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Tilžėje, kuri yra kitoje Ne
muno pusėje nuo Klaipėdos kra
što, Vokietijos fašistai yra su- į 

* traukę daug karo jėgų. “Prav- 1 
da” rašo, kad ten fašistai vaikš- | 
tinėja gatvėmis su plakatais:

Reikalaujame Klaipėdos!"
Vokietijos fašistai

spaudoje, kad vienas jų gene
rolas sugrąžino Lietuvai meda
lį, kurį jam buvo padovanojus 
Lietuvos valdžia. Bene bus tai, 
vienas iš vokiškų generolų, ku- 

•rie pagelbėjo užsmaugti buvu
sią Lietuvos Sovietų valdžią ir 
įsigalėti ponijai ir buržuazijai?

«■ Sovietai Reikalauja, 
kad Francija Apgintų 
ir Lietuvą nuo Nazių

Frankfeld, Pa. Bedarbhj 
Vadas Paliuosuotas per 
Darbininky Spaudimą
PITTSBURGH, Pa. — 

Pennsylvanijos gubernato
rius tapo priverstas paliuo- 
suot iš sunkiųjų darbų kalė
jimo Phil Frankfeldą, ko- 

nas netoli kito; kiekvienas turimai pagelba prieš Hitlerį, vingą bedarbių vadą, 
po 7-8 metrus pločio. Tais ke- kuris galvoja per karą at- Frankfeld buvo įkalintas 
liais bus permetama automobi- siimti Klaipėdos kraštą. Bet 1934 m. spalio 1 d. dviem iki 

Francija, sakoma, nėra lin- keturių metų. Prieš jį buvo 
kusi prižadėt tokio užtikri- iškeptas sumoksiąs, kaip 
nimo. Tai esanti viena kliu-I prieš “maištų kurstytoją.” 
tis, del kurios dar nebaigia-< Byla kilo iš to, kad Frank- 
ma sutartis tarp Francijos feldo vadovaujama Bedar- 

Bulgarijoje karo teismas nu-, ir Sovietu Sąjungos. Antra bių Taryba su kitais darbi- 
R teisė 39 darbininkus, studentus kliūtį Francijos politikai ninkais sustabdė išpardavi- 

ir mokytojus iki 15 metų sun- m^to kitame Sovietu reika- mą per varžytines jbiedno

PARYŽIUS. — Praneša- 
Vokietijos fašistai budavojasi ma, jog Sovietų 'Sąjungos 

automobilių užsienių reikalų komisaras 
milžiniškus kelius. Septyni ke-| Litvinovas reikalauja, kad 
liai iš gairių Vokietijos pusių Francija, darydama tarpsa

vinės pagelbos sutartį su 
Sovietais, pasirašytų užtik- 

I rinti ir dabartinius rubežius 
ant 2,700 kilometrų kelio baigi- Lietuvos ii kitų Pabaltijo 
mo. Ten dirba 71,234 darbinio- kraštų.' Svarbiausia esą rei- 
kai. Keliai yra du gretimai vie- kalaujama užtikrint Lietu-
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karinės svarbos

sueis į Berlyną. Visi jie turės 
7,000 kilometrų ilgio. 1934 me
tais jau buvo baigta 1,600 kilo
metrų tų kelių. Dabar dirbama

kraštų.. Svarbiausia esą rei-

lių ir trokų pagelba armija iš 
vienos pusės į kitą. Pirmiau
siai bus atidarytas j Frankfurt 
miestą kelias, tai yra Francijos 
pusėn.

Kariška Graikijos vyriausybė nuplėšia ofi- 
cierių ženklus tiems karininkams, kurie prita
rė buvusiam venizelistų (taipgi fašistų) sukili
mui prieš dabartinę Tsaldario diktatūrą.

Žuvo 3 Tūkstančiai
Žmonių Formosoj per

Žemės Drebėjimų 1
Kaziai Nukirsi?
B. Jacobui, Pagrobtam!”

kių darbų kalėjimo. Jie buvo 
• kaltinami skleidime revoliucinės 
propagandos tarpe kareivių. Tas 
parodo, kaip viešpataujanti kla
sė bijosi propagandos skleidimo 
armijoje.

lavime, kuris yra toks: Jei-jfarmerio daiktų Patton 
gu kas pradės karą prieš miestelyje. Jie tuos daik- 
Sovietus arba Francija, tai tus iš šerifu atėmė ir atgal 
viena šalis turi tuojaus stot 
į talką užpultam kraštui. 
Francijos diplomatai norį 

Anglijos geografinis skyrius laiko apsisvarstyt, pav., to- 
buvo pasiuntęs profesorių Steb- kiame atsitikime, jeigu Ja- 
bingą į Afriką. Kada tas pro- ponai užpultų Sovietus, 
fesorius grįžo atgal, tai jis pa- — ---------------—-
reiškė, kad Afrikos Sachara, di- Į) . M I Č’ll
džiulės smėlio dykumos, išlėto . LalerSOIl, 11. J.> ullKO 
šliaužia į pietų pusę ir grūmoja' 
Francijos kolonijai ir Anglijos 
Sudanui. Profesorius sako, kad 
tas smėlio persikėlimas į pietų 
pusę gali paversti gražiausias 
kolonijas į tuštumas, kur nebus 
augmenų ir nebus galima gy
venti.

vidun sunešė.
Bedarbių Tarvbos, Komu

nistu Partija, Tarptautinis 
Darbininku Apsigynimas iš
judino plačias minias veikti 
delei Frankfeldo paliuosavi- 
mo. 1

TACOMOS SOCIALISTAI MARŠUOS IŠVIEN

iš Šveicarą Žurnalistui Dar sažeista aPie 
6,000 žmonių. Formosa yra 
Japonijos valdoma sala SU 
5,000,000 gyventojų, dau
giausia chiniečių. Tą salą 
Japonai užkariavo nuo Chi? 
nijos 1895 metais.

Kaipo žemės drebėjimo 
pasėka, 250,000 žmonių liko 
be pastogės. Daugiausia 
nukentėjo Naiho, Kamoika^ 
Byoritsu, Kori, Chikunan, 
Taiku ir Taianko miestak 
Žemės drebėjimo “ketera’* 
praėjo tik 10 mastų gilumoj; 
todėl sunaikino ir daugelį 
tunelių. Daugiausia žalos, 
kaip ir paprastai tokiuose 
atsitikimuose, pasidarė iš 
gaisrų, kilusių del žemes 
drebėjimo.

Pirmesniame žemės dre
bėjime Japonijoj 1923 me

B E R LYNAS. — Vienas 
augštas nazių valdininkas 
pasakė, kad B. Jacob, prieš- 
fašistinis laikraštininkas, 
bus mirti nusmerktas ir jam 
bus nukirsta galva kaip 
“šalies išdavikui.”

Jacob buvo nuo hitlerinin
kų pabėgęs į Šveicariją; bet 
nazių agentai iš ten jį pasi
grobė ir slapta pargabeno 
Vokietijon. Šveicarijos val
džia protestuoja prieš tokį 
laužymą jos teisių, kaipo 
nepriklausomos valstybės, ir 
reikalauja sugrąžint Jaco
ba į Šveicariją; bet Hitleris 

j to nepaiso.

1 MAINIERYS NUŠAU
TAS, 9 SUŽEISTI

SU KOMUNISTAIS PIRMOJOJ GEGUŽES Springfield, III. — Auto-^ajs 7°^° *r Yokohamos

landas;, įąĮęjst bedarbių ąp- atidarė iš
i mobiliu privažiavę gengste- srityje žuvo 99,331 žmogus, 
riai atidarė iš revolverių 0 1927 metais Kyoto apy-

7^.

M

TACOMA. — Washingto- ianua», uvuatuių ------- »"~r» T 97d
■ Socialistu Par- draudęs įstatymų pagal bi-'^1 J p~upę.. ProgresyvesigaraoJ— 

ir prispyrė Pennsylvanijos. tijps Pildantysis Komitetas lių H.R. 2827; ---- ....... . „„f,™
p-ubernatOriu paleist FraPk- 'uždraudė socialistų kuo- kompaniškas unijas, suorga- 
feldą iš kalėjimo.

Tai minių spaudimas ,no valstijos ;

[Paterson, N. J., Šilko 
Darbininkai Stoja už

Visuotiną Streiką
PATERSON, N. J. — šil

ko Federacijos Darbininkų 
(unijos) nariai, 'susirinkę 

Shenandoah ir Minersville Turn Hall svetainėje, perei- 
apielinkėje yra šaukiama visų tą šeštadienį vienbalsiai už- 
darbininkiškų organizacijų kon
ferencija 12 d. gegužės, kad iš
rinkus delegatus į Visuotiną, suotįnas tos pramonės dar-1 hitkiitii

mą kovai prieš stre?kas’ Prie re ; CH1NIJOJ BADAUJA

panaikint Mai"ieri5 Unii°s narhS> s_u’ _ . ~ .
i ciwinlziTOiii nnt fUInc rrntvnc 1 • • I* Ifederacijos Galvanizuot visus darbininkus į ^e,s senuoju valstijos val-poms bei lokalams išvien su ------ ----- c _ v

komunistais apvaikščioti Darbo Federacijos unijas; džibs rūmu.^ Nušautas tapo

gyrė referendumo pasiūly
mą, kad būtų šaukiamas vi-

Geras žygis; reikia, kad visos 
darbininkiškos organizacijos da
lyvautų joje.

Laike ALDLD 9-to Apskričio 
maršruto nemažai lietuvių dar
bininkų dalyvavo prakalbose. 
Vietomis kunigai, kaip Girard- 
villėje, kenkė kiek tik jie galėjo, 
bet vis tik nemažai tikinčių

HITLERIUI DOVANOJO Pi™ąją Gegužės. Bet So- atšaukt įstatymus prieš ta-< 
41 KARO ORLAIVI ' cialistų Partijos lokalas Ta- riamą 

Berlynas. — Fašistinių comoj atmetė uždraudimą ir mą 
_' dalyvavo bendro fronto kon- karą 

ferencijoj delei priruošimo gos apgynimą, 
suvienytos d e m o nstracijos <_________ , . ---------

Pirmajai Gegužės. Tuo tiks- valdžia vis dar neduoda lei- delegatai progresyvių mai- 
lu sušauktoj konferencijoj, dimo bendro fronto demon- nienų konferencijos ir_ką 
apart komunistų ir socialis- stracijoms Pirmojoj Gegu-^^^uyo^išė.ię^is svetainės.^ 
tų delegatų, buvo atstovai žės. Suvienytas gegužinės' 
nuo Darbo Federacijos trijų komitetas ragina visus dar- 
lokalų ir nuo dešimties kitų bininkus, kad telefonais, te- 
organizacijų. legramomis, laiškais ir de-

Konferencija nutarė de- legacijomis pas aldermanus 
monstruot su tokiais obal- (ir kitus miesto ponus pri- 
siais: Pakelt darbininkams (verstų duoti leidimą Pirmo- 
algas, sutrumpint darbo va- sios Gegužės išstojimams.

karo veteranų grupės ir į 
vairios naziu organizacijos 
padovanojo Hitleriui 41 ka
rišką lėktuvą, tuo būdu jį 
pagerbiant dienoj jo 46 me- 

jtų amžiaus sukaktuvių.

ferendumo, tačiaus, jie pri
dėjo pataisymą, kad streiko 
komitetas turėtų būt suda
rytas iš darbininkų atstovų 
sykiu su unijos vadais. Nes 
jeigu streiko reikalai būtų 
pavesti tik augštiesiems | 
unijos vadams, jie vėl galė
tų parduot darbininkų ko-

darbininkų atėjo į prakalbas.,v^’ kaip kad pernai pada- 
Mahanoy City, Girardvillėje ir re-
•Shenandoahryj dalyvavo ir She- šaukia Mest Darbus Gegu- 
nandoahrio Aido Choras bei jo 
dvieilis kvartetas vadovystėje 
drg. D. Judzintavičienės. Pa
girtinas mokytojos ir choriečių. 
darbas.

žės 1 d.
Patersono šilko darbinin

kų susirinkimas taipgi bu-

12,000,000 ŽMONIŲ
NANKING. — Devyniose 

Chinijos provincijose kraš
tutini badą kenčia 12,000.- 
000 žmonių. Baduoliai val
go medžių žieves, įvairias 
šaknis, net ir molį. Tėvai 
pardavinėja vaikus. Viena
me, pav., atsitikime badau
jantis tėvas pardavė 18 me
tų sūnų už du doleriu; kitas 
vyras pardavė savo jauną 
moterį už $23. Didžiausios 
bado priežastys yra sausra

“kriminalį sindikaliz-' grepyvęs Unijos kūrėjų. Pa- 
”; kovot prieš fašizmą ir ybjingai, gal mirtinai per- 

, ir už Sovietu Sajun- šauta Arthur Gramlich ir 
~ - ■ :Fred Townsend; sužeista

CHICAGO'; Ill. — Miesto sePtyni kiti- buv.°

Manoma, kad gengsteriai 
buvo pasamdyti vadų iš se
nosios Jungtinės Mainierių 
Unijos.

HITLERINIAI KURSTO 
PARYŽIŲ PRIEŠ SOV.
BERLYNAS. — Hitlerio

Prieš Streikierius
WASHINGTON. — Ame- 

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green šau
kia balandžio 29 d. konfe
renciją visų valstijų ir mies
tų federacinių unijų vadų, 
kuriems įkalbinės, kad jie 
užgirtų senatoriaus Wagne- 
rio įnešimą kongresui delei 
streikų “sutaikymo.” ,

Tame sumanyme sen. 
Wagneris v e i d m a iniauja, 
neva norėdamas apgint dar
bininkų teises. Bet jo tik-

LIETUVOS ŽINIOS
Šliūbų ir Perskyrų Painiava troje byloje 6 mėn. papr. kalėj i-

Lietuvoje > mo.
Krakauškas turi dar ir trečią

I UHlHmU AJCV JV

/rasis tikslas pasirodo, kuo-
. y FTT 1 • V ^4 i met jis pripažįsta kompa- ‘

Tautų Lygos Taryba įsnese nįgkoms neva-unijoms teisę 
protestą prieš įvedimą vi- atstovauti darbininkus de-
suotino kareiviavimo Vokie
tijoj, tačiaus, pareiškė Tau-

rybose ąu bosais. Savo įne
šime Wagneris reikalauji,

tų Lygai, kad Vokietija dar prašalinti “streikus ir kituš' 
npatRisnlcn piti i dprvhns tnn __ • ___ i..... •Kauno apyg. teismas sprendė. byją: kai buvo paskirta spręsti neatsisako eiti į derybas tuo apsireiškimus. kurie ken- 

__________ _______ Vinco.Mečio Krakausko .bylą jo byla del dvipatystės, tai jis klausimu. Yra suprantama, bizniui.’ 
vo raginamas 24-rioms va- ^‘'karai ""kuriuos fašistinis.kaltinamo dvipatyste. Krakaus- atsiuntė teismui r-i ” Jis siūlo, kdd’.. " v ---- ---------------—; Kia mzniui. jis siuio, all

suklasiuotus jog Hitleris pirmoj vietoj valdžia sudarytų tam tikr 
lis ir nnliri- I . . .......................................■______  landoms sustabdyti darbus diktatorius Chiang Kai- kas su Pirma žmona Pas liute- savo mirties metrikus ir polici- .nuduoda, kad norėtų ir ga- teisėjų komisija taikyti dal 

* Kovo 29 dieną Sovietų Są- 1 Peniojoj Gegužės, ireikalai!- shek nuo]at veda prieš Chi- ronus išsiskyrė, o paskui su ant- Q °’
u ’-----S 1,7:3 jant, kad bosai pildytų uni- sovietus, būtinai norėda-
tonų špyžio, 33,800 tonų plie-jjip^s sutarties sąlygas. Čia jyjag juos išnaikinti.
jungoje buvo pagaminta 34,700

no, 25,600 tonų roliuoto meta- vėl begėdiškai pasielgė lo-1
lo ir 289,900 tonų anglies. Tai. vestoniečiai ir dešinieji so- 4<GERAI” APSI- i3un^uvkl panaikinimo aktą.
tikvienosdienosprodukcija.Su cialistai. Darbininkams ei-1 ' "
kiekviena diena Sovietų garny- nant į svetaine, jie dalino 
*oa vis daugiau duoda įvairių 
šaliai reikmenų.

