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KRISLAI
Tas Pats Ęagočius. 
Socialistai ir Lang. 
Iš Kur Ta Permaina? 
Panaujinti Kovą.

Rašo S. Brooklynietis,

-----, ------------- : | 
bininkus ir tarnautojui, -

WASHINGTON.— <
tinių Valstijų kongreso at- draudos jis išskiria lauko 
stovų rūmas 372 balsais ūkio bedarbius, namų da«i 
prieš 33 priėmė apgavikiš- Yn.1.n. s.. ■

Skaitykite šiame numeryje ----------
redakcinį straipsnį apie bez- 
d ž i o n i š k us “debatus” tarpe 
daktaro K. Mikolaičio ir Fortu- 
nato Bagočiaus. Pastarasis ap- l ^o. 95 
gavikiškai ten išstojo kaipo “ko-1 
munizmo apgynėjas,” bet saliu-! 
niškais žodžiais gerkliojo Sovie
tų Sąjungos vadus.

šių žodžių rašytojas dar ne- ! 
atsimena tokios politinės žuli-| 
kystės, kokią tais “debatais” j 
darė adv. Bagočius, Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj prezi
dentas. Aišku, kad Bagočius 
dvasiniai nepasitaisė nuo to j 
laiko, kai anąmet buvo “am
žinai” išmestas iš Susivieniji
mo už nešvarius skymus.

; Michigan Senatoriai 
Reikalauja 14 Metų 
Įkalinti “Raudonus”

DETROIT, Mich. — Mi- 
chigano senatas stengiasi 
tos valstijos seime pervary
ti Dunckel’io įnešimą prieš 
klasines darbininkų organi
zacijas bei jų veikėjus. Tas 
įnešimas reikalauja baus-

Auga darbininkų protestų 
banga prieš žydų socialistų

• dienraščio -“Forwardo” vedėją
Harry Langą, kuris dabar per! ti kalėjimu 1 iki 14 metų ir
Hearsto didlapius beprotiškai 
apmeluoja Sovietų Sąjungą.

Pats Amerikos Socialistų
Partijos centro sekretorius 
Senior rašo “Socialist Call’e”, 
jog Lang, taipgi socialistas, 
“nupuolė žemiau visokios pa
niekos akyse visų darbininkų,” 
tapdamas fašisto Hearsto įran-

* kiu.
Socialistų Partijos organas 

“Call” reikalauja už tai išmest 
Langą iš partijos.

$5,000 piniginės pabaudos 
už tokius “nusikaltimus”: 
už buvimą nariu arba rėmė
ju organizacijos, kuri, ka
pitalistų supratimu, stoja 
už nuvertimą dabartinės 
valdžios; už turėjimą to
kios literatūros arba atsi
lankymą į toki mitingą, kul
ta mintis skelbiama. Įneši
mas taipgi reikalauja, kad 
visi mokytojai, profesoriai 
ir studentai prisiektu išti- 

Kada andai Amerikon atsi-jkimybę esamajai valdžiai ir 
lankęs menševikas Abramovi- konstitucijai.
čius per akis šmeižė Sovietų 
Sąjungą, socialistai rengė jam sumanymą buvo sušaukta 
prakalbas. Savu laiku ir vy- konferencija, kur dalyvavo 

“Forwardo” redakto-j atstovai nu0 Amerikos Dar- 
bo Federacijos unijų. Socia- 

i listų, Komunistu ir Proleta
rinu Partijų, Messiah evan
geliku parapijos ir dauge
lio kitu organizacijų. Nu
tarta siųsti protesto dele
gacija į senatine komisija ir 
reikalaut panaikint tą bilių. 
Konferencija buvo sušauk
ta Amerikos Pilietiškų Lai
svių Sąjungos.

Kovai prieš tą fašistišką

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 aimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

=
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Austrijos fašistai muštruoja savo kariuomenę ir ketina padvigubinti nuo
latinių kareivių skaičių. Jie galėsią būt reikalingi slopinimui revoliuci
nio darbininkų judėjimo bei karui.

Tarpsavinės Pagelbos 
Sutartis Sovietų su 
Francija įvyksianti

ŽINIOS IS LIETUVOS S“'Apskritys 1>asmer

Korigresmanai Priėmė 
Wagnerio "Socialės 
Apdraud.” Apgavystę

htono bilių neva delei socia
lės bedarbiu ir senuolių ap- 
draudos. Tam monui per
varyti per kongresą buvo 
užsukta visa Roosevelto ma
šina. Ją rėmė ir republiko- 
nai. Jų tikslas, kaipo kapi
talistų pelnų atstovų, buvo 
užkirsti kelią tikros socia
lės apdraudos įstatymui su

laivakrovius ir 4’ , 
daugybę kitų. Nebus duo- | 
dama apdraudos pensijų ir f* 
bedarbiams iš dirbtuvėlių, 
kur dirba mažiau 10 žmo
nių. | -

Apskaitoma, kad pagal 
minimą bilių bedarbis, iš
dirbęs paskirtą laiką vienai 
kompanijai, galės gauti tik

riausias
rius Kahn begėdiškai teršė

* Sovietus, ir nebuvo protestų iš
Socialistų Partijos vadų pusės. | 

Iš ko tad dabar pasidarė i 
ta atmaina, kad Amerikos so
cialistų lyderiai pradeda pro- 
testuot prieš Langą, naujausią 
Sovietų šmeižiką iš jų tarpo? 
—Ta atmaina kilo iš to, 
eiliniai Socialistų Partijos 

x riai jau geriau žino apie
* vietų šalį, permato tokius 

vidoniškus melus ir protestuo
ja prieš juos. Pats socialistų 
darbininkų kairėjimas krizio 
sąlygose priverčia jų partijos

^verkėjus prikąsti liežuvį, bent 
taip begėdiškai gremėzdiškai 
nemeluoti.

jog 
na- 
So- 
ne-

Japonai prieš Amerikos 
Laivyno Manevrus

TOKIO.—Tūli Japonijos 
laikraščiai rūsčiai rašo prieš

lig Darbininkų Bedarbiu Per kelioliką savaičių pašai- || 
pą bėgyje metų ir ta pašal
pa bus kur kas mažesnė nę-

ke Lango Melus Prieš 
Sovietų Sąjungą

DETROIT, Mich.— Way- 
ne apskričio Socialistų Par
tijos Centro Komitetas pri
ėmė protesto rezoliuciją 
prieš šmeižtus ir melus, ku
riais Harry Lang, žydų so- 
............  ’ i” redak

torius, stengiasi purvinti 
Sovietų Sąjungą, talpinda
mas savo rašinius geltonuo
se Hearsto laikraščiuose, 
skleisdamas prasimanymus 
apie “badą” 
mą” Sovietų šalyje. Įvai
rios darbininkų unijos 
Pittsburghe ir kitur taipgi 
smerkia H. Lango išmislus.

Reikalauja Suvokietinti Vi
sus Lietuviškų Vietų

( Vardus
, Tilžėje išeinąs nazių laikraštis 
aGrenzwacht” 74 nr. reikalauja, 
kad tuoj būtų suvokietinti visi 
lietuviški Rytrpūsiuose esą vie
tovardžiai, o taipogi suvokietin
tos visos lietuviškos pavardės, i cialistų “Forwardo 
a i i i • i . T i

2827.Biliaus
Wagnerio sumanyta apga
vystę balsavo ir- - r Wm. P. &u J° vidutinė alga. Nuse- 
Connery ir keli desėtkai ki- tusiems, virš 65 metų am< 
tų kongresmanų. kurie pir- žiaus darbininkams tėra 
miau kalbėjo už Darbininkų skiriama per mėnesi hk po 
Bedarbiu Apdraudos bilių. $15 ,lr PeYa J^ugsciaus, 
Už šį bilių iki galo laikėsi tik kelių metų, /-

žiaus darbininkams tėratų kongresmanų. kurie pir-
PARYŽIUS.— Praneša

ma, kad, be abejonės, bus 
padaryta sutartis tarp 
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos tokia prasme: jeigu kas 
kariškai užpuls vieną iš tų
dviejų šalių, tai kita duos 
kariškos pagelbos užpultą
ją!. Bet dar nesą susitarta, 
kaip greit ir kokiais būdais 
turėtų būt teikiama tokia 
pagelba. Dalis Franciios 
politikų nenorėtų šokti So
vietam talkon , jeigu juos, 
pav., užpultų Japonija. To 
nežiūrint, tačiaus, yra ma
noma, kad bus pasirašyta , . . .
tarpsavmes pagelbos sutarei pareišk8( kad Ka(lno lenkų vi. 
klS- ' ‘ ' suomenės vardu atėjo atsiskai-

tyti už “Kuntaplyje” įdėtą ka
rikatūrą, kur vaizduojama Pil
sudskis nusilenkęs prie Hitlerio 
kojų. Jiedu apdaužė Tilvytį, 
bet manydami, kad jis siekia 
ginklo ir gali juos nušauti, — 
pabėgo. Užpuolikai paliko dvi j tėj 
vizitines korteles, kur vienoj už-. kad laike susidūrimo šerifų 
rašyta “Paszkiewicz,” antroje 1 su bedarbiais buvo nušautas 
“Dowg. ” Tilvytis padavė val
džiai skunda, v

Auksakalnių kaimas, esąs Įsru- 
tės apskr. suvokietintas ir pava
dintas “Hohenberge”, o šakių 
kaimas, tame pat apskr. pava
dintas “Ellerntal.”

Už Pilsudskio Pašiepimą 
Sumušė Redaktorių

KAUNAS. — Du lenkai stu
dentai pilsudskiniai, Lietuvos pi
liečiai, įsiveržė į butą Tilvyčio, 
“Kuntaplio”, pašaipos laikraš-

ir “barbariz-

“augščiaus,"

Į apdraudos fondą sam
dytojai mokėsią tam tikrą 
nuošimtį nuo tos sumos, 
kiek išmoka darbininkams 
kaipo algas. Darbininkai 
turės mokėti nuo savo algų 
iš pradžios 1 nuošimtį, bet 
mokesčiai, ištraukiami .. iš 
darbininkų al^u, bus didi
nami, kol pasieks 3 nuošim
čius.

Kad goriau sužiurę t “ver
tus” ar “nevertus” pašalpos 
bedarbius. Roosevelto val
džia reikalavo nutraukti 
nirštu antspaudus visų dar? 
bininku, kurie turės teisę " 
naudotis tokiu įstatymu. 
Pirštu p'i antspaudai yra 
detektyviškas įrankis prieš 
kovojančius darbininkus.

kongresmanai Lundeen, 
Burdick, Marcantonio ir ke
li kiti.
Ką žada Wagnerio Bilius?

Wagnerio-Lewiso “visuo
meniško užtikrinimo” bilius 
nėra taikomas kaipo įstaty
mas visai šaliai vienu sykiu. 
Jis palieka atskiroms vals
tijoms išleisti savo bedar
biu ir senuoliu apdraudos 
Įstatymus. Bet daugiau 
kaip pusė visų valstijų sei
mų jau užsidarė dviem me
tam; taigi tuo tarpu nebus 
ten nieko daroma delei jo
kios bedarbiu andraudos.

Wagnerio bilius nereika- 
jlauia nei vieno cento 15-16 

i milionų dabartinių bedar-

Sumokslai Mirties Byloj 
prieš 48 Darbininkus Į
SANTA FE mieste, New 

Mexico valstijoj, prasidėjo 
teismas prieš 48 darbiniu-1 
kus, kaltinamus žmogžudys-1 
tėję. Byla paremta tuom, I

Vienas Gegužės Frontas 
Nepaisant Kukluksą
Tarrant City, Alabamoje, 

Birminghamo priemiestyj, 
ruošiama didelis bendro 
fronto mitingas miesto aik
štėje, prisirenp-imui prie 
Pirmosios Gegužės demon
stracijos. Pirmininkaus Ko
munistu Partijos atstovas 
Jesse Owen; sakys prakal
bas Arlie Barber, Socialistų

VARŠAVA. —- Po lenkų | partijos kandidatas į gu- 
1 kruvinų susikirtimų su vo- bernatorius pereituose rin-

Rooseveltui šį kartą pavy-į Jungtinių Valstijų karo lai- 
.' . ' _ ‘ • vyno manevrus, kurie bus

surengti Pacifiko vandenv- 
no šiaurinėje dalyje. Tai 
esą grūmojimas Japonijai.

ko pervaryt per kongreso at
stovų rūmą tą humbugą, va
dinamą Wagnerio-Lewiso bi- 
lium delei 
mo” bedarbiams ir 
siems darbininkams, 
retų

socialio užtikrini- 
nusenu- 

Tatai tu- 
būt signalas plačioms

darbininkų masėms į kelerio
pai pasmarkintą kovą už tik
ros socialės apdraudos bilių, 
kaip kad H. R. 2827. Nes kas 
liečia kelioliką milionų dabar
tinių bedarbių, Wagnerio bi- 

* liūs nežada jiem nei trupinio, 
nors jie ir visi badu mirtų.

Hitleriečiu Spauda Jau 
Užsipuldinėja Lenkus

Klastuotojas
Panevėžio apygardos teismas 

peržiūrėjęs Levų bylą, kur jie 
buvo kaltinami suklastoję doku-

šerifas Carmichael. Gallup 
miestelyje. Yra liudijimų, 
kad jis žuvo nuo pripuola
mos kulkos vieno iš savo na- 
gelhininku. specialių šerifu.

Kad šerifai nušovė du į

‘Motinystės Liaukomis’ 
Sušvelnina Žiurkę

PHILADELPHIA, Pa.— 
Amerikos Filosofiškos Drau 
gijos suvažiavime, profeso
riuj Oscar Riddle iš Wa-

Atmetė Tomo Mooney’t 
Apeliacijos Bylą

,SAN RAFAEL, Cal.— 
Augštesniojo Californijos 
teismo teisėjas E. L. Butler 
atmetė apeliaciją darbinin
kų organizatoriaus Tom 
Mooney del jo bylos perna- 
grinėjimo ir paliuosavimo iš 
kalėjimo, kur jis jau 18 me
tų be jokios kaičios išvar
gintas.

kiečiais hitlerininkais Dan- 
zigo krašte, Vokietijos laik
raščiai pradėjo kurstančiai 
užsipuldinėti Lenkiją. Tuo- 
mi Hitlerio spauda laužo 
sutarti, padaryta su Lenki
ja. kad vienoje šalyje nebus 
pakenčiama p r o p a g a nda 
prieš antra. Naziai ypač 
pyksta, kad Lenkija taipgi 
prisidėjo prie Tautu Lygos 
Tarybos protesto prieš vers- 
tino kareiviavimo įvedimą pe] pawes pask0I„ 
Vokietijoj. i — * ~

Streikan Išėjo 1,800

Phila. Rengias Gegužinei
PHILADELPHIA, Pa. — 

Sekmadienį buvo susirinki
mas 200 delegatų nuo įvai
rių organizacijų prisirengi
mui prie Pirmosios Gegu
žės. Delegatai atstovavo 
41,000 narių.

Anglijos Veidmainiavi
mas del Skolą Amerikai

LONDON. — Kai kurie 
darbiečiai Anglijos seimo 
atstovai išsireiškė, kad val
džia panaikino paskolų at^ 
mokėjimą Jungtinėms Val
stijoms, tai turėtų panaikint 
ir vidujines, valstybės sko
las, apie $35,000,000,000. An
glų finansų ministeris atsa
kė, būk paskolų atmokėji- 
mas Amerikai dar hera pa- ■ 
naikintas.. Bet toks atsaky
mas yra tik politikieriavi- 
mas, nes Anglija ištikrųjų 
nemoka savo skolų Ameri
kai.

4
mentus, pripažino kaltais ir nu-, darbininkus, jie, žinoma, už , shingtono, parodė judamais 
baudė Levą1 pusantrų metų s.d. 
kalėjimo, Levienę 1 met. papr. 
kalėjimo lygtinai.

