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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

KRISLAI
Gegužinė ir Biznis. 
Sklokos “Tinginiai”. 
Spaudos Darbai. 
Mėtymas iš Unijų.

Rašo S. LAISVIETIS.

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

Pasaulį!

New Yorko biznierių orga- 1----------
nizacijos atkakliai reikalauja, 
kad policija nukreiptų komu- 
nistų-bendro fronto gegužinę* ------
demonstraciją kur į pavande-'No. 101 
nius ir tuščius pakraščius. Jie 
kelia skandalą, kad demons
travimas vidurmiesčio gatvė
mis Pirmojoj Gegužės “užmu
ša jiems biznį” tą dieną. Ka
pitalistiniai gi laikraščiai pa
deda reakciniams biznieriams 
kelti lermą prieš “raudonųjų” 
maršavimus.

Yra eilė patriotiškų, ir reli
ginių švenčių su parodomis, 
gatvėse, bet tie ponai del to 
nesiskundžia, kad jiems biznis 
gadinamas. Tik prieš vieninte
lę metinę darbininkų dieną jie 
rėkia, iki ausų išsižiodami. Ir 
tai suprantama ne vien del biz
nio puldymo. Nes pačiai gegu
žinei demonstracijai prisieina- 
pirkti daug popierų, sunaudo
ti nemažai maliavų ir kitų me
džiagų ; be to, darbininkai, už
baigę demonstracijas, duoda 
biznieriams uždirbti: eina val
gyti, ko šalto atsigerti, perka 
papirosus, užsimoka už gatve- 
karius ir tt.

Taigi čia ne tiek biznio ga- oficįerjų ir jūrininkų negu 
dinimo klausimas, kiek buržu- v. j 
arijos neapykanta ir pagieža,1 ’ kongreSo skiriamų1 

revoliucinį darbininkų judėji
mą, kuris Pirmojoj Gegužės

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

l-MOJ GEGUŽES DEMONSTRUOKIM PRIEŠ KARĄ! UŽ S. S. R. S.

AMERIKOS LAIVYNUI i Hitlerininkai Nužudė Garsų Vokietijos VOKIETIJA STATO 
Mainieriij Vadą Hosemanną; Meluoja,

būk Jis Bandęs Pabėgti iš po Jų Arešto neša, kad Hitlerio valdžia 
----- :----------  'užsakė laivų statymo kom- 

BERLYNAS. — Fašisti- buvo sudegintas balandžio panijoms pabudavot dvyli
ką pojūrinių valčių (sub- 

i„ | Husemann buvo vienas iš marinų). Fašistiniai valdo- 
,šimtų politinių kalinių, ku- vai ir šiuo punktu laužo 
Iriuos hitleriškiai budeliai Versalės sutartį, kuri griež- 
Inugalabijo prisidengdami ,tai uždraudžia Vokietijai 
(melu, būk jie “mėginę pa-1turėti pojūrines valtis.

^a" bėgti.” 
Husemann buvo Vokieti- 

ų i ros, pasklido ta žinia, tai jos Angliakasių Federacijos 
i pinigų jūriniam ir oro apsi-, Hitlerio propagandos mini-.prezidentas ir socialistų at- 

_ ___  ______ „ .. ginklavimui, daugelis. milio- -steris pareiškė, būk Huse- stovas šalies seime. Per
paroduoja savo spėkas ir mo-,nų dolerių dar bus paimta is mann “bandęs pabėgti,” be- į daugelį metų jis buvo ir na- 

minias! vadinamo viešųjų pašalpimų 1 ga^enant Bochumo į rys Tarptautines Mainierių 
koncentracijos stovyklą; to- Sąjungos Pildančiojo Komi- 
del ir nužudytas. Jo kūnas teto.

457,805,260 DOLERIU
WASHINGTON. — Jung

timi! Valstijų kongreso at
stovi! rūmas 289 balsais 
prieš 56 nubalsavo paskirti 
šalies karo laivynui $457,- 
805,261 išleist bėgyje 12 mė
nesių. Taip pat nutarė sta
tyti 24 naujus karo laivus 
ir 555 naujoviškiausius kari
nius lėktuvus, o laivyno tar
nybai paimti 11,677 daugiau

Mainierių Vadų Husemannų; Meluoja, 
būk Jis Bandęs Pabėgti iš po Jų Arešto

Ragina ir Socialistus ir Darbiečius į 
Bendrą Frontą—Atmušt Hitlerio ir Kt.

Imperialistą Pasimojimus ant Sovietą
J '

i

•I'

bilizuoja darbininkų i
naujoms kovoms už tuojauti-, darbų fondo. Kariniais pri- 
nius reikalus ir už galutinąjį 
pasiliuosavimą.

si rengimais dabar Amerika 
toli prašoka visas kitas im
perialistines šalis.

