.

Draugės ir draugai, susirin* 
kit visi laiku, nes turėsim ga
na daug dalykų apsvarstyti.

Taipgi T.D.A. metinio bazaro 
komisija išduos raportą, suži
nosime bazaro pasekmes. Tai
gi netik visi atsilankykim, bet 
ir naujų atsiveskim.

Seki’. Potiene.

Penkias Puslapis

ir J. Baltrušaičio
“TEATRO ISTORIJA”

90c vertės, tik už 30 centų
įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Siųsk šiandien

J. BALTRUŠAITIS
205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

< “MAČIO-KEKŠTO EILĖS”

Pirmos klasės anglis, geriausios

Prista-
Prašome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Treveskyn dd. Načajienė ir 
Padubonis turėtą nieko nelau
kus šaukti susirinkimą ir su
daryti naują kuopą. Svarsto
ma sudaryti kuopą Duqesne, 
Pa.

ALDLD 4 Ap. Kom. Narys.

Drauges Mažeikienės Prakal- rengti. New Kensingtone kad 
ir rengta, bet visai nesidarbuo- 
ta publikos sutraukimui, tai ir 
nebuvo sėkmingos prakalbos.

Visoms kuopoms laiškai iš
siuntinėta taipgi ir tarptauti
nės Darbininkų Mokyklos 
klausimu. Paskirta kiekvienai 
kuopai kvotos. Pirmiausia at
siliepė 87 kuopa, N. S. Pitts
burgh, sukeldama net $4.00, o 
jos kvota buvo $3.00. Wash- 
ingtono kuopa prisiuntė taip
gi savo kvotą—$2.00. Nuo ki
tų kuopų dar nieko nesigirdi. 
Kiekviena kuopa turėtų pasi
rūpinti kiek nors sukelti del 
Darbininkų Mokyklos. Juk 
vienas Apskričio Komitetas 
negali tokios didelės sumos 
sukelti.

O kaip su vajumi? Matėt 
pranešimą spaudoj, kad pra
tęstas iki geg. 1. Turime visi 
stoti darban. Kiekviena kuopa 
turi gauti naujų narių. 87 kuo
pa savo susirinkųne gana rim
tai tą klausimą svarstė ir net 
specialę tam darbui komisiją 
išrinko. Girdėjau, vienas ko
misijos narys jau gavo vieną 
naują narį. Tai tik pradžia.

bų Maršrutas Pavyko Viduti
niai; Susiorganizuoja Nauja 
Kuopa; Kas Remia Darbi

ninkų Mokyklą.
Draugė S. Mažeikienė Pitts- 

burgho apielinkėj su prakalbų

riuose. Vyresnioji duktė, 
hascia DeMarco, 20 metų, bandė 
pabėgti iš žmogžudžio tėvo na
gų, bet negalėjo. Jis ją peršovė 
dviem kulkom, ir vėliaus peiliu 
perpjovė gerklę. Išskerdęs visą 
šeimyną, bandė pats savę nusi- 
žudyt, šaudamas sau į galvą. 
Susižeidė pavojingai, bet dar 
rastas gyvas ir dabar randasi 
šventos Agnes ligoninėj.

Kuomet trečiadienį buvo pa
šaukta policija, tai išmušus lan
gą rado tą tragediją.

DeMarco dirbo vienoj beker- 
nėj ir kuomet jis jau nepasiro
dė antrą dieną į darbą, tai sa
vininkas ėjo žiūrėti, kas atsiti
ko su juo. Bet negalėdamas įei- 

. ti į stubą, ėjo į kitą vietą, kur 
l jo duktė dirbo. Ten ir gavo tokį 
( pranešimą, kad ir Ginascia De- 
' Marco nebuvo darbe. Tas davė 
suprasti, kad kas nors yra ne
paprasta namuose.

Įėjus policijai ir kaimynams 
vidun, rastas sekamas vaizdas: 
žmogžudys DeMarco gulėjo jau 
be sąmonės tarpe durų, daining- 
rumio ir kuknios. Jo pati ant 
antro flioro priekiniam kamba
ryje buvo kraujuose lovoj. Ol
ga DeMarco, 14 metų mergaitė, 
gulėjo viduryje kambario su 
perpjauta gerkle. Raymond, 25 
metų, užpakaliniam kambaryje 
gulėjo ant grindų negyvas, su
badytas peiliu. Guarina, 12 me
tų mergaitė, lovoj.