Levai prieš kelis metus buvo 
žinomi, kaip stambiausi malū- 
ninkai, nejudomo turto savinin
kai.

tai nėra teisiami. į paveikslais, kaip tūlos liau-
Tarptautinio Darbininkų i kos (glandsai) permaino 

Apsigynimo advokatai teis-1 gyvulių ypatybes. Pavyz- 
me sumuša melagingus še- [džiui. žiaurioms žiurkėms 
rifų liudijimus’ Tain antai, |išmirkščia syvų “motinystės 
antrininkas šerifas Roberts (liaukos”, paimtos iš gyvulių 
pasakojo, būk jis per tiesio
ginę kova su darbininku So- 
lomonu Esquibelu ii nušo
vęs : o dabar teisme- irodyta, 
kad Esquibel buvo iš už nu
garos mirtinai peršautas.

Tarptautinis Darbininkų 
1 j K. Fraenkelio reikalavimą, Apsigynimas atsišaukia au-

WASHINGTON.— Jung-(teisėjas B. L. Malone, galų kų delei bvlos reikalų. Au
tinių Valstiių valdžia už- gale, sutiko jaunamečiu tei- kokite ir siuskite šiuo adre- 
nrotestavo Vokietijai, kad .sme svarstyti bylą dviejų su: Gailiui) Defense Coram- 
ji neatmoka amerikonams, jauniausių Scottsboro negrų ittee, LL.D.. Room 610, 80 

------- 1 U—.-..1... T,... įTr-.i-vį ir j East nth St., ‘New York 
Laike City. '

kimuose; bus kalbėtojų ir 
nuo kitų darbininkų orga
nizacijų.

Kas ypač idomu, tai kad 
negrai ir baltieii darbinin
kai nepaiso kukluksų grū
mojimų ir teroro, rengda
miesi į galingą suvienyto 
fronto gegužinę demonstra
ciją.

j Išgavo Jaunamečiu Teisiną 
Dviem Scottsboriečiam,.<■

DECATUR, Ala. — Pa-
Amerikos Protestas Nariam Ujpta^inio ^Darbinin-

i kų Apsigynimo advokato O.
I nr t- ■■ — 1 •• • • t i •

Mich. Plieno Darbininku Dawes paskolų pagal sutar-, berniukų, Roy Wright iTiivii. uviiv i/ai uummiį Vokietiia buvo žadėius EuRene Williams. L;

pituitarinių liaukų. Žiurkė 
išalkinama, bet kada, no 
“motinystės liaukos” įleidi
mo jai, padeda mažyčius, 
ką tik išperėtus balandžiu- 
kus. tai žiurkė vis' tiek ne
puola juos pjauti ir ėsti. 
Visai priešingai, tada žiur
kė tūpčioja apie paukštu
kus. neša jiems maisto ir 
auklėja, lyg ji būtų tų ba
landėlių motina.

MONTROE. Mich.— Su- atmokėti jiems “tvirtais” | arešto 1931 metais jie buvo
streikavo 1,800 darbininkų užsieniniais arba savais pi- tik 13 metų amžiaus. Bet Tai Alnai Atradę Amenka 
Newton plieno kompanijos, 
kuomet superintendentas 
paskelbė, kad plieno roliuo-

Pittsburgh, Pa.—Šiauri-nigais; o dabar siūlo tik re- jeigu ne Tarptautinis Apsi- 
gistruotas markes. Norint gynimas ir ne darbininkų , kraštų tyrinėtojas Vii. Ste- 
tokias markes iškeist dole- masinė kova užpaskelbė, kad plieno roliuo-. tokias markes iškeist dole- masinė kova už nekaltų. fansson tvirtina, kad airiai 

tojai (“kočioto jai”) patys t riais, paskolos davėjams pa- Scottsboro jaunuolių paliuo- atrado Ameriką šešiais bei 
turės mokėti algas savo pa- sidarytu milionai dolerių savimą, jiedu būtų buvę su- septyniais šimtais metų an- 
gelbininkams darbe. nuostolių. deginti elektros kedėje. I ksčiau negu Kolumbas.gelbininkams darbe.

Mirties Bausmė Karo
Priešams Vokietijoje

BERLYNAS. — Hitlerio 
teisininkai išdirbo įstatymą, 
jog kas ramiu laiku priešin
sis karui, bus visam amžiui 
įkalintas, o karo metu tokie 
“nusikaltėliai” bus mirčia 
baudžiami.

Nužudyti Du Kūdikiai /
ŠIAULIAI.—Du naujagimių 

lavonai rasti Varputėnų dvaro

Ex-Kareivis Mėšlyne
Raseinius dažnai aplanko pil. 

Kalašnikovas, buvęs kareivis, 
sužeistas kare. Neturėdamas 
paso (del to jis buvo ištremtas 
iš Kauno), jis dažnai turi nak-^
voti mėšlynuose, smėlynuose ar laukuose: vienas—apipuvęs* ki- 
miškuose. *tas—tik ką užkastas.
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Politiški Varjotai

Balandžio 7 d. Lawrencuj (Mass.) įvy
ko “tautiškos parapijos” suruošti “deba
tai*’tema: “Kapitalizmas ar komuniz
mas?” “Už” komunizmą kalbėjo, kaip 
jau “Laisvėje” kadaise rašėme, p. Bago
čius, o prieš, t.y., už kapitalizmą—vieti- | 
uis daktaras Mikolaitis. Abu gerai žino
mi Lawrencaus lietuvių visuomenei po- 

• litiški vėjo pamušalai. Dabar “Keleivis” 
suteikia tų vyrų kalbų sutraukas.

i
Mikolaitis, rašo “Keleivis,” kritikavo ko

munizmą iš praktiškos pusės, kiek jis lietu
viams blėdingas. Savo kalboje jisai įrodi
nėjo, kad komunizmas visais žvilgsniais yra 
žmonijos progresui blėdingas. Jis rodė į Ru- 

# siją, kuri yra vadinama “darbininkų tėvy
nė.” Tenai atimta žmogui teisė savystoviai 
dirbti ir net protauti be atsiklausimo komi
sarų. žmonijos progresas negali būti tokia 
sistema pagrįstas. Sako, nėra nei vienos 
valstybės, kuri tokią sistemą būtų praeityje 
turėjusi. Kalbėtojas priminė Plato respubli
ką, priminė panaikinimą feudalizmo tvarkos 
Francūzijoje ir įsikūrimą dabartinės tvar
kos Rusijoje...

Tuomet Bagočius atsistoja ir bagočiš- 
kai pareiškia:

S i
jeigu koks nors “arkliavagis” šiandien 

.yaldo Rusiją, tai nereiškia, kad komunizmo 
principai yra blogi. Tik viena aišku, kad 
tokie principai nėra gerai prigiję...
J • f

B ^Toliau:
..... •»>,., ,

Čia Bagočius neagitavo, kad mes turime 
būti komunistais, bet iš esmės dalyką ėmė, 
kad principai yra geri. Kad tų principų ne
silaiko Rusijos tavoriščiai, padarydami iš jų 
chaosą (?—"L.” Red.) valstybės gyvenime, 
atimdami žmogaus visas laisves ir privile- 
•gijas, tai mums irgi aišku. Kad lietuviai 
^duodas suvadžioti “arkliavagių zakristijo- 
•nams” čia Amerikoje, tai tik dėl to, kad 
mes, lietuviai, dar nesame pakilę kultūriš
kai... Mums nereikia šiandien rūpintis, 
‘kaip turi būti įgyvendinti komunizmo prin
cipai, bet svarbu, kaip lietuviai turi išsilai
kyti ir palikti kultūriška tauta. . .

“Keleivis” nurodo, kad Bagočius pasa
kęs, jog Stalinas esąs arkliavagis. Girdi, 
debatuose “žmonės turėjo tokių scenų, 
kokių iki šiol iš adv. Bagočiaus ir kitų 
nebuvo matę.” Esą, parapija padariu
si daug pelno, o kuomet ėjo balsavimas, 
tai už Bagočiaus “komunizmą” nepaduo- 
tas nei vienas balsas!

Mes iš anksto numatėme, kad tiedu ko- 
jne.dijantai, kurie apie komunizmą su
pranta tiek, kiek (atsiprašome d. skai
tytojų) kiaulė apie astronomiją, pana
šiai nuries ir “padarys daug juoko” arba 
“nepaprastų scenų.” Tai natūralu! Kas 
gi nežino Bagočiaus? Kas nežino jo pra
eities? Juk visas jo gyvenimas, visa pra
eitis išpuošta šalaputriškumu.

Kartą jis kalbėjo Norwoode panašiai, 
kaip šiuo tarpu Lawrencuj. Vienas dar-; 
bininkas, atsistojęs, pareiškė: “Bago- 

s'čiau, tu meluoji!” Tuomet jis atsakė: 
“Taip, aš meluoju, bet man už tai užmo
ka. O tu, nors kalbi teisybę, bet uždy- 
ką!..”

Tačiau, prisipažinsime, mes nesitikėjo
me, kad Bagočius nueis taip toli, kaip 
krikštyti Sovietų Sąjungos valdžios prie
šakyje stovinčius žmones “arkliavagiais.” 
Mes, žinoma, nemanome, kad Bagočius 
tai sake įsitikinusiai. Tai buvo papras
tas jo pienburniškumo ir politinio vėja- 
vaikiškumo išdavas. Čia, mat, reikėjo 
paniekinti komunistus, tai jis ir niekino, 
spjaudydamas ant jų savo typiškomis 
bągočiškomis seilėmis. Rimtesnių argu- 
meųtų neturėjo, tad vartojo tokius. Mes 
sveikiname tuos darbininkus, kurie, suėję

pasižiūrėti sorkininkų, nebalsavo už Ba
gočiaus “komunizmą.”

O vis tik gaila, kad tokie politiniai var
jotai dar susiranda žmonių, rengiančių 
jiems “debatus”. Tai, ištikrųjų, parodo 
didelę stoką kultūrinio ir politinio prasi- * 
lavinimo lietuviuos! Tai, pagaliaus, paro
do, kokios didelės pareigos stovi prieš 
lietuvius komunistus!

Kita, šis faktas parodo didelį politinį 
tų dviejų vyrų nususimą. Perėję įvairias 
partijas, nusivarę visiškai su savo socia
listine politika, jie dabar bando “rišti” 
komunizmo problemas. Čia, mat, leng
viausia : pasakei, kad Stalinas “arkliava
gis,” visi komunistai—“arkliavagiai” ar
ba “durniai”, na, tai ir klausimas išriš
tas, komunizmas sukritikuotas. Bet tie 
mokslinčiai pamiršta, kad klausytojai nė
ra toki durni, kokiais jiedu bando juos 
padaryti. Klausytojai mokės tokius da
lykus įvertinti ateityje.

Įdomu, ką dabar tiedu vyrai pasįmos 
“kritikuoti”? Del didesnio publikos pa
tenkinimo mes patartum jiedviem pasi
kviesti talkon garsųjį Grikštą. Tai būtų 
tikrai graži troika!

Rimka Apie Lietuvos Gyventojų 
Prieauglį

“Liet. Žinios” duoda sutrauką prof. A. 
Rimkos išvadžiojimų-apie Lietuvos gy
ventojų prieauglį. Pasak jo, Lietuvos

i
gyventojų prieauglis per 1923-1934 m. vi

dutiniškai buvęs 12 žmonių nuo tūkstančio; 
Tad jeigu tokiu pat tempu augtume ir to
liau, tai apie 1957 m. priaugtume iki 3 mil. 
300 tūkstančių, o apie 1974 m. pasiektume 
iki 4 milionų žmonių.

Tačiau esą daug simptomų, kad prieaug
lio koeficientas mažės. Daugiausia vaikų 
gimsta iš tėvų, turinčių 25-35 m. amžiaus. 
Kai gimusieji didžiojo karo metais žmonės 
taps to amžiaus tėvais, tai bent 10 m. prie
auglio koeficientas labai nukris. Tai įrodo
ma visa eile faktų. Tokiu būdu prie lygių 
sąlygų mūsų gyventojų prieauglis nepašbks 
taip greitai, kaip kad , j is paskutiniajš 13 m. 
augo, nors ir prie lygių sąlygų. T • . ; •

• • i • <Keisti profesoriaus išvadžiojimai! Jis 
bando įkalbėti, kad Lietuvoj esamosios 
politinės ir ekonominės sąlygos yra to
kios pastovios, kad sulyg jomis galima 
jau spręsti net apie tai, kas bus 1974 
metais. Tai, žinoma, nieko panašaus. 
Fašizmas, kaip Lietuvoj, taip ir kituose 
kraštuose yra tiktai laikinas reiškinys. 
Kapitalizmas, kaipo tokis, žlugs ir tai I 
atsitiks neužilgo. Lietuvos ateitis spręs
ti teks darbininkams ir darbo valstie
čiams. Aišku, tuomet ir sąlygos šalyje 
radikališkai pakitęs. Darbo žmonės ge
riau gyvens, turės užtikrinimą gyveni
me, todėl ir gimimai kur kas padidės, o 
mirimai sumažės. Žiūrėkim, kaip viskas 
žymiai pasikeitė Sovietų Sąjungoj, kur 
šalį valdo darbininkai ir kolektyviečiai. 
Mirtingumas šiuo tarpu Sovietų Sąjun
goj bene mažiausias, o gimimai—smar
kiai pakilo. Prieauglis gyventojuos ten 
šiandien didesnis, negu kurioj kitoj di
džiojoj šalyj.

Mergaičių Žagintojas Kunigas 
Jau Suimtas

“Liet. Žinios” praneša:
Apie kun. Kuprevičiaus bylą teko gauti to

kių papildomų žinių: Kai tik skandalas Bir
žuose kilo, tai kun. Kuprevičius iš Biržų 
pabėgęs į Latviją. Kun. Kuprevičius pa
trauktas kaltinamuoju pagal Baudž. S tat. 
513 str. I punktą, tai yra už gąšlavimą su 
nepilnamete mergaite. Kai tik teismo tar
dytojas kun. Kuprevičių patraukę kaltina
muoju, tuojau “Kriminalinės policijos žinio
se” buvo įdėtas kun. Kuprevičiaus pajieško
jimas. Kun. Kuprevičius Lietuvon sugrįžęs 
apsigyveno Kaune, Darbininkų g-vėje 2 nr. 
Pranciškonų vienuolyne, čia jį kriminalinė 
policija ir areštavo. Areštuotą kun. Kupre
vičių nugabeno į Biržus teismo tardytojui. 
Dabar Biržų teismo tardytojas daro stropų 
kun. Kuprevičiaus bylos tardymą.

“Laisvėje” jau buvo rašyta, kad kuni
gas Kuprevičius Biržuose žaginęs nepil
nametes mergaites ir užkrėtęs jas vene- 
riškomis ligomis. Mes, tačiau, abejoja
me, ar Smetonos teismai kunigą Kupre
vičių už tai bąus. Jeigu ir baus, tai bus, 
kaip su žmogžudžiu pralotu Olšausku, 
kuris greit buvo iš kalėjimo paleistas ir

tik vėliau tūlas asmuo, verdąs kerštu, jį 
nušovė.

Smetonos teismai, mat, pastatyti vy
riausiai tam, kad baudus kovingus dar
bininkus, komunistus, bei jiems prijau
tė jus, kovojančius už biednuomenės rei
kalus. Užtenką to, kad pas darbininką 
ras darbininkiškos literatūros, kaip tokį 
jau ir baudžia ilgam laikui kalėjimam 
Gi nenaudėliai, toki, kaip Olšauskai, Kup- 
revičiai ir kt., smetoninė j Lietuvoj turi 
puikiausią laisvę daryti, ką jų pikti no
rai padiktuoja.

Beje, mes dar vis nieko nematėme So. 
Bostono “Darbininke” apie kunigą Kup
revičių. Teiksitės, jagamastėliai, paaiš
kinti: kodėl jūs Sovietuos matote nebū
tus dalykus, o užtylite, kas ištikrųjų da
rosi jūsų pačių tarpe?!