Naktį iš Utenos slaptai p-a-1 
bėgo “Klaipėdos” kepyklos | 
savininkas palikdamas skolų ;

| net moksleivius nuskriaudęs, 
palikdamas neatkepęs duoną 
iš paimtų iš jų rugių.

P a s k u t i n iame numeryje 
“Naujosios Gadynės” Prūseika 
dūsauja, kad jo draugijos na
riai “aptingę” ir tik keli tesi- 
darbuoja gavimui naujų skai
tytojų. Sako, gėda, kad skloki- 
ninkai vos-nevos tegali išlaiky
ti vienintelį savaitraštį.

Bet ar vienoje tinginystėje 
klausimas? O gal Prūseika ne
mato, kad daugelis darbinin
kų, kurie buvo nuėję su sklo- 
ka, pradeda apsimąstyti, kokio 
nenaudingo darbo ramsčiais 
jie daromi? Ką gero skloka su 
savo “Naująja Gadyne” įnešė 
į revoliucinį lietuvių darbinin
kų judėjimą? ką “pataisė,” ką 
Prūseikos-Butkaus partija da
vė tam judėjimui apart šiek 
tiek žalos tūlose vietose ?—Tai 

’ yra klausimai, kurie išsivysto 
* galvose klasinių darbininkų, 

turėjusių nelaimės patekti į tą 
kompaniją.

Kai kurie draugai iš koloni
jų užsipuola “Laisvės” admi
nistraciją, kad veltui nepadaro 

» plakatų. Draugai, apsimąsty- 
kyte, iš ko pasilaikys ši visų 
revoliucinių darbininkų bend
ra įstaiga, jeigu dovanai atli
kinės tokius darbus? Kas, kas, 
bet jau senesnės, skaitlingos! ATHENAI _
lietuvių kolonijos tikrai turė
tų ir galėtų apsimokėti už 
spaudos darbus. Tebūnie tatai 
priminimas tūlų didelių kolo
nijų draugams.

niai cenzoriai iki šiol laikė .20 d. 
užgniaužę faktą, kad nazių 
policija nušovė Fr. E. Huse- 
manną, tarptautiniai žino
mą Vokietijos mainierių va
dą, 61 metų amžiaus, 
bar, kada, nežiūrint cenzū-

HITLERIS KAIPOAREŠTAVO ŠILKO
DAŽYTOJŲ VADUS W0 AGENTAS’’

PATERSON, N. J.—Tapo 
areštuoti Charles Vigorito,

PO ATSIŠAUKIMU PASIRAŠO IR LIETUVOS
< KOMUNISTŲ PARTIJA

Dešimt Komunistų Partijų, tame skaičiuje ir Lietuvos 
Kom. Partija, šaukia darbininkus, kad šiemetinius Pir
mosios Gegužės apvaikščiojimus padarytų milžiniškais iš
stojimais prieš karą, už Sovietų Sąjungos apgynimą ir 
prieš fašizmą, kuris yra aršiausias karo kurstytojas: .„'J

“Visų šalių darbininkai, vienykitės!'
Visų šalių darbo žmonėms, vyrams, moterims -ir jau

nuoliams! Visiems norintiems palaikyt taiką! Visiems 
imperialistinio karo priešams!

“Vokietijos fašistinė valdžia įvedė verstiną visuotiną 
tarnybą armijoj. Civilį Vokietijos orlaivyną jinai jtrau- 
kė į kariškas oro jėgas, žmogžudiškas fašistų režimas, 
įvesdamas verstiną kareiviavimą, pereina iš pirmesnio 
slapto ginklavimosi prie įkaitusio viešo ginklavimosi; ir J 
tuomi suteikia visų imperialistinių šalių kariškoms parti-

CLEVELAND, Ohio. — 
Policijos nužudytus du len
kų vaikus laidojo 3,000 žmo
nių. Balandžio 26 d. 500, 
išstojo į protesto demonst-
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racija pries ta policijos bu- joms naują priekabę leistis į dar beprotiškesnes ginklavL
t

j 
d

delvstę. Išrinkta komitetas, 
sudarytas iš 10 žmonių, rei
kalaut nubaust žmogžudžius , programą; ji tuojaus gręsia kaimyniškoms šalims. Vo-f 
ir atlyginti nužudytų vaikų kietijos fašistai tiksliai ir sužiniai veda į naują imperil, ; 

i tėvams. ' . jlistinį pasaulio karą. Jie taiko savo durtuvų smailgalias,,
Lietuvių • Lvros Choras savo kanuolių gerkles, savo lėktuvus prieš Socialistines^ 

bal. d. nusitarė maršnoti ^bos Šąlj, prieš Sovietų Sąjungą... I Irn i i « rl r* trini rlnv

sic i i kareiviai ir pereito pasaulinio karo aukos!

mosi lenktynes....
“Hitlerio valdžia deda karą į tuojautinę savo darbų

BERLYNAS.—Balandžio 1
26 d. Nordiškų. i Pagonių v. .