Gustino, kuris šaukė polici
ją, pareiškė, “einam žemyn, dar 
turi būti kur nors vienas.” Kuk- 
nioj rado Ginascia, pilnai apsi
rengusią, kuri bandė pabėgti 
pro užpakalines duris, ženklai 
parodė, kad ji vedė mirtiną ko
vą su tėvu už savo gyvybę. 
Kvietkų baksai apversti, krės
las sudaužytas, sienos krauju 
aptaškytos. Bučeriškas peilis 
rastas kruvinas ant kabineto 
kuknioj, ir revolveris, 25, su 
trim iššautom kulkom.

Iš kokios priežasties ta baisi 
žmogžudystė įvyko, dar nėra 
davinių. Daniel Gimini, kuris 
buvo susitaręs jau vesti su Gi
nascia DeMarco, pasakoja, kad 
DeMarco buvęs labai bjaurus 
žmogus. Jis mušdavęs savo mo
terį ir vaikus. Jis valdė juojs 
savo geležine ranka. Raymond,

• ntr I to sell beer, wine and liquor at retail, underJO SU11US, 2t) metų, niekui ne- I section 132 A of tho_Alcoholic Beverage Con- 
galėjo išeiti be tėvo žinios. Gene 
dirbo kriaučių šapoj ir gaudavo 
tik $13 savaitėj, tai tėvas at
imdavo iš jos visus pinigus. Ir
• 1 • 1 , . RL-9679 has been issued to the undersignedjau buvo pasirengę trumpu lai- to sen beer, wine and liquor at retail, under 
K.. __ „l: ' section 132 A of the Alcoholic Beverage

I Control Law at 705 Blake Ave., Borough of 
! Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

VINCENT BORYSEVICZ
Linton Park Bar & Grill i

Blake Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-8093 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 9320 
Ave. L, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to bo consumed on the premises.

CARL MEUSER 
9320 Avenue L • Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-8080 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 201 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

FRANK KREN 
(WYCKOFF CENTER)

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-8071 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 39 
Wallabout Market, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the pre
mises.

ALBERT CHARLESTON 
39 Wallabout Market Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-8069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 159 
Tompkins Ave., Borough~6f^-Brooklyn, County 
of Kings to be consumed qji the premises. .

JOHN C. .HACKETT
159 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that License No. 
B-8084 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 129 
Jewell St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

STANLEY MARCINKIEWICZ 
129 Jewell St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1184 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 11 Sumpter St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

EMMETT ROMAGNOLO
11 Sumpter St., Brooklyn, N. Y.

ku apsivesti.
Nors nežinomos visos prie

žastys, kodėl tas įvyko, bet ga
lima drąsiai daryti sekamas iš
vedimas: Iš gautų dabartinių 
informacijų nuo vietos gyvento
jų ir kaimynų, galima sakyti, 
kad svarbiausia priežastis tos 
tragedijos bus tamsumas žmo
gaus. DeMarco buvo tamsus, be
mokslis žmogus, kitaip sakant, 
puslaukinis. Kaip Italijos val
dančioji klasė nesirūpino ap
šviesti žmones, ypatingai bied- 
nuomenės, taip ir Amerikos 
buržuazija tame nesirūpina. 
Tiesa, nuo turčių klasės nei ne
galima tikėtis, kad būtų moki
nama bent kokio žmoniškumo. 
Jos vyriausi tikslai yra gro
bimo, plėšimo, skriaudimo žmo
gaus ir tt.

J. Paulius.

Lietuvoj Išspręsta 3 Miiio- 
nai Bylų

KAUNAS. — Apskaičiuoja
ma, kad nuo nepriklausomos 
Lietuvos pradžios ligšiol Lietu
vos teismai esą išsprendę apie 
3 milionus bylų.

ir Padubo- 
greitai su- 
sutverimui

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL-9678 has been issued to the undersigned

’ r at 282 Tompkins Ave., Borough 
_ _.ooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARTIN GUTRAT
Tompkins and Lexington Bar & Grill 

282 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

705

g Telefonas: Evergreen 7-7770

| PAUL GUSTAS 
| LIETUVIS GRABORIUS :

o Sena) dirbąs graborystės pro- 
g fesijoje ir Brooklyn© apielin- 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja t 
g balsamavimu ir palaidojimu 
8 mirusių.