Kuboje Padėtis Baisi
Kuba visai netoli Jungtinių Valstijų 

(tiktai 80 mylių nuo Floridos), tačiaus 
apie ją šiuo tarpu žinių mes gauname 
mažai, ir amerikiečiai jos vidujinę padėtį 
tenusivokia visiškai nedaug. Pastarai
siais keleriais metais Kuboje, mat, buvo 
įsteigta aštri cenzūra, kuri nepraleido jo
kios įdomesnės žinios iš tos šalies ir ku
ri, iš kitos pusės, labai košė spaudą ir

žinias, ateinančias iš Jungtinių Valstijų 
į Kubą. ' ;

Vienas dalykas, tačiaus, aišku: šiuo 
tarpu Kuboje padėtis baisi. Visi tie, ku
rie dalyvavo pereitam didžiajam strei
ke, dabar yra arba baudžiami, arba ruo
šiami persekiojimams. Nesenai nužudy
tas jaunas studentas, 19 metų amžiaus 
vaikinas, Jaime Creinstein. Jau 16-ka 
asmenų sušaudyta, einant “Ley de Fue- 
ga” (Ugnies Įstatymu). Jų prasikalti
mas buvo tiktai tame, kad jiems buvo 
brangi Kubos liaudies laisvė ir jie už ją 
kovojo. Mendietos diktatūra bando su- 
kriušinti kiekvieną pasijudinimą, kiekvie
ną asmenį, trokštantį pakelti savo bal
są prieš neteisybes.

Jungtinėse Valstijose tapo suformuota 
specialus komitetas Kubos klausimais rū
pintis. Komitetą sudaro visa eilė kubie
čių pabėgėlių ir vietinių žymių žmonių. 
Greitu laiku šis komitetas siųs savo de
legaciją į Kubą tyrinėti tenaitinę padėtį 
ir paskui pranešti apie ją Jungtinių Vals
tijų gyventojams. Minėtas komitetas 
prašo visuomenės aukų parėmimui to di
delio darbo. Aukos turi būti siunčiamos 
Conrad Komorowsky, Secretary Provisi
onal Committee on Cuba, Room 651, 246 
Fifth Ave., New York City.

| ma. Pasimiklinti žmogus turi . 
truputi anksčiaus atsikelti kas 
dien, bet tas neturėtų patrum
pinti miego laiką, nes lengva 
eiti gulti anksčiau kas nakt.

Taip, kaip kasmet mes pamai- * 
nome mūsų drapanas su pava
sariu, tai taip ir mums vertė
tų pamainyti sveikatos taisyk- * 
lės pavasaryje. Bet ir tame nė
ra daug skirumo. Su gražiu oru 1 
ir ilgesnėmis dienomis turėtume 
pasinaudoti proga ilgiaus pasi-|, 
lik’ti ant lauko ir daugiaus pa
vaikščioti, gauti daugiau švie
žio oro ir saulės šviesos. Apart 
to, yra gerai pridėti daugiau* 
daržovių prie valgio, gerti dau
giau pieno ir taip vartoti leng- 
vesnius valgius. Balandžio mė
nesio lietūs turėtų mums pri
minti, kad kasdieninis rytinis 
pasimaudymas mus sudrūtins ir* 
teiks geresnės sveikatos.

FLIS.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI ‘
G. A. JAMESON", Newark, 

N.J.—“Ar egzistuoja Demokra- * 
tija šioj šalyj?” gavome, bet ka
dangi dalykas neskubus, tai su-

Įspūdžiai Iš Pereito “Laisvės” 
Dalininkų Suvažiavimo

Pereitas “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimas skyrėsi 
labai daug nuo kitų suva
žiavimų tuomi, kad jame 
paaiškėjo didelė permaina 
iš raportų “Laisvės” įstai
gų. Technikoj, skaitytojais 
kylimas, finansais gerai 
buvo paremta iš kolonijų 
parengimų. Už redakciją 
drg. R. Mizara išdavė ra
portą, kuris pažymi, kad 
mes stovime daug augščiau 
dienraščio turiniu, kad ja
me pagerėjo straipsniai, ir 

, kt. Taip ir. turėjo būti. Tą 
patvirtino suvažiavimo 
draugų diskusijos ir rapor
tai. Diskusijose buvo dau
giausia laiko praleista apie 
mažinimą raidžių ir dėjimą 
paveikslų į “Laisvę” darbi
ninkų klasės priešų—neprie
telių. Mano supratimu, ne
kurtuos klausimus, kurie 
liečia vįsus “Laisvės” skai
tytojus, reikėtų diskusuoti 
per spaudą po suvažiavimo, 
nes tik didžiumos nuomonę 
suprantant, tinkamiau gali
me įvykdinti pageidavimą.

Delei Raidžių
Mano supratimu, kas lie

čia raidžių mažinimą, tai 
tas susitiktų didelį pasiprie
šinimą, vaduojantis ne vien 
skaitytojų senatve. Laike 
vajaus teko patirti, kad 
daug lietuvių darbininkų, 
atsitikime jų akių skaudėji
mo, neina pas okulistą— 
akių gydytoją pririnkti aki
nius, bet nueina į 5-10 cen
tų - dešimtukų štorus ir pa
tys renkasi sau akinius; ki
ti einabį department^ što
rus ir renkasi akinius. Di
džiumoj pasekmės būna to
kios, kad jie barasi ant rai
džią, kurios šokinėja, mir
ga nuo netikusių akinių. Ne
kaltina savo akinius, bet 
laikraštį, kad negalį skai
tyti, nes turį labai silpnas 
akis. Dar reikalinga pažy
mėti tai, kad didžiuma lie
tuvių turi nuo pat gimimo 
stigmatizmą akyse, tai yra, 
lėliukių žiūra pasisuka į šo
ną, viršų ar apačią. Tokiam 
atsitikime jiems būtinai rei
kia eiti pas akių gydytoją.

Delei sutaupymo dienraš- 
tyj vietos, aš stovėčiau, kad 
pirmam puslapy j, jei gali
ma, smulkesnes žinias 
spausdinti mažesnėmis rai
dėmis, tai jų daugiau tilptų;

o skaitytojai jų labai pagei
dauja.

Delei Paveikslų
Klysta tie mūsų draugai, 

kurie kalba prieš tai, kad 
“Laisvėje” telpa priešų pa
veikslai. Jei tokių paveiks
lų telpa, tai nereiškia, kad 
jie telpa tik del visoko. Tal
pinami priešų paveikslai su
kelia pas skaitytojus kerštą, 
pasipiktinimą. Jei kam pa
vyktų atsidurti į fašistines 
šalis ir pastebėti tuos niek
šus, tai, nematęs-jų niekur 
pirmiau, bežinotum, kas jie 
per vieni. Jei toki paveiks
lai nebūtų svarbūs, tai jų 
nedėtų į “Daily Workerį”, 
ir Sovietų Sąjungoj leidžia
muos laikraščiuos. Štai “D. 
Worker” telpa “The Ruling 
Clawss.” Kiek čia juoko ir 
minčių priduodama iš pa
razitų gyvenimo. Aš nuo 
savęs stoviu, kad ir ant to
liau būtų dedami svarbes
ni paveikslai iš kovų lauko: 
mūsų vadų ir priešų-vadų ir 
abelnai svarbieji.

Delei Dr. Kaškiaučiaus 
Sveikatos Patarimų

“Laisvės” skaitytojai la
biausiai įvertina ir reiškia 
dėkingumą Dr. Kaškiaučiui 
už sveikatos patarimus. La
bai mažai tokių yra, kurie 
“zurza” neva prieš tuos 
“riebius” straipsnius, kurie 
aiškina lyties dalykus. Lie
tuviai darbininkai, abelnai 
neturi mokslinio supratimo 
apie lyties patarimus, tai 
jie mano, juo tu mažiau su
prasi, tuo daugiau jais “in- 
sidžioinysi.” Aš esu tikras, 
jei “Laisvė” įvestų slaptą 
balsavimą už ar prieš aiški
nimą lyties dalykų, tai nei 
vieno balso nebūtų prieš. 
Tie, kurie smerkia, irgi bal
suotų slaptai, kad aiškinti,

Yra atsitikimų, kad kur 
daugiau apgyventa lietu
viais ir namai iš lauko turi 
tik plikus akmeninius laip
tus, ant kurių laiškanešiai 
padeda “Laisvę,” tai tik žiū
rėk, tie, ką neskaito “Lais
vę”, tik “capt” ir pasikiša 
po svernu ‘Laisvę”, kad su
žinojus, ar neaiškinama apie 
lyties dalykus. Yra atsitiki
mų, kad religiniai tikinčios 
moterys nusitveria “L.” ir 
kvatojasi skaitydamos apie 
tokius dalykus, apie kuriuos

neturėjo jokio supratimo.
Viena tik gali būt pasta

ba Dr. Kaškiaučiui, tai, kad 
jis aiškinimą ligų ir jų gy
dymą daugiau surištų ideo
loginiai. Tas duotų didelės 
propagandos. Pavyzdžiui: 
apie gadinimą maisto ir jo 
naikinimą; iš ko kylą ligos 
kapitalo sistemoj. Labai 
būt svarbu pateikti bendrą 
straipsnį apie akis ir aki
nius. Jei tik mes išmoktume 
svarbiais klausimais vesti 
diskusijas per spaudą, tai 
mūsų suvažiavimai būtų 
daug įvairesni, daug klaidų 
išvengtume, daug kas pasi
taisytų.

A. J. Smitas.

Teisybė Apie Pavasari
nius Vaistus

Dr. John L. Rice, 
(New Yorko Miesto 

Sveikatos Komisionierius).

Pavasarinis “išvalymas” kūno 
jau senai išėjo iš mados. Bet 
daugybė senesnių žmonių pame
na, kada jiems, jauniems bū
nant, jie buvo priversti imti si
rupą su siera, kuomet senesnie
ji vartojo sasafras arbatą svei
katai. Tą metinę “išvalymo” 
praktiką žmonės sekė per gent- 
kartes gal nuo tų dienų, kuo
met tikėjo, kad tie vaistai išgy
dė visokias ligas. Anglijoje žmo
nės vartodavo “sirupą su sie
ra.” Vokietijoje “Hamburg ar
batą,” kuomet kitose šalyse pa
tys maišė įvairiausias žoles, 
šaknis, sėklas, džiovintas kviet- 
kas ir pan., kraujo išvalymui. 
Stebėtina, kad net ir šiomis die
nomis randasi daug žmonių šio
je šalyje, kurie vis lanko “žolių” 
gydytoją.

šiandien mes nereikalaujame 
sezoninio kraujo išvalymo, žmo
nės nuolat prižiūri savo svei
katą, sveikai užlaiko savo kū
ną ir retai reikalauja vaistų ar
ba tonikų.

Gamta visiems aprūpino dau
gumą tonikų, kurie reikalingi, 
jeigu tik mes juos pasinaudotu
me. Tie tonikai yra sąuįės švie
sa, šviežias oras ir vanduo. Kuo- 
daugiaus žmonės vartos šituos 
elementus, tiro geriau tautos 
sveikata pagerės. Teisybė, kad 
jeigu žmonės daugiau mfldinsis 
šviežiame ore, tai daugumas 
dabartinių ligų visai neegzis
tuos.

Kasdieninis sveikas kūnas 
nereikalauja praleidimo jokių 
pinigų. Tik reikalauja truputį 
laiko, šviežias oras ir saulės 
šviesa visiems lengvai prieina-

naudosime vėliau.
KERŠIUI, Brooklyn, N.Y.— 

Mes to laikraščio negaunam.

ŠYPSENOS ’
Bosas ir Vaikas r

Vaikas į didelį ir diktą ša- 
pos bosą suriko: “Heilo 
baby!”

Bosas: “Kaip tu gali ma
ne vadinti beibe? Aš nesu « 
jokis beibė, aš esu bosas ša- 
pos!”

Vaikas: “Ant visko tu iš-* 
rodai, kad esi didelis vyras, 
bet pažiūrėjus į tavo galvą, 
tai atrodai vaikas, nes tik * 
paausiais tu teturi plaukų, 
kaip ir vaikas.”

Laisvamanis.

Ligonbutyje
Ligonis: “Tai taip, brolu

ži. Jei aš šitoj ligoj numir- r 
čiau, tai prašau mano kū- 
na atiduot į krematoriją, 
kad sudegintų. O pelenus 
parvežk mano moteriai. Jei 
tik ji norės juos priimti.”

Aplankytojas: “K o kiaią, 
gi sumetimais tavo moteris 
nenorėtų pelenus priimti?” y

Ligonis: “Well, ji visuo
met didelę audrą sukeldavo, 
kuomet rasdavo kambariuo
se papirosų pelenų man® 
pribarstytą.”

Gerai Atsake 4
Kartą pas barberį jauna, 

bet drąsi kostumerka, kuo
met jai barberys masažuoja* 
veidą, jo klausė: “Ar tams
tai kada užeina ant minties, 
kodėl pas moteris neauga 
ūsai?”

Barberys (mikliai atsa-> 
ko): “Na, o tamstelei ar 
nors kada užeina tokia min^ 
tis: kodėl gi neauga žolė 
toj vietoj, kurią visokis 
svietas trempia?”

J, J. Butkus.
Kitaip Suprato <» *

Sykį Hitleris nuėjo Berly
ne į teatrą, pasižiūrėt 
naują nazio rašytojo dra
mą. Vaidinimas jau buvo 
prasidėjęs. Vyresnysis išva- 

‘ džiotojas garbę atiduoda
mas nuvedė Hitlerį į kara- 4 
liškąją vietą ir pastarajam 
atsisėdus prisilenkęs pa
klausė: “Ar jau jūsų augš- 
tenybė turite programą?”

Hitleris kad jau suriks 
ant išvadžiotojo, visas pa^ 
raudęs: “Klausyk, tu, šun- * 
vaiki, kaip drįsti man tol$į 
nelegališką klausimą duoti!”

Iš “D. W.”



bylos dalyvius, kalteliais. Bet ištikrųjų jiems

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas

nis režimas, negu kriminali

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.

metų pavasarį išteisint visus sulyginti su kriminaliniais nusi- 
“kuopininkų”

Kapsuko Paveikslai

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.
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Trečias Puslapi®LAISVE

15 Metų Baltojo Teroro Lietuvoj skaičius iš metų į metus auga,

džiulę demonstraciją prie kalė-

Tuo pat metu siunčiami į

statistika ir del to nėra

sipiktinę blogu maitinimu, api-

pabaigos perversmo

bu-1 
pa- 
bu-

masių tarpe, perėjusį 
piktinimą ir neapykantą.
sems spaudžiant kariuomenės

patiems išsikast sau duobes. 
Šaudo už

nio priemonių, kurias žvalgyba 
nemažą 

“progresą”, areštuotąjį dar 
kankina pagalba specialaus prie
taiso, paleidžiančio elektros sro-

darbinin- 
ir, svarbiausia, žydams.

metinės valdžios pranešimas 
skelbė, kad “kaliniams’, bepro- 
čiams ir kareiviams” rinkimų 
teisės atimamos),—Panemunės

Naujas Sovietų Sąjungos dirižablis (W-6), paruoštas bandomam lėkimui. Tokių dirižablių Sovietai pasirįžo 
turėti daug ir naudoti juos komerciniams reikalams. Niekur tiek daug domės nekreipiama j orlaivininkystę 

kaip Sovietų Sąjungoj! ’

O

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa- 
• veikslų pašto atvirutės dydžio.

Vienas paveikslas 5c., platinto
jams. kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.

Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. I>ai būna amžinos at
mintos vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI

ČIUS-K APSUK AS

Paveikslų reikalaudami rašykite 

“LAISVE”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

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

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukite dieną ar nakt|

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

—92 žmones areštuo- teismas buvo priverstas 1926 1 žimo atžvilgiu buvo oficialiai čią balsų daugumą. Streikų

Lietuvos buržuazijos, buožių šaudomiems darbininkams ir 
ir dvarininkų baltasis teroras valstiečiams, ir grąžinimu dva- 
prieš revoliucinius darbininkus rininkams dvarų, išplėšiamų iš 
ir valstiečius pradeda savo kru-’ sovietų rankų. Daugiau 150 sa
vintis metraščius nuo pat pirmų , šaudytų darbininkų ir valstiečių 
‘^nepriklausomos” buržuaziniai-j guli ant kontr-revoliucinės bur- 
dvarininkiškos Lietuvos įsikuri- žuazijos sąžinės, 
mo dienų, vokiečių, francūzų ir
artįglų imperialistams padedant. Dvinską ir Vilnių teroristai už- 
Lietuviškoji k o n tr-revoliucija,, mušti darbininkų klasės ir Lie- 
kupina neapykantos prieš Spa- tuvos Kompartijos vadus d. d. 
lii^ revoliuciją Rusijoj, nugas- Angarietį ir Mickevičių-KapSic- 

ką; laimei tas jiems nepasiseka 
įvykdyti.