Sovietų Sąjungoje pastatyta 
ir išbandyta du nauji lėktuvai, 
“AIR-9” ir “HALI”. Pirmasis 
turi vieną motorą, daro iki 204 

♦kilometrų į valandą ir gali skri- 
r sti be apsistojimo 1,500 kilome

trų; antrasis “HAI-1” yra lygus 
bile europiniam sportiniam lėk
tuvui ir daro virš 300 kilomet-

EINA SU THAEL- 
MANNU?

1 — Hitleri-lapelius, kad Pirmoj Gegu- BERLYNAS. — Hitleri- 
zes nebūtų stabdoma darbai. nįni<ai paleido į kapitalisti-
Tuom pasipiktino net kon-lnįug ]aikraščius pranešimus, 
servatyyis Alex Williams, ~e «geraj apSieina” su 
generahs unijos vedėjas, ku- |Thaeįmannu ir Torgleriu 
ris pareiškė kad tie elemen- kalė.j kur ištikrųjųs kan. 
tai vaidina streiklaužių rolę. |ki , Vokietiios darbi Ji. „kė, jos kili v£
kai turės per prievartą is- _______ _
tempti juos iš dirbtuvių, jei- [ Roma. —Italiia vis daugiau 
gu minimi lovestoniečiai ir ^ateiviu siunčia į Afriką,

2iL“18"dr‘ Jie a,bu yra nau’ socialistai mėgins tą dieną' besiruošdama karui prieš 
dojami civihame orlaivyne. ’dirbti. 'Abyssiniją.

jos pažymėjimą, kad leidžiama 
ra susituokė katalikiškomis ce- laidoti. Šioje byloje kalt, ak- 
remonijomis. Vėliau katalikų , ^as jau surašyta.
bažnyčios tribunolas panaikino' Vedybų ir perskyrų klausi-

• ■' - - i mais Lietuvoje vis dar tebega-
Thda liuteronys patvirtino dar Įioja carinės Rusijos įstatymai, 
sykį persiskyrimo aktą. Ir ga- !
lų gale taip viskas susipainiojo,1 Kun. Kuprevičiui Uždėtas 
kad sunku buvo atskirti, kurios I 
jungtuvės panaikintos ir kuri 
žmona teisėta. Mat, jei kaltina
masis, gavęs persiskyrimą pas 
liuteronis, antrusyk būtų tuo- į 
kęsis liuteronų bažnyčioje, būtų 
nieko bloga, bet jis nuėjo į ka
talikų bažnyčią.

Teismas sprendė dvi Krakau- 
sko bylas ir abiejose liudytojo
mis. iššauktos jo žmonos. :

Vienoje byloje Krakauskas 
nubaustas vieneriais metais, an-

lėtų susiderėt su Francija. bininkus su samdytojais. .
Pranešama, jog hitleri- Susipratę darbininkai pro- ' 

ninkai deda pastangų, idant festuoja prieš streiklaužiškę ’ 
paveikt Franci jai taip, kad (Vagnerio bilių, bet jį višoin 
ji nepadarytų tarpsavinės ketUriom remia Wm. Green, 
pagelbos sutarties su bovie- jjjarbo Federacijos geltona*

Susipratę darbininkai pro-

tų Sąjunga. Primenama, jog 
dar nelabai senai ir Franci
jos užsienių reikalų minis- 
teris P. Lavai buvo šalinin
kas tiesioginiu derybų tarp 
Francijos ir Vokietijos.

sis galva.
DOVANOS Už DARBO 
GERUMĄ SOVIETUOSE

MASKVA. - Sunkiosios 
pramonės komisariatas pra
neša, kad Sovietai įveda 
premijų-dovanų s i s t e mą 
darbininkam už darbo geru
mą, ne tik už atliktą jo dau
gį. Tuom nori paskatinti 
darbininkus, kad geriau į-

5,000 Lt. Laidas
PANEVĖŽYS. —- Biržų teis

mo tardytojas, iškvotęs kun. 
; Kuprevičių paskyrė 5,000 lt. lai- 

';dą (belą), ką užstatė nekilnoja
mu turtu vietos Vincento a 
Paulo draugija.

Po tardymo kun. Kuprevičius 
grįžo, kur buvo sulaikytas, į 
Pranciškonų vienuolyną Kaune.

Jis yra traukiamas tieson kai- tuos bonus, būsią apmokėta 
po jaunų mergaičių tvirkinto- savininkams pirmų karo vairius dirbinius padarytų ir 
jas. • | (Liberty) bonų.

Washington. — Roose vel
to valdžia išleidžia naujų 
paskolos bonų už $1,933,- 
000,000. Pinigais, gautais už

tikvienosdienosprodukcija.Su
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Nesiliausim Kovoję už Tikrąją 
Socialę Apdraudą!

Wagnerio-Lewiso bilius, kuris neva 
įpima socialės apdraudos klausimą, tapo 
pravarytas per Jungtinių Valstijų žemes
nįjį butą. Pasilieka dabar jis užgirti se
natui ir prez. Rooseveltui pasirašyti, 
kaip šis bilius ir pataps įstatymu.

Vienok apsigautų tas, kurs manytų, 
kad iš minėto biliaus dabar tuč-tuojau 
seneliai arba bedarbiai gaus bent tą la
bai mažą apdraudą, apie kurią biliuj kal
bama. Toli gražu! Bilius pradės būti 
vykinamas gyveniman tiktai 1938 me
tais, jei viskas eisis, kaip įstatymo auto
riai planavo. Daugiau: šis įstatymas 
veiks tiktai tose valstijose, kurios jį pas 
save įves. Kitais žodžiais, kiekviena val
stija turi nusitarti, ar ji nori vykinti šį 
patvarkymą pas save, ar ne. Mat, kiek
viena valstija turės pridėti pusę senatvės 
pensijų sumos, gaunamos iš federalės 
valdžios iždo. Daugelio valstijų seime
liai nesusirinks per du metu, taip kad ten 
ir šio įstatymo pravedimas per tą laiką 
bus net oficialiai nediskusuojamas.

Toliau: šis Wagnerio-Lewiso bilius, 
kaip žinia, reikalauja, kad senatvėje pen
sijas ir bedarbėje šiokią tokią paramą, 
kuri bus mokama, sudėtų darbininkai ir 
samdytojai, žemės ūkio darbininkai, be
je, yra išskiriami. Namų tarnai taipgi 
negaus jokios bedarbėje apdraudos.

Šis bilius yra niekas daugiau, kai tiktai 
samdytojų ir jų agentų bandymas nepri
leisti tikrosios socialės apdrąųclęs įstaty
mo. Darbininkų Bedarbės"'ft’”' Socialės 
Apdraudos Bilius (H.R. 2827) buvo tuo 
bilium, kuris apėmė visus darbo žmones 
ir kuriuo einant kiekvienas darbo žmo
gus bedarbėje ar senatvėje gautų nema
žiau $10 į savaitę. Roosevelto valdžia 
dėjo dideliausių pastangų, kad pravedus 
Wagnerio-Lewiso bilių ir atmetus Darbi
ninkų Bilių. Tas ponams ir pavyko.

Tačiaus klaidą darytų tas, kuris ma
nytų, kad su šituo pasibaigia kova už tik
rosios socialės apdraudos įstatymo pra
vedamą. Toji kova yra pradėta. Jon įsi
vėlė milionai darbininkų, kurie tęs ją, ko
vodami už tikrąją socialę apdraudą,

r * * . j . • i , , ,

Hearst turi penkias radio stotis ir pen
kis mėnesinius žurnalus, kurių cirkulia
cija siekia apie 3,160,000. Podraug jis 
turi dvi judomųjų paveikslų žinių agen
tūras, per kurias varo savo- propagandą 
—Hearst Metrotone Newsreel ir Cosmo
politan Productions.

Be to, Hearst yra dideliu šėrininku 
San Luis Mining Co. (San Dimas, Mek
sikoj); Ophir Carbonero Minerals Cor
poration, Nevadoj; Anaconda Copper 
Mining Co., ir Komestake Mining Co., 
South Dakotoj.

Edward Hardy Clark, Hearsto bičiulis 
ir kompanas, o taipgi William Wallace 
Murray, kitas jo bičiulis, yra dideli’šėri- 
ninkai įvairiose šalies kompanijose. Be 
to, Hearst Californijoj turi nepaprastai 
didelį ir brangų dvarą.

Kitais žodžiais, Hearst yra vienas tur
tingiausių Amerikos kapitalistų.' Kadan
gi jis turi savo rankose tiek dau^ laik
raščių ir kitokių?propagandos skleidirho1 
įrankių, tai Hearstas ir daro viską, kad ' 
kuoplačiausiai paskleidus propagandos 
prieš komunistus ir Sovietų Sąjungą. 
Kas tik pakalba apie reikalingumą pa
keisti šitą tvarką', tai Hearst ir pradeda 
tokį drabstyti purvais per savo gėlton- 
lapius, radio ir žurnalus. Puikiai žino
damas, kad Sovietų Sąjunga šiandien yra 
įkvėpimu viso pasaulio proletariatui, 
Hearst bando pirmiausiai atakuoti So
vietų Sąjungą.

Šitam kapitalistui talkon ateina toki, 
kaip So. Bostono “Darbininkas” ir tūli 
socialistai (Harry Lang iš “Forwardo”)., 
Įvairūs darbininkų judėjimo priešai bu
riasi aplink fašistą Hearst, kuris yra 
centru Amerikos reakcijos.

Darbininkų pareiga visais būdais ko
voti prieš fašistą Hearst. Geriausiai ga
lima kovoti tiktai savo spauda prieš jo' 
spaudą. Aišku, kol kas Hearst daug 'ga
lingesnis už mus, tačiau mūsų žodis, kurį 
darbininkas pasiims ir kuriuo jiš užsi
degs, kur kas darbininke ilgiau pasiliks' 
ir ilgainiui pastatys jį į kovotojų prieš' 
kapitalizmą eiles. T . . .

Patefono (N.; J,) ^treik-ųpjančių; laikraštininkų lyderio, 
Henry Bergęrip, automobilius sudaužytas bosų pasam- ‘

> dytų mušeikų. Bosai vartoja visas priemones1 šulaužytriui •
• • ' > J ' i ’ 1 streiko. • • 5 , - . > . . ■

Du Broliukai >
Kalbėdamas Worcesteryj^ “opozicijos”' 

lyderis Butkus pareiškė, kad Ko'nhunistų 
Internacionalo Veikiantysis Komitetas 
yra “tekis, kaip Hitleris ir' MuSsollni.1”1

Lawrencui socialistų lyderis Bagočius 
pareiškė,, kad Sovietų Sąjungos valdžios 
priešakyj stovį asmenys yra “arkliava
giai.” . • ’

Matot, kaip tiedu žmonės supuola plū
dime ir niekinime komunistų!

ĮVAIRUMAI
: • 

< > Fašistų Klajonės ,
Vokietijos fašistai kraus

tosi iš proto. Kiek laiko at
gal jie paskelbė, kad rojus 
buvęs Brandenburge, Vokie
tijoje, kuris yra tik bibliš- 
ka pasaka.

Dabar jų p r o f e s o r ius 
Ernst Zinner Skelbia, kad 
Ameriką atrado ne Kolum
bas, bet ■ vokietys Johan 
Miuler iš Karaliaučiaus. Pa
gal to fašistinio ! profesp-, 
riaus išmislus, tai ;būk tas 
Miuler pagal žvaigždes iš-, 
skaitliavo, kad yra Amerika 
ir kur ji yra, • o Kolumbas- 
tik pasinaudojo jo mokslu ir, 
atliko kelionę į Ameriką.. Is
torijoje gerai žinoma,t kad

1 Kolumbas nevažiavo, jąaujoį 
svieto -jięškotti, bet jis jięš- 

(ko jo kelio iš vakarų pusės. į i 
' Indlj'ą. Jis net Amerikoj i 
rastus gyventojus .pavadino

1 indi jonais,, tąi yra .Indijos 
gyventojais, nors, jie nieko 
bendro neturi su Indijos gy
ventojais. ;

Balandžiai ir Radio Bangos
Balandžiai patekę į radio 

stoties bangas, negali iš
trūkti iš jų ir skristi toliau. 
Paryžiuje buvo paleista 200 
balandžių radio stoties, sri-. 
tyje. Jie, nepaisant kiek 
dėjo pastangų, negalėjo pra
simušti per radio bangas ir 
buvo priversti nusileisti. 
Manoma, kad karo mętu bus 
panaudota ; radio bangos 
prieš balandžius, kurie ne
šioja žinias.
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Agitacijos Fondas
Montello, Mass.

Draugiškam s u s i ė j i me 
parti j iečių ir darbininkiško 
judėjimo simpatikų G. Ši
maitis trumpai prisiminė 
apie A.K.P.L. Centro Biurą 
ir- reikalingą finansinę pa
ramą, paprašydamas tam 
tikslui aukų. Draugės ir 
draugai ant to sutiko. Au
kavusių vardai: J. Gutaus
kas $1.40; M. Gutauskienė, 
J. Sireikis, G. Šimaitis, G. 
Januševičius, Crimo alaus 
išvažiotojas, K. Vaišvila, po

šypsenos

$1.00; J. Vaitaitis, 'K. če-|j°s nosies.
reškiene, F. čereška, A. 
Rąila, W. Ambrose, B. La
pinskienė, K. Ustupas po 50 
cęntų. Styvis Baronas, W. 
Lapinskas, A. Sauka, W. 
Kelley po 25c, A. Puodžiū
nas 20c; viso'$11.35. Auka
vusiems varde darbininkiš
ko judėjimo širdingai ačiū.

G. Šimaitis.
P.S. Aukotojai yra visi 

“Laisves” skaitytojai.
G. š.

Turėjo Išvaryti
Kartą dvi parapijonkos 

pasikalba sekamai:
Juozienė: “Žinotum, tu 

mano širdele, ogi mūsų ku
nigėlis turėjo išvaryti iš kle
bonijos tą jaunąją mūsų ga- 
spadinės seserį. Ir1 tik dėl

Petrienė: “Vaje, tu mano! 
Del nosies? Man rodos, kad 
josios nosytei nebuvo nieko 
brokas.”

Juozienė: “Taip, bet, sa
ko, kuomet tik mūsų kuni
gėlis norėdavo ją pabučiuo
ti, tai ji būk visuomet užrie- 
sdavo nosį.”

Fašisto Hearst Turtai
Ne visi mūsų skaitytojai yra gerai su

sipažinę su William Randolph Hearst, 
kurio spauda pastaruoju laiku taip bjau
riai skelbė melus apie Sovietų Sąjungų 
ir komunistus! Hearst yra kapitalistas. 
Kovodotnas su revoliuciniu darbininkų 
judėjimu, ypačiai su komunistais, jis, va
dinasi, gina ne tiktai kitų kapitalistų in
teresus,* bet ir pats savo.

Labor Research Association suteikia 
apie šitą asmenį įdomių duomenų. Mes 
čia pailsim kai kuriuos jų.

Hearst išleidžia 23 dieninius laikraš
čius, kupė iš viso turi apie 4,100,000 skai
tytojų, ^augiausiai didmiesčiuose. Spaus- 

' tuvės, guriose tie laikraščiai spausdina
mi ir kurios priklauso Hearstui, yra ver
tos kelių šimtų milionų dolerių. Hearst 
samdo 54,000 darbininkų laikraščiams ap
dirbti. « Greta to, Hearst palaiko t. v. 
“Sunday American Weekly” su 1,117,000 
skaitytojų ir jo įtakoj randasi New York 
“Daily Mirror”, tabloidiškas laikraštis su 
virš nrilionu sekmadienio laidos skaityto
jų ir puse miliono šiokiom dienom. Hear- 
stas palaiko International News Service 
irRjniversal Service agentūras, o jo sū
nus yra vice-prezidentu Associated Press 
žinių agentūros.