| Veltui Chapel Šermenim 
g Parsamdo automobilius šerrae- 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms 
g ir kitokioms parems
8 Saukite dieną ar naktj

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

Harry’s Cafe |
Kur Geri Draugai Susieina g

1701-03-05 No. Dover St. S
PHILADELPHIA |

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

Smagiausia Vieta Mieste S
Specializuojasi įvairiais žuvų «

Valgiais (Sea Foods) g
MOTERIMS STALAI g

BUSINESS MEN’S LUNCH g
HARRY SLOBODIAN g 

Savininkas g
Bell Phone Poplar 9257 §

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 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,

Tel. Stagg 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.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

lietuvių Anglių Kompanija
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
torias, tai legališkas svoris.
tome greit į jūsų namus, 
įsifėmyti adresą ir telefoną.

arba užeikite pasikalbėti į ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

•WJ
>1
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
1

New Yorke
MIRTYS—LAIDOTUVĖS Brooklyn, N. Y.

ra
o

“Laisvės” Name 
MARČIUKAI

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant 
BAR & GRILL 

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai—alus? 
degtine ir importuoti likeriai 

Skanūs valgiai ir 
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Stiliumi j PABANDYKITE!

417 Lorimer Street
SAVININKAI

(•A’>■»>.

Šešias Puslapis

Svarbu Būti TDA 17 Kuopus Už Vieną Gegužinę 
Susirinkime

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17 kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį, 17 
balandžio, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės“ svetainėj, kampas!I Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
Brooklyne. šiam susirinkime 
dalyvauti labai svarbu visiems 
nariams, kadangi yra degan
čių dienos klausimų. Dabar 
skubiai reikalinga parama 
Scottsboro bylos vedimui. Yra 
paskirtas tam tikras laikas pri
sirengimui apeliacijai. Teis
mas nelauks. Mūsų pareiga 
būti pilnai prisirengus gelbėji
mui Scottsboro jaunuolių. Taip 
pat yra daug kitų svarbių ap
sigynimo reikalų. Mūs kuopos | 
pareiga vesti tą darbą* tarp | 
lietuvių šioj kolonijoj, tad visi I 
nariai būtinai dalyvaukite su
sirinkime ir padėkite išrišti su
sidariusias problemas.

atkarto- 
Partijos 
apvaikš- 
Socialis-

Balan-

s.

Newarko Darbininką 
Mokykla

Komunistų Partija 
tinai ragina Socialistų 
viršininkus bendrai 
čioti Pirmą Gegužės, 
tai vadai išsisukinėja,
džio ,12, ląiške, pasiųstam 
Browderio, K. P. generalio se
kretoriaus, Thomasui, S. P. 
vadui, vietoj, kur kalbama a- 
pie New Yorko gegužinę sa
koma : '

“Didžiausios reikšmės turi 
bendro fronto Pirmos’ Gegužės 
klausimas New Yorke. Atsi- 
minkie pereitą metą. Laikyta 
dvi didelės demonstracijos — 
viena maršavo po Šocialistų 
Partijos vėliava, kita po Ko- 

Imunistų Partijos vėliava. Tose 
ldemonstracijo.se šimtai tūks
tančių darbininkų maršavo ke
lios gatvės vieni nuo kitų, po
licijos linijų atskirti. To gali
me ir turime išvengti šį metą. 
Komunistai yra pasirengę ap-Į 
eiti visas sunkenybes, kurios1 
gali pastoti kelią organizavi
mui vienos galingos demon-

Studentų Streikas ltv: “c,tapo suimtas-Pas ji ras’ 
Sukrėtė Buržuaziją

Pereitą penktadienį įvykęs 
studentų streikas prieš karą ir 
fašizmą pusėtinai nustebino ir 
išgązdino buržuaziją. Nežiū
rint grasinimų ir Visokių pai
niavų iš mokyklų administraci
jos pusės, streike dalyvavo di
delis nuošimtis studentų. Buvo 
tokių vietų, kur mokyklos vi
sai irž.sicįaiiė; ^DMigelyje? moky-; 
klų administracija užbarika
davo* duris, bet studentai pajė
gė išsiveržti į streiką.