gegužinei d e m o nstracroi.
krikščioniškas ,4:3? vaL surinks n.-ie SIo-

Darbininkai ir darbininkės, visi darbo žmonės, buvu- 

“Vokietijos imperialistai tik su pagelba kitų imperia- “
RrilIMnaiKinę Kmnfti: iprezidentaS budimų draugija sušaukė masinį ri 
Dl dllgldl MUS Ildlllvd Dažytojų Unijos lokalo, ir Tingą prieš krikščioniškas i - y . v ~ ' . . "voKieujos imperialistai lik su pageioa kilu i m peria- w ,

'tikybas, o už senovės vokie- vert,an Auditomns, E. ir i listinių šalių tegalėjo įvykdyti savo apsiginklavimo pla-Dom Ammirato. to lokalo | ____
i warran- čių stabmeldžių religiją. Su- 9^a,_r p’atvvL

H n 1 • Hff i Dom Ammirato. t r er renkis MetllS delegatas. Arešto ________ c
WASHINGTON — Vai tus jiems iš5m® savininkai ,ėi0 virš 15 000 naziu šturmi-iC'p'"‘,and° ’’ztry- Lenkija remia ginklavimąsi Vokietijos fašistų. Žingst—

diskas darte anvskaitu biu-.McLean Piece Dve dirbtu-'ninku ir kitų tokiu.' Prakal- šios 'žingsnm eidami su imperialistine Vokietija, Jųdviejų
ras atranda, jog šiemet mai-ivfs. kurios darbininkai nėr-jbas sako prieš liuterionių ' 
sto produktai yra 7 nuošim- eitą ketvirtadieni išėjo strei-|jr katalikų religijas grafas dalyvaukime, 
čiais brangesni negu metai lian. Mat, sustreikavę jie Ernst zu R,evente]pw ir 
atgal. Bet tikrumo! jų kaj- sudaro smarku • " ‘ 1
na virš 20 nuošimčių augs- “navaiš^n” tūlus streikbn-1 
čiau pakilus. Prie valgio To^el miniai vadai 

■?« -iM“" 
n a i k i n damas vadinamus I muštynes, 
“perviršius” lauko ūkio pro-l-------------------

Visos

ŠIOS l
dwiins pavaikščiojimą. Visi

J. Mažeika.
pikieta ir,prof. J. W. Hauer, kuriem

. . . .  ‘rto,,f“ng,i Nėra Vilties Delei

nprknnčinin dnlprin ^vprtp i Norėio Suderint Nevaperkančią ją dolerio vertę. 
Todėl pragyvenimas darbar 
brangesnis, negu bet kada 
per 5 paskutinius metus.

Graikijoj Sušaudyta Du

“Užburtas Mergaites”
PANAMA. — Dvi San 

įBlas indijonų mergaitės, 13 
ir 18 metu amžiaus, per 

Generolai Sukilėliainaktį bėdodavo, «arbinda-

Nors mitingas buvo “nor- 
dišku pagonių,” tačiaus pro
fesorius Hauer savo kalboj 
tvirtino, kad “dievo valia 
iiems apsireiškė per Adolfą 
Hitlerį,” kaino naujausią 
savo “pranašą.”

Naikina Visus ne Nariu
mos medinį, dievuką palei! I 9;įr9črinc VnLirfimi 
savo šėtra. Pagalbaus, su- LdlKrdSClUS YOKieilJVJ 
sirinko indiionų vadai ir nu- BERLYNAS. — Hitlerie- 
snrendė, kad mergaitės yra gjų Valstybės Spaudos Rū- 
“piktos dvasios ansėstos”; mo prezidentas Max Amaną 
todėl tun but sudegintos. jgĮeij0 įrjs įsakymus, i kurie 

turės sunaikint “nepriklau-

Graikijos ‘ 
karo teismo nuosprendžiu ‘ 
liko sušaudyti gerierolai Ki- ' 
missis ir Papoulas, Respub- ' 
likos Apgynimo Sąjungos 
vadai, kurie nesenai buvo A . , r .
padarę sumoksią per sukili- Į^Ple niisny^ndi kas tai................. ..............______
mą nuversti dabartinę Tsal- ipj’an2es^ ir merSa1’ somus” buržuazinius, religi-
dario fašistų valdžią.

Graikijoj neramu, ir griež
čiausiai cenzūruojama spau
da, telegrafas ir telefonai.

BERLYNAS. — Hitlerio

nūs. Kariškai-fašistinė Japonija ir Pilsudskio fašistų * 
> fašistu. Žingsnis

šalių valdovai vis drūčiau ginkluojasi Užpulti Sovietų 
Sąjungą.