Lietuviams baltiesiems šau
dyt revoliucinius darbininkus 

, i ir valstiečius suteikia pagelbosįkuria savo kariuomenę , ..... . . , T . , ,_ ,___T V.v neturintieji noro apleist Lietu
vą ir mest gyventojų plėšimą 

Į vokiečiai - okupantai priešakyj 
su kaizeriniais oficieriais, ku
riems socialdemokratas Ebertas 
iš Berlyno skambina:

—Jukiu būdu nedaleist to, 
kas buvo Rusijoj.

Laikydamies to obalsio, jie be 
gailesčio šaudo revoliucinius 

! darbininkus ir valstiečius Gruz- 
Idžių, Žagarės apylinkėse ir ki
tose Lietuvos vietose.

Tuo metu, kai Kaunijoj tero
rą vykdo lietuviai-baltieji, Vil
niaus mieste kraujo leidimu už
siima baltieji lenkai. Užėmę 
Vilnių 1919 metais, balandžio 
mėn. 1 d., jie surengia kruviną 
pirtį revoliuciniams 

i kams

dinta ir įpykinta įkurtais sovie
tais visoj rytų Lietuvos daly j, 
gelbėdama fabrikus ir dva
rus, darbininkų ir valstiečių 
eksploatacijos sąlygas, iš vienos ' 
pusės, ]" 
iš ^savanorių, daugiausia buožių 
sūnelių, ir pasiunčia ją į frontą i 
prieš Raudonąją Armiją, prieš I 
darbininkus ir valstiečius, lai
kančius valdžią daugelyj vietų, 
o iš antros pusės, išplečia pa
siutusį kruvinąjį terorą prieš 
darbininkus ir valstiečius bal
tojoj Lietuvos dalyj. Prisideng
dami melagingais pažadais, siū
lydami “žemę ir laisvę,” kuriai 
apdovanosiąs Lietuvos darbo 
mases Steigiamasis seimas, Lie
tuvos buržuazija nuleidžia savo 
kardą, įgytą iš užsienio impe
rialistų, Lietuvos nepriklauso
mybės priešų, ant galvų tikrų 
kovotojų yž žemę, laisvę ir so
vietų valdžią.
šiuos “žygiuos,” pildydami eks-

ploatatorių įsakymus ir paliepi- Kovos įkarštyj nebuvo kada už
muš, pasižymi Spalio revoliuci- siimti

, jos išmestieji caro karininkai, tikslių davinių apie tų aukų 
Lietuvos buožių ir dvarininkų skaičių, tačiau ta apystova, kad 
sūnūs ir tiesiai caro tarnai, ga- sušaudytų skaičius siekia šim- 
^ę prieglaudą ir “veikimo dir- tus, rodo pasibjaurėtiną balto- 
vą” baltojoj Lietuvoj. Visuose jo teroro vaizdą.
baltosios Lietuvos kampuose, o i Papildant baltąjį terorą re- 
ypatingai tose vietose, kur bu- v o-l i u c i n 10 pakilimo metais 
vo darbininkų ir valstiečių vai- (1919-1920 m.), reikalinga pa- 
džia, užviešpatauja baudžiama- žymėti, kaip Lietuvos buržuazi
nis kontr-revoliucijos kumštis,, ja numalšino Panemunės (Kau- 
suruošdamas revoliucinių dar-( no priemiestis) kareivių sukili- 
bininkų ir valstiečių medžiok-' mą 1920 m. pradžioj. Nusiviję 
les, kuriuos be pasigailėjimo melagingais buržuazijos paža- 
šaudo, priversdami dažniausiai dais apie ‘laisvę ir žemę”, pa-

revoliucinį veikimą, plyšusiu apsirengimu, nešvaru- 
informuojant apie tai kunigams mu jr epidemijom, pasipiktinę 
ir išnaudotojams, kaltinant, kad griežta disciplina ir, svarbiau- 
^norėjo pabėgt” ir net be jokio, šia,savo beteise padėtim del rin- 
ftaltinimo. Suvalkijoj pagautus j kimų į Steigiamąjį seimą (tuo- 
romi Mi/Mnninriiia Izavfoic rrvunc ' _ ____ ____revolkicionierius kartais gyvus 
pakiša po ledu. Dažnai šaudo 
visiškai nekaltus žmones. Pa
vyzdžiui, Mažeikiuose budelis 
Plechavičius sušaudė dvi seseris įgulos kareiviai 1920 met. va- 

u vėjas tik už tai, kad jos prie 
sovietų valdžios Mažeikiuose pa
siuvo pagal užsakymą raudoną 
vėliavą. Bendrame baltojo tero
ro siautime kontr-revoliucija

sario mėn. išeina į ginkluotą su
kilimą gint savo teisių ii’ eko
nominių reikalavimų. Po dvie
jų kovos dienų sukilimas buvo 
numalšintas. Nežiūrint to, suki-

ša*ido net kai kuriuos socialde-' ]jm0 rezultatas buvo tas, kad 
mokratus, kurie teroro įkarš- kareiviai iškovojo rinkimų tei- 
tyj buvo paskaityti revoliucio
nieriais. Tai vyko tuo metu, kai 
Šaltojoj vyriausybėj kartu su 
kitais darbininkų klasės bude
liai posėdžiavo ministeriais s. d. 
Ijjderiai Kairys ir Paknys. Kiek
vienam rajone veikė budelis-Ka- į 
venjakas: žemaičiuose Plecha- j viniais—apie 300. Kelias į ka- 
viČius, Suvalkijoj Grigaliūnas- ]ėjjmą buvo aptaškytas muša- 
Glovackis, Joniškio apylinkėj mĮj kareivių krauju. 28 karei- 
Corodeckis ir kt. Tai būsiantie- viai buv0 atiduoti karo lauko 
ji kruvinojo fašistinio 1926 m. teismui, o kareivių Revoliucinio 
pabaigos perversmo “herojai,” 1 komiteto nariai (d. d. Micke- 
bet kol kas jie užimti liuosy- .iįunas> Vizgirdas, Kušneris ir 
bes” ir “žemės” suteikimu su- (Bani^uSkas} karo lauko teismo

ses į Steigiamąjį seimą. Bet 
buržuazija žiauriai atkeršijo 
kareiviam už išluptas iš jos 
rinkimų teises. Į kalėjimus bu
vo sukišta sulig buržuazijos 
daviniais 150 kareivių; o sulig 
sėdėjusių kalėjime kareivių da-

kandidatai
jami ir perduodami kariuome
nės teismui, daugelis jų įmeta
mi į kalėjimus, kur po 3-4 me
tus laukia teismo. Valdžia už
daro ir kairiąją žydų darbo 
žmonių kultūrinę organizaciją 
“Kulturlygą” su jos visais skait
lingais skyriais visuose Lietu
vos miestuose ir miesteliuose.

taip ir
>” veikėjai virš 100 

žmonių areštuojami ir atiduo-

sprendimu buvo sušaudyti Kau
no kalėjimo rusyj.

Kiek vėliau (gegužės mėn.) 
dargi toks reakcinis generolas, 
kaip Galvidis-Bikauskas, kalbė
damas Steigiamajam seime apie Kaip ir “kuopininkai, 
Panemunės kareivių sukilimą I “Kultūr-lygos 
pareiškė: “Daug buvo (pas su
kilusius kareivius) teisingų rei- 1 darni kariuomenės teismui, 
kalavimų; jeigu aš būčiau 
vęs kareiviu, aš irgi būčiau 
sielgęs lygiai taip pat.” Tai 
vo jau po numalšinimo ir ponai 
Galvidžiai galėjo daleist sau vei
dmainiško liberališkumo, o su
kilimo dienomis ir pirmose die
nose po jo visi jie rūpinosi pa-( 
skandint kraujuose kareivių su-j 
kilimą, kilusį del tų pačių “tei-: 
singų reikalavimų.”

Laimėjus fronte prieš

Jeigu kontr-revoliucija revo- 
I bucinio pakilimo (1919-1920) 
metais pasižymi šaudymais, tai 
sekančiais porevoliucinio perio
do metais buržuazija garsėja 
areštuotųjų kankinimais, lydė
dama šiuos kankinimus ir atvi
rais šaudymais (sušaudo d. d.

i Manelį ir Varkalį). Areštuotus 
įtariamus komunizme žvalgyba 
kankina, muša, sužaloja, • kad 

rau- išspaust iš jų pardavikiškus pa- 
donuosius, numalšinus Panemu- rodymus arba bent “medžiagos,” 
nės sukilimą, kontr-revoliucija,' kad perduot juos teismui, 
kad sutvirtint savo laimėjimus, 
pradeda puolimą ant darbininkų 
organizacijų, kad jas sudaužyti. 
1921 m. sausio 13 d. žvalgyba 
daro puolimą Kaune ant inter
nacionalinio darbininkų kliubo, 
kur buvo svarbiausios profsą
jungos su jų Centro biuru. Be
veik tuo pat laiku ji puola ir 
ant kitų kliubų, kur buvo liku
sioji profsąjungų dalis. Buržu
azija paskleidžia provokaciją, 
esą internacionalinis kliubas 
sausio 13 d. sušaukęs susirinki
mą, kad paruošti ginkluotą su
kilimą sausio 15 dienai, Lux
emburg ir Liebknechto nužudy
mo sukaktuvių dienai. Kadangi 
tą dieną jokio susirinkimo ne
buvo numatyta ir žmonių kliube 
buvo mažai, žvalgyba jėga tem
pia iš gatvės praeivius į kliubą, 
kad sulipdyt “susirinkimą.” 
Vien tik Kaune ta vakara areš
tuota apie 200 darbininkų. Karo 
belaisvių stovykla pavirsta kon
centracijos stovykla darbinin
kams. Profsąjungos ir įvairūs 
darbininkų kliubai valdžios už
daromi ir eilėj kitų miestų. Dar-nes stabilizacijos periode yra 
prieš tai valdžia areštuoja 5 di- taip vadinama elektrifikacija, 
desniųjų profsąjungų judėjimo Pavartojus ištisą eilę kankini- 
veikėjus ir, pirma juos sumu
šus, ištremia iš Lietuvos. Už- patobulino padarius 
gniaužiama ir darbininkų spau
dą. Jei Liet, buržuazija kovoj su 

! darbininkų klase paima caro
Rusijos įstatymus, tai greitu vę į areštuotojo kūną ir sukre- 
laiku šitie įstatymai pasirodo. čiančio visą kūną, šis kankini- 
jai “nepakankami 
naujus įstatymus, 
“papildymus,” kuriais ji -----
rina sau galimybę “teisėtai” 
šaudyti darbininkus tiktai už 
priklausymą kompartijai.

Bet buržuazijai nepavyksta 
palaidoti darbininkų judėjimo. 
Vadovaujant kompartijai darbi
ninkų masės veda kovą ir toliau. 
Iš naujo pradeda dygti tai čia, 
tai ten profsąjungos ir kitos 
darbininkų organizacijos. Rin
kimuose į I-mąjį seimą, 1922 m. 
buvo išstatyti kairiųjų darbi
ninkų ir valstiečių sąrašai “Dar
bininkų kuopos,” įgiję darbo 
masių tarpe plataus populiariš- 
kumo. Paantrinus rinkimus tais 
pat metais, po to kai išvaikė 
I-mąjį seimą, buržuazija jau 
smarkiau trukdo kuopininkams 
dalyvauti rinkimuose. Eilė są
rašų anuliuojama. Visi sąrašų

Dalinės kapitalizmo stabiliza
cijos periode eksploatatoriai 
■pripildo sau kišenius, o Lietu
vos darbininkai, darbo masės, 
kenčia vargą ir skurdą. Bedarbė 
nesiliauja kankinus darbininkų 
klasės. 1925 m. sausio 19 d. be
darbiai Kaune suruošia demon
straciją su reikalavimais “dar
bo ir duonos.’,’ Policija puola 
demonstrantus šaudydama į 
juos. Atsakymu į šiuos šaudy
mus sausio 19 diena tampa tra
dicine Lietuvos bedarbių diena, 
kurią bedarbiai kiekvienais me
tais pažymi savo išstojimais. 
Persekiojami ir kareiviai už ma
žiausią “prasikaltimą.” Už at
sisakymą priimti dvokiančią ko
šę kareivių grupė nuteisiama 
iki 10-12 metų kalėjimo. Kauno 
kalėjime už darbininkų Šventės 
šventimą ir atsisakymą nusiimt 
nuo krūtinių raudonus ženkliu
kus 5 politkaliniai yra plakami. 
Ir taip toliau.

Tačiau pats žvėriškiausias 
buržuazinio teroro būdas dali-

Kauno darbininkai suruošė di- Pataikintas daug griežtes- bėdai bių išstojimai darosi vis

jimo vartų; masėms spaudžiant j n^rns kaliniams. Kaip iš gau- 
valdžia buvo priversta liepos, 
mėn. paskelbti 
pilną amnestiją. Darbininkų 
klasė užkariavo visą eilę laisvių.

Rinkimus į III-jį seimą 1926 
i m. laimi valstiečių liaudininkų 
ir s. d. partijos. Miestuose pra
sideda pagyvėjimas profsąjun
gose, pagyvėja darbininkų spau
da, didėja streikų skaičius, 
stambų žingsnį pirmyn daro 
bendras profsąjungų frontas, 
darbininkų judėjimas pergyve
na pakilimą. Bet krikščionių 
demokratų vyriausybę pakeitusi 
liaudininkų ir socialdemokratų 
vyriausybę anaiptol nemano iš
sižadėti teroro—tos išbandytos 
priemonės buržuazijos kovoj 
prieš darbininkus. Kaune ji už
draudžia kairiųjų profsąjungų 
“Vienybės komiteto” veikimą; 
Panevėžyj ji uždaro visas prof
sąjungas, o profsąjungų veikė
jus įmetą kalėjiman. Prieš strei
kininkus socialdemokratinis vi
daus reikalų ministeris siunčia 
policiją, o degtukininkų streiko 
metu Kaune ir Jonavoj policija 
surakina pančiais net degtuki
ninkų profsąjungos pirm, social
demokratą. Tuo pat laiku šioji 
vyriausybė suteikia pilną laisvę 
fašistams, stropiai ruošiantiems 
perversmą. Socialdemokratams 
tuščiai deklaruojant, kad “jei
gu fašistai ‘pabandys’. . . tai 
mes.. .,”—fašistai,— tautininkų 
ir krikščionių demokratų parti
jos, naktį iš 1926 m. gruodžio 
16 d. į 17 d. sėkmingai įvykdo 
savo kruviną perversmą.

Fašistai ruošė perversmą po 
obalsiu: “Prieš Lietuvos bolše- 
vizaciją ir polonizaciją.” Bet, 
užgrobę valdžią į savo rankas, 
jie nei pirštu nepalietė nei vie
no lenko dvarininko. Kruvino 
teroro ‘kumštis buvo nukreiptas 
išimtinai prieš darbininkų kla
sę ir darbo mases. Prieš jas 
buvo paleisti į darbą karo lau
ko teismai. Lietuvos darbinin
kų klasės vadai: K. Požėla, J. 
Greifenbergėris, R. čamyj ir 
K. Giedris buvo sušaudyti. De
šimtis nuteistųjų nužudymui 
grupėmis ir pavieniais, vienus! 
po kitų sukemša į “mirtininkų” i 
kameras, kad laikyti juos vėliau | 
kalėjime iki gyvos galvos. Prof-1 
sąjungos ir kitos darbininkų or
ganizacijos sudaužytos, darbi
ninkų spauda pasmaugta.