New Yorko Socialių Darbų

Kastancija Bartkuvienė, 45 
mėtų, 194 Bedford Ave., mirė 
balandžio 11 d. Kūnas pašar
votas graboriaus Garšvos kop
lyčioj. Laidos bal. 15 d. šv. 
Trejybės kapinėse. Laidotuvių j 
apeigom rūpinasi graborius J. 
Garšva.

< Trumpos Žinutės
Po to, kaip buvo atrasta nu

sinuodijus gasu, draugės pri
pažinta ir'' palaidota, Helen 
Teevan, 420 53rd St., Brookly- 
ne, atėjo į policijos stotį ir 
pareiškė, kad ji tebesanti vi
sai gyva ir sveika. Lavonas ta
po iškastas ir už savaitės laiko 
jį pripažino, kaipo Mrs. Ogris, 
132 East 37th St.

Oficialė registracija studen- stracijos jūsų partijos ir mūsų 
tų Newarko Darbininkų Mo- partijos, sykiu su kitomis dar- 
kyklon prasidėjo pereitą sa- bininkų organizacijomis.“ 
vaitę. Manoma pradėti pava
sarinį sezoną su 12 klasių.

Visi norinti mokintis 
kurioj iš esamų klasių, 
užsiregistruoti popiečiais 
vakarais, 81 Academy 
Newark.

Socialistų atskiros kuopos ir 
socialistams pritarianti darbi- 

kitose organizacijose 
dedasi prie bendro fronto ge
gužinės, nes jie pamatė, kad 
skirstymas darbininkų spėkų 
rengia kelią fašizmui.

bile: ninkai 
gali 

ar
St.,

Skubus ir Didis Reikalas | Jieško Progos Atimt Pašalpą
Scottsboro apeliacijai rei- ,T , ,. ...-i-i Vakar dienos Laisvėj til-kannga j menesi laiko sukelti XT __ . _ , , . _

c Vnrlzn RArloY'hlll I o _ •

pasiskirstė sukelti 
kvotas. Lietuvių 

organizacijų vardu 
sukelti $100, ma-

$20,000 (dvidešimt tūkstančių 
dolerių) per visą šalį. Didžio
jo New Yorko darbininkų or
ganizacijų atstovai turėjo pa
sitarimą ir 
tam tikras 
darbininkų 
pasižadėta
žiausią kvotą už visas organi
zacijas, tad juo labiau svarbu 
ją pilnai ir greit išpildyti.

Mes prašome visas šiame 
apskrityje esančias draugijas, 
apskričių komitetus, kuopas, 
kliubus, meno grupes tuojau 
imtis už darbo ir kaip nors su
kelti kiek galima daugiausia 
tam reikalui. Draugės ir drau
gai, mes iki šiol pasiaukavu
siai gynėm Scottsboro jaunuo
lius, tad neapleiskime dabar, 
kuomet turime juo daugiau 
vilties juos išgelbėti.

t

pęs New Yorko Bedarbių Ta
rybų darbuotojų pareiškimas 
aiškiai nusako, kad bedarbiai 
nieko gero negali tikėtis iš 
majoro komisijos. Darbinin
kams reiktų ątydžiai tą pareiš
kimą išstudijuoti ir sulyg jo 
nurodymų veikti.

Mes taip pat nekartą 
briežėm, kad buržuazinės 
d žios paskirta komisija 
buržuazines užduotis, tik nę 
pagerinimą bedarbių padėties. 
Pirmose skandalo dienose nu
kirto pašalpoms skirtą sumą 
virš $400,000. Dabar jau iš
rado, būk atleistieji nuo šalpos 
darbų nenorėję dirbti. Naujai 
paskirtas New Yorko šalpos1 
direktorius Knauth žada būt 
dar stipresne buržuazine šluo
ta, jisai sako:

“Aš tyriu tuos paleistus už 
nuolatinį neatėjimą arba atsi
sakymą dirbti, kad patirti, ar 
jie randasi šelpiamųjų sąraše. 
Aš manau, kad bile kas, kas 
atsisako nuo darbo, neturėtų 
būti šelpiamųjų sąraše.“

Tas rodo, kad ponas Knauth 
gyvena'įsismagino šalpos darbus pada

ryti tikrais vergų darbais,' kur 
darbininkai dirbtų už $12 į 
savaitę, be murmėjimo prieš 
alkį, be pasipriešinimo prieš 
gaują riebiai apmokamų pąrd- 
zitų “prižiūrėtojų.” Mes ' ži
nom, kad darbininkai, ypatin
gai šiais laikais, laikosi įsika
binę bent kokio darbo prie 
šiek tiėk pakenčiamų sąlygų.