Pasmerkė Plūdiką
Amerikos Socialistų Partijos pirminin

kas išėjo su viešu pareiškimu prieš Har
ry Lang, kuris nusidangino į Hearsto 
spaudą bjaurioti komunistus. Clarence 
Senior (Socialistų Partijos pirmininkas),' 
pasmerkęs Lang, pareiškia, kad socialis
tai ginsią Sovietų Sąjungą, kuri stato so
cialistinę visuomenę. Na, o Lang, išei
damas su savo melais prieš Sovietus, 
remdamas Hearstą, kaip tiktai ir bando 
sudaryti priešsovietinį sentimentą Ame
rikos visuomenėj. Jis padeda fašistui 
Hearstui, imperialistinio karo ruošėjui 
ir tam didžiajam šovinistui, kuris nori 
Amerikoj padaryti tą patį, kas yra Vo
kietijoj. “Lang’o susirišimas su tuo 
žmogum, kurį Socialistų Partija visuo
met skaitė Visuomenės Priešu Numerio 
Pirmo, yra išdavybė socialistiniam judė
jimui,” sako Senior.

“Daily Worker”,' tačiaus, nurodo,’ kad 
Senior pareiškimas la’bai siaurutis. Čia < 
ne vieno Lang darbas. Tai visos deši- ( 
niųjų socialistų klikos pastangos padėti 
fašistui Hearstui pulti Sovietų Sąjungą.

Na, vistik gerai, kad atsirado vienas 
kitas drąsesnis iš t.v. kairiųjų socialistų, 
kuris pasmerkė tą nenaudėlį. Jei atsira
stų bent vienas iš lietuvių socialistų turįs 
šiek tiek politinės doros, tai, be abejo, jis 
arba jie griežtai pasmerktų ir Bagočių 
už jo pliovones Lawrencaus “debatuos.” 
Taipgi, jei “opozicijos” nariai turėtų pi
lietinės drąsos, tai jie turėtų pasmerkti 
Butkų už jo pliovones, pliaukštas Wor- 
cesteryj.

va-
So-

Sovietų Gamyba 
e

Pirmą bertainį .sausio, 
sario ir kovo mėnesiais, 
vietų Sąjungoje sėkmingai
pravestas gamybos planas.

Čigūno pagaminta 2,860,- 
000 tonų, plieno—2,789,000 
tonų, roliuoto metalo—1,95- 
0,000 tonų. Lyginant su 
1934 metų tais mėnesiais, 
plieno gamyba pakilo ant 
32.8 nuoš., čigūno—28.3 nuo
šimčių ir roliuoto metalo— 
29,1 nuošimčio.

Automobilių planas pra
vestas ant 103.7 nuoš., arba 
pagaminta 20,749 automobi- 

( liai. ų Traktorių pagaminta

Kalnas Ątlantike
Franci jos moks liniukai, 

taisydami povandeninį tele
grafo perlaidą, atrado! Ąt- 
lantiko didjūryje kalną. Jis 
yra 400 mylių į vakarus nuo 
Gibraltaro periamos. Tas 
kalnas tik 196 pėdos po jūrų 
bangomis. . • ’ \ : 5
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Paukščių Miestelis
Sovietų Sąjungoje, petoli 

Simferopolio, t y.įsteigtas 
vištų auklėjimo didelis, ūkis. 
Ten yra1, virš 1Q0 atskirų 
daržų, ; kurių kiekviename 
yra iki 4,000 vištų. Vasaros 
metu būna iki 240,000 vištų 
ir viščiukų. Pereitais me
tais tas yištų ūkis davė 
8,500,000 kiaušinių. Tūlos 
vištos jį, metus laiko davė 
net iki 270 kiaušinių.

Tas vištų ūkis iš orlaivio, 
kaip rašo “Pravdos” kores
pondentas, atfodo kaip ko
kis miestelis.

Madingi Budelių Drabužiai
Nesenai Kanadoje pako

rė tris žmones; jų tarpe vie
ną moterį. Anglijos laikra
štis “Daily Express” tą ap
rašydamas rašė: “Nužudy
mas įvyko 8 vai. ryto. Bu
delis buvo apsirengęs pary-

24,656 arba planas praves- ■ čio drabužiais, ant jo kojų 
, tas ant 100.7 nuoš. Prie to, buvo minkšti batai, ant ran- 

Kirdyo vardo fabrikas Le- kų baltos pirštinės. Galva 
ningrade pagamino1 dar 2,- buvo pridengtą šilkine kė- 
057 naujos rūšies traktorius, pūraite.” Toliaus laikraštis 
kurie į virš paduotą' skaitli-: rašo: \
nę neįskaityti.
'.’■^■4 \ :L- “Vokietijoj1 'paprastai • žu-

Transporte . irgi; atsiektą dymas įvyksta vidurnakty- 
pašisekirnaį: { 401 naujas je, budelis dėvi fraką, baltą 
garv^žis ir 12,027 nąujL var kainierių. ir baltas piršti- 
gonąi pagamiųtii , . , ■ —" ” u™

Pagamino 5,536 naujus 
kombainus, arba' 10 kartų 
daugiau, kaip pereitais me
tais tuom pat laiku.

nes." Taigi,, ir budeliai dar 
,įsitaisė, madingus drabužius.

š-kas.

VABALIUKAS AKYJE
SUGADINO LĖKIMĄ

MEXICO CITY. — Ame-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI | praustaburniškai kolioja komu
nistus. Tai SLA narių nelai
mė! Tiesą turite, kad iki šiol

J. K., Lawrence, Mass.—SLA niekas nebuvo- Sovietų Sąjungos 
nekalta^, kad jo prezidentas ne- bolševikų išvadinę “arkliava-

giais” (bent mes to niekur ne
matėm) . Bet draugas savo 
straipsnyj del Bagočiaus kvai
lysčių perdaug bandote kaltinti 
SLA; todėl mes jūsų rašiniu

* * *
Centro Biuras labai dė

kingas draugams montellie- 
čiams už taip gražų parėmi
mą Agitacijos Fondo. Tai 
puikus pavyzdys kitų kolo
nijų draugams ir draugėms. 
Mes gerai žinome, kad labai 
daug mūsų draugų yra be
darbiai ir neištesi finansi
niai prisidėti prie panašių 
reikalų, nors ir labai norėtų. 
Bet taip pat turim dar daug 
draugų,-kurie turi šiokius 
tokius darbus ir laikas nuo 
laiko-: galėtų pareųiti Agita
cijos, Fondą, savęs nenu- 
skriausdami. Centro Biu
ras prašo tuos draugus ne-

Bet ne Indijonas
Kartą du Amerikos pilie

čiai pasitikę pasikalba seka
mai:

Pirmasis: “Aš girdėjau 
nuo nekuriu mano kaimynų, 
kad jūs paeinate iš Indiana 
valstijos. Ar tai tiesa?”

Antrasis: 
tas tiesa.”

Pirmasis: 
nesuprantu,
gali būti? Juk jūs nei ma
žiausiai nepanašus esate į 
indijoną?” J. J. Butkus.

“Tikrai taip,

“Na, tai dabar 
Bet kaip tai

pašykštėti. Suprantate rei
kalo svarbą, nes jau keliais 
atvejais apie tai rašėme.

Centro Biuras,
46 Ten Eyck St., 

' Brooklyn, N. Y.

DR. J. J, MARKIAUSIUS
171 Lake Street Newar

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ SVEIKATA
Išsiplėtusi Širdis

Draugė gydytojau, buvau 
prašęs patarti- per “Laisvę” 
apie mano ligą, jau 5 savaitės 
pirmiau. Nežinau, kame daly
kas: ar tas laiškas jūsų nepa
siekė ar kas kita yra. Tai da
bar prašau, gal neatmesit 
no prašymo, kaip ir kitų.

Aš esu vyras 44 metų 
žiaus, 5 pėdų ir 6 colių,
svarų, nevedęs. Pirmiau biske- 
lį vartodavau alkoholinių gė
ralų, dabar jau daugiau, kaip 
metai, nevartoju.

Nežinau, kas man yra: šir
dis plaka tankiai, ir nusilpęs 
esu. Buvau pas daktarą. Sakė, 
kad nėr pagalbos: širdis išsi
pilto jus ir būk> viena

ma-

am-
165

įgalima. Jei jau ir negalima vi- 
!sai širdies pažeidimų sulopyti, 
tai bent galima sutvirtinti šir
dies raumuo, o tada širdis ge
riau pajėgia savo pareigas eiti. 
Nugązdinti ligonį, ypač jei ko 
trūksta širdžiai, yra labai di
delis netaktingumas iš gydyto
jo pusės. Bauginimais nieko 
nepataisysi, bet da labiau li
guistumo padarysi, nervingu
mą padidinsi. Daugelis nesąži
ningų gydytojų, jei ir nebūti
nai šarlatanų, bauginimais da
ro sau biznio.. .

Bendrai tariant, jei Jums 
yra silpnoka ir didoka širdis, 
tai štai kaip darykite, žiūrė
kite maisto, kad būtų pakan
kamai ir da su kaupu vitami-v*** ou. nauuu i puse . . .. j. . - j I nife mmerfdų jr kitokių.natūra-

plaučių sutmus^-kW Be to, Mite
bent pd šaukštą žuvų aliejaus 
kas dįepa. Būkite dažniau ant 
šaulės. Imkite pieno kalkių, 
“Calcium lactate, grs. 10, 16o 
tablets/’ po vieną tabletę, su
trintą, su vandeniu, po valgio, 
keletą mėnesių. Imkite -būti
nai iodo, po lašą kas pora die
nų.

Tūlą laiką, širdžiai tvirtinti, 
imkite “Digalen, Hoffmann La 
Roche, 1 ounce,” po 15 la
šų prieš (arba po) valgį, 3 
kartus dienoje. Kai jaučiasi 
jau geriau, tvirčiau, ir širdis 
nebetaip smarkiai plaka, tai 
rečiau galima ir tų lašų imti: 
po 15 lašų du kartu arba po 
kartą kas diena.

Vartokite po truputį ir sal
džių daiktų, širdies energijai 
didinti. Eikite kiek pasivaikš
čioti. Giliai pakvėpuokite pil
vu : tatai daug padeda širdžiai.

X-spindulių perŠvįetipias. Tai 
nugązdino visai. 'Daktarų ne
galiu lankyt, esu hecTarbis, tai 
labai prašyčiau patarimo, ar 
jau nėr pagalbos nuo tokių li-

1 ’ Atsakymas.

Nors nesimačius ir neištyrus, 
^negalima tikrai pasakyti, ta
čiau, besiremiant Jūsų vietos 

'gydytojo pripažinimu-, galima

nepasinaudosime. MEXICO CITY. — Ame-
MIŠKINIUI, Ko- ’rįkos lakūnė Amelia Ear-

- ■ 7“ perd^e“ ihart buvo pasimojus be ap-,

Jums, sako, yra išsiplėtusi, 
padidėjusi širdis. Pats savai
me širdies išsiplėtimas da taip 

sistojimo nuskrist iš Los daug nepasako, jei nėra ži- 
Angeles, Cal., į Meksikos'nlos’, n,uo k,° »aein*: a.r 

' . ~ . yra kokios dureles bei atlape-

kad j o, Me., ■
me Am. Lietuvių Proletarų Me- 1 
no Sąjungos Centro Biurlii.
“Laisvė” teatrališkų veikalų ne- . , . . •. yi.a, nvn.ivo viuicico mci
leidžia, nes tuo darbu užsiima L sako, jai ore į j-s (va]vos) SUgedę, susitrau-
Meno Sąjunga. Kitus draugo įšokęs koks tai Vabalių-ir geraį nebeužsidarinėja, 
rašinius, kurie dar netilpo “L.”, .kas,, ir todėl jinai buvo pri- ,ar gaj sHpnas, taukais paėjęs 
peržiūrėsime ir prie pirmos pro-!versta SU lėktuvu nusileist’širdies raumuo, ar kas nors to
gos,.: sunaudosime, .kurie tiksiant vienos ganyklos uz 100 kio. Vis viena, Drauge, kaip 

Ačiū už bendradarbiavimą. jniylių nuo sostinės. ten- nebuvę, pagalba vis yraten nebuvę, pagalba vis yra
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LAISVE Trečias Puslapis

“Laisvės” Suvažiavimo Įspūdžiai
Šiurpus balandžio rytas, i visi maršavo koja į koją. 

Tarpę kitų, kur tai skubi- Pasekmės: Politiniai dar la- 
nančių žmonių, pavieniais,' biau užgrūdinti “Laisvę”, 
po du. ir grupėmis, aš ir dar 
vienas draugas atvykę iš to
limesnės kolonijos einame 
Grand gatve pasistatę kal- 
nierius, linkui nurodytos 
dietos, kur turi įvykti šėri
ninkų suvažiavimas. Buvo 
dar dešimts minučių iki de
šimtai.

Štai ir svetainė. Dar tolo- kiams nepaisant, kad ateina 
tkai, o jau pastebėjome, kaip ir po apgarsinimo šydu. Tai 
Grand Paradise durys pra-1 branduoliai diskusijų. Kon- 
siveria-užsidaro ir vėl ir | struktyviškumas ir politinis 
vėl... Šėrininkai renkasi, [nugarkaulis vyrauja visą 
t Mudviem įėjus ir po re- laiką, 

gistracijos ceremonijų, ir 
gavus po raudoną ženklą su kučio “paslydimo” vieno-ki- 
kūjo ir pjautuvo antspauda, to, tai pasigedimas lietuviš-

kios bei kitokios rūšies šo- bėdas. Ne dykai sklokiz- Mass, valstijoj buvo trū- Jo, bet turi būti siūloma ir šokiais būdais.
vinizmo. Gi šovinizmas pri- mas čia kelia galvą. Wil-'kūmų su skyrimu dienų pardavinėjama visur ir vi- 
11 i • i i 1 • v • • i ** j • v v • i '  1 _   11 _ _ t t • 1 1klauso kapitalizmui, prieš. kes-barriečiai turėtų iš šito prakalboms. Vietų buvo, 

’ kurį mes kovą vedame. O pasitaisyt ir pasistengti, kad’kur reikėjo duot porą dienų.
gal tik norėta kalbėti apie daugiau taip nepasikartotų. Viena diena prakalboms, o 
papročius?

Esu dalyvavęs daugely su-dykai ėjo geriau, 
važiavimų bei konferencijų,' kalbos įvyko kiekvienoj ko- 
bet šis suvažiavimas buvo lonijoj. Tik reikia pastebė- 
skirtingas nuo visų pirmes- ti, kad draugai * neišplatino 
nių savo draugiškumu, kon- gerai plakatų, ypatingai 
strukcija, taupumu laiko ir.North Sidėj ir kitose vieto
tu Tas rodo mūsų pažangą se. Kur tik buvo geriau iš-

I garsinta, ten ir žmonių bu
vo. Parduota literatūros ir 
gauta narių į mūsų organi- blogą įprotį, kaip tai, pada- 
zacijas. Apie Pittsburghą rė plakatus, išnešiojo pas 
darbininkai baisiai nuvargę 
nuo sunkaus darbo ir ilgos 
bedarbės. Čia Meliono ka
ralystė. Kaip tik įvažiuoji į 
miestą, jauti sunkią atmos
ferą, ant kiekvieno gatves 

pereina'kampo po du tris policistus.
-lietuviškos psichologijos”, 'vienbalsiai. Paskui išrenka- j Teroru atsiduoda. Valdžia 

tačiaus atbalsio tam nesira-’ima direktoriai ir pavedama , turi pinigų užlaikymui ar- 
, I — i.,.—— t:,, mime vnciii ni hnr hn-

Tobulinti dar daugiau. Di
dinti cirkuliaciją. Nuo ko
munistinės linijos nei colio. 
Apeiti techniškas kliūtis di
dinime “L.” raštais ant kiek 
iš kitos pusės patys šėrinin- 
kai dėsime pastangų gavime 
naujų skaitytojų. Uždaryti 
duris įvairiems žirgvai-

O je, būta taipgi ir men-

politiniame supratime ir 
prie to jau trukdytojų nesi
randa, kurie su savo teorijo
mis, svetimomis darbinin
kams, įneštų demoralizaci
jos ir tuomi atitrauktų nuo 
konkretaus darbo.