Skurdo Sumažėjimo

Fašistų Rėmėjai
“Iš visų imperialistinių Šalių, Anglijos imperializmas labiau

sia padrąsina Vokietiją ginkluotis prieš Sovietų Sąjungą. Ka
riška partija Francijos imperializmo, vadai sunkiosios pramo
nės ir fašistinių gaujų, nuolat brukdami Francijai stipriau ap
siginkluoti, tuo pačiu laiku pritaria Vokietijos ginklavimuisi ir' 
stengiasi įtraukti Franciją į prieš-sovietinį frontą. Italijos fa- .' įstengiąs] jtrauKti rranciją j pries-sovietirų irontą. naujos

WASHINGTON_  Ame- kurie Visa pirmesne savo politika rėmė Vokietijos fašis-
rikos Darbo Federacija sa- ginklavimąsi ir kurie dabar pradeda grobimo kampaniją 
vo mėnesinėje biznio apžval- prieš Abyssiniją, dabar jie siūlo, kad kaipo sąlyga del Vokieti- 
goje apskaito jog dabar J0S atsiginklavimo pripažinimo, kad turi būt leista apsigink- 
virš 22,000,000 žmonių Jun. 
Valstijose gyvena vien iš 
pašalpų, tai yra daugiau ne
gu šeštadalis visų gyvento
jų. Sako, nors vietomis šiek 
tiek darbai pagerėję, tačiau 
per paskutinius dešimt mė
nesių čielas milionas dau
giau žmonių perejo gyventi 
vien iš pašalpų, išsibaigus 
visiems jų sutaupymams.

rikos Darbo Federacija sa-

■

luot Italijos sąjungininkams Horthy’o Vengrijai, Austrijai ir 
Bulgarijai.

“Dabar jau ginkluotas Vokietijos imperializmas daro viską, 
kad gaut tiesioginę sau paramą iš čechoslovakijos, Rumunijos,, , t , ■ /.*
Jugoslavijos ir Baltijos šalių, . . .prieš Sovietų Sąjungą.

“Visi, kas tik nori pastoti kelią kariškoms provokacijoms , 
Vokietijos imperializmo ir Japonijos ir Lenkijos, kaipo jo tai- 
kininkų, visi tie turi darbuotis, kad būtą įvykdytą Sovietų Są- 
jungos taikos politika ir padaryta Rytų. Sutartis delei tarpsa- 
vinio apsaugojimo taikos ir dabartinių rubežių toj srityj. Juk 
tai Sovietų Sąjungos taikos politika darė ir tebedaro rimtąją, 

P^uolamas, laikinas darbų Vokietijos fašistams, Japonijos militaristams, taipgi ir! i 
padaugėjimas per dvejus „L™• U karlskoms PartlJ°ms- Plėšusioms užkur-
paskutinius metus neikiek, 
nesumažino minių skurdo, o! 
ir daugelis gaunančių da-1 
bartinę menką pašalpą pa
lengva badauja,—sako Dar-

tės tapo išgelbėtos.

del unijos pripažinimo ir sąly- valdžia patvarkg visur ati- 
<rii naapnnimo. I , .. . , „ .

iš Darbo Fede-

lermą, kad Amerika šią va- je. Norintieji toliau savo 1

i buvo priversti prasišalint.

juodu, baltu ir raudonu ruo
žais.

ti naują karą.
Vokiečių Fašizmas Siekia Užkariavimų

“Vokietijos imperializmas ištiesia savo ranką, kad pasigrobt 
Klaipėdos kraštą, Danzigą, Austriją, šiaurinę Bohemiją, da^ 
niškąjį Slezvigą ir Pabaltijo šalis, tuo pačių laiku vis smar
kiau kurstydamas karą prieš Sovietų Sąjungą. Jis nachališ-

Plieno Darbininkų Unijos 
prezidentas Mike Tighe ntet su 
policija šalin nuvijo 70 dele
gatų iš 30 didelių kovingų lo
kalų, kuriuos jis suspendavo. 
Už ką? Už tai, kad jie reika
lavo organizuot neorganizuo
tus darbininkus ir streikuot

. taiką, o už karą.... • '
“Vokietijos imperialistai norėtų panaikinti Versalės sutar

tį, kurios naštą Jie sukrovė ant darbo žmonių sprando, bet to 
; vietoj jie pasiryžę išnaujo ir dar labiau pavergti ir prispausti 
i kitas tautas....

“1918 metais, kuomet Vokietijos imperialistai manė, kad jie

Komunistiniai ir socialdemokratiniai darbininkai, visų pa-
(Tąsa 3-čiam pusi.)

duoti pirmenybę fašistų vė
liavai su kreivu kryžium
prieš istorinę vėliavą su jos Jungtines Valstijas; kelia šėrininko jokiame laikrašty-,
Hindu r\niri5 n v»nn -> « v v
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* gų pagerinimo.
Keli metai atgal masiniai 

buvo mėtomi 
racijos unijų dailydės, siuvė
jai, mainieriai ir kt. už panašų 
“kairumą.” Tai buvo pamati
nė priežastis tuometiniam, or- 

» ganizavimuisi kairiųjų ir ne
priklausomų unijų. Bet dar ir 
po šiai dienai to “nesupranta” 
revoliucinių darbininkų prie
šai, posteringuodami, kad “ko
munistai skaldę” linijinį judė
jimą.