Dirbanti šalęos darbus, pa
prašykite “Laisvei“ savo patyri-1 

jos mus tuose darbuose.

Nepavyko Pasisvečiuoti
Gloria Stenman, 12 metų, ir 

Roslyn Landsman. 7 metų, gy
venančios 977 ir 903 52nd St., 
Brooklyne, sumanė aplankyti 
Glorijos tetą, kuri j 
Cranford Junction, N. J., ir 
ten praleisti šventadienį. Mer
gaitės, su 10 centų kišeniųje 
per abi, išėjo apie 4 vai. penk
tadienį pėsčios, tikėdamosios 
tą vakarą užbaigti 40-ties my
lių kelionę. Bet už penkių va
landų jos atsidūrė vaikų prie
glaudoj; New Brightone, S. I. 
Jas pastebėjo policistas ir pra
dėjo klausinėti. Mergaitės ne- 
slėpdamos pasisakė kelionės 
tikslą, pridurdamos, kad 
pamiršo pasisakyti tėvams. Be

sakSai,abai. pava7ę Nu- Akrobatė Nukrito Cirkevestos vaikų prieglaudon, jau
nos keleivės tuojau prašė val
gyt ir bestovėdamos užmigo.

w

Matykite šj svarbų veikalą

“Black Pit”
Civic Repertory Theatre 

14th St. ir 6th Ave.
New York City

Veikaian ii West Virginia Mainierių 
Gyvenimo

Stato Scenoje Teatro Unija 
rodomas 8:45 p. m. ...
nuo 30c iki SI.50.
visiems svarbu pa-Ai S 

matyt, 
skardų 
kuoae. ___
kai gerai apie jj atsiliepia.

Kiekvienų vakarų ----------
Įžanga po pietų nuo 30c iki Jll.Oy 
žanga vakarais i— 

veikalas ______
nes jis atvaizduoja mainierių 
gyvenimų ir kovas streiko lau- 
Net buržuaziniai teatro kriti-

pft- 
val- 
turi

Mokykloj sustreikavo 700 stu-j-, 
dentų, tai yra visi ir mokykla 
užsidarė. Streiką vienbalsiai 
užgyrė mokytojų taryba.

Nepilnos skaitlinės rodo, 
kad Didžiajame New Yorke 
streikas palietė mokyklas se- 

• karnai: Columbia, 3,000; City
College, N. Y\, žymiausia die
ninė sesija, 3,000; CCNY, 
23rd St. Center, 1,200; N. Y.: 
University Heights, 400; N. Y.1 
U., Washington Square, 1,200; 
Hunter 
Hunter 
1,000; 
3,000 ;
Social Work, 700.

Augštesnės mokyklos taipgi ninku jaunimas, 
buvo paliestos streiko. Jose j 
streikavo sekamas skaičius mo
kinių : Townsend Harris Hall, 
400; Evander Childs, 1,000; 
Morris, 200; Jefferson, 800;
James Monroe, 200; Stuyve- • vietos užsimušė, jos kūnas nu- 
„„„4- onrt . i ... ... .

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie Išdirbinio šių prekių.

Čia yra (puikus pasirinkimae 
portfelių,) valizų, skrynių, ku- 
parų, {moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

o

T

“o

O

College, Bronx, 1,000;
College,

Brooklyn
New York

69th St.,
College,

School of

šeši jaunuoliai nuteisti nuo 
5 iki 20 metų pataisos namų 
bei kalėjimo už atėmimą $45 

^apiplėšime “lunčkario“ bal. 2 
d., West New Brightone. Jais į 
yra Ralph Sarno ir James 
Sharp, po 16 metų amžiaus; 
James Harrington, 18 m.; Da
niel Novakovich ir Santo Prin- 1 
cipato po 19 m.; Charles Kauf- 

jman, 20 m. Taip žūsta darbi-

Betty Hamilton, 21 metų, 
’ aktorė, iššoko pro langą nuo 
’ !ll-to augšto, 33 West 51st St., 
’ Į kur ji turėjo kambarį ir ant

sant, 200; Washington Irving, 
200.