Vėl įsteigiama masinio teroro 
įrankis—koncentracijos stovyk
la Varniuose. Didžiuma darbi
ninkų ir vargingųjų valstiečių 
netenka rinkimų teisių.

Apyvarton paleidžia plataus' 
masto provokacijas. Per savo ■ 
agentus kariuomenėj žvalgyba 
paruošia taip vadinamą Pajau-' 
jo pučą, kad išgaudyt iš kariuo-

ir ji leidžia'mo būdas areštuotiems prakti- 
‘priedus” ir kavosi įvairiuose žvalgybos 

i užtik- j punktuose, bet visų daugiausia 
jis “pagarsėjo” sąryšyj sui ma
siniais kankinimais Vilkaviškio 
ir Mariampolės apskrityse. Nuo 
šio kankinimo būdo kai kurie 

l išėjo iš proto (d. šmeigauskai- 
tė ir kt.). “Elektrifikacija” bu
vo vartojama laiminant liaudi
ninkui žalkauskui, vidaus rei
kalų ministeriui krikščionių de
mokratų partijos reakcinėj val
džioj.

Šitas teroras kartu su šios ____ _ _________ „ _...... ...
visos buržuaziniai kunigiškos menės nepatenkintus elementus, 
partijos politikos reakcingumu Panašiai buvo ir su puču Tau-' 
plius išsiplėtusieji kyšiai šios ragėj 1927 metų rudenį. Skirtu-' 
partijos valdininkijos tarpe— mas tik tas, kad įkvėpėju to 
visa tai stiprino nepasitenkini- Tauragės pučo, kurį organizavo 
mą Lietuvos plačiųjų darbo socialdemokratinis p r o v okato- 
masių tarpe, perėjusį į pasi- rius Plečkaitis, buvo Pilsudskis,, 

Ma- o fašistinė Voldemaro vyriau
sybė per savo agentus “tik” pri
sijungė prie jo organizavimo, 
kad nuslopinus tą pučą, suduot 
smūgį antifašistiniai nusista
čiusiam elementui, darbo žmo
nių ir moksleivijos tarpe. Tuo 
laiku, kai to pučo vadai atatin
kamai pasiruošė, kad pabėgti 
pas Pilsudskį, eiliniai pučo da
lyviai patenka po atsiradusių 
karo lauko teismų kardu. 6 liko 
sušaudyti, o virš šimto iš Tau
ragės, Alytaus ir kitų viętų su
kišta į kalėjimus.

• sybės rago pasipylė dideli ir ma- 
■politkaliniams j ži naujoviškumai, ’ nukreipti

I prieš politkalinių teises, užka
riautas per ilgus metus, kad pa
naikint, sudaužyt politkalinių 
kolektyvą, politiniai sudemora- 
lizuot ir fiziniai juos išnaikint. 
Politkaliniai šį fašizmo puolimą 
sutiko kova. Dviejų metų bėgyj, 
pradedant 8 dienų badavimu 
160 Kauno kalėjimo politkalinių 
1929 m. pradžioj iki 8-10 die
nų badavimo visų Lietuvos ka
lėjimų 400 politkalinių, tęsiasi 
kova prieš reformuojamąjį re
žimą. šie dveji metai yra per
pildyti : pasikartojančiais muši
mais ištisų kamerų politkalinių 
moterų ir vyrų, politkalinės d. 
Krastinaitės Klaudijos užmuši
mu Kauno kai., Ukmergės kalė
jimo politkalinių moterų ir vy
rų daužymu nagaikomis, eilės 
draugų iš proto išvarymu, atė
mimu iki pusei metų tai vieno, 
tai kito kalėjimo politkaliniams 
teisės gauti iš laisvės maisto,' 
laiškų, laikraščių, pasimatyt su 
giminėmis ir kit., visa eilė vie-) 
nos dienos badavimų ir tt. Tai 
buvo Lietuvos politkaliniams 
sunkūs laikai. Su fašistų žvėri
mis kova buvo sunki, ypač 
esant jų naguose.

Fašizmas savo atsiekimais 
įmestų į kalėjimus proletarinės 
revoliucijos kovotojų lėtu fizi
niu naikinimu gali didžiuotis: 
Lietuvos Raudonosios pagelbos 
Centro komiteto daviniais, dau
guma politkalinių serga įvairio
mis ligomis, daugelis sunkiai 
serga. Bet fašizmui nepavyko 
įnešti politinio pakrikimo į po
litkalinių tarpą. Iš nuteistųjų 
sušaudyti d. d. Kučinsko, Naga
no ir Kasperaičio ilgą laiką 
stengėsi išgauti malonės prašy
mą, bet to nesulaukę fašistai 
buvo priversti mirties sprendi
mą pakeisti kalėjimu iki gyvos 
gaivos. Visa tai—kovingo Lie
tuvos kompartijos išauklėjimo 
rezultatas, tai augančio darbi
ninkų judėjimo kovingos valios 
atspindi s.

Darbininkų judėjimas, stu-; 
miamas ekonominio krizio ir

I didėjančios darbo masių vargin
gos padėties, vis auga ir auga, 
neatsižvelgiant į fašistų terorą. 

(Jau ligonių kasų rinkimuose 
1931 m. revoliucinių darbininkų 
sąrašas Kaune, Panevėžyj, Bir
žuos ir Rokiškyj gauna absoliu-

Suardę darbininkų organiza
cijas ir uždėję ant darbo masių 
apinasrį, fašistai griebėsi “re- 
formuot” kalėjimus. Pasižymė
ję disciplinariniam batalione 

! karininkai, snukių daužytojai, 
. buvo pasiųsti į Europą patyri- 
nėt tvarkos Europos kalėji
muos. Prasidėjo “reformos.” 

'Greit politkaliniai kalėjimo re-

dažnesni, skaitlingesni ir kovin- 
gesni. Jau visa eilė profsąjun
gų randasi po komunistų vado- 

(Tąsa 4 puslp.)

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 Sovietų Valdžia

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

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.



Ketvirtas Puslapis Pirmadienis, Bal. 22, 19<

Amerikos Lietuvių Organizacijų Priešfašistinio Susi
vienijimo Centro Komiteto Įplaukų ir Išlaidų už Sausio, 

Vasario ir KovoMėn., 1935 Metų
Įplaukos Sausio Mėn.

Diena
Elm Grove, W. Va., per C. Wendel. . 
Los Angeles, Calif., per J. Armin. .. . 
Chicago, Ill., per J. Skeberdytę. . . . . 
E. St. Louis, 111., per J. J. Daujotą. . 
Philipsburg, N. J., per F. P. Malkaitį 
Adams, Mass., per F. Grybą............
Carbin, B. C., per M. Shatą..............

14 Scranton, Pa., per P. Šlekaitį............
14 Hartford, Conn., per J. Kazlauska. . 
14 
15 
19 
19 
19 
19

2
2

8
8
8

Chicago, 111., per U. Grigienę............
Rockford, Ill., per S. šaltį...................
Elizabeth, N. J., per B. Makutėnienę . 
Jersey City, N. J., per J. B. Paserpskį 
Simsbury, Conn., per A. Samulionį . . 
Nanticoke, Pa., per J. Šileiką............

19 Phila., Pa., per A. Ramanauska..........
19 " 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
21 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
31 
31 
31

McKees Rocks, Pa., per J. Miliauskų . . 
Luther, Mich., per J. Podjun................
Phila., Pa., per D. Galecka .....................
Pittsburgh, Pa., J. Gasiuną...............■ . . .
Pittston, Pa., per A. Valinčių .................
Huntsburgh, O., per G. Lumos...............
Akron, O., per B. A. švelnienę.................
Denver, Col., per M. Petrulį.....................
Great Neck, N. Y., per I. Kasmaucką . . 
Chicago, 111., per J. P. Miller................
Linden, N. J., per A. Vertelienę............
Waterbury, Conn., per L. Menkienę . . . . 
Norfolk, Mass., per A. Vaitkevičių ........
Windsor Locks, Conn., per S. Ketchim . . 
Seymour, Conn., per Ig. Lisaju ..............
Chicago, Ill., per J. P. Miller...............
Oregon City, Ore., per W. Murphy........
Hartford, Conn., per A. Klima..............
Dearborn, Mich., per J. Bubliauską........
Summerlee, W. Va., per P. Frayer..........

Viso ................
Įplaukos Vasario Mėnesį

Los Angeles, Calif., per Urs. Davis..........
Phila., Pa., per B. Ramanauskienę..........
Phila., Pa., per A. Kupčiūną ...............
Los Angeles Calif., per F. Prūsą ............
Johnson City, N. Y., per Ig. Liužiną .... 
Cleveland, Ohio., per J. Mažeiką ........
Shenandoah, Pa., per E. Motuzienę .. . 
Southbury, Conn., per Aid. Ivanauską . . 
Bridgewater, Mass., per I. Katilių ........
Dearborn, Mich., per N. N........................
E. Plymouth, Pa., per M. Bučienę ..... 
Wilkes Barre, Pa., per J. V. Stankevičių 
Brooklyn, N. Y., dr-gę Depsienę................
Plymouth, Pa., per J. Roguskienę..............

22 Summerlee, W. Va., per K. Motiejuna . . . .
22 
22 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
28 
28 
28 
28 
28 
28

1 
1 
1 
1

6 
12 
12 
12 
12 
12
12 
12

Brooklyn, N. Y., per C. Syoną.................................
Coal Center, Pa., per T. Valutkevičių.....................
DeKalb, Ill., per S. Vrubliauską ..........................   .
Woodbury, Conn., per W. Dūdą...............................
Brockton, Mass., per J. Mineiką ...........................
Howard County, Md., per J. Deltuvą ..............   . .
Suffield, Conn., per J. Žilinską...............................
Hillside, N. J., per A. žalį ............................. ..........
Chardon, O., per A. Cypą.........................................
Waterbury, Conn., per dr-gę Strižauskienę............
N. J., per Jamison......................................................
Sūnų ir Dukterų Draugystė, Montreal, Canada . . . 
Canada, per M. Guobą.............................................
Worcester, Mass., per J. J. Bakšį ...........................
San Francisco, Cal., per J. Baker............ ..............

1.00

.20.10 
. 4.00 
.10.00

.50 
. 5.75 
. .50 
. 4.15 

3.00 
10.00 
6.33 
6.62

2.00
19.67

2.00 
10.00 

6.00 
7.00
3.00 
2.00 
5.00 
1.00
5.25 
5.00 
5.00

50
3.60

10.00
1.00

50
50

$172.94

12.00

3.00
'9.50
7.00

7.00 
5.00 
2.00 
1.42 
5.50
1.00

10.30 
4.00 
1.00 
1.00 
5.25

50
6.50 
1.00 
2.00 
4.10 
2.00

10.00 
10.00 
71.15 

3.00 
6.00

2
2

2
7

11
11
11
18
18
18
18
18
18
18
18
19

Viso ...............................
Įplaukos Kovo Mėn.

Paterson, N. J.„ per J. Matačiuną.................................
Brooklyn, N. Y., per J. Kuodį nuo L.D.D. 8 kp. . . .
Brooklyn, N. Y., per J. Kuodį nuo L.D.D. 5 kp. . . .
Brooklyn, N. Y., per J. Kuodį nuo L.D.D. 2 kp. . . .
Shenandoah, Pa., per V. Kuzmickienę ...................
Binghamton, N. Y., per S. Jasilionį .....................
Tacoma, Wash., per V. Kavaliauską .....................
Chicago, Ill., per J. Stulginską ...............................
Brooklyn, N. Y., per J. Jušką .............. ..................
Hamilton, Canada, per A. Gofdik.............................
New Haven, Conn., per F. Roman...........................
Paterson, N. J., per J. Bimbą.....................................
Easton, Pa., per V. Stančiuką...................................
Cleveland, Ohio, per J. žebrį .................................
Reading, Pa., per K. Romikaitį...............................
Minersville, Pa., per A. Arbačiauską.......................
New York, N. Y., per E. Žemaitienę .....................
So. Boston, Mass., per M. Kazlauską ...................
Yonkers, N. Y., per J. Juodikaitį ...........................
Rockford, 111., per P. Juospilkį ...............................
Hudson, Mass., per M. Arlauskienę.........................

$197.22

5.00 
25.40 

3.00 
1.50 
5.00 
5.00 
2.05 
3.50 
3.00
3.50

50 
3.00 
4.51 
3.70 
3.50 
5.00 
1.10 
1.24 
5.00

7.00

Viena iŠ tūkstančių naujy groserniy, atidaromy Sovietų 
Sąjungoj. Greta mažesniųjų krautuvių, Sovietai stato 
milžiniškas departmentines krautuves, kuriose galima 
gauti visokių daiktų. Žinoma, Hearst ir jo šalininkai 
dar vis šaukia apie “badą” SSSR.

į 19
27
27
27
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30

'30

31
31
31
31
31

25
25
25

29

Chicago, Ill., per J. P. Miller............
Montreal, Canada, per J. Anvil........
Johnson City, N. Y., per A. Pagiegalą 
Tamaqua, Pa., per J. Gudisauska .. < 
Wyoming, Pa., per S. Diskauskienę ., 
Montello, Mass., per T. Bartkų..........
Cleveland, Ohio, per J. N. Simons ... . 
Cleveland, Ohio, per J. N. Simons .. . 
Philadelphia, Pa., per A. J. Smith . . . 
Hartford, Conn., per B. Mulerenką .. 
Easton, Pa., per B. Senkevičienę . .. .. 
Palmyra, N. J., per A. Meškauską . . . 
Nanaimo, B. C., Canada per A. Zink . 
Georgetown, Ill., per A. Gudauską . . . 
Worcester, Mass., per J. Bakšį ..........
Worcester, Mass., per J. Bakšį ..........
Worcester, Mass., per J. Bakšį ........
Seattle, Wash., per M. Baltrušaitį .. . 
Chicago, Ill., per A. Pažerskį............

3.50 | Priimta rezoliucijos ir pasiųs- 
12.50 

. 10.00
1.50
2.00

, 6.77
5.00
2.64

12.54
2.18
3.96
3.50
3.50
3.50

13.50
10.00

ta prez. Rooseveltui.
Drg. Earl Browder Mitinge
Buvo virš 1,500 Žmoniy, Ge

ras

Judis labai svarbus ir ver
tas kiekvienam matyti. Bus ro
doma iki ketvirtadienio.

‘'Laisvės” Report.

Skaičius Buvo Mūšy

3.50
6.79

Bal. 
tori jo j

Viso ...............................
Išlaidos Sausio Mėnesj

d. Lietuvon Pasiųsta............ .......................... . ...
Persiuntimas ......................................... ....................
Spaudai už 500 štampų knygelių ................ ..
S. Sasnai už krasos ženki, išsiunt. štampų knygelių 
J. Weiss už krasos ženki, už 1934 metus..............

Viso ..............
Išlaidos Vasario Mėnesj

d. Lietuvon pasiųsta................................. .
d. Persiuntimas...........................................
Spaudai už 250 laiškų .............................

Viso ............
Išlaidos Kovo Mėnesj

d. Lietuvon pasiųsta .............. ..............
d. Persiuntimas.......................................
Spaudai už 25,000 lapelių .................

Viso ..
SUTRAUKA

Viso įplaukų per tris mėnesius........
Gruodžio mėn. 1934 buvo ižde ....

Išlaidu per tris mėn. .
Sykiu

Lieka Ižde . . .
Sekr. J. Weiss.
Ižd. S. Sasna.

15 Mėty Baltojo Teroro Lietuvoje
pusi p.)
jėga ir jos 
auga.

Kuršėnuose.