Apie šeštą valandą po vi
sapusio apdiskusavimo vi
sas branduolis priima rezo-

įžengėme į erdvę svetainę, j kūmo, arba taip vadinamos i liueijų formą ir 
ion ir ion Liivnlic ion enlrci- mo” I Vienbalsiai . I askllŠen ir ten būrelis jau suka
liojosi, spaudė vieni kitiems 
rankas—sveikinosi, 
nėio kaip ką. Daugiausia iš 
tolimesnių kolonijų. Vieti-

Apie Pittsburghą, Pa., da- kita — draugų pasikalbėji- 
Čia pra- .mui-pasitarimui. Turint die

; tvarkyti “Laisvė” mijos mėlynsiūlių, bet be- 
šiais metais. Galop, per d. darbiams šelpti nėra pinigu.

klausi- do ir negalėjo rastis. JukJlems
aišku, kad pasaulyje tik gy-1 šiais metais. Galop, per d. uaroiams seipu nėra pinigu.
vuoia du frontai, tad gyvuo-1 Bimbą Komunistų Partijos Šimtai bedarbių jsikasę kal-

vėluotis, tai ir šį kartą nesu- 
vylė. Didžiuma jų pribuvo 
pusvalandi vėliau paskirto

4laiko, o kiti net valandą... 
Atidaromas suvažiavimas.

Prezidiumo rinkimas. Iš- rusiškos, nei kitokios psicho- 
Uenkama ir visi užima savo locijos, o vien tik darbinin- 
postus. Konkretus darbas 
prasideda. Pirmiausia pra- 
nešimai-raportai.

• “Laisvės” gaspadorius. d. 
Buknys, pranešdinėja šalto
mis skaitlinėmis: Rugiapjū
tė nusisekus. Oras puikus 
buvo; prikulta tiek ir tiek, 
Sumalta vėl tiek. Paskirsty
ta tiek, pirkta—taisyta dar 
tiek; pliusai čia—minusai 

r ten ir.. .aruode dar liko ke-

psichologijos: darbininkų ir suvažiavimą, ir sudainavus 
kapitalistų.

Pas revoliucinius darbi
ninkus nesiranda nei lietu
viškos, nei lenkiškos,, nei

na. O Hearsto didlapiai rė- 
kia-meluoja apie Sovietų Są
junga. Taio šios apielinkės 
darbininkų-bedarbių klasė 

įgyvena, ta klasė, kuri supy
lė bilionus Melionams ir an-

ną liuosą, būtų galima ap
lankyt simpatikus, užrašyt 
laikraščių ir padiskusuot su 
draugais. Po tokių pasikal
bėjimų daugiaus draugai 
gauna ūpo veikimui.

Rengiant prakalbas, kolo
nijų draugai turėtų pamest

Z. C. M

Jūsų 
GIMINĖMS 

IR DRAUGAMS

ii

DelI Torgsino Ordelio kreipkitės j savo lokalj 
banką ar autorizuotą agentą.

Gcneralis Atstovas į U.S.A, pas Amtorg—261 Fifth Ave., N. Y.

Siųskit TORGSIN ORDERĮ 
savo giminėms ir draugams j Sovietų Sąjungą.

Torgsin krautuvės yra visuose 
didžiuosiuose miestuose Sovietų 
Sąjungoje ir laiko apie 15,000 
skirtingų augštos rūšies vietose 
išdirbinio ir importuotų daiktų; 
DRABUŽIŲ, čeverykų, roberių, 
marškinių, MILTŲ, cukraus, 
kavos ir skirtingų VALGOMŲ 
daiktų; prie gaspadinystės daik
tų’, tabako ir tt.

KAINOS GANA ŽEMOS PALYGINANT 
SU AMERIKOS

Vietose, kur nėra Torgsino krautuvių, daiktai 
yra pasiunčiami per paštą.

^iznierius ir užbaigtas dar
bas. Jeigu biznierius sąži
ningas, tai paduoda kostu- 
meriams, o jei ne, tai po ba
ru—ir visas “garsinimas.” 
Plakatai reikia išnešiot po 
stubas, o svarbiausia, tai da
lint prie bažnyčių, kur dau
giausiai galima pasiekti su
vargusius darbininkus. Ka
talikai darbininkai įdomau
ja prakalbomis. Jiem rūpi, 
kaip iškovot daugiau pašel- 
pos savo šeimynoms ir kaip 
apsigint nuo bado.

Didžiuma kolonijų turėjo 
literatūros. Bet buvo vietų, 
kur visiškai jos nebuvo. Tas 
tai užvis prasčiausia, kad 
draugai neįvertina svarbos

Internacionalą, suvažiavi
mas užsibaigė, palikdamas 
gilų įspūdį į visus dalyvius 
ir svečius.

. Apvainikavime suvažiavi- , 
mo buo šauni ir skaitlinga &hes baronams,, dabar ji ne- 

o vėliau gan
Lai

vakariene,kiška—marksistinė. Tokiu 
būdu, bent kokis palinki- įspūdingas koncertas, 
mas linkui “lietuviškos psi- i gyvuoja “Laisvė!” 
ekologijos”, veda prie vieno-1 V. Lienius.

Patyrimai iš Maršruto
Kaip Rengti ir Kaip Ne

rengti Prakalbas
Kad neužėmus daug vie

Ii šimtai bušelių. Nepaisant ,tos laikraštyj, paminėsiu tik 
krizio, “Laisvė” sustiprėjo nekurtas atskiras kolonijas, 
ir stovi dar ant stipresnių kurias teko pervažiuoti. Ro-
kojų.

Raportas parodė, kad ad
ministracija pagirtinai gas- 
padoriauja. Šėrininkų ūpas 

rgeras. Einama prie kito ra
porto. Už redakciją kalba 
d. Mizara: Politiniai pada-

chesteryj buvo daug žmo
nių. Žymi dalis tikinčių dar
bininku atsilankė į ’prakal
bas. Vietos draugai pilni 
entuziazmo ir draugiški. At
ėję i. svetaine, nesėdi rankas 
sudeie: platina literatūra,

bereikalinga, išmesta ant literatūros platinimo tarpe 
gatvių, lindi kalnų skylėse, darbininkų. Jau jeigu pra-

Naujoj Anglijoj prakal
bos pavyko neblogai. Con
necticut valstijoj buvo ge
riausios. Visur buvo daug 
žmonių. Geriaus buvo iš
garsintos. Draugai darbuo
jasi neprastai. Bridgeportė 
pora prūseikinių bandė šū- 
kauti-lermuoti. Bet patys 
save nusimaskavo, kuomet 
užgyrė d. Kirovo nužudy
mą. Visi pasipiktino butki- 
niais.

Waterburyj kalbėjo pora 
jaunuolių, duodami raportą 
iš Jaunuolių Kongreso Prieš 
Karą ir Fašizmą. Jaunuolis 
vadovauja chorui. Buvo 
daug, žmonių.

New Britaine skaitlingos ; 
prakalbos. ■ Drg. Valaitis [ 
moka gerai pirmininkauti ir i 
literatūrą platinti. Jis iš- j 
pardavė daug apie d. Kap
suką brošiūros, net jos ne-' 
užteko. Ne todėl,, kad čia 

ižmonės perka daugiau lite- į 
ratūros, bet todėl, kad pir- į 
mininkas mokėjo gerai ją s 
perstatyt, išdėdamas kiek- | 
vienos brošiūros svarbą ir ? 
naudą. £

Mass, valstijoj draugai - 
gerai veikia. Visur buvo 
žmonių nemažai, išskyrus 
Lowellį. Haverhillį ir Na- 
shuą. Čia draugai negarsi
no prakalbų. Lowellyj buvo 
padaryta apie 60 mimeogra- 
fuotų lapelių ir nežinia ar 
buvo išplatinti ar ne? Tai 
kaip mes norime, kad žmo
nės sužinotų apie prakalbas. 
Suuosti juk negalima. Hav
erhill visai nebuvo lapelių 
padaryta. Matyt yra tarpe 
draugų nesutikimas. Bet čia 
draugės moterys geriau vei
kia. Taipgi yra gerų drau
gų, jų pareiga kooperuoti 
su vietos Komunistų Parti
ja, kad greičiaus išgyvendi
nus tuos nesusipratimus ir- 
blogus įpročius. Būnant 
nuošaliai, dalykai nepage
rės. Iš visų buvo geriau- [ 
sios, tai Gardneryj, nes su
lig kolonijos, žmonių buvo 
daug. Čion draugai noriai! 
dirbą, ypač dd. Siekiai. I

Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo

J Gimtinį Kraštą

kalbose nėra literatūra pla
tinama, tai ką bekalbėt apie 
jos platinimo apleidimą 
draugijų susirinkimuose ir 
stuba nuo stubos.

Drg. J. Gasiūnas moka, ge
rai platint literatūrą su sa
vo drauge ir jaunu Nor
kum. Pav., tokioi mažoj ko
lonijoj, kaip Washington. 
Pa., buvo parduota už virš 
$3.00 vertės knygučių. Vie
nas draugas paaiškino turi
nį, jos svarbą, o kiti draugai 
ją platina. Į/itęratūra ne
turėtų ramiai gulėti ant sta-

GREIČIAUSIA KELIONE 
Į LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

tijoj: Scranton ir Wilkes- 
Barre miestuose. Pirmoj 
vietoj prakalbos įvyko. Bet 
taip išėjo prastai, kad net 
pati komisija rengimo pra
kalbų neatėjo, tai ką jau no-1 
rėti su publikos sumobiliza-i 
vimu? Vadovaujanti drau
gai pribuvo tik pabaigoje 
prakalbų. Plakatų neturė
jo. teisinosi, kad būk tuo 
laiku buvę užsiėmę kova už 
daugiau pašalpos. Bedar
bių susirinkimuose garsinę. 
Scrantone randasi tūkstan
čiai lietuviu darbininku, ku
riuos negalima pasiekti per 
bedarbiu susirinkimus. Rei-

rytas gana žymus guolis pir- >šnekuciuoia ir diskusuoja
Raštai e'smingesni. įVairi&iS dienos klausimais. 

Rašėjų k o r e s p ondentų Veikiausia todėl ir sklokiz- 
Kuolat priauga; pradedame mas čion neprigijo, 
nebesutilpti ir prisieina tan
kiai kurį laiką stovėti eilėj Brooklvne žmonių buvo.kia . skleisti lapelius prie! 
iki dasigausime į vidų — į 
“L.” špaltas. Tas verčia iš

myn.

nebesutilpti ir prisieina tan-

mažai. Veikiausia brookly-.bažnyčios ir kituose darbi-
____ __  .....  ' • • ■ ■ . Kuo-I 

visų pusių prie koncentraci- timų kalbėtojų, kuomet turi.met eina griežtos kovos uz 
jts vietos špaltose ir raštuo- daug ir Ferų savu- Bet rei- darbininkų reik a 1 avimus, 

Taipgi atžymėta ir trū- kia pasakyt, kad čia buvo [tuomet lengva pasiekti šim-

niečiai nenori klausytis sve- ninku susiėiimuose.
L -9 I I Lx Z-V 4- /-S -1 ■» 1 1 4- 4- 1 A ^4* A. w « 4* Z-M Ir-

se.
kūmai bei spragos.

Po visų raportų ir pasvei
kinimų, kurių buvo desėtkai nauiu narių.

§ta_ mitinga gyvu ir plečiama, 
bas ima “back seat,” o šeri- budavojama mūsų organiza- 
ninkai pradeda formuluoti cijos.
planą. Apie 40 dalyvavusių j Prasčiausia tai buvo su 
formulavime — diskusijose, rengimu Pennsylvania vals-

Bet rei- darbininkų reik a 1 avimus, 
* ^.4- 1 z^M * Z-\1 »>4> * X •

suorganizuotas platinimas tus darbininkų ir juos už- 
literatūros ir jieškoiimas kviesti į mūsų prakalbas. 

Kas padaro

Telefonas: Evergreen 1-TTW

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Sena) dirbąs graborystes pro
fesijoje ir BrooklypO apiejin- 
kej plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidpjimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikStyhoms 

ir kitokiom? pąrėms
Raukite dien, ar nakt|

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin- 

_ keliais Jš Hamburgo

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY NEW YORK

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas

šu aukomis, visas “L.”

■WZs
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Mtusolinis su Anglijos ministeriy pirmininku MacDo- 
naldu: abu buvę socialistai, o dabar vienas gina Itali
jos kapitalizmą ir yra galva fašizmo, o kitas—-Angli
jos imperializmo reikalais rūpinasi. Abu vyrai kalbasi 
Stresos konferencijoj, Italijoj. Jų pašnekesiai, tačiaus, 

nebuvo paskelbti darbininkams.

Prakalbose mes stengiamės 
juos arčiau savęs ir revoliu
cinio judėjimo patraukti. 
Draugai tiešijos, kad ant 
Prūseikos prakalbų buvę 
daug mažiau žmonių. Tuo
mi mes negalime pasiten- 
kint. Darbininkai supranta, 
kad Prūseika demoralizuoja 

I darbininkus. Mes gi turime 
■daug geriaus dirbti, kad su
traukus plačias darbininkų 
mases į mūsų prakalbas-su- 
sirinkimus.

Wilkes-Barre, Pa., išėjo 
daug prasčiau. Prakalbos 
neįvyko. Draugai bandė tei
sintis, kad nežinojo, kas tu
rėjo rengti prakalbas: AL- 
DLD Apskričio ar kp. val
dybos. Tuo laiku, kuomet 
Wilkes-Barre eina kruvina 
kova už uniją ir algas. Strei
kas kovingas. Šimtai sumuš
tų ir areštuotų darbininkų. 
Angliakasyklų kompanijos 
su pagelba policijos, kazo
kų, mušeikų ir “Injunctio- 
nų” deda visas pastangas, 
kad sulaužyt streiką, čia 
mūsų draugai miega arba 
neišsprendžia, kas turėtų, 
rengti prakalbas. Vieni ant 
kitų visaip bandė numesti

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

klases reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

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

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

ČIUS-KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite

“LAISVE”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

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 Sovietą Valdžia

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

Lietuvos Darbininkės ir 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.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE, DETROIT, MICH.

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

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

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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Antradienis, Bal 23, 1935

Iš Priešfašistinio Kom. Centro Raštines Wilkes Barre, Pa pusės grigaitišku būdu bjau

Gerai Pasidarbuota Lietu
vos Politiniams Kaliniams

vis darosi blogesnė. Smeto
nos fašistinė valdžia laiks 
nuo laiko vis įveda tam tik
rus patvarkymus kalėjimuo
se, kur susiaurinama politi
nių kalinių teisės, kokias 
dar jie iki šiol yra turėję. 
Pasivaikščiojimo lauke lai
kas sutrumpintas, literatū
ra ir kitokia parama iš lau
ko draudžiama, maistas 
prastesnis duodama, už bile 
kokį pasipriešinimą sunkiai 
baudžiami ir t. t. Politinių 
kalinių šeimynos taip pat 
randasi sunkioje padėtyj, 
nekurtoms reikalinga para
ma. Mes, Amerikos lietu
viai, kaip praeityje, taip ir 
ant toliaus turime nelaimė
je esančius kovotojus už 
dirbančiųjų masių reikalus 
paremti.

Nuo pradžios lapkr. mėn. 
iki pabaigai kovo mėn. aukų 
įplaukė $759.74. Lietuvon 
pasiųsta sekamai: gruodžio 
mėn. $100.00, sausio mėn. 
$100.00, vasario mėn. $200, 
ir kovo mėn. $200.00. Viso 
per keturis mėn. pasiųsta 
$600.00. Tai graži suma per 
taip trumpą laiką. Balan
džio 22 dienos “Laisvėj” til
po atskaita už pirmus tris 
mėn. šių metų; ten smulk- 
meningai pažymėta, kas ir 
kiek aukojo.

Sekr. J. Weiss.
P. S. Siunčiant pinigus, iš- 

pirkite money orderį ižd. S. 
Sasnos vardu ir pasiųskite 
sekr. šiuom antrašu: J.