šimtai mokinių; streikavo v ir 
kitose mokyklose. Be abejo, 
pilnos skaitlinės bus. daug di
desnės. Geriausia, kovingiau- 
sia studentijos dalis pasisakė 
prieš karą ir fašizmą, f , . I

Mes iš to taipgi turėtume 
pasimokinti ir savo prieškari-, 
niame priešfašistiniame veiki
me dėti daug pastangų įtrau
kimui į jį jaunimo. Tą turėki-

krito ant stogo šalę esančio 4 
augštų namo. Sakoma, nusi
vylimas meilėje buvęs priežas
timi. Jos tėvas yra Keystone 
View Čo. pirmininku Chica
go j.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda farma 114 aknj žemės, ; 
60 akrų dirbapios, likusi giria ir ga- i 
nykios, didelis sodas, iš 100 vaisinių j 
medžų, stuba su 10 kambarių, 2 bar- ;

t Jt *'“*>_“* ngs> nauja saila, 2 iauni arkliai, 16
me mintyje rengiantis prie Vi- raguočių (karvių). Visi žemdirbystės 

Lietuviu 'įrankiai, farma šalę cementinio kebo 
(State Road), arti miestelio North 
Brookfield, N. T., ir Į didesnį miestą 
Utica,' 16 mailių. Į Binghamton 46 
mailės. !

Parsiduoda viskas pigiai, nes no- ' 
rime greit parduoti. Galima daryti 
gerą pragyvenimą, verčiamasi pienu, 
mat, dabar pieno kaina pakilo. Pieną 
atvažiuoia. pasiimti.

Kreipkitės tuoiaus šiuo antrašu: 
Ralph Lamaitis, 87 Madison St., New i 
York City. i

(88-94)

suotino Amerikos
Prieškarinio-Priešfašistinio Su
važiavimo, kuris įvyks 30 bir
želio, Clevelande. Jaunimas 
turėtų sudaryti didžiąją dalį 
delegacijos.

Žiponas Išgelbėjo ir Išdavė
Armijos kalinys Virgil F.

Gili buvo paskirtas patarnauti į BROOKLYN LABOR LYCEUM
ponams jų pokilyje, ant Gov-1 
ernors Island. Jisai toms cere-1 
monijoms gavo juodą žiponą. 
ir kitokių gražmenų.. Gili 
mis pasinaudodamas ir 
spruko iš kalėjimo. Jam 
vyko slapstytis 5 dienas.
6-tą jį pagavo. Jo nelaimės 
priežastimi buvo tas pats ži-' 
ponas, kurį vargšas pabėgėlis 
užstatė už $3.75. Tas jį išda-Į 
—— -----— i 1 i ’1 •

j°-! 
pa
pa-' 
Bet

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

M M M M M M MIVIIVIMIUIIUIIUIM M IMI MMM M M M M J

Notary Public 1 TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1870 Tel. Stagg 2-2996

o

o
o

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.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
N. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

ir

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STORES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

ROBERT

O

o

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

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

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

Tel. s Foxcroft I-6901

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

.Ausy, Akią 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.

Penki tūkstančiai žmonių 
Madison Square Garden cirke 
sulaikė kvapą nuo išgąsčio, 
kada pamatė Americą Olverą, 
drąsiausią pasaulio trapezistę 
krintant iš 25 pėdų augščio. 
Ji tik ką buvo užbaigus vieną 
iŠ žymiausių, aktų ir jau ren
gėsi nusileisti, šoko iš kilpos, 
stverdama nusileidimui virvės 
galą, bet, matomai, nepataikė 
pagauti ir krito kniūpsčia ant 
medinių grindų, nusilaužė abi 
rankas. Suteikus ant vietos pir
mąją pagalbą, mergina nuga
benta Polyclinic ligonbutin.

(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

•f • •Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

HARM AN

LIPTON 
, įstaiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves

tuvėms ir 
Kitokiems

Įvykiams

Dovanos

IAI IAI W WW WW IAI WW IAI WWIAI IAI IAI IAI IAI IAI WIAI IAI IAI WIAIIAI IAI

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų 

Setų $10.00 ir augštyn.
Specialė nuolaida, kurie ateis 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

su

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

/
•7

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos >

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumaj,^ 
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 Ligos, l 
Mėšlažarnės TW-

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

ldemonstracijo.se