$205.73

$100.00
. 2.00
. 18.50

6.42

$132.15

$200.00
. 4.00
. 3.00

$207.00

$200.00
. 4.00
. 42.43

$246.43

$575.89
$172.10

15 d. Engineers Audi- 
Darbininkų Mokykla ir 

Komunistų Partija bendrai tu
rėjo sėkmingas prakalbas. 
Drg. Earl Browder, Nacionalis 
sekr. Komunistų Partijos, kal
bėjo apie “Tris Fašizmo Rai
telius”: Gen. Johnsoną, Long 
ir kun. Coughlin. Drg. Brow
der savo populiarėj ir aiškio
je kalboje nupiešė tų “trijų 
fašizmo raitelių” tikslus ir 
kaipo tęsinį Roosevelto paža
dų - demagogijos programos. 
Buvo aiškiausiai įpa- 
rodyta, kad sulig paties ge
nerolo Johnson žodžiais, šioje 
šalyje 80% gyventojų yra su
sirūpinę rimtai savo likimo ne
pastovumu. Pavojingiausias iš 
visų yra kun. Coughlin su sa
vo organizacija For Social, 
Justice. Laike savo prakalbos 
d. Browder paagitavo, kad 
kiekvienas atsilankiusių pasi
pirktų išleistą brošiūrą apie 
kun. Coughlin. Buvo per
trauka padalyta 5 minutėm ir 
išparduota arti 900 knygučių.

Tenka 
nemažas 
mo šiose 
tu tenka
gūsių, tai 
Yra geras dalykas, kad jau
nuoliai pradeda vis daugiaus 
ir daugiaus interesuotis karo 
ir fašizmo pavojaus klausimu, 
bet negalima pateisinti suau
gusių apsileidimą. Argi jau 
mes taip greitai ir senstame, 
kad tokie svarbūs klausimai 
taip lengvai pro mus praeina?

S.

Detroito Žinios
Pirmos Gegužes Susirinkimas

geriau prisirengti prie 
Gegužės demonstraci-

Kad 
Pirmos 
jos, K.P.L.F. Biuras šaukia vi
sų lietuvių platų susirinkimą 
subatoje, balandžio 27 d., 7:30 
v. vakare, Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter Str., Detroit Mich. 
Šiame susirinkime kalbės kele
tas kalbėtojų. Gegužės Pir
mos klausimu kalbės drg. N. 
Bieliunienė ir K. P. D. komite
to narys. Darbininkų spaudos 
klausimu ir “Vilnies” suvažia
vimo klausimu kalbės drg. 
Garelis. Mūsų spaudos rėmė
jų, skaitytojų ir rašytojų klau
simu kalbės drg. J. Vasiliaus
kas.

Draugai ir draugės, augš- 
čiau minėtais reikalais mes 
Detroito darbininkai turime

PRANEŠIMAI Iš KITUR

$747.99

$162.41

pastebėti, kad buvo 
skaičius mūsų jauni- 
prakalbose. Bet kar- 
pastebėti, kad suau- 

buvo visai mažai.

SO. BOSTON, MASS.
A.L.D.L.D. 2 kuopos susirinkimas 

įvyks 24 d. balandžio (April), kaip 
8 vai. vakare, kliubo svetainėje, 376 
Broadway, So. Boston, Mass. Visi 
nariai privalo ateiti ant laiko ir seni 
nariai, kurie dar neužsimokėjote už 
pereitus metus, malonėkite ateiti ir 
užsimokėti.

Sekretorė V. K.
(94-96)

parodymai skaitės “įžangi- 
medžiaga, tai dabar žvalgy- 
“medžiaga” skaitos pamati- 
teismų tardytojai gi bylą

“sutvarko.” Išleidžiamas

Fašistai Lietuvą pavertė di
deliu kalėjimu, kuriame sauva
liauja budeliai “deržimordos”. 
neduodantieji Lietuvos darbo 
masėms pasisakyt apie savo kas
dieninius rūpesčius, apie Lie
tuvos fašistų rengimąsi karau 
prieš SSRS. Visa tai lydi skait
lingi areštai, 8-15 metų nuteisi
mai už lapelių platinimą, už 
ruošimą įmonėse skrajojančio 
mitingo, jeigu dargi ekonominis 
klausimas aptariamas, masinė
mis administratyvinemis baus
mėmis kalėjimu, ištrėmimu ir 
tt. Sunku išvardinti visus balto
jo teroro . pasireiškimus, jie 
klesti visam 15 metų karo pa
dėties ir 8 metų fašistų diktatū
ros bėgyj, užpildydami Lietuvos 
revoliucinio judėjimo “šiokia
dienius.”

Philadelph. Žinios
“Chapayev” Philadelphijoj

labiau susidomėti, nes taip 
svarbus darbas, kaip mūftŲ 
spaudos platinimas Detroite, 
yra pusėtinai apleistas. Todefr 
dalyvaukime visi šiame susi
rinkime. Patieskime gerą pa
grindą rėmime mūsų spaudos 
ir skaitlingesniam dalyvavimui 
darbininkų demonstracijose!

K.P.L.F. Biuras. 4

DIDEUS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams »
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaitytu
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 k 

adresuokit:
J. BARKUS

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

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.

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAI
ZZZZZZZ22ZZ3ZZZ2ŽZ2ZZZZ

Vincas.

Cleveland, Ohio
DIDELI MITINGAI-DE-DU 

MONSTRACIJOS PRIEŠ
KARĄ IR FAŠIZMĄ

Balandžio 8-tą dieną Cleve
land College Auditorijoj Ly
ga prieš Karą ir Fašizmą tu-1 
rėjo masinį mitingą, kuriame 
dalyvavo virš 2,000 žmonių. 
Kalbėtojais buvo valstijos se
natorius 
Brickner, 
Oberlin
Western Reserve 
Tiesų Skyriaus 
pora kitų. Visi, 
jo, pabriežė, kad karas ir fa
šizmas gręs visoms pasaulio 
tautoms tol, kol egzistuos šioji 
kapitalistinė sistema. Ypač

Balandžio 18 d., Europa 
Teatre, 16 St., ir Market St. 
pradėjo rodyti garsų judį iš 
Sovietų Sąjungos. Kuomet bu
vo rašyta mūsų spaudoje ir at
žymėta to kūrinio svarba, tai 
nuvykau jį pamatyti. Reikia 
pasakyti, kad klaidos nepada
riau, tai yra kas pamatyti.

“Chapayev” atvaizduoja ci
vilį karą Sovietų Sąjungoje 
1918-19 metais. Parodo, kaip 
darbininkai organizavosi ir ko
vojo prieš kontr-revoliucionie- 
rius ir visus baltagvardiečius. 
Jiems pavyko juos nugalėti. 
Bet tie būdai, kaip jie juos 
nugalėjo, mums nebuvo žino
mi; kaip tik šis judis ir pa
rodo.

“Chapayevas” per kelius 
kartus supliekė kazokų armi
ją. Vienu kartu taip gudriai 
buvo užtaisęs, kad gana didelę 
baltagvardiečių armiją sumu
šė, nei vienas nepaspėjo pa
bėgti, neigi bent kartą iššau
ti.

ROBERT LIPTON

Pereitą metą mūšy dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 
gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 

™ ir šiemet. Bet pasirjžusiai darbuo
kimės, kad atsiekti pereitų mėty 

pasisekimo.

BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

7-tą dieną Liepos-July
ULMER PARK, PABAIGOJE 25th AVENUE

Jau organizuojama programa ir greit bus 
paskelbta. Brooklyniečiai prašomi įsitėmyti 
ši pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

• tų, juk tuom laiku puikiausia proga jūroje 
pasimaudyti ir dalyvauti savo dienraščio

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

4-tą dieną Liepos-Fourth of July
VOSE PAVILION PARK,

Maynard, Mass. ’
Šis piknikas yra svarbus tuomi, kad $400.00

• vertės grynais pinigais dovanos yra ski
riamos prie įžangos bilieto. Tai pasiryžu
siai reikia išanksto platinti tuos tikietukus.

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugsejo-Sept.
VYTAUTO PARKE

čia irgi duodama augštos dovanos prie į-
• žangos bilieto. Brangiais daiktais ir pini

gais skiriama vertės $361.75.

Harrison, rabinas 
Rodgers, iš 
P. • Rabe, 

Universiteto 
studentas ir 
apart pirmo-

College,
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Aišku, kad yra vietų kur bus rengiama darbininkiškos* 
spaudos naudai piknikai. Tad prašome draugų praneš

ti, kad galėtume išanksto garsinti idant padarius 
parengimus sėkmingus.

(Tąsa iš 3-čio 
vybe. Kompartijos 
autoritetas masėse

Įbaugintas darbininkų judėji
mo kilimo ir įkvėpiamas fašiz
mo pergalės kaimyninėj Vokie
tijoj, lietuviškas fašizmas puo
la ant darbininkų klasės nauja 
fašistinių priemonių banga, 
vykdydamas pagreitintą Lietu
vos hitlerizaciją. 1934 m. pra
vedama teismų “reorganizaci
ja”: kariuomenės teismo spren
dimai tampa beapeliaciniai per
duodant kariuomenės teismui 
devynias dešimtąsias visų poli
tinių bylų. Jei pirmiau žvalgy
bos 
ne” 
bos 
nė, 
tik
įstatymas, draudžiantis uždary
tų organizacijų nariams rinkti 
ir būt renkamais į bile kokius 

organus ar įstaigas, dargi į pro
fesinio tipo, jeigu jie nepadavė 
pareiškimo apie savo išstojimą 
iš atatinkamos organizacijos pu
sė metų prieš ją uždarant. Iš
leidžiamas įstatymas apie ligos 
kasas, duodantis valstybinei so
cialinio draudimo valdybai mo
nopoliją išstatyti vienintelį ir 
“vieningą’ ’ kandidatų sąrašą 
“rinkimuose” į ligonių kasas, 
atimant tą teisę nuo darbininkų. 
O kas del bedarbių, tai išlei
džiama instrukcija, kuria drau
džiama bedarb. kilnotis iš vie
tos į vietą j ieškant darbo. Al
kanų bedarbių išstojimai slopi
nami ašarinėmis bombomis 
(1933-34 m. žiema). 1934 m., 
vasarą fašistų valdžia uždaro 
visas profsąjungas, kas iššaukė 
politinio protesto streiką dau
giau tūkstanties Kauno ir Jo
navos darbininkų. Ji uždaro ir (studentas Rabe pabriežė, kaip\ 
socialdemokratines organizaci-(jų Universitete mokslų valdy- 
jas už “neveikimą,” gi priežas-; ba deda visas pastangas pa
tįs to neveiklumo ta, kad fa-'imti studentų streiko vadovy-' 
šistai neleidžia jiems šaukt su-,be ir paslėpti fašizmą nuo Am-| 
sirinkimus. Išleidžiamos naujos erikos (Studentų ir kartu plačios j 
instrukcijos apie spaudą, kurios ,Cleveland© visuomenės. “Bet' 
užtepa plyšelius spaudos įsta- mes, Western Reserve studen- 
tyme, per kuriuos retkarčiais , tai, jiem pareiškėme, kad jau 
prasiskverbdavo legalus darbi- ■ išmokome patys savystoviai 
ninku leidinys. Kad atitraukt svarstyti karo ir fašizmo klau- 
darbininkus nuo kovos, 1934 m. ■ simą ir be jų pagelbos.” Su- 

j vasarą fašistai suruošia žydų ūžė griausmingas aplodismen- 
' pogromus Šiauliuose, Kelmėj ir kuris tęsėsi porą minutų.

K-fr-----------------
Dovanos

HARMAN

Sety $10.00
su

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

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

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų 

ir augštyn.
Specialė nuolaida, kurie ateis 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

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

Končiaus medus yra tyras bičių medus.
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Pasveikinimai ’’Laisvės” Šėrininkų 
Suvažiavimui

aukoja “Laisvės” suvažiavi
mui $2.00. Malonėsite perduo
ti 7-tą d. balandžio ant susi
rinkimo.

'Draugiškai,
K. Romikaitis.

žemiau talpiname pasveiki
nimus, gautus Lietuvių Spau
dos Kooperatyvės Bendrovės 
dalininkų suvažiavime, įvyku
siame balandžio 7 d., 1935, 
Brooklyn, N. Y. Visa eilė dar
bininkų organizacijų, veikėjų 
ir rėmėjų sveikino “Laisvės” 
suvažiavimą ir aukavo pagal 
savo išgalę.

Easton, Pa.

siliktų darbininkų klasės ko
votoja komunistų vadovybėj. 
Taipgi aukoju po $5.00 “Lais
vei” ir Komunistų Partijai.

G. Stasiukaitis.

pasaulinės proletarines revo
liucijos.

Su geriausiais linkėjimais, 
Kuopos Valdyba, 

per A. J. Smitą.

ALDLD 13 kp. sveikina mūs 
revoliucinio darbininkų dien
raščio “Laisvės” suvažiavimą 
ir prisideda nors su maža au
ka $2.00.

Kuopos Komitetas: 
Pirrnininkas M. Urba. 
Sekr. K. Bakanauskas. 
Iždininkas K. Judickas. 
Fin. Sekr. E. šlapikiutė.

Wilkes-Barre, Pa.
“Laisvės” spaudos šėrininkų 

suvažiavimui, Brooklyn, N. Y. 
Sveikinam su gilia draugiška 
komunistine užuojauta suva
žiavimo prezidiumą, atstoves 
ir atstovus šėrininkus. Linki
me visiems suvažiavimo daly
viams bendrų draugiškų min
čių, išsireiškimų ir bendrų ap
svarstymų. Palaikykite ir atei
tyj dienraštį “Laisvę” toje 
pat marksistinėje-leninistinėje 
darbininkų klasės reikalų gy
nimo ir kovų vedimo linkmė
je, kai kad pastarųjų metų lai
ku. “Laisvės” spauda pagerė
jus ir gerais raštais praturtė
jus. Linkėtina, kad “Laisvė” ir 
ant toliau liktųsi marksistinės- 
leninistinės pakraipos. Taipgi 
siunčiame draugiškiausią svei
kinimą “Laisvės” bendradar
biams rašėjams.

Wilkes-Barre ir Apielin- 
kės Lietuvių Komunistų 

Frakcijos Biuras.

svei- 
šėrininkų

Binghamton,-N. Y.

Gerb. Draugai: Mes 
kiname “Laisvės 
suvažiavimą ir pilnai pasitiki
me, kad jūs, draugai, pateiksi
te tvirtą pamatą išlaikymui 
“Laisvės” pilnoje Komunistų 
Partijos kontrolėje, kuri vado
vauja darbininkų klasę galu
tinam pasiliuosavimui! Siun
čiame ir aukų. Aukavo sekami 
draugai ir draugės:

Draugiškai,
O. Girniene.

H. Blinkevitienė $1.00
M. žvirblienė 1.00
O. Girniene .50
V. Kaminskienė .50
Joe Strolis .50
M. Bekerienė .50
V. Zmitraitė .50
A. žolynas .50
A. Kaminskas .50
L Vėžis .25
S. Vaineikis .25
L Kereilis’ .25
L. T vari jonas .25

Viso $6.50

Hudson, Mass.

ALDLD 103 kuopa siunčia 
gilų pasveikinimą “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimui, kuris 
įvyks 7 d. balandžio ir vėlina 
kuo geriausia ir draugiškiau
sia aptart ir dar drūčiau sude
rint “Laisvės” reikalus, kad ji 
ir ant toliaus taip teisingai tar
nautų darbo žmonėms sekda
ma Komunistų Partiją ir Tre
čią Internacionalą, o begailes- 
tingai kovotų prieš visokios rū
šies darbininkų priešus, 
pasveikinimo pridedam $2.00 ’ 
del “Laisvės” reikalų.

“L.” Šėrininkas M. P.

Prie

Cliffside, N. J.

Sveikinu “Laisvės” šėrinin- 
kus, suvažiavusius draugus ir 
drauges. Linkiu, kad tame su
važiavime daugiau nuveiktu
me! del “Laisvės” dienraščio, 
ir kad “Laisvė” ant toliaus pa-

Paterson, N. J.
ALDLD 84 kp. sveikina 

“Laisvės” dalininkų susivažia
vimą ir linki, kad draugai dali
ninkai rimtai svarstytų “Lais
vės” politinę liniją ir išdirbtų 
kuo tinkamiausius būdus delei 
išlaikymo “Laisvės” 
niai.

ALDLD 84 kp. 
remti “Laisvę” kaip

finansi-

pasižada 
politiniai 

taip ir finansiniai tolei kolei 
“Laisvė” eina Komunistų Par
tijos nurodytu keliu. Ir šiuo 
tarpu su pasveikinimu aukau
jame “Laisvei” $3.00 ir $2.00 
naujo Preso Fondui.