Jų padėtis ir Weiss, 857—55th St., Brook-

Su pradžia lapkričio mėn. 
fries pradėjome vajų už su
kėlimą aukų parėmimui Lie
tuvos politinių kalinių ir jų 
šeimynų. Iš sykio mes jo
kių rinkimui aukų blankų 
nedarėme, o tik per spaudą 
atsišaukėme. Mūsų organi
zacijų kuopos ir pavieniai 
draugai gana prielankiai at
siliepė.

Vėliaus, delei parankesnio 
rinkimo aukų įvairiuose pa
rengimuose bei šiaip darbi
ninkiškuose susirinkimuose, 
mes pagaminome tam tikrus 
ženklelius po 5, 10 ir 25 cen
tus ir išsiuntinėjome ALD- 
LD kuopoms. Jau keliolika 
kuopų ir už šiuos ženklelius 
pinigų prisiuntė, bet dar 
mažai. Draugai pasiėmę tų 
ženklelių pardavinėti turėtų 
jų nepamiršti, bet kur tik 
galima juos pardavinėti. 
Koncertų, balių bei šiaip 
pramogų sezonas jau bai
giasi, bet tuojaus bus pikni
kų bei išvažiavimų į laukus1 
sezonas. Visuomet reikia 
su savim turėti tų ženkle
lių ir juos pardavinėti.

Svarbą rėmimo Lietuvos 
rev. politinių kalinių ir jų 
šeimynų nereikia daug aiš
kinti, nes mūsų spaudoje 
jau buvo visa eilė pačių ka
linių laiškų. Ten buvo pla
čiai paaiškinta apie jų kan
čias ir vargus, kokius jie 
pergyvena.
dabar neina geryn, bet dar

Pirmosios Gegužes ir Kiti 
Svarbūs Įvykiai

Wilkes Barre ir apielinkės 
lietuviai darbininkai įsitėmy- 
kite: Darbininkų šventė—Pir
moji Gegužės jau čia pat, to
dėl mums reikalas prisirengti 
ir dalyvaut kuoskaitlingiausia. 
šiam tikslui yra paimtas Kir
by’s Parkas. Bus įvairių kalbė
tojų; taipogi tikimasi, kad bus 
čionai ir kongresmanas . Lun
deen iš Minnesota, kuris ko
voja už darbininkų bedarbės 
ir senatvės apdraudos H. R. 
2827 bilių.

Taipogi 
Prakalbos 
landą po

OUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas įvyks 28 d. balandžio, kaip 
a Ferry Street. Pra
šome vistis narius skaitlingai atsilan-

Waterbury, Conn
Lietuviai Katalikai Darbinin- 
kai Kunigų Kurstomi Prieš 

Lenkus Darbininkus
šeši metai kaip bedarbė kuo 

; tolyn, tuo eina blogyn. Tą pri
pažįsta kožnas blaivai pro
taujantis žmogus. Bedarbių 
skaičius vis didėja, produktai 
visi, kurie yra darbininkams 
reikalingi, du kartu brangesni 
negu metas atgal ir vis eina 
brangyn. Pas darbininkus gir
disi kalbos, kad nuėjus į krau
tuvę užtenka pažiūrėti ir eiti 
atgal, o pirkti negalima, nes 
pinigų nėra tiek, kiek produk
tai yra pakilę. Išeina taip, kad 
darbininkai turės nuprasti val
gyti ir apsirengti.

AŠ būdamas jau penkti me
tai be darbo, prisižiūrėjau į 
srioves ir partijas, ką kas vei
kia delei pagerinimo bedarbių 
būklės. Pasikalbi su kataliku, 
socialistu, sandariečiu, demo
kratu, republikonu, gauni su
raminimą, kad jau blogi laikai 
gana ilgai buvo ir jau ilgiau 
negali būti, nes amžinai ne
darbas nebus, jau turi pradė
ti dirbti. Gauni susiraminimą 
ir lauki, kada gausi darbą ir 
bus gyvenimas geras. Lauki ir 
negalima sulaukti. Jau praėjo 
netoli 5 metai, bet negaliu tos 
laimės sulaukti. Tankiai tek
davo sueiti su komunistais ir 
šiaip sąmoningais darbininkai. 
Paklausdavau, kada pradės 
dirbti? Gaudavau atsakymą, 
kad da tikras nedarbas nepra
sidėjo, prasidės tiktai už kelių 
metų. Aš būdavo pykstu ant 
jų, manydamas, kad jie šidi- 
nas iš manęs. B,et šiandie jau 
aš tikrai matau, kad tie žmo
nės permatė ateitį ir teisingai 
sakė, O tie, kurie sakė, kad 
jau nedarbas baigiasi, tikrai 
melavo ir šiandie meluoja, sa
kydami, kad lietuviai darbi
ninkai turi saugotis komunis
tų, kurie, girdi, jumis vilioja 
j visokius susirinkimus, į viso
kias bedarbių tarybas ir tt. 
Saugokitės, sako jie, kaip ug-

nies! Kurie turite darbą, ga
lite jo netekti, o katrie netu
rite, jo gauti negausite. Viso
kiais baubais gąsdina.

Dabartės pora žmonių eina 
po draugijas ir prašo, kad 
draugijos užgirtų bedarbių so
cialės apdraudos bilių HR 28- 
27. Rodos, kad tenai negalėtų 
niekas priešintis, bet priešina
si. Iki šiol tiktai šviesos Drau
gija ir LUP Kliubas yra užgy- 
rę HR 2827, o kitos atmetė. 
O kas tenai priklauso ? Ogi 
darbininkai po katalikų kuni
gų ir tautininkų ir socialistų 
lyderių apieka. Tiems žmo
nėms ve kas rūpi: pjudymas 
lietuvių darbininkų prieš kitas 
Zautas, rinkimas pinigų delei 
lietuviško lakūno pasiuntimo į 
Kauną, protestai prieš lenkus 
ir t.t. štai praeitą nedėlę įvyk
sta krutami paveikslai Brook- 
lyno dalyje, užvardinti “Ves
tuvės”, būk imti iš Lietuvos. 
Pirma rodymo to paveikslo, 
išmėtomi apgarsinimai lietu
viškoj kalboj ir nueina kuni
gas Kripas ir pastebi, kad te
nai pikčierius yra darytas Len
kijoj, lenkiškai kalba, lenkiš
kai dainuoja. 'Bal. 8 d. sušau
kė mitingą užprotestuoti prieš 
paveikslų gaspadorių, kam ji
sai garsina lenkišką paveikslą, 
kad yra lietuviškas ir parašo į 
vietinę spaudą, lenkus visaip 
išniekina, pastato, kad lenkai 
dar daug yra atsilikę nuo lie
tuvių, būk lenkai dar yra pus
laukiniai. Net girdėjau keletą 
airių darbininkų pasipiktinu
sių Kripo tokiuo pareiškimu. 
O lenkų kunigas gal parašys, 
kad lietuviai tokie, o lenkai 
daug geresni. Lai pešasi dar
bininkai tarpe savęs, bet kad 
šaukti masinis mitingas delei 
užgyrimo socialės apdraudos 
biliaus H.R 2827, tai tie daly
kai yra ponams svetimi.

Bal. 10 d. turėjo masinį su
sirinkimą koksai ten fašistas, 
buvo iš Lietuvos ir buvo pro
testas už Vilnių.

Bedarbis.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

bus gera programa, 
prasidės trečią va- 

pietų.

kietųjų anglių apie-Iš visos
linkės buvo pasiųsta skaitlinga 
delegacija į Harrisburgh su 
bedarbių reikalavimais. Dele
gacija aplankė įvairius valsti
jos viršininkus su savo reika
lavimais ir gana smarkiai už 
juos kovojo. Tie ponai pasi
klausė ir labai gerų prakalbų 
nuo bedarbių delegacijos.

Wilkes Barre delegatai su
grįžę pirmam bedarbių susi
rinkime išdavė labai gerą ra
portą.

Wilkes Barre Bedarbių Ta
ryba gana smarkiai kovoja už 
bedarbių reikalus pašalpos sto- 
tyj ir visur kitur.

Wilkes-Barre Tar ptautinio 
Darbininkų Apsigynimo sky
rius pradėjo geriau veikt, tai
pogi narių skaičium auga. Ba
landžio 18 dienos susirinkime 
prisirašė 23 nauji nariai. Turė
tų kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė prigulėti taip svar
bioj TDA organizacijoj.

Balandžio 18 dieną paleido 
iš kalėjimo Tom Maloney ir 
sykiu su juom kitus 28 naujos 
unijos viršininkus. Bet da 

'daug eilinių narių randasi ka
lėjime, kurie buvo kovingi pi- 
kieto linijoj.

Buvo paleista kalbos ir vie
tos geltonlapiai rašė, kad su 
17 diena balandžio ištrauks 
tuos mušeikas—-state truperius 
iš šios apielinkės, bet tas tik 
kalba ir pasiliko. Jie vis čia 
laikomi ir streikuojančius dar
bininkus visaip puola.

Kažkurie 
nes negana 
yra sugauti 
Jie atlieka
gų darbų ir tuos savo purvinus 
darbus primeta streikuojan
tiems darbininkams.

senos unijos žmo- 
kad skebauja, bet 
ir šaudyme namų, 
daug visokių blo-

Freehold, N. J

Nusisekęs Lietuvių Bendro 
Fronto Mitingas Bedarbių Ap
draudos H. R. 2827 BU. Klau
simu; Kun. Karužiškis Ragino 
Už Bendro Fronto Darbų, Ke

li Kalbėtojai Pasmerkė 
“Dirvą”

Bal. 11 d. Lietuvių Svetai
nėj vietos Lietuvių Draugijų 
Bendro Fronto Komitetas del 
Bedarbės, Senatvės ir Socialės 
Apdraudos Biliaus H. R. 2827 
turėjo prąkalbas, kad plačiau 
supažindinus Cleveland© Lie
tuvių visuomenę su minimu bi- 
lium.

kun. 
lietu
ku ris

darbiai, nusenę ir negalinti 
dirbti gauna pašalpą ir taip 
ilgai, kaip ilgai jiems jį yra 
reikalinga. Apdrauda turi ly
gintis vidutinėms vietinėms al
goms tame užsiėmime, bet ne
turi, jokiam atsitikime, būti 
mažiau, kaip $10 į savaitę 
plius dar po $3 j savaitę už 
kiekvieną užlaikomą narį šei
mynos. Taipgi d. Onda nurodė, 
kad, be to, visi kiti biliai, ku
rie tiek mažai darbininkams 
žada, yra sudaryti taip, kad 
juos turės padengti patys dar
bininkai, panašiai, kaip dabar 
yra “sales tax.” Gi darbininkų 
bilius sudaro pajamas iš: pa
veldėtų turtų, dovanų ir indivi
dualių ir korporacijų pelnų, 
siekiančių $5,000 ir daugiau 
per metus. Priimta rezoliucija 
ir pasiųsta J. V. kongresui.

Kalbėjo sekr. Kubilius. Jis 
nurodė, kaip reikia veikti. 
Anot jo, ir kongresmanas Tru
ax tik spaudžiamas reikalavi
mų pasidarė pritariantis mūsų 
biliui. Tas galima padaryt su ' 
visais kitais kongresmanais. [ 
Pasmerkė “Dirvos” ardymo 
darbą. Nurodė, kad nežiūrint 
Karpavičiaus juodo darbo, 
draugijos dedasi. Tą pat pasa-

riai purvino ir šmeižė Sovietų
, , w. . , 1 . _ . ei___ binimuutus ivyivs vi. mcliuiiuz.iv, cvuipvaldžią ir melavo, būk oovielų 2 vai. po pietų, 40 Ferry Street. Pra- 

Sąjungoj žmonės badauja, šome visbs narius «vsūun-
skursta, darbininkai ir valstie- •

i Ta’P pat praneškite jeigu esate per- 
I mainę savo antrašus. Rašykite į J. 
Staskevičius, 10 Melrose Ave., Wil
kes-Barre, ra.

(96-98)

GREAT NECK, L L
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Pašal- 

pinė ♦ Draugystė rengia didelį balių, 
kuris įvyks 27 d. balandžio, Sabenko 
Svetainėje, 91 Steamboat Road. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Bus puiki 5 
kavalkų orkestrą, kuri grieš lietu
viškus ir amerikoniškus šokius. Įžan-

čiai miršta milionais, o komi-|Te 
sarai ir “činovninkai” važinė
jasi gražiuose automobiliuose 
ir baliavoja, gaudami augštas 
algas.

Klausovai pradėjo šaukt— 
“meluoji!” Kilo sujudimas ir 
darbininkų pasipiktinimas. Pa
reikalauta balsuot. Visi susi
rinkusieji iškėlė rankas augš-
tyn ir sustoję pradėjo dainuot 8a tik 40 centų, vaikams nuo 8 iki 

nn M knin h., -I “nta‘-., Y.isi ^ilanklU-

Pirmiausiai kalbėjo 
Karužiškis, Colinwoodo 
vių parapijos klebonas, 
pabrėžiančiai ragino visus at
silankiusius į prakalbas remti 
darbininkų H.R. 2827 bilių. 
Kun. Karužiškis pridūrė, kad 
kitokios išeities nėra iš šio kri- 

izio, kaip kova už priėmimą 
šio biliaus. Jis nurodė, kad 
pats už parapiją pasirašęs ir 
užgyręs tąjį bilių, taipgi savo 
visus parapijonus raginęs ra
šyti laiškus ir dėti po petici
jom savo vardą. Esą, kito bi
liaus, kuris būtų jam panašus, 
nėra. Jojo supratimu, šis dar
bas, kurį pasiėmė vykdyti 
Clevelando lietuvių draugijos, 
yra labai pagirtinas ir turi būt 
tęsiamas iki bus laimėtas 
Darbininkų Bilius H. R. 2827.

Antru kalbėtojum buvo d. 
Andrew Onda, Ohio Valstijos 
Bedarbių Tarybų sekretorius. 
Jis kalbėjo plačiau tuo klau
simu. Jis paėmė Roosevelfo, 
Wagnerio ir Townsend bilius 
ir darė palyginimus su Darbi
ninkų H. R. 2827 Bilium. Įro
dė faktais, kad visi kiti biliai 
yra lygūs, kaip ir visi Roo- 
sevelto pažadai, kalbėti prieš 
jojo išrinkimą į prezidentus. 
Visi kiti biliai nieko nežada 
del dabartinių bedarbių. Pa
dėkime, Wagnęrio bilius iš ke
lių dešimtų puslapių, o neturi 
Vienos eilutės del 17 milionų 
dabartinių bedarbių. Jis kalba 
apie -tuos “bedarbius,
dabar dirba. Jiem netekus dar- tokias sueigas turi, kodėl to- 
bo, jie gaus per 15 savaičių ' kias sueigas neatžymėti tokiais 

puikiais darbais, kaip parinki
mu aukų bent kelis Centus L. 
politkaliniams? Juk geresnio 
papuošalo mūsų įvairioms 
draugiškoms sueigoms mes ne
rasime.

Internacionalą po to, kaip bu
vo perskaityta rezoliucija, 
sveikinanti Sovietų Sąjungos 
darbininkišką valdžią, Raudo
nąją Armiją, d. Staliną, So
vietų ambasadorių d. Troja- 
novskį.

Maksimovas po ginčų su ko
mitetu perskaitė savo rezoliu
ciją, šaukiant kovot prieš So
vietų valdžią. Jis gavo tik de
šimt balsų. Reiškia, tie deba
tai uždavė baltagvardiečiams kešt7o"s7širdUinįarvisLsJužkviečra da- 

’ mirtiną smūgį rusų darbininkų 
kolonijoj Chicagoj.

. Dimas Benamis.

šieji būsite užganėdinti, nes tai pir
mas toks didelis balius rengiamas po 
velykų, tuom pat kartu paremsite 
draugystę ir suteiksite jai norą gy- 
vuot, taipgi paremsite mūsų darbi
ninkišką judėjimą.