Ballston Sna, N. Y..— Su
streikavus 500 darbininkų 
American Odos Dirbimo 
Kompanijos, prieš juos tapo 
sutelkta ne tik vietinė poli
cija, bet ir valstijos kazo
kai.

nius ir profesion. laikraš
čius bei žurnalus. ■. Kad jie 

Janonai Biją Užpuolimo Pas“?.a.vg. naz?ų taisykl§ms>
iv i n - , .lerinJnkams neuzten- .r*' ’7 • . kiau kurstydamas karą prieš Sovietu Sąjungą. Jis nachali$- *1S AinCFlKOS 1US6S '^a’ Tie laikraščiai arba tu- ko Federacijos vadų pada- atmeta Rytų Sutartį todėl, kad jis yra nusistatęs prieš 

t ; rėš visiškai susihitlerizuot, ryta peržvalga.
TOKIO. — Japonijos im- arba užsidaryt. Bus žiūri-' -------------------

periabstų dienraštis “Nichi ma> kad neliktų nei vieno Meksikos Sukilėliai BUVO 
Nichi” aštriai užsipuldinėia žydo ne tik leidėjo, bet ir fctelį

......... .   ! MEXICO, D. F.—Didelis . . ... . ____  
sąrą daro karo laivyno ma- 'laikraščius leisti, turės įro- būrys sukilėlių prieš valdžią !a.lmeję kar>»> taI jle padiktavo Brest-Litovsko sutartį. Jie 
nevrus “Japonu panosėje,” dyt “gryną savo arijų veis- buvo užėmę miestelį Canat- versT’s^Xune’ UkrataY“V^ietUoT’kolonii, TaVaikyt’unkk 
t!k už ^00 mylių nuo Japo- lę” bent nuo 1800 metų iki lana, Durango j. Susikirtime ]o3 išdraskymą> 0 Lietuvoj, Latvijoj ir E.tonijoj užtikrinLiL 

nijOS. Visi Japonų kapitali- dabar, be mažiausios gimi- užmušta pora policininkų, patavimą Vokietijos baronams....Panašą planą turi ir dabartį* 
stu laikraščiai smerkia Am- nystės su žydais. Laikraščių išrinkta keli tūkstančiai do- niaj Vokietijos fašistiniai valdovai, 
erikos lėktuvų stovyklų sta*.direktorius bei redaktorius lerių mokesčių iš biznierių;, 
tymą kaimynystėje Japonu tegalės skirti tik hitleriškis bet už dienos laiko sukilėliai 
jos valdomų salų. (spaudos diktatorius.
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Binghamton, N. Y

simą konvencijoj. Mes laukiame jūsų komi
teto įsteigimui vienybes.

Masinis Mitingas

Pirmos Gegužes apvaikščio- 
jimui masinis mitingas įvyks

Siuntimas delegato į Lietuvoje šaukiamą 
kongresą bus iškeltas prieš-fašistiniame su
važiavime, kuris įvyks šią vasarą Clevelan- 
de. Jei mūsų draugai dalyvaus Clevelando 
suvažiavime, tai manome, kad jie ras pro
gos pasakyti, kaip mes žiūrime į šaukiamąjį 
Kaune užsienio lietuvių kongresą...

gu. Tai 
žavimas 
kova su

to gelžkelio. 
Jeigu ne griežta Sovietų Są
jungos taikos politika, tai 
karas būtų jau senai įvykęs.

privi-
Ponas redaktorius n’eturėtų ant

O
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Plieno pramones darbininkai! Neleis
kit reakcininkams skaldyti darbininkų 
vienybę. Neleiskit jiems ardyti plieno 
darbininkų uniją! Reikalaukit savo vir
šininkų, reikalaukit Mike Tighe, ir visus 
kitus jo pasekėjus, liautis ardžius darbi
ninkų organizaciją!

Lietuviai darbininkai, dirbą plieno pra
monėje! Jūsų pareiga podraug su kitų 
tautų darbininkais kovoti už sugrąžini
mą į konvenciją išmestųjų delegatų, už 
vieną galingą plieno pramonėje darbinin
kų uniją!