ALDLD 84 kp. Kom. 
Pirm. S. Vilkas.
Raštininkas F. Buslavičius 
Fin. Sekr. J. Matačiūnas. 
Iždininkė S. Bimbiene.

Gardner, Mass.

ALDLD 53 kuopa sveikina 
“Laisvės” dalininkus jų suva
žiavime ir siunčia $3 aukų.

Mary Sliekienė,
Kuopos Sekretorė.

Minersville, Pa.

Brangūs Draugai! ALDLD 
14 kuopos laikytam susirinki
me balandžio 2 d. šių metų, 
.apsvartem mūsų dienraščio 
“Laisvės” padėtį ir suranda
me, kad “Laisvė” ištikimai gi
na darbininkų klasės reikalus. 
Mes pasitikime, kad mūsų re- 
voliucijinis dienraštis eis tei
singu keliu ir ateityje. Nega
lėdami dalyvauti metiniame 
suvažiavime, paramai dienraš
čio siunčiame auką $2.00.

Kuopos Sekr.
K. Rušinskienė.

Forest City, Pa.

Sveikiname jus, brangūs 
draugai-gės šėrininkai ir linki
me geriausių pasekmių, kad 
būtų svarstoma rimtai “Lais
vės” padėtis ir kad nenukryp- 
tumėt iš po Komunistų Parti
jos vadovystės. Mes pilnai pa
sitikime, kad dienraštis “Lais
vė” būt vedama tuo pačiu ke
liu, kaip ir iki šiol. Labai ap
gailestaujame, kad negalime

Bridgewater, Mass. ! dalyvauti tokioj darbininkų 
~ . ((T . _ ,, t, j m I klasės iškilmėj, kaip virš mi-
Gerb. “Laisvesi Red.Mes suvažiavimas, o vė-

Bndgewaterio ALDLD 71 kp ljaus_parengime, koncerte ir 
užginame dabartinę Laisves |vakariengj. Su šiu0 sveikinimU

Detroit, Mich.

Gerb. Draugai ir Draugės! 
Sveikinu “Laisvės” šėrininkų 
metinį suvažiavimą su daug 
draugiškų linkėjimų! Šį metą 
suėjo 25 metai kaip “Laisvė” 
be pertraukos naikina prieta
rus ir skelbia tikrą žinojimą 
tarpe lietuvių darbininkų, štai 
delko darbininkai taip myli 
“Laisvę” ir dėlto visoki prieta
rų skelbėjai, mulkytojai taip 
neapkenčia jos.

Nūdien “Laisvės” turinys 
pusėtinai geras; koresponden
cijos pilnai švarios, be ypatiš- 
kūmų. Suvažiavimas turi su
risti būdus, kaip, “Laisvę” ko 
piečiausiai paskleisti tarpe lie
tuvių darbininkų.

Jau “Laisvė” mane be per
traukos lanko beveik per kvo- 
terį šimto metų. Jaučiuos aš 
jai daug skolingas, tai nors da
lelę atsiteisdamas prisiunčiu 
auką į popieros fondą—$10. 
Beje, pastebėjau, kad jau pre
numerata pasibaigusi, tai sy
kiu prisiunčiu $5.50. Viso

5.50. Visiems draugiškai,
A. M. Metelionis.

S. Butkus 
J. Baltūsis
L. Yonik
M. Klebonas 
V. V. Vasys 
J. Karvelis 
J. Žilinskas 
A. Deikienė 
J. D. Bendokaitis

Pasirašo M. Savukas.

j

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00

Boston, Mass.
ALDLD 2 kuopa sveikina 

“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mą su auka $2.00.

Valdyba.

Montello, Mass.
ALDLD 6 kuopa sveikina 

“Laisvės” dalininkų suvažiavi
mą su auka $2.00.

G. Šimaitis.

So. Brooklyn© Draugai t
Sveikiname “Laisvės” dali

ninkų suvažiavimą su $3.00 au
ka. Lai gyvuoja revoliucinis 
dienraštis!

Pavienių Pasveikinimai 
ir aukos:

$1

Benld, Ill.

šuva-

M. Stokoff, New York,
sveikino su $1.00

F. M. Indriulis, Scranton, 1.00
L. Tilvikas, Easton, Pa. 5.00

liniją teisingą del darbininkų: 
labo. Taip pat bridgewaterie- 
čiai pritaria, kad būtų svar
stoma suvažiavime kas link 
“Laisvėj” įtaisymo telegrafo ■ 
“tickerį”, jei tas būtų galimai 
įvykint.

Bridgewater sveikina “Lais-

$10.00

vės” suvažiavimą ir siunčiame 
aukų:
71 kuopa $5.00
S. Katilis 1.00
S. Kiršlis 1.00
K. Poslis .50
J. Kalvelis 1.00
G. Krance .50
A. Beržinis .50
Zmudin Bros. .50

Viso

Conn. Frakcija Sveikina

Gerb. Draugai ir Draugės:
Komunistų Partijos Conn, 

valstijos lietfrakcijos nariai ir 
šiaip veikėjai laikė posėdį ko
vo 31 d., New Haven, Conn., 
ir nutarė pasiųsti “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimui revo
liucinius sveikinimus, kad jūs 
dar drūčiau suremtumėte savo 
pečius stiprinimui ir gerinimui 
vienintelio komunistinio lai
kraščio “Laisvės” šioje apielin- 
kėje. Mes pasižadame, kad 
remsime “Laisvę” visais bu
dais, kaip moraliai, taip ir 
materialiai ir tą savo pažadą 
patvirtinimui suaukojome 
me savo posėdyje $5.15 
“Laisvės” reikalų.

Draugiškai, 
Komlietfrakcijos Conn.

Valst. Sekr. V. J. Valaitis.

ta- 
del

Philadelphia, Pa.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 10 
kuopa sveikina “Laisvės” da
lininkų suvažiavimą, aukauda
ma $2.00.

Pereitame kuopos susirinki
me likosi vienbalsiai nutarta ir I

južgirta dabartinė “Laisvės” 
teisinga linija.

Kuopa kaipo ir visada pasi
rengus remti mūsų revoliucinio 
judėjimo švietėją, mokytoją ir 
masinio judėjimo organizatorę 
“Laisvę.”

Darykit viską, draugės ir 
draugai, kad dar labiau susti
prinus, mūsų spaudą, mūsų 
veikimą link triumfuojančios

prisiunčiame $2.00.
Kur matysite labiausia rei

kia, ten paskirkit. Su geriau
siais linkėjimais, mūsų bran
gūs draugai ir draugės.

“Laisvės” šėrininkai,
A. J. K. Navalinskai.

Draugai: Laikytame 
žiavime LDS 9 apskričio, kovo 
31 d. š. m. nutarta pasiųsti pa
sveikinimas dienraščio “Lais
vės” suvažiavimui su maža au
ka—$1.00, ir tarp delegatų pa
rinkta aukų—$1.00. Apgailes
tavo suvažiavimas, kad taip 
mažą auką tegalėjo skirti iš 
priežasties silpno iždo.

Velinam visiem dalyviams 
darbuotis del labo darbinin
kiškos spaudos — dienraščio 
“Laisvės.”

Wm. Mickelaitis,
LDS 9 Apsk. Sekretorius.

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

Newark, N. J.

dienraščio Draugai ir draugės!
Mes, Newarko lietuviai

“L.” skaitytojai,
“Laisvės” dalinin-

dar-

Sctanton, Pa.

ALDLD 39 kuopos laikyta
me susirinkime, 10 kovo, nu
tarė pasveikinti
“Laisvės” dalininkų suvažiavi
mą nors su maža auka—$2.00. ■ bininkai,

Todėl sveikinam dienraščio sveikiname 
“Laisvės” administraciją ir vi- kų suvažiavimą. Mes kovo 27 
sus dalininkus, linkėdami rim-|d. laikytame susirinkime už
tai svarstyti iškeltus klausimus 
ir padaryti gerų tarimų del 
darbininkų labo.

Draugiškai,
O. Janušauskiene,

Fin. Sekr.

Hartford, Conn.

Sveikinam jumis draugai- 
gės ir tikimės, kad jūs suvažia
vime padarysit dar geresnių 
sumanymų kovai prieš karą ir 
fašizmą ir įvairius darbo žmo
nių priešus. Su pasveikinimu 
siunčiame ir $2.00.

Su širdingiausiu pasveikini
mu, už Hartfordo Komf rakei ją

J. Kazlauskas.

Scotia, N. Y.

Gerbiami! šiųom prisiunčiu 
linkėjimus del “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimo. Pilnai ti
kiuos, kad sunkią naštą stum-- 
šit ir ant toliau. Tuom prisiun
čiu, kad ir mažai, bet bus pa
rama—$1.00.

D. Jonušas.

Detroit, Mich.

Mes ALDLD 52-ra kp. svei
kinam draugus ir linkim, kad 
šis suvažiavimas pastatytų mū
sų dienraštį dar stipresnė) 
darbininkiškoj dvasioj ir švies
tų masėse ant toliau. Su tuom 
prašom priimti nors mažą au
ką, tai tik $2.00.

Draugiškai, 
A.L.D.L.D. 52 kuopos 
Pirm. P. Žemaitis. 
Sekr. M. Ginaitienė.

Reading, Pa.
Mūsų ALDLD 143 kuopa

gyrėme dabartinę “Laisvės” 
poziciją ir jos vedamas kovas 
su darbininkų priešais. Mes 
siunčiame auką $5 ir pasiža
dame ateityje remti mūsų ko
vos dienraštį “Laisvę”. Lai gy
vuoja “Laisvė”! Lai gyvuoja 
darbininkų vienybė!

Geo. Jamison, 
Susirinkimo Pirminiu.

Stamford, Conn.

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
99 kuopa sveikina “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą ir siun
čia $3 aukų.

LDS 99 kp. Valdyba.

ALDLD 2 Apsk. Pasveikinimas

ALDLD 2 Apskričio Komi
tetas prisiuntė šėrininkų suva
žiavimui pasveikinimą ir įtei
kė $10.00 aukų.

G. Jamison.

Worcester,

Aido Choras, 
Mass., sveikina

Mass.
Worcester, 

revoliucinic 
dienraščio “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimą ir siunčiame au
ką $2.

J. Kižys, 
Sekretorius.

“Vilnies” Darb. Pasveikinimas

“Vilnies” darbininkai pri
siuntė telegrama pasveikinimą 
ir kartu $25.00 aukų. Auka
vo :
“Vilnis”
F. Abekas
J. P. Miller
M. Savukas
V. Rudaitis
F. Stasukelis

$10.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

2.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

2.00
5.00

1.00

J. Rusiackas, Newark, 
Stepuk, Newark, N. J. 
T. Kapočius, Brooklyn, 
P. Kapickas, Brooklyn 
L. Andziulis, Brooklyn
J. Sutkus, Brooklyn
K. Jankaitis, Brooklyn 
V. Bovinas, Brooklyn 
Dr. M. D. Palevičius,

Detroit, Mich. 
A. M. Kišonas, Detroit 
J. Grybas, Norwood,

Mass.
Povilas Vicinas, W. Homes

tead, Pa. 1.00
“Laisvės” administracija, 

redakcija ir direktorių taryba 
taria proletarinį ačiū visiems 
draugams ir draugėms, svei
kinusiems “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą ir parėmusiems 
mus finansiniai. “Laisvė” ir to
liau neš augštai iškeltą revo
liucinę darbininkų raudoną 
vėliavą kovoje už darbo žmo
nių kasdieninius reikalus ir 
galutiną žmonijos pasiliuosa-

vimą iš kapitalistines pavergi
mo sistemos!

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parčtn, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

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.

“MACIO-KEKŠTO EILES”
ir J. Baltrušaičio 

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

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

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8120 has been issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 392 
Flushing Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANKLIN BAR & GRILL, D-B-A- 
MAX WEINBERG & ANNIE WEINBERG

392 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y. I
NOTICE is hereby given that License No. I 

B-8098 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 943 
Broadway Borough of Brooklyn, County

1 of Kings, to be consumed on the premises. I 
] FAMOUS MYRTLE INC.
I 913 Broadway Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. | 
B-8117 has been issued to the undersigned 
to sell boer at retail under Section, 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ’ at 846 
Ralph Ave., Borough of ’ Brooklyn, . County 
of Kings, to be consumed on the premises.

REM-RAL DINER, INC.,
846 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8001 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alocholic Beverage Control Law at 97 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

- WILLIAM GRANCIO
97 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

; NOTICE is hereby given that License No. 
B-8086 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 1015 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN BRENNAN 
(FRANKLIN BAR & GRILL)

1015 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8118 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 508 
Brighton Beach Ave., Borough of Brooklyn, 
.County of Kings, to be consuemd on the 
premises.

ABI FORMAN 
(NATIONAL HEBREW DELICATESSEN)

508 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9732 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1215 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
THOMAS F. GALLAGHER & 

FRANK L. BURKHART 
FLATBUSH BAR & GRILL

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. ,

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

rrriTrrrrrTTTTTTTTi

on

1215

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
I NOTICE is hereby given that License No. 

RL-9744 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under . 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- | 
trol Law at 125 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES J. WALSH
125 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL-306 has been ‘’issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoliolic Beverage Con
trol Law at Foot of East 96 St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GALTYMORE PLEASURE CLUB 
411 59th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.. 
SL-1 has been issued to the undersigned | 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Foot of East 96th St., Bor ough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS A. KERBY, JR.
Foot of East 96th St., Caiiarsie Shore 

Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-11201 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 835 
Classon Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL SILVERMAN
(CLASSON CUT RATE FOOD STORE) 

835 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
A-11236 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 261 
Kingsland Ave., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

DELLA SWIERSKI
251 Kingsland Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1231 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6023 3rd Ave., Borough Mf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN HRYCYSZYN. .JR.
6023 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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EXISV8 ' Pirmadienis, Bal. ‘22, 1935
■MB

NE W YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Liet. Bendro Fronto Gegužinės Komitetas 

Šaukia Socialistų Partiją į Bendrą 
Pirmos Gegužės Demonstraciją

dainomis, o mes negalime su-j Unijos raštinėje jau esu de- 
rasti vieno vakaro savaitėje, šimtas mėnesis ir siunčiu dar- 
kad pasimokinus dainų, idant bininkus į darbą. Tačiaus dar 
harmoningu dainavimu šukė- nei vieną darbininką nesu pa
lus ūpą, kuris darbininkams siuntęs tokiems išnaudotojams, 
reikalingas visuose metų sezo-j apie kokius čia kalbama. Tie-

jas: unijas, pašalpines, apšvie-l 
tos, meno ir kitas prisiųsti de
legatus į specialę konferenci-į 
ją, kuri įvyks šį pirmadienį, 22 
balandžio, 8 vai. vakaro, Man-j 
hattan Lyceum, 66 E. 4th St., 
New Yorke. Konferencijos ’ 
tikslas apkalbėti distrikto ba- 
zaro reikalus ir pagelbėti jį 
prirengti taip, kad būtų visa
pusiai sėkmingas ir suteiktų 
paramos apgynimui partijos 
nuo fašizmo puolimo.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmądieniai nuo 11 iki 1
' 84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y. (ir kitomis darbininkų organi- 
Balandžio 18, 1935.1 zacijomis, atstovautomis Ben- 

Lietuvių Gegužinės konfe-Įdro Fronto Gegužinėj Konfe
rencijos išrinktas komitetas, j rencijoj, į galingą ir vieningą 
sulyg konferencijos tarimo, j Gegužinę Demonstraciją New 
pasiuntė Darbininkų ir Sočia-’Yorke. Mes jaučiame, kad 
listų Pirmos Gegužės Komite-jdvi atskiros demonstracijos 
tui sekamą laišką: skaldo darbininkų klasės spė

kas tuo laikotarpiu, kuomet

nuošė. Tad visokiems fordu-'sa, kad pasiunčiau ir jaunuo- 
kams ir Liziukėms pasakykite, lių į dirbtuves. Bet tai pa- 
kad penktadienio vakarais siunčiau tiesiai darban ir uni-
mes jums ne frentai.