(96-98)

DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia labai gražią 

operetę, “Onytė ir Jonukas,” paimta 
iš Lietuvos kaimiečių gyvfenimo. 
Įvyks 28 d. balandžio (April), 5969 
14th St., Cor. McGraw. Pradžia ly
giai 6 vai. vakare. Įžanga išanksto 
perkant tikietus 40c; prie durų 50c. 
Po lošimui bus šokiai prie geros or-

lyvauti Aido Choras.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SHENANDOAH, PA.

ALDLD 17 kuopos susirinkimas 
_ , , įvyks penktadienį, 26 d. balandžio,ke keh kiti, paėmę balsą nuo 7-tą vai. vakare, 302 S. Main Street, 

pagrindų. Visų nuomonė, plės- !V1S1 nariai malonėkite dalyvauti šia- 
,. v.. . . . , . , me susirinkime, nes yra daug svar-
tl Šitaip svarbų darbą tol, kol bių reikalų aptarti. Taipgi drau- 
bus priimtas H. R. 2827 bilius. 1 £ai. ir draugės pasirūpinkite užsimo

kėti duokles, nes jau pergyvenom 4 
mėnesius šių metų, o dar mažai na
rių yra pasimokėja. Šis susirinkimas 
pripuola laikyti nedėtioj, 28 d. ba- 

ilandžio, tą dieną ALDLD 9-tas Ap- 
Kovo 30 d. svečiams besi- |skritys ^y? ,savo konferen- 

kalbant pas draugus Mencms- j (96-98)
kus prisminta ir apie Lietuvos 
Politinius Kalinius ir kartu su- 
aukauta jų paramai $3.25. 
Aukavo sekamai: J. Menčin- 
skas $1.50; M. MenČinskiėnė, 
D. Martinka, J. Nauyokas, M. 
Rokickienė, M. Jenuškevičie- 
nė, J. Kalakauskas ir J., žeb- 
rys po 25; viso $3.25. Tai 
jau nepirmutinė panaši auka 
nuo c011inwoodiečių ir, be abe
jonės, nepaškutinė. Būtų ne
bloga, kad ir Clevelando cen
tras paimtų pavyzdį. Juk jie 

kurie taukiaus už collinwoodiecius

J. M—ka.

Aukos L. Polit. Kaliniams

(96-98)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, balandžio 26 d. 
Viena savaitė pirmiau negu kaip Vi
sados, priežastis, prisirengimas prie 

, Pirmos Gegužės ir rinkimas delegato 
į “Vilnies” šėrininkų suvažiavimą. 
Todėl Visi nariai nepmirškit būt lai
ku, 7:80 vai. vakare, 8014 Yemans. 
Atsiveskit ir naujų narių, nes vajus 
tuoj užsibaigs.

A. Varaneckienė.
(96-98)

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)

pašalpą. Ką jie turės daryti 
per visas kitas metų savaites, 
Wagneriams ir kitiems bankie- 
rių agentams negalvoja Dar
bininkų Bilius H. R. 2827 vi
sus bedarbius apima. Tąjį bi- 
lių priėmus, tuojaus visi be-

CHICAGOS ŽINIOS
Daugiau Darbininkų Nusikrato 

Buržuazijos Nuodų
Balandžio 14 d. (sekmadie

nį) įvyko debatai tarpe balta
gvardiečio Maksimovo ir dar- 
bininko-komunisto Dėviatkino. 
Debatus rengė dvi rusų dar
bininkų pašalpinės organizaci
jos Chicagoj: R.N.O.V. (Rusų 
žmonių Pašalpos Draugija) 35 
kuopa, kontroliuojama są
moningų darbininkų ir R. N, 
Z. O. B. (Rusų Neprigulmin- 
ga Pašalpos Draugija) 18 kp., 
kurią kontroliuoja baltagvar-

o už antrąją—R.N.Z.O.B. 18 
kp.—kalbėjo baltagvardietis 
Maksimov—žmogus Grigaičio 
tipo—mirtinas priešas Sovietų 
valdžios ir klasiniai sąmonin
gų darbininkų. Debatų tema 
buvo: “Ar bolševikai pabuda- 
vojo socializmui pagrindą So
vietų Sąjungoj?” Debatantai 
kalbėjo pirmu syk po 45 minu
tes, antru 20 m. ir ant užbai
gos d. Deviatkin kalbėjo 10 m.

- - ’■ .
Neužleiskite šalčio ar kosulio

linkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosayimui .nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

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

priežasties šalčio 
Tabletai ar Syrup po 50c. 
Už bonką. Galima5 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.

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę j sekančią 

vietą: 
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI

Margumynai
Kovo 10 d. įvyko prakalbos, 

kurias surengė ALDLD 235 
kuopa. Kalbėtojais buvo: pir
mas Janušonis, dalyvavęs Wa
shingtone Darbininkų Kongre
se. Puikiai nurodinėjo kas link 
darbininkų apdraudos nuo be
darbės ir senatvės. Antras kal
bėjo visiem lietuviam gerai ži
nomas ir mylimas Dr. J. J. diečiai. Už pirmąją R.N.O.V. 
Kaškiaučius, aiškino, kaip už- 3,5 kp.-—kalbėjo d. Deviatkin, 
silaikyti sveikatoj. Taipgi bu- . ,. .... -
Vo ir rusų, kuriems Dr. nors me užrašų raštininkas J. K. 
trumpai davė patarimus ir jų perskaito protokolą, bet ati- 
šnektoj. | dėto įnešimo negirdėt. Pirmi-

Antras dalykas, tai Free- ninkas L. K. atidėtuos reika- 
hold lietuvių pašalpinis kliu- 
bas laikytam susirinkime kovo 
3 d. nutarė surengti šokius su 
pamarginimais ant 27 balan
džio. Jaunimas sako : “Mes pa
darysime anglų šnektoj,” o se
ni ir nepasiduoda, tuojaus sa
ko : “O mes lietuviškai.” Tai 
bus dvejopai.

O ve kas peiktina. Buvo 
įnešimas, kad yra šaukiamas 
Amerikos Lietuvių Visuotinas 
Suvažiavimas prieš Karą ir 
Fašizmą ir buvo priimtas, bet 
svarstymas liko atidėtas ant 
sekančio susirinkimo. Balan
džio 3 d. įvykusiam susirinki-

luos ir gal pamiršo, kaip sku
botai vartydamas. Taigi, drau
gės ir draugai, nepamirškim 
draugiškumo ir vieningumo, 
jog mes gerai žinom, kad su
važiavime bus pakeltas ir Lie
tuvos klausimas. Nepaklysiu 
pasakęs, kad mes visi turim 

• pažįstamų ir giminių, brolių ir 
seserų, o gal daugelis iš mūsų 
turim tėvus ir motinas, gal 
daugelis iš jų kenčia vargą ir 
kalėjimuose yra kankinami po 
Smetonos ir jo

Mums reikia 
juos gelbėti.

klikos režimu, 
jais rūpintis ir

žmonių—darbininkų ir dar
bininkių į debatus susirinko 
apie tūkstantis. Po debatorių 
pirmų kalbų, klausovai beveik 
pasidalinę perpus plojo abiem 
kalbėtojam. Po antro išstojimo 
kalbėtojų, dalykai radikaliai 
persimainė, didžiuma klauso- 
vų jau plojo d. DėViakinui, ku
ris savo kalboj aiškiais, su
prantamais bruožais nurodinė
jo, kaip prieš revoliuciją ca- 
ristinė Rusija skurdo, tamsy
bėj ir priespaudoj gyveno dar
bininkai ir valstiečiai ir kaip 
jų gyvenimas visapusiai pa
gerėjo prie darbininkų ir val
stiečių Sovietų valdžios—Ko
munistų Partijos vadovybė, o 
pradėjus anįrą penkmeties 
planą pabudavota pagrindas 
socializmui ir einama prie pa
naikinimo klasių ir padarymo 
kiekvieno darbininko ir kolek- 
tyviečio pasiturinčiu žtnogum.

MaksitnoVas gi iš priešingos

Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 

• gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 
ir šiemet. Bet pasirįžusiai darbuo

kimės, kad atsiekti pereitų metų 
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 
šį pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies- 

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

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS IVYKS

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 |- 
• žangos bilieto. Brangiais daiktais ir pini

gais skiriama vertės $361.75.

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

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padalius 
parengimus sėkmingus.

Rigietis.
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Antradienis,. Bal. 23, 1935 LAISVŽ 1 Penktas Puslapi?

ALDLD Paskutinis Paraginimas Kuopoms 
ir Nariams nuo II Apskričio

A _____________
Draugės ir Draugai!

Turime atlikti šias dvi savo 
darbininkiškas pareigas. Pir
ma : Literatūros Draugijos ver
bavimas naujų narių į kuopas 
turi būt atliktas su viršum. Re
kordai rodo, kad II Apskrityje 
savo pareigas atliko tik 3 kuo
pos, gaudamos arti 50 naujų 
narių. Mes gi turime savo ap- 
skrityj 20 kuopų. Ką veikia li
kusios 17 kuopų? kol kas nie
ko nėra žinoma apskričio ko- 
fnitetui. O tokie miestai, kaip 
Elizabeth, Paterson, Brookly- 
no apielinkės gali ir privalo ne 
tik išpildyt savo kvotą, bet ir 
perviršyti. Kiekvienos ir kiek
vieno klasiniai susipratusio 
darbininko pareiga darbuotis 
savo organizacijose, kad juo- 
cfaugiau darbininkų apšviesti, 
pritraukti prie darbininkiško 
judėjimo, prie pakėlimo kla
ninės jų sąmonės, prie padidi
nimo skaitliaus narių, žodžiu, 
reikia darbuotis del geresnės, 
šviesesnės darbo liaudies atei
ves. Valdančioji klasė kala _________  t
vis sunkesnius pančius ant mū- siems darbininkams, 
sų rankų. Sunkina 
venimą politiniai ir 
Iriai su pasiutusiu 
Todėl ir mes turim

su padvigubinta energija. Mū
sų vajus baigiasi su pirma die
na gegužės, todėl turim pasi
varyti, kad nepasilikus užpa
kalyj.

Antras reikalas, tai mūsų 
šventė Pirmoji Gegužės. Kiek
vienos II Apskričio kuopos ir 
kiekvieno draugijos nario būti
na pareiga dalyvauti savo 
šventėje: demonstracijose, ma
siniuose parengimuose, platinti 
darbininkišką literatūrą ir dar
buotis visaip, kad juo didesnį 
skaitlių darbo žmonių pri
traukti prie mūsų pramogų, 
mūsų judėjimo. Ypatingai tap
ti Komunistų Partijos nariu, 
Literatūros Draugijos nariu ir 
tt.

Tad jūsų II Apskričio komi
tetas ragina, prašo darbuotis 
šitais dviem reikalais ir kad 
dirbti visiems draugiškai, su
tartinai del savo pačių naudos, 
gerovės, del labo savo šeimos, 
savo brolių, dar nesusipratu
sių. Nieko nėra negalimo tei
singai dirbantiems pasišventu-

mūsų gy- 
ekonomi- 
pašėlimu. 
darbuotis

Draugiškai,
G. A. Jamison,

II Apskričio Sekretorius.
Livingston, N. J.

Waterbury, Conn

kuriuos proponavo

Įima girdėti visoj svetainėj, o 
fėikeriai, rodos, pusiau negyvi.

Suprantama, kad meluoti 
yra sunku, nejaugi tie žmonės 
nežino, kad darbininkai yra 
tokie pat žmonės ir supranta 
dalykus, ypatingai tuokiųose 
suvažiavimuose. Bet tie žmo
nės nori pasirodyti valdančiai 
klasei, kad jie gina jų reika
lus.

Buvęs Delegatu.

Hudson, Mass
Visuotino Liet. Darb. Seimo 

Reikalais
Apkalbėjimui ir darymui 

planų, kaip geriau prisirengti 
prie Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimo įvyko susi
rinkimas 14 d. bal. Į susirinki
mą atsilankė nuo penkių drau
gijų atstovai: šios draugijos 
bei kuopos jau turi išrinkę at
stovus į suvienytą frontą del 

> delegato: HLP 
Kliubas, HLP Draugija, LDS 
66 kuopa, ALDLD 103 kuopa 
ir TDA kuopa, šių draugijų 
atstovai apsvarstė šio suvažia
vimo reikalingumą. Nutarta vi
sų pirma sukelti finansų ir 
taipgi nutarė atsišaukti į vi
sas draugijas del finansinės 
paramos. Taipgi nutarta su
rengti parengimą, kuris bus 
del šio suvažiavimo. Parengi
mas įvyks 4 d. gegužės—tai 
bus vakarienė ir šokiai. įžan
ga 35c.

Kas Rūpinasi Darbininkų Be-
* Barbės ir Sociale Apdrauda

Conn. Valstijoj

' Balandžio 16 d. įvyko darbi
ninkų suvažiavimas. Atstovai 
bi^vo nuo įvairių organizacijų, 
unijų, partijų, apie 300 dele
gatų. Suvažiavimas buvo Conn, 
valstijos sostinėj Hartforde ir 
buvo susirinkimas kapitelio 
svetainėj, kur susirenka Conn. 

a valstijos visas seimas. Buvo 
duota apkalbėti paduotus bi- 
lius. Socialės apdraudos darbi
ninkų atstovai rėmė bilių HR 
2827, Washingtone, o Conn, 
valstijos seimelyje tas bilius 
HB 539. žinoma, yra ir kito
kių bilių, kurie nieko nežada 
&ero del bedarbių, tai yra, 
Wagnerio bilius ir kitų jam 
panašūs,
Conn, valstijos Darbo Federa
cijos sekretorius ir Bridgeport 
sdfcialistų atstovas, o Hartfordo | pasiuntimo 
^ocialistai užgyrė HB 539 bi
lių ir jų atstovas pareiškė se
kamai į Bridgeporto socialistų 
atstovą: “Tu esi Conn, valsti
jos Socialistų Partijos Centro 
Valdybos nariu ir drįsti atsi
stoti ir girti Wagnerio bilių, 
kuris apgauna visus darbinin
kus, o niekinate HB 539 bilių, 
teuris vienas pilniausia atsako 
į darbininkų dabartinę padė
tį.” Iš Waterburio buvo 20 de
legatų, lietuviai 5, bet visi iš 
bolševikiškų draugijų. Iš tau
tinių, katalikiškų nesimatė. 
Atrodo, kad jiems tie dalykai 
yra svetimi. icnan pi«iucju& n m-
’ Pradėjus diskusijas, ponai ?ŠI?nk"as ir atst0VU3’.bet 

. v. . . . . . . . . . |7 d. bal. mėnesiniame susirin-virsininkai, kūne pirmininką- , . , „ . _’ .... ikime atšaukė savo atstovus.v<& tame susirinkime, pradėjo,,, , v. , ...... -i i Mat, sios draugijos vadamspašiepti vienam negrui kai-_ . , ... ..* . 'pasirodo didelis prasizengi-bant. Pirmininkas pastebėjo _ , . , b.
"pamokinančiai," kad mes- ži- p™testuotl Pn«s karą ir 
nome, kaip bedarbius šelpti. į Z

Kalbėtojas užklausė, kaip j Bal. 14 d. laikė mėnesinį su- 
«. tu nutiktum gyventi su ta pa- sirinkimą HLP Draugija. Ap- 

šalpą, kurią jūs duodate be-' kalbėjus Amerikos Liet. Darb. 
darbiams. Ponas paraudo ir Seimo reikalus ir reikalingu- 
nieko neatsakė ir ką gali atsa- mą siuntimo delegato, didžiu- 
kyti. Antras, tai Darbo Fede- ma balsų nutarė remti šį su- 
racijos Conn, valstijos sekreto-, važiavimą, kaip finansiniai, 
rius sako, “tie žmonės, kurie taip ir moraliai. Nutarė paau
gėki, badauja, tai negali bal- koti $5. Kuomet tapo įnešta 

► suoti, negali jokią partiją su- paaukoti $5, tai f asistuojantis 
daryti, tai kam reikia su jais elementas pradėjo protestuoti, 
rūpintis.” Išeina taip, tegul ba- sakydamas, kad laužot draugi- 
du miršta. Bet ir tam nabagui jos konstituciją. Bet kuomet 
gerai atsakė J. Miltonas', ir jie paaukavo $10 iš Juozapi- 
paskui jau apsistojo tyčiotis, !nės Draugijos del finansavimo 
pamatė, kad darbininkų kai-j ir garbinimo budelio Smetonos, 

4betojai apsiginklavę tikrais tai jie tuomet pasielgė legališ- 
faktais ir negali feikeriai atsi- kai! Taipgi jie bandė ir iš 
laikyti. Mūsų kalbėtojai kalbė- (Laisvės Draugijos išgauti del 
jo drąsiai, pilni energijos, pa- to lakūno, bet jie čionai apsi- 
siryžimo, balsiai, kad buvo ga-'riko. Pasirodė, kad šią drau

Taipgi šv. Juozapo Draugija 
buvo iškart prisidėjus ir tu-

Springfield, Ill

bendrai;

Šalna.