Ateitininkų Slaptas Veikimas 
w Lietuvoj

Jau kelintu lygiai kartu Lietuvos fa
šistinėj spaudoj pasirodo straipsnių apie 
Lietuvos ateitininkų (katalikiško jauni
mo, kontroliuojamo kunigų) požeminį 
veikimą. Smetonos valdžios organas, 
“Liet. Aidas,” del to rodo didelio nepasi
tenkinimo. Girdi,

Ateitininkai su dvasinės vadovybes palai
minimu ėmė veikti ” p o ž e m i u o s ,” 
kitaip sakant, nelegaliai. Išeina taip, kad 
šiuo atveju dvasinės vadovybės nusistaty
mas nulėmė valstybės nusistatymą, kad do
roviniai jaunimo auklėtojai moko negerbti 
valstybės autoriteto ir niekinti jos įstaty- 

. mus. Ąr čia bereikia kalbėti apie tokio auk
lėjimo liūdnas moralines pasėkas, apie jau
nuolio galvosenos suanarchinimą, apie 
smerktiną autoritetų (valstybės ir bažny
čios) gradaciją? Ir kodėl taip daroma?... 
Slaptas ateitininkų veikimas atsirado ne del 
religijos persekiojimo, bet del to, kad neno
rima ii’ toliau atsisakyti nuo politinio, arba, 
teisingiau sakant,.. parti jin io auklėjimo mo
kyklos sienose.

Matomai, kunigų palėpinis darbas yra 
smarkiai prasiplėtęs, jeigu fašistų spau
da mato reikalo taip alarmuoti. Neturi
me platesnių žinių apie ateitininkų veiklą 
iš pačių ateitininkų, tačiaus, išrodo, kad 
būsim teisingi savo išvadose: ateitinin
kai ir visa kunigija nori būti Lietuvos 
valdytojais; nori prieiti prie valdžios lo
vio. Kadangi tautininkai-fašistai prie 
to jos neprileidžia gražiuoju, tai jie ban
do pavartoti slaptas priemones prisiren
gimui.

Pakrikimas
Krizis, matomai, apėmė ir lovestonie- 

čius—lietuviškus ir “angliškus.” Lietu
viški, prūseikiniai, nusitarė oficialiai šie
met dalyvauti Pirmąją Gegužės su Ko
munistų Partija (pereitais metais “gene
rolai” dalyvavo su socialistais, o “armi
ja”—su komunistais), na, o Lovestono 
“partija” ir šiemet eina su socialistais.

Del Visuotino Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimo (Clevelande) “opo
zicijos” sekretorius A. Matulevičius ra
šo:

sakė. Jie rėmė jliridenburgą, šaukdami 
savo pasekėjus už jį balsuoti ir sakyda
mi, kad tai būsiąs fašistams smūgis, jei 
Hindenburgas bus išrinktas. Hindenbur- 
gas buvo išrinktas ir atidavė galią fašis
tams, kadangi pats Hindenburgas buvo 
tokis pat.

Dabar matome to pasėkas: fašistai šau
do komunistus, šaudo ir social-demokra- 
tus, kurie nenusilenkia vergiškai prieš jų 
režimą. Husemanno tragedija yra ge
ras to pavyzdis.

Amerikoje taipgi padangė niaukiasi, 
fašizmas kelia savo galvą. Komunistai 
šaukia socialistus stoti į bendrą frontą 
ir kovoti, iki galima, kad neprileidus fa
šizmui įsigalėti.

Pirmoji diena Gegužės turėtų būti ta 
diena, kurią visi prieš-fašistiniai nusista
tę darbo žmonės sudarytų bendrą frontą 
kovai prieš karą ir fašizmą.

Lietuviuos darbinihkąios šiuo tarpu 
ruošiamasi prie Visuotino Amerikos/Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimo, kuris 
įvyks birželio pabaigoj ir liepos pradžioj 
Clevelande. Mes raginame visus lietu
vius darbo žmones, nusistačiusius prieš- 
fašistiniai, dalyvauti šiame judėjime.

Mūsų draugai privalo aiškinti socialis- 
tuo j autiems darbininkams, kad įsigalėji
mas fašizmo Amerikoj reikštų tą patį, 
kaip ir Vokietijoj ir kitose šalyse: baisus 
smūgis būtų visiems. Todėl dabar laikas 
prieš tai bendrai kovoti.

Kaip Gema SLA Nariuose Mintis 
Norėti Pinigų?

“Vilnis” rašo:

“Tėvynės” redaktorius pyksta ant SLA 
narių. Jis rašo:

“Pradėjus SLA Centro Raštinėje ir kuo
pose budriau pridaboti sergančius ir iš SLA 
pašelpą imančius narius, neišvengiamai pa
sireiškia stiprus nepasitenkinimas tarpe tų 
narių, kurių nusistatymu yra kuomažiausiai 
į organizaciją įmokėti ir kuodaugiausiai iš 
organizacijos gauti. Nestinga ir piktų prie
kaištų ir net pasikoliojimų Pildomosios Ta
rybos adresu, kam ji narius ‘skriaudžianti’.” 