Nors sykį būkite vyrai!
Choro Patrijotas.

jinėmis sąlygomis, o ne pavie-
PAJIEŠKOJIMAI

PA J IEŠKAU

* LORIMER RESTAURANT 1

tui sekamą laišką:
“Brangūs Broliai:

“Penkiolika Didžiojo New padėtis reikalauja visų darbi-
Yorko lietuvių darbininkų or- ninku vienybės prieš karo pa-
ganizacijų, visokių politinių vojų ir prieš fašizmą.
įsitikinimų, savo konferencijoj,! “Mes laukiame, kad šis mū- 
laikytoj balandžio 14, 46 Ten su atsišaukimas gautų jūsų 
Eyck Street, nutarė raginti prielankų nuosprendį.
jumis persvarstyti jūsų tarimą “Broliškai Jūsų, Liet. Darb. 
laikyti atskirą demonstraciją Organizacijų Gegužinės Komi- 
Gegužės Pirmą ir stoti ranka tetas,
rankon su Komunistų Partijai Sekretorė T. Sherry.”

Lietuvių Bendro Fronto Komitetas Smarkiai 
Rengiasi Pirmai Gegužės

Pereitą trečiadienio vakarą 
susirinko Bendro Fronto gegu
žinės konferencijos išrinktas 
komitetas. Dalyvavo J. Stepo
naitis, P. Cibulskis, S. Bruso- 
kas, P. Bieliauskas, M. Bepirš- 
Čiutė, J. Kovas, J. Z d anas, T. 
Sherry. Nors buvo daug dar
bų, bet rūpestingai buvo ap
svarstyti, komiteto nariai visi 
kaip vienas, pasidalino dar
bais.

Nutarta surengti prakalbas 
aiškinimui Pirmos Gegužės ii 
Statyti nuo visų atstovaujami 
organizacijų kalbėtojus. Ant 
vietos organizacijų atstovai no 
minavo savo organizacijų na 
rius kalbėtojais: nuo Liet. Am 

. Piliečių Kliubo—R. Mizara 
nuo Lietuvių Darbininkų Drau 
gijos—L. Prūseika, nuo šv 
Jurgio Draugijos kalbėtoją pa 
sižadėjo gauti atstovas A. Bal 
čiunas, nuo APLA 49 kuopoj 
-—J. Orman, nuo Komunisti 

' Partijos Lietuvių Frakcijos—
D. M. Šolomskas; taip pat bu: 
kalbėtojai nuo kitų draugijų, 
jei bus galima gauti.

Prakalbos įvyks ketvirtadie
nį, 25 bal., 7:30 vakaro, Liet. 
Piliečių Kliube, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Nutarta prakalboms daryti 
5.000 lapelių. Vienoj pusėj 
garsinant prakalbas, o kitoj 
aiškinant Pirmos Gegužės rei
kšmę ir šaukiant į demonstra
ciją. Lapelius pagaminti, pa
siremiant Bendro Fronto Ge
gužinės Komiteto išleistais la
peliais. Lapeliai bus platina
mi prie visų lietuviškų bažny
čių, tarp siuvėjų ir kitur.

Nutarta padaryti didelę iš
kabą ir kiek galint mažesnių.! 
Iškabas parūpinti pasižadėjo 
P. Bieliauskas, Jos Zdanas, A. 
Balčiūnas. Tai didį darbą at
liks. Taip pat bus dedamos 
pastangos gauti muzikantus 
paradui, jų gavimui sutiko pa
sidarbuoti Cibulskis, Balčiu 
nas, Zdanas.

Nutarta garsinti demonstra- 
« ciją trijuose vietos laikraščiuo 

> r : /‘Laisvėje”, “Vienybėje” 
./-^Naujoj Gadynėj’. Plakatai i) 
’ kiti spaudos darbai, taipgi pa 

siuntimas Socialistų Partija’’ 
laiško pavesta Cibulskiui ii 
Sherry.

Paimta 162 gegužinių ženk
lelių, juos parduoti apsiėmė 
M. Bepirščiutė. Taipgi buvo 
atsilankęs Komunistų Partijos 
Sekcijos “Daily Worker” at
stovas. Išklausius jo praneši
mo, užsisakyta 50 kopijų “D. 
W." gegužinės laidos.

,, Kalbėta apie įvyksiančią 29 
balandžio Williamsburgo-Rid- 
gewoodo sekcijų bendrą de
monstraciją prisirengimui prie 
Pirmos Gegužės. Pasirodo,

kad organizacijas pervėlu už
kviesti, tad bus vedama agita
cija spaudoj ir mūs mitinge.

Komiteto sekretorium išrin
kta T. Sherry, iždininku—A. 
Balčiūnas.

Lietuvių Bendro Fronto 
Gegužinės Komitetas.

Aido Choras ir Jam Gavimas 
Naujų Narių

Paskutiniame Aido Choro 
susirinkime visi choristai entu- 
dastiškai nutarė per porą mė
nesių vesti vajų už gavimą 
naujų choristų, kad padarius 
Xido Chorą ne tik dideliu skai
čiumi dainininkų, bet ir gerai 
’avintu dainavime-visuose pa
sirodymuose.

Padarius minėtą tarimą, bu
vo manyta, kad visi choristai 
griebsis prie darbo, idant iš- 
nildžius tarimą šimtu nuošim
čių. Bet ar žinot, kas atsitiko? 
Ugi pradeda nesusirinkti pa
tys senieii (ne amžiumi, bet 
narystėje) choristai, kad pa
rodžius pavyzdį naujam atėju
siam dainininkui, kaip reikia 
mokintis dainuoti ir palaikyti 
chorą, kuris jau gyvuoja virš 
dvidešimts metų. Pasirodo, jog 
reikės pradėt vajų už sugau- 
dymą senu choristų, o paskui 
eiti prie kito darbo—gavimo 
naujų.

Man daugiausia nepatinka 
vienas dalykas, ir jis reikia r 
pasakyti visiems atvirai, jų 
pačių žiniai, kad ant kurių tė
vu vaikų dejom daugiausia 
vilties, kad jie padės sutrauk
ti jaunimo choran ir patys da
lyvaus su juomi, bus vadais vi
so proletarinio ir kultūrinio 
meno, tai patys visai nesusi
renka. Kame priežastis jų to 
atbukimo—sunku pasakyti, o 
ieigu ir ateina, tai lyg ir atbū
ti kokią bausmę. Tokis apsi- 
’eidimas tiesiog pradeda er
zinti chorą palaikančius žmo
nes.

Sakysite, jaunystė pilna en
ergijos, tai rimtas, organizaci
nis darbas dar jai atrodo tuš
čias, nepakenčiamas. Tačiaus 
naskutinių dienų įvykiai, stu
dentų prieškarinės demonstra
cijos parodė, kad jaunystė, 
aiškiau sakant, jaunimas,—lei
džia naujas atžalas, kur senas 
ir apsamanojęs kelmas visiškai 
nebus įmatomas. O mūs, tik
rų darbininkų tėvų vaikai ne- 
orisirengia ateiti nei į choro 
dainų pamokas. Tad ar ne
būtų pro šalį, kad tėvai pa
klaustu savo vaikų—prie ko 
jie priklauso, prie atžalų ar...?

Dabar jau vasara netoli. 
Prasidės piknikai, išvažiavi
mai, kur reikės pasirodyti su

Iš NBC Streikoi Eigos
Pereitą ketvirtadienį 3,000 

National Biscuit Co. streikie- 
rių ir simpatikų maršavo pi- 
kietuot dirbtuves prie 15th St. 
ir 9th Ave., New Yorke. Juos 
užpuolė 200 policijos ir 6 areš- 
štavo. Streiko komiteto pirmi
ninkas, Peter Christman, ne
šamas ant demonstrantų pečių 
pasakė trumpą, ugningą pra
kalbą.

Wm. Galvin, kepėjų uni
jos pirmininkas raportavo tre
čiadienio susirinkime, kad jis j 
šaukiamas į apielinkės Darbo

niams “mokytojams”, išnaudo
tojams.

Nieko naujo tame nėra, kad 
šių dienų padėtyje, kuomet 
jauni žmonės negauna darbų 
kitur, kaip tai raštinėse ir 
profesijose, tai dar daugiau 
eina jieškoti darbų į siuvėjų 
pramonę: Gi būnant tokioje 
įstaigoje, kuri užlaiko darbo 
biurą, reikia patarnauti ir pa
gelbėti jauniems žmonėms 
gauti darbus.

Kad jauniems, nepatyru- 
siems darbininkams yra sunku 
dirbti, kad jie išnaudojami, tai 
(tiesa. Bet tai negali page
rinti ir pataisyti tas sąlygas 
tik delegatas bei unijos ofi
sas. Visi darbininkai turime

Pajieškau pusininko, kuris myli 
dviese vyrai gyventi. Visas išlaidas 
ii’ valyme pusiau dalintis. Randa la
bai prieinama. Trys dideli kamba
riai, garu apšildomi, maudynė, dide- 
ilis gesinis pečius, kur galima kepti j ir virti. Visi stubos Įrankiai nuo di
džiausio iki mažiausio. Galima viską 

Inamie pasidaryti.
Mane galima matyti Piliečių Kliu

be kiekviena vakarą, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

C. K. Vilkas.
(93-95)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA |

Parsiduoda 8-nių šeimynų namas 
labai pigiai prie pat parko, Sunset 
Park. Namas yra su visais jtaisy- 

’ mais. Priežastis pardavimo, vyro 
mirtis. Kreipkitės prie Mrs. Klimas, 1 
615—41st Street, Brooklyn, N. Y.

(95-100)

o

o

o

o

LIETUVIŲ VALGYKLA .
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku < Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

2 
5

2 
2 
o
15

Santikių Tarybą tartis; taipgi, 
kad valgomų daiktų pardavė
jų susirinkime, kuriame atsto
vauta 13,000 krautuvių, pra
nešta, kad 3,000 iš jų turėjo 
didelius nuostolius del veda
mo boikoto prieš National 
Biscuit Co. produktus ir jie 
reikalavo baigti streiką. Kilo 
trukšmingi aplodismentai, ka
da Galvin perskaitė laišką 
nuo vieno NBC Šerų savininko, 
iš Connecticut, kuris gautą di
videndų čekį grąžino paramai 
streikieriams.

Gegužinės Bankietas
Komunistų Partijos 6-ta 

Sekcija rengia puikų bankietą 
penktadienį,. 26 balandžio, 8 
vai. vakaro, Liet. Piliečių Kliu
bo svetainėj, 80 Union Avė., 
Brooklyne. Tikietų kaina 50c. 
Gaunami pas visus partijiečius 
ir kitus • darb. org. veikėjus. 
Puiki programa, skanūs už
kandžiai. Pelnas eis geguži
nės lėšų padengimui.

Gegužinė Daily Worker Laida
Pirmai Gegužės pašvęsta 

“Daily Worker” laida išeis iš 
spaudos už balandžio 27 die
ną, šeštadienį. Bus gaunamas 
penktadienio vakarą. Kaina 
$1.75 už šimtą kopijų. Parsi
duoda po 3 centus kopija. Or
ganizacijoms ir atskiriems as
menims gera proga supažin
dinti darbininkus su tuo pui
kiu laikraščiu ir pasidaryti 
keletą centų. Užsakymus su 
pinigais priduokite ne vėliau 
24 balandžio. Williamsburge 
galima užsisakyti K. P. Sekci
jos raštinėje, 68 Graham Ave., 
arba 50 East 13th St., New4 
Yorke.

Ašarėlės “Košės Virimas”
“Laisvės” numeryje 79-tam 

Ašarėlė rašo netiesą apie At- 
kočaičio dirbtuvę ir unijos ofi
są. Ji rašo, kad reikia jau
nuoliams pagelbėti, kuomet jie 
ateina į dirbtuves ii; juos ne
išnaudoti.- Ji rašo, kad esą 
tūli darbų “mokytojai”, kurie, 
jaunuolius darbo bemokinda
mi, patys sau gelbsti juos iš
naudodami ir imdami net po 
25 nuoš. iš jų uždarbio.

O tam išnaudojimui pade
danti ir pati unija bei jos raš
tinė, nes ji siunčia darbinin
kus darban, štai kaip Ašarė
lė rašo:

“Toki jaunuoliai, nepakęs- 
dami tokio pažeminimo, to 
šlykštaus išnaudojimo, pame
ta, tai unijos ofisas jų vieton 
kitus pasiunčia. Tie vėl ver
gauja, kol įgrista iki kaulo ir 
vėl pameta, vėl siunčiami kiti 
pagelbininkai. Toks košes vi* 
rimas yra nepakenčiamas”. ..

sykiu kovoti už geresnį gyve-
nimą. Metimas bėdos ant vie
no bei kito asmens, dalykus 
nepataisys.

K. Jankaitis.

1,500 Advokatų Paikiem 
Darbam

Paskelbus, kad W.F.X. Ge- 
oghan, Kings County proku
roras, samdys 5 advokatus pa- 
gelbininkus, virš 1,500 advo
katų atsišaukė prašydami dar
bo. Tas rodo, kad tikėjimas 
profesijose gerų laikų reikštų 
savęs apgaudinėjimą, kad jie 
taip pat tūkstančiais jau bru
kami į bedarbių eiles.;,.

Jaunimo Balius Perkeltas {
Gegužės 19-tą Dieną

LDS' Jaunimo Komitetas 
praneša, kad, del tam tikrų 
neišvengiamų kliūčių, jų ba
lius, kuris buvo rengiamas ba
landžio 28-tą dieną, tampa 
perkeltas į gegužės 19 diena.

Parengimas įvyks toje pa
čioje vietoje, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo svetainėje, 
80 Union Avenue, Brooklyne. 
Visi parduoti tikietai bus geri 
del gegužės 19-tos dienos. Visi 
draugai, kurie pardavė tikie- 
tus, yra nuoširdžiai prašomi 
pranešti pirkėjams apie šį per
kėlimą.

MIRTYS—-LAIDOTUVĖS

Jonas Yuška, 56 metų, 51 
Ivy Street. Kearny, N. J., mi
rė balandžio 19 d. Bus laido
tas balandžio 23 d., Kalvari
jos kapuose. Kūnas pašarvotas 
38 Stagg St, Brooklyn, N. Y., 
pas Balčiūnus, Varpas Bakery 
savininkus. Laidotuves prižiū
ri graborius J. LeVanda. 107 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Komunistą Partijos Bazaro 
Konferencija

New Yorko Distr. sekreta- 
riatas šaukia visas organižaci-

TR KITIEMS UŽRAŠYK
SKAITYK LAISVE

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėiimo, 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.

PARSIDUODA
Parsiduoda valgykla (restaurant) 

su visais moderniškais įtaisymais. 
New Yorko Mieste. Biznis randasi 
geroj vietoj ir išdirbtas per daug me
tų. Čia galima Įsigyti gerą biznį ir 
padaryti tinkamą pragyvenimą su 
visai maža suma pinigų.

Del daugiau informacijų, kreipki
tės “Laisvės” ofise.

(94-99)

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant 
BAR & GRILL 

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai—alus: 
degtinė ir importuoti likeriai 

Skanūs valgiai ir 
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at-

. maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

512
JONAS STORES

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

Tel.: Glenmore 5-6191

I Harry’s Cafe I 
» Kur Geri Draugai Susieina O 
g 1701-03-05 No. Dover St. g 
g PHILADELPHIA | 
g Ant Columbia Avė., tarpe fi 
B 28th & 29th g
g Smagiausia Vieta Mieste g 
g Specializuojasi įvairiais Žuvų g 
g Valgiais (Sea Foods) g
g _ MOTERIMS STALAI g
g BUSĮNESS MEN*S LUNCH g 
g HARRY SLOBODIAN g
g Savininkas g
g Bell Phone Poplar 9257 §

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

o

o
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NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901
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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 nno 1 iki 4 kasdien, Seredomis Ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIETUVIŲ

ValizŲ Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

---------------------------------------------- p

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
H------------------------------- ----------j

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
•Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

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

Čiepų Įleidimai
M ANO 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 LIETUVIUKAI