Lawrence, Mass
Hl

Baltimore, Md.
Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N660 GRAND ST.

Montello, Mass

ba
L. K. Biuras.

Chicago, III

MIMI.M RAI RJĮI RĄĮ.RJĮĮ.fUĮI RJĮI HR RJI HR RR

sek-
Finų

(sosti- 
atrodo

ne tik paliuošuos 
iš po kapitalisti- 
bet ir tuos pačius 
kapitalistus ir jų

komunistų, 
komunistų 
tarpe stu- 
kelias už-

tavorus į
kompanijos

tt. 
visi

perti. Susirenka 
bažnyčia. Bedie- 
arkliais. Rokuo- 
bažnyčią neina;

Pirmos Gegužės paminė- 
prisidėjo šios organizaci- 
LDS 67 kp’, ALDLD 6 
St. Roko Pašai pine Drau-

103 kp. 
bendrai

•su

misijonierius kunigas 
J. Bružikas. Per visa

‘Vienybei”
editoriale

iš fašistų

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo* • 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

“MACIO-KEKŠTO EILES”

rytas. Prie

14 balandžio pradėjo 
kailį 

pilną

gyvento- 
dienos

Ten Buvęs.
Iškilmingas Gegužinis 

Išvažiavimas

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

ir J. Baltrušaičio 
“TEATRO ISTORIJA” 
90c vertės, tik už 30 centų

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

giją valdo susipratę darbinin-j 
kai.

kalus. Tas darbas eina šuna
kiai, mat, unijos viršininkai 
yra reakcijos šalininkai.

geriausiosPirmos klasės anglis,

Pnsta-
Prašomo

l

j
1

i
I1

I

I

Taipgi šis komitetas dar sy
kį nutarė atsišaukti į minėtos 
draugijos eilinius narius, kad 
prisidėtų. Taipgi nutarta pa
siųsti SLA 58 kp. ir Rymo Ka
talikių Sąjungos kuopai atsi
šaukimas, kad ir jos 
prisidėtų.

Bal. 14 d. ALDLD 
ir TDA kuopa turėjo 
surengę silkių bankietą 
draugišku pasikalbėjimu, kuris
pasisekė gerai, pelno liko per 
abi kuopas $10.43. Taipgi del 
šio bankieto draugės Sikors- 
kienė, Perednienė ir Vaitėku- 
nienė aukavo pridedamų val
gių. Taipgi mūsų bekerys A. 
J. Džigas irgi neužmiršo, pa
aukojo duoną del šio bankie
to. Bile kokiam parengimui jis, 
visuomet paaukoja, nereikia 
nė prašyti. Turėtų lietuviai jį 
remti, duoną pirkti.

Laike bankieto nepamiršta 
ir Tom Mooney, kuris jau 18 
metų sėdi Californijos bastili- 
joje ir Scottsboro jaun. Del 
jų specialiai tapo išleista lai
mėjimui viena kvorta gėrimo, 
kurį paaukojo J. Jaskevičius 
ir Frank Bukatik.

Pelno laimėjimas davė $5, 
kurie tapo paskirti per pusę 
ir pasiųsta į atatinkamą vietą.

Lumber Jack.

Balandžio 12 d. , atvežėme 
čia iš Chicagos 
Sears Roebuck 
krautuvę.

Buvo ankstus
krautuvės prisirinkę darbinin
kų pulkas. Maniau, jog visi 
jie ten dirba ir laukia atidary
mo krautuvės, bet apsirikau. 
Atidarius krautuvę, į vidų ėjo 
ne tie, kurie ten jau gal pus
valandį laukdami stovėjo, o 
ateinanti tiesiai iš gatvės.

Iš stovinčių būrio vienas pri
siartino prie troko, kuriame aš 
žiūrėjau ir išskirsčiau daiktus, 
kuriuos reikėjo palikti toj 
krautuvėj, ir klausia: “Ar aš 
negalėčiau gauti čia darbo 
prie krovimo, ar iškrovimo ta
vo r ų ?”

Sakau: “Apgailestauju, kad 
niekuo tau negaliu pagelbėti. 
Aš pats esu bedarbis, tik šian
dien aš padedu savo pažįsta- 
tamam dirbti ant šio troko.”

“Kodėl neinate į miesto val
džios pagalbos stotį ir nereika
laujate pašalpos ?”—k 1 a u siu 
jo.

Atsako man bedarbis, jog 
pavieniams pašalpos neduoda
mos. Nusiskundė, kad jau trys 
metai kaip nedirba; visur 
vaikščiojęs, prašęs darbo, bet 
niekur negalįs gaut.

Taigi, po dviejų metų pre
zidentavimo Roosevelto, žadė
jusio darbus visiem bedarbiam 
ir gerlaikį visiems 
jams, darbo žmonėms 
atrodo labai tamsios.

Kiek laiko atgal buvo “Lai
svėj” aprašytas koncertas, ku
rį surengė Liuosybės Dailės 
Ratelio Choras kovo 17 die
ną. Tarp kitko, buvo praleista 
žymi dainininkė Varonika Put- 
vinckaitė-Balkienė, kuri publi
kai geriausia patiko. Už tai 
prašom atleisti.

Taipgi Ona Klimienė-Moc- 
kapetriukė p a j i e škojimuose 
pajieškojo savo švogerio, se
sers, A. Ankudavičiukės ir pus
brolių Povilo ir Juozo Bublių, 
turi būti Burbulių (“Laisvės” 
No. '77-78).

nom prieš' Velykas paleidžia
mi, bet daugelis mano, kad 
prisieis pabūti be darbo ilges
nį laiką.

Matomai kompanijos jau se
nai rengėsi atleist iš darbo ne
mažai darbininkų, nes tarpe 
darbininkų leido gandus, būk 
farmeriai nebepristato gyvulių, 
kuriuos pereitos vasaros saus
ra išnaikinus.

Dabar bėda verčiama ant 
sausros, o tikrenybėje kalti 
mėsos trustas ir Roosevelto 
valdžia. Kiekvieno darbininko 
galvoj stovi šviežia atmintis, 
kad Rooseveltas susitaręs su 
mėsos trustu išskerdė milionus 
kiaulių ir galvijų. Tą padarė, 
kad pakelti mėsos kainas. Da
bar gi,- artinantis Velykom, 
maisto abelnai, o mėsos ypa
tingai, kainos pakilo aukščiau 
dai4 keliais centais.

J. Kraucevičius.

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikitynom ir kitokiem 
, reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Starr 2-078S NOTARY
Night TeL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Atsakymas Fašistų
Mes “Laisvės” 

skaitėme ištrauką 
“Vienybės” tūlo purvino “Ba
landžio” k o r e s p ondencijos. 
Matomai, tasai “Balandis” vi
sai nebuvo vaidinime opere
tės, gal kur girtas skiepe klai
džiojo ir kada išsipagiriojo, 
tai jam kiti papasakojo. Pa
sakojo, kad ten juodi muzi
kantai griežė ir jam sapna
vosi, kad muzika buvo samdy
ta. Bet faktas yra, kad muzi
ka buvo nesamdyta, Darbinin
kų Tarptautiškos Pagelbos Be
nas muziką aukavo veltui ir 
kokiu vardu benas taip vadi
nasi, taip ir susideda, būtent, 
iš visų tautų žmonių.: negrų, 
žydų, lenkų, italų,; vokiečių, 
vengrų, finų, japonų ir 
Purvinam “Balandžiui” 
tie žmonės yra nešvarūs.

O dabar apie užteršimą 
svetainės. Jeigu jau negrų bu
vimas reiškia užteršimą sve
tainės tai kalčiausi patys fa
šistai : prie svetainės statymo 
buvo dauguma negrų darbi
ninkų ir kuomet pastatė, tai 
pirmiausia gaspadorium pas
tatė juodveidį ir dabar tas pats 
juodveidis tam pačiam “Ba
landžiui” alų ir degtinę pilsto. 
Tas pats gaspadorius prižiūrė
jo visą estradą ir šviesas. Ar 
tas reiškia svetainės užterši
mą? Mes, darbininkai, sakom, 
ne, nėra užteršimas. Mūsų, 
darbininkų, akimis žiūrint, vi
si darbininkai yra lygūs, visi 
lygiai gerbiami: ar estrados 
gaspadorius, ar W.I.R. beno 
muzikantas. Skirtumas tik ta
me, kad mes bolševikai turė^- 
jome du negru muzikantu, o 
jie vieną menadžerį.

Mes šaukiame Baltimorės 
lietuvius ir svetainės savinin
kus neklausyti tokių “Balan
džių” kurstymo prieš juod- 
veidžius. Tie kurstymai nau
dingi ne darbininkams, bet bo
sams.

Rengia W.I.R. Benas 
madienį, gegužės 19 d. 
Parke, pradžia 1 valandą po 
pietų. Koncertinė programa 
bus 8 vai. vakare, kurios iš
pildyme dalyvaus pats benas, 
Freiheit Choras, Rusų-Ukrai- 
nų Choras ir kitos meno spė
kos. Bus šokiai ir kitoki žais
lais. Įžanga tik 35 centai.

Komitetas.

Springfieldo miestas 
nė Illinojaus valstijos) 
labai apšepęs. Nors gatvės už
laikomos daūg švariau, negu 
Chicagos ir nėra duobių jose, 
vienok namai biednosnių gy
ventojų gana prasti atrodo. 
Didžiuma medinių namų jau 
senai nėra matę maliavos 
(paint), o ant nekuriu stogų 
net samanos užaugę.

Dimas Benamis.

Nuo balandžio 8 čion atsiba- 
1 ado j o 
“tėvas” 
savaitę mulkino moteris ir
merginas katalikes , lietuves 
darbininkes. Visaip jas išnie
kino, išvadindamas ilgaliežu
vėmis, pletkininkėmis, davė pi
pirų už mažas šeimynas, o 
merginas barė, kam veidus 
gražina ir su vaikinais drau
gauja. Viena moterėlė, K. lo- 
jerio motina, per daug metų 
nebuvo spaviednės, kunigo iš- 
gązdinta priėjo ausinės. Iš to
kio pasielgimo daugelis juo
kiasi.

Nuo 
vyrams 
ir jųjų
vius išvadino 
ja, kad jie į 
taipgi pasakojo, būk mokslin
čiai, bedieviai daktarai pjaus
tė žmogaus kūną ir jieškojo 
dūšios, girdi, kur jie ras dievo 
galybę ? Reikia priminti, kad 
į pabaigą misijų, kaip moterys, 
taip ir vyrai turėjo masiniai 
maršuoti iš lietuvių bažnyčios 
į airių. Taip ir vargina bied- 
nus darbininkus.

Iš Darbininkų Judėjimo
Darbininkiškos organizaci

jos stropiai rengias prie ap- 
vaikščiojimo pirmos gegužės, 
pasaulinės darbininkų šventės, 
ir prie Visuotino Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimo. 
Prie 
jimo 
jos: 
kp.,
gystė, Liet. Taut. Namo Drau
govė, Komunistų Partijos Lie
tuvių Frakcija, Birutės Drau
gystė,. ir iš Brocktono žydų 
Mothers’ Lyga, šios organiza
cijos daro planus, kaip įtrauk
ti prie paminėjimo Pirmos Ge
gužės Brotherhood unijos lo-

Iš Dirbtuvių ir Darbų
Ayer Mill dirbtuvės kelių 

skyrių darbininkai sustreika
vo. Sukimo ir verpimo skyrių 
darbininkai gauna tik 2-3 die
nas dirbti, o kiti, katrie buvo 
naujai priimti, visai atleisti, 
palikti ant “dievo burdo.”

“Rombinių” skyriaus, tai 
yra, karšėjams įveda pagrei
tinta sistema.

“Rombai” taip greitai suka
si, kad darbininkas negali spė
ti darbą padaryti tinkamai, o 
jeigu darbo gerai nepadarai, 
tai žinok, kas tavęs laukia, 
nuo bosų gausi tiek ir 
tiek riksmo, o dar ir gauni 
eiti namo. Darbininkai turėtų 
užprotestuoti prieš tokią sku- 
binimo sistema, v

“Lūmfikseriai” jieško pa
gelbos pas prezidentą Roose- 
veltą. Balandžio 15 dieną jų 
susivienijimas Pacific Mill ra
yon skyriaus pasiuntė prezi
dentui telegramą. Ir kokios 
gi pagelbos jieško ? Ogi, vot, 
kad sulygintų algas tarpe 
North ir South darbininkų. 
Tas reiškia, kad Northų dar-Į 
bininkams būtų vienu doleriu 
algos numuštos, nes jie dabar 
gauna po $13 minimum algos, 
o Southuose tegauna po $12. 
Girdi, kada būtų lygios algos, 
tai darbo bus daugiau. Tą pa
tį daro ir Mass, valstijos gu
bernatorius, kad sumulkinti 
darbininkus. Ir “lūmfikseriai”, 
sumulkinti kompanijos agentų, 
reikalauja ne pakelti algas, 
bet sumažinti, bet, žinoma, ne 
sau, o darbininkams. Mat, jie 
gauna po $25 į savaitę, o au
dėjai tik po $13. Audėjai dar
bininkai turėtų užprotestuoti 
prieš tuos kompanijos agentė 
liūs ir darbininkų išdavikus.

Kunigai vėl liepia darbinin- 
kus-keikti komunistus. Balan
džio 16 dieną vėl Knights of 
Columbus 67-tas skyrius pri
ėmė rezoliuciją prieš komu
nizmą. Tas pats durnius legio
nierių komandierius iš Lowell 
ponas T. Hayes rėkė, kad grū
moja pavojus iš 
Girdi, labai didelė 
propaganda eina 
dentų ir turi būt
kirstas, nes galinti visa Ameri
ka paraudonėti nuo komuniz
mo. Mat, tam ponui komuniz
mas yra baisus daiktas, nes 
prie komunizmo jis negalėtų 
darbininkus mulkinti, arba tu
rėtų pats sau duoną užsidirbti.

Man regis, kad darbinin
kams nereikia bijoti komuniz
mo, nes jis 
darbininkus 
nes letenos, 
nenaudėlius
agentus privers naudingą dar- 

dirbti.

Skerdyklose Daug Darbininkų 
Paleista iš Darbo

Ypatingai balandžio 16 ir 17 
dienomis skerdyklų kompani
jos atleido iš darbo tūkstan
čius darbininkų. Daugeliui 
įkalbėta kad tik keliom die-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
wl^niuotas 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:
1439 South 2nd Street,

Lietuviu Anglių Kompanija
rūšies ir pilnas svoris—2000 svaru
tonas, tai legaJiškas svoris.
tome greit i jūsų namus.
isitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Į NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Nepaprastos Prakalbos

Šį ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vakaro, Liet. Piliečių Kliubo 
svetainėj, 80 Union Avė., kam
pas Stagg St., Brooklyne, įvyks 
nepaprastos prakalbos kokių 
per eilę metų nėra buvę. Jose 
kalbės bent kelių vietos orga
nizacijų kalbėtojai, kuriuos 
nominavo tų organizacijų at
stovai, dalyvaujanti Lietuvių 
Bendro Fronto Gegužinės Ko-

John Orman

iš

Pagelbėkit Paskleisti Lapelius važinėjimas ta linija kelioms Brookly .......
* xrolondnmc! hmm qh qt nrl vi* Q Q crnrh a

Lietuvių Bendro Fronto Ge- Sakoma, nuostolių padaryta už Į rių keturių teatrų lokalų 
gūžinės Komitetas išleido pui
kų gegužinį lapelį. Ant vienos 
pusės yra kvietimas į masines 
prakalbas, kurios įvyks šį ket
virtadienį, Piliečių Kliube, 
taipgi gegužinės demonstraci
jos kelrodis. Ant kitos pusės 
yra trumpas paaiškinimas ge
gužinės istorijos ir jos reikš
mė darbininkams. Tie lapeliai 
platinta; prie bažnyčių sekma
dienį, bet negi visi lietuviai ei
na bažnyčion, tad lapelių dar 
dikčiai yra ir per likusias tris 
dienas reiktų išplatinti. Paim
kite jų ir paskleiskite tarp lie
tuvių savo kaimynų, šapose 
visur.