Norėti sveikam pinigų už ligą, tai bloga.
Jeigu tokių narių yra, jie veikiausia ga

vo mintį skaitydami, ..kad pats ponas redak
torius už vieną savaitę seime pabuvimo, ša
lia savo algos, dar padU.ro ir kokius $98 
“kelionės ir sugaišties,” o kiti, sakysim, p. 
Gegužis, Gugis, Bagočius, padaro taip sau 
ir iki virš $200.

Taigi, ponai viršininkai viena ar dviem 
sąskaitom “kelionės ir sugaišties” išsiima 
daugiau, negu jie išviso įmokėję.

Nariai tai žino ir tūli gal nori tos 
legijos.
jų pykti, o jei pykti, tai pirmiausiai ant tų, 
kurie išima net ir nesirgdami, dargi gražiai 
laiką leisdami seimuose.

šypsenos

Gali Eiti Pėkščias
Ruošiantis kartą studen

tui ryte į mokslainę, tėvas 
jį bara, kad jaunuolis neturi 
noro aktyviai lankyti mo
kyklą, jis sako: “Tu, iš
dykėli! Matyt, visai neturi 
noro lankyti mokslainę?”

Jaunuolis: “Tėti, man rei
kalinga enciklopedija, kad 
toliaus lankyti mokslainę!”

Tėvas: “ E n ciklopedijos? 
Tau jokios- , enciklopedijos 
nereikia! Žiūrėk, ko dar jis 
neįsimislys! Į mokyklą tu

• Prieš Darbininkų Vienybės 
Skaldytojus!

Mikę Tighe, prezidentas Amalgamated 
Association of Steel and Tin Workers 
unijos; pasirįžo suskaldyti šitą uniją. Be
sitęsiančioj unijos konvencijoj Pittsbur- 
ghe, Šis reakcinis elementas išmetė iš 
konvekcijos 70 delegatų, kaipo “neteisė
tai išrinktų” arba kitokiomis priežasti
mis pamatuodamas savo reakcingus žy- 
gius. j

Pati šito Tighe žygio esmė yra tame, 
kad reakciniai elementai Amerikos Dar
bo Federacijoj nebegali ilgiau pakęsti ko- 
vingesnių unijistų veikėjų. Kaip Amal
gamated Association, taip ir visoj Ame
rikos Darbo Federacijoj šiuo tarpu dar
bininkai smarkiai kairėja. Kairėja ir 
dalis veiklesnių unijistų veikėjų, pažan
gesnių vadų. Jie nepasitenkina tokių, 
kaip Mike Tighe ir kt. nieko nedarymo 
politika, tylėjimo politika. Jie nori veik
ti ir įando veikti: organizuoja plieno 
pramcODės darbininkus ir ruošia juos 
streikui, kuris turės įvykti anksčiau ar 
vėliąuj Reakcininkų noru yra neprileisti 
plieno^ darbininkų streiko, todėl jie ir 
siuntai prieš ko vingesnį elementą.

■i Išmistieji 70 delegatų, tačiau, nenulei
džia r^nkų. Jie laiko savo atskirą kon-* 
ferendįją ir ten daro viską, kad suda
rius vienybę su pasilikusiais konvencijoj- 
delegatais—viso, sakoma, 88 asmenys.

Jie nenuleis rankų dirbę už vienybę. 
Savo 'pareiškime išmestieji aiškiai pa
sako

Vienybė turi būti pasiekta, nes to reika
lauja plieno pramonės darbininkų interesai. 
Maža Amalgamated Association negali atsi-

Taigi dar “sklokos” lyderiai nežino, 
ar “jų draugai” dalyvaus Visuotinam Su
važiavime, ar ne. Andai Prūseika išsto
jo prieš suvažiavimą. Tūlose draugijose 
(kaip draugai skaitytojai pastebėjo iš 
telpančių ‘L.” korespondencijų) Prūsei- 
kos pasekėjai darė viską, kad tiktai ne- 
prileidus tom draugijom prisidėti prie 
Visuotino Suvažiavimo kovai prieš karą 
ir fašizmą. “Opozicionieriai,” vadinasi 
veikė su fašistiniais elementais. Dauge- 
lyj vietų,* tačiaus, nepaisant jų pastangų, 
draugijos nutarė dalyvauti.

Dabar “sklokininkų’ ’ lyderiai mato, 
kad Visuotinas Lietuvių Darbininkų Su
važiavimas Clevelande bus didelis daly
kas, bus nepaprastas Amerikos lietuvių 
darbininkų, nusistačiusių prieš fašistus, 
jėgų mobilizavimas, todėl jie dar nežino, 
ką jie darysią.

Pakrikimas ir sususimas viešpatauja 
žmonėse, kurie neturi pozicijų ir nežino, 
kur jie stovi.