;ne. Atsakydami į drau- 
valandoms buvo sustabdytas/smę, apie 800 darbininkų, na- 

nų iiciuiių letiuiy SU-

sirinko prie minėto teatro šeš- 
' n ^Tnlrnvn iv’ 11 i’ATO Ir £1 Vl„

są gatvę, sulaikydami visą te
atro biznį. Dar daugiau, Ame
rikos Legiono nariai vadovavo 
pikietui. Streikui vadovauja 
bendras 4 lokalų komitetas.

$500,000. Daug gyvenančių
toj apielinkėj turėjo prasiša- ’ tadienio vakarą ir užtvenkė vi- 
linti iš namų, nes smarvė buvo 
neįmanoma.

buvo1 šaukti atvirutėmis ir 
“Laisvę” gerai garsinta, 

suėjo ne- 
Supraiitama, kad dau-

ir

Gegužinčs Komitetas.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Frank Preubig, 68 metų, 

vargbhįijin&a'įs, mirė besėdėda
mas ’bą/myęidj, 382 Onderdonk

at-

Konferencija Del Harlemo 
Padėties

įvairios orga- 
konferenciją 
St. Phillips

Pašalpinės ir 
nizacijos laikys 
23 balandžio, 
Church Auditorijoj, 214 W.
134th St. Konferencijos tikslas 
yra nuodugniai ištirti ekono
minę, socialę ir politinę padėtį 
Harleme, kas buvo priežasti
mi kovo 19-tos sukilimo, taip
gi išdirbti planus tuojautiniam 
veikimui pagerinimui tų sąly
gų.

kalbės varde APLA didžia
jame gegužinės mitinge šį

ketvirtadienį.

mitete. Komitetas susideda
atstovų Liet. Am. Piliečių Kliu
bo, šv. Jurgio Draugijos, Lie-i
tuvių Darbininkų Susivieniji- j

mo, Augščiausios Prieglaudos j SoCialistU PaitijOS GlUPČ
Lietuvių Amerikoj, Am. Ko- v_. . - n 1 r*

kcijos, Amerikos Lietuvių Dar- Pereitą šeštadienį Bendro 
bininkų Literatūros Draugijos, Fronto Gegužinės Komiteto 14 
Lietuvių Darbininkų Draugijos atstovų lankėsi Darbininkų 

Gegužinės Konferencijoj, so
cialistų vadovaujamoj, su pa
siūlymu bendrai apvaikščioti 
Pirmą Gegužės. Komiteto pa
siūlymai ant tiek prielankūs 
socialistams, jog tereikalavo, 
kad Bendro Fronto Gegužinės 
paradui leista būtų maršuoti

Iš TDA 17 Kp. Susirinkimo
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo susirinkimas buvo 
pereito trečiadienio vakarą, 
“Laisvės” svetainėje. Nors na
riai 
per
bet į Susirinkimą ’ 
daug.
•gelis atviručių nepasiekė drau
gų dėlto, kad iššikraustę, ant
rašo kuopai nepriduoda.

Pats susirinkimas man
rodė gana gyvas ir daug nau
dingo darbo atliko. Naujas 
organizatorius atliko savo už
duotį vidutiniai. Tom Mooney 
pagalbai paaukota $3. Gallup, 
New Mexico, areštuotiem ir 
kaltinamiem žmogžudystėje 
nekaltiem darbininkam greitai 
pagalbai paaukota $2. Tik 
labai bloga, kad Scottsboro 
bylai nei dolerio neaukavo ir 
tik 3 draugai tepaėmė po 
blanką tam tikslui aukų rinki
mui. Scottsboro štampų 
kas nepaėmė pardavimui, 
jų buvo gauta net 500. 
gana bloga.

Per -organizatorių pakeltas 
sumanymas pakeisti kuopos 
vardą iš numerio kokio nors 
draugo, kovojusio bėi žuvusio 
už’darbo klasę, vardu. Drau-

nie-
nors
Tai

dinti darbininkus su tuo pui
kiu laikraščiu ir pasidaryti 
keletą centų. Užsakymus su- 
pinigais priduokite ne vėliau 
24 balandžio. Williamsburge I 
galima užsisakyti K. P. Sekei-, 
jos raštinėje, 68 Graham Ave., 
arba 50 East 13th St., New 
Yorke.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y, ~

Linksmas Kriaučių Lygos Vakarė
lis Ridgewoode. Įvyks šeštadieni, 27 
<1. balandžio, J. Adomėno Svetainėj, 
69 Irving Avenue. Kviečiami visi 
kas tik mylit linksmai laiką praleisti 
ir smagiai pasišokti prie geros muzi- l 
kos. Tikieto kaina tik 25 centai as- Į 
menini.

(96-98)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.”

Kriaučių 54 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks 24 d. baĮandžio

tainėj, 80 Union Avenue. Visi daly
vaukite laiku, nes yra daug svarbių 
dalyku aptarti.

(96-97)

Ave.- 'Ridgewoode. Atėję baž- I (April) 7:30 vai. vakare, LAPK Sve-
7 > T.nmpi xi) llninn Avohhp Vici rlalv-.

nyčion moterys rado jį sėdint.
Jis joms atrodė perdaug ra
mus, tačiau nekreipė daug a- 
tydos. Kada jos rengėsi išeiti, 
jis vis atrodė tebemiegąs. Ta
da jos pasakė bažnyčios pri
žiūrėtojui ir tam kumštelėjus 
pašonėn sėdėjusis nuvirto nuo 
suolo.

namas 
Sunset 
jtaisy-

Dabar esančią Prospect 
Parke gelių parodą sekmadie
nį atlankė 70,000 žmonių. 
Paroda dar tesis nuo 10 ryto 
iki 8 vakaro kas dien per se
kamas dvi savaiti.

Jaunimo Balius Perkeltas J 
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 dieną.

Parengimas įvyks toje pa-
gas Mureika ihgi sakė apie tai į čioje yietęjė, Lietuvių Ameri- 
jau sfenai galvojęs, kad tikrai I k°s Piliečių Kliubo svetainėje, 
yra reikalingas1 kuopai vardas 80 Union Avenue, Brooklyne. 
vietoje numerio. -Paduoti šie: v-isi .parduoti tikietai bus geri 
Kapsuko; -taipgi du iš Lietu- del gegužės. 19-tos dienos. Visi 
voj sušaudytų Giedrio ir Požė
los, bet pasirodo, Ikad tokiais 
vardais kuopos gyvuoja Det
roite- ir C h re a go j. Tad pfa-Iik- 

------ ‘ . . j ta f organizatoriui gauti infor- 
paskui socialistų kontroliuoja- (macįjąS> Loki vardai nukentė- 
mą Darbininkų Konferencijos jusių draugų nėra užimti, 
paradą, ir kad dar prieš Pir- . ... > . .

j Gegužės būtų išleistas, ^as Kuopoje Yra Taisytina? 
sei. Tai bus įspūdingos ir pa- abiejų komitetų bendras, pa
mokinančios prakalbos, kurias reiškimas, autorizuojantis ben- 
visiems verta išgirsti. Įžanga cĮra paradą. Į tai gavo atsaky

mą, kad pas juos kartą nubal- kalbėjimąsis nutraukia daly- 
suota nedalyvauti bendroj de- vių mintis nuo visos eigos. Juk 
monstracijoj ir jų komitetas 
neturįs teisės dalyvauti ben
droj demonstracijoj.

Nežiūrint šio nepavykusio 
žygio, Bendro Fronto Geguži
nės Komiteto sekretorius, Carl 
Brodsky, pareiškė, kad šis žy
gis dar nepaskutinis. Sužinota, 
kad Darbininkų Gegužinės Ko
mitetas laikys kitą posėdį ba
landžio 26, pačiose gegužinės 
išvakarėse, kur Bendro Fronto 
Gegužinės Komitetas ketina 
dar siųsti savo atstovus.

Atrodo, kad tūli socialistų 
vadai nepajėgs įmatyti reikalo 
bendro darbininkų fronto, kol 
neliksis, generplais be armijos. 
Ir juo greičiau eiliniai nariai 
suteiks jiems, tą supratimą, 
tuo sveikiau bus revoliuciniam, 
darbininkų judėjimui., v . ,

Iki šiol žinomais kalbėtojais 
nuo dalyvaujančių draugijų 
yra R. Mizara, L. Prūseika, J. 
Orman, D. M. šolomskas. Ren
gėjų nusistatymas yra gauti 
kalbėtojus iš visų dalyvaujan
čių organizacijų, kad sudary
ti tikrą gegužinės symposiu- 
mą. Kalbama bus apie Pirmos 
Gegužės istoriją ir jos šiandie
ninę reikšmę darbininkų kla^ ma 
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veltui. Rengkitės dalyvauti pa
tys. Raginkite savo bendradar
bius šapose, taipgi savo na
miškius ir kaimynus.

Yra Taisytina?

Svarbiausia, tai duoklių pri
ėmimas per visą susirinkimą 
turi būti panaikintas, nes tas

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda 8-nių šeimynų 
labai pigiai prie pat parko, 
Park. Namas yra su visais
mais. Priežastis pardavimo, vyro 
mirtis. Kreipkitės prie Mrs. Klimas, 
615—41st Street, Brooklyn, N. Y.

(95-100)

PARSIDUODA
Parsiduoda valgykla (restaurant) 

su visais moderniškais įtaisymais. 
New Yorko Mieste. Biznis randasi 
geroj vietoj ir išdirbtas per daug me
tų. čia galima jsigyti gerą biznį ir ’ 
padaryti tinkamą pragyvenimą su 1 
visai maža suma pinigų.

Del daugiau informacijų, kreipki
tės “Laisvės” ofise.

(94-99)

draugai, kurie pardavė tikie- 
tųs, yra nuoširdžiai prašomi 
pranešti pirkėjams apie šį per
kėlimą.

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant 
BAR & GRILL 

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gerimai—alus, 
degtinė ir importuoti likeriai

Skanūs vdlgiai ir 
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Lšdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo "Laisvės’* Svetainės

License L-1870 Tel. Štagg 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.
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Painters and Carpenters

IW0 Apvaikščios Penkmetinę
ational Workers Or- 

Lietuvių Darbininkų 
sesutė organiza- 

gegužės 5 d. apvaikščios 
penkių metų sukaktuves 

ą trečios konvenci- 
masiniu mitingu didžiu- 

Garden svetainėj, 
o milžinišką organi- 

augimą ir įtaką darbo 
Tas taip pat teikia ir 

daugiau energijos 
LDS.

Susivien 
cija, ge; 
savo pe

bu-

33 Pikietus
užpuolė ramų tran- 

darbininkų pikietą, įvy- 
sekmadienį, puoš- 

5th Ave., New Yorke, ir 
23 vyrus ir 10 moterų!
dalyvių. Minėtas pi- žiniškas gaisras New York 

buvo prieš Fifth Ave. Dock Co. popieros, gumo san- 
Co. kuri pravarė dar-1 dėliuose prie Furman ir Clark 

už rašymąsi į uniją. į Sts., Brooklvne. Gaisras .praši- 
sudarė įspūdingą( dėjo šeštadienį per pietus ir 

Vyrai busų kėravoto- 
konduktorių uniformuo- 

jų žmonos ir vaikai
2 iki 10 metų, nešini iš- 

ragino publiką nevaži- 
busais, kadangi savi- 

verčia darbininkus dirb- 
sąlygos, o sto- 

unijon pravaro iš dar- 
rašė: “Roosevel- 

organizuotis—kada 
kompanija išvijo.

gana NRA. Mums rei-
, ne NRA Tarybų.

Daug Nukentėjo Nuo Gaisro
Pereitą šeštadieni iškilo1 mil- 

New

čion ne apdraudos ęrganizaci- 
ja, ne. šimtai dolerių suplau
kia. Duoklės turėtų, būt pri
imamos prieš susirinkimo ati
darymą ir per dienotvarkyje 
paskirtą punktą.

Kitas gana blogas dalykas, 
kad kuopa neturi korespon
dento. Kitame susirinkime tu
rėtų išsirinkti. Ateinantis susi
rinkimas bus 15 gegužės, 7:30 
vai. vakaro, “Laisvės” svetai
nėje.

O už vis blogiausia, kad mų- 
;sų komunistai TDA visai ap^- 
leido. Mat, laukia keptų kar
velių. Palaukite, draugučiai, 
jum greičiau,'negu kitiem pri
sieis šauktis ;TDA‘ pagalbos, 
apie tai nereikia aiškinti.'Ne 
tik kad‘jūsų1 vieta yra Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo kuopoje, bet ją turite drū- 
tinti-budavoti.

“Labor Defender” labai 
naudingas ir kiekvienam na
riui reikalinga jį skaityti. Iš
eina kartą į mėnesį. Kaina tik 
TOc. Gegužinis išeis specialia 
numeris, 24 balandžio jau bus 
gatavas. Viena kuopa iš anks
to užsisakė net 500 kopijų. 
Ką mūsų kuopa darys? Na
riai ir visi turėtų žinoti, kas 
organizacijoj dedasi, o žinoti 
negali, jei organo neskaito.

AŠ ne tu.

Gegužinės Bankietas
Komunistų Partijos 6-ta 

Sekcija rengia puiku 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-

ROBERT LTPTOiN
, {staiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

h Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

lieps 
lausėm 
fums gi

tęsėsi per visa dieną sekma
dienį. Ligonbučiuos randasi 33 
gaisrininkai sužeisti, apdegę 
bei nuo apsvaigimo dūmais. 
Mažesnių sužeidimų bei ap
svaigimo dūmais atsitikimų 
buvo arti 250. .

Gaisre nukentėjo ne vien tik 
gaisrininkai. Debesiai dūmu 
veržėsi į netoli esančią IRT 
subvę ir daugelis iš keliau
jančiu apsvaigo nuo dūmų; 
privažiavus Wall St. stotį tu
rėjo juos gabenti ligonbutin ir ford Teatrą, 552 State

Pikietai Laužo Drausmę
< Pereito penktadienio popie
tį teisėjas Mitchell May išda
vė uždraudimą pikietuoti Ox- 

St.,

TBMMF žemos
Kainos

Vedybių it 
Susižeidavi- 

■BHHI mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
• 701 GRAND STREET

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kįtpkių t grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

į Reikalui esant 
ft ir padidinu to- 
jkio dydžio, ko- 
ikio pageidauja- 
' ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

512
JONAS STOKEŠ

Marion St., kamp. Broadway 
Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. 7.

Tel.: Glenmore 5-6191

Harry’s Cafe |
Kur Geri Draugai Susieina O 

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

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

Smagiausia Vieta Mieste g 
, Specializuojasi Įvairiais Žuvų g 

Valgiais (Sea Foods) S 
~~~ MOTERIMS7STALAĮ 2 |

BUSINESS MEN’S LUNCH g 
HARRY SLOBODIAN g 

Savininkas A - s 
Bell Phone Poplar 9257 ?

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckbelmer’s Sons, Ino.

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.

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.

Te!.: Foxcroft 9-6901

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIETUVIŲ

Vah’zŲ Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimų šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

: 529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i ę os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų Ligos, 
Mėšlažarnls Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų {degimas 
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
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Ave. ir Irving PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