Mes, tačiaus, šaukiamės į visus eilinius 
“sklokos” narius dėti didžiausių pastan
gų už padarymą Visuotino Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimo pasekmin- 

bus didelis mūsų jėgų mobili- 
tokiam svarbiam darbui, kaip 
fašizmu ir prieš imperialistinį

kelį Japonijai ir Manchukuo 
—grįžo jos piliečiai namo. 
Prie to gelžkelio dirbo virš 
6,000 Sovietų Sąjungos pi
liečių. Jie grįžo į savo dar
bininkišką1 tėvynę su šeimy
nomis, kas sudarė apie 20,-

Skrajojanti Valtis
Jūriniai lėktuvai vis bū

davo j ami didesni. Franci j a ____ 7 _________ ___ ,
pasigamino jūrinį orlaivį, Į 000 žmonių. Daug prikentė- 
arba skrajojančią valtį “Lei- jo Sovietų Sąjungos darbi- 
tenat de Vessę-l^ari”, kuris'ninkai prie 11-

; yra vieųas i$ tų milžinų. Jis 1 
gali pasiimt) iki 24,00.0 lit
rų kuro ir atlikai dideles ke
liones. Tas orlaivis daro po 
230 kilometrų į yąlandją. Vi
duje yra du kambariai, ku
riuose įtaisyta po.22 krėslus 
.ir stalelius. Gretimai yra 
dar 6 kambarėliai, kiekvie
nas del dviejų asmenų. Šis 
orlaivis gali, vežti 72 keliau
ninkus ir turi 8 įgulos na
rius. Bet jis yra mažesnis 
už Sovietų orlaivį “Maksim

Augštis ir Sparta
Jeigu orlaivis keli desėt- 

kai metrų augštumoje nuo 
žemės gali daryti į valan
dą 250 kilometrų, tai jis iš
kilęs ant 15,000 metrų daro 
du kartus tiek arba iki 600 
kilometrų į valandą. Augš- 
čiau tai yra oras retesnis ir 
orlaiviui galima daugiau pa
daryti mylių į valandą. Bet 
augštumoje oro retumas vei
kia į orlaivio motoro tvir-Sausra-Smelis-Vargas

Du metus viešpatavo sau- tumą ir todėl orlaivininkys- 
sra piet-vakarinėse valstijų- tėj dedamos visos pasian
se. Pereitais metais daug gos orlaivių motorų tobuli- 
žuvo gyvulių ir javų. Šie-'nimui, kad jie tiktų ir didė- 

’ Įėję augštumoje.
š-kas.

i prieš bosų puolimus. Veikdami ben
ames galėsime suorganizuoti visus plie- 

(Brbininkus ir laimėsime geresnes darbo 
į- fe gyvenimo sąlygas. Jeigu mes pasiliksim 

įldalinę, tai pasiliks tarpas įsiskverbimui 
sustiprėjimui kompaniškų unijų, šian- 

mes turim susivienyti. Iškelkit šį klau-

“Nušautas, Kuomet Bandė 
Pabėgti...”

Balandžio 15 d. Vokietijoj buvo nušau
tas Fritz Husemann, buvusis Vokietijos 
Mainierių Sąjungos (unijos) prezidentas. 
Jis pašautas kelyje, vežant iš Bochum 
miesto į koncentracijos stovyklą. Fa
šistai paskui paskelbė, kad Husemann 
buvo pašautas, kuomet bandė pabėgti... 
Panašiai fašistai ; skelbė po kiekvienos 
žudynės, nes panagiu būdu jie yra išga- 
labiję šimtus komunistų.

Kuomet Husemann sužinojo, .kad, jį iš
gabens iš Bochum, tai jis sakė savo žmo
nai, atėjusiai atsisveikinti jį, kad jį vei
kiausiai žudys fašistai ir primes jam 
bandymą pabėgti, bet jis to nedarysiąs, 
bandysiąs užsilaikyti kuoramiausiai, kad 
nedavus jokios progos provokacijom.

Deja, budeliai surado progą ir šį vyrą 
nušovė.

Husemann buVo social-demokratas ir 
kadaise dalyvavo Prūsijos seime kaipo 
atstovas nuo social-demokratų partijos. 
Jis visuomet palaikė dešinįjį sparną; po
draug su kitais social-demokratų lyde
riais prieštaravo sudarymui bendro fron
to su komunistais.

Komunistų Partija atvejų atvejais; 
kvietė Vokietijos social-demokratiją su
daryti bendrą frontą ir kovoti prieš na- 
zius, bet socialdemokratijos lyderiai atsi-

met, kovo mėnesį, vėl persi
rito galingi debesiai smilčių, 
Tie debesiai buvo taip dide
li, kad Kansas valstijoje tū
lose vietose stovint vienoje 
pusėje gatvės, nesimato ki
tos pusės gatvės. Daiton 
apielinkėje į valandą ant 
vienos keturkampės mylios 
iškrito nemažiau 10 tonų į d geguž& Lictuvjų Svetai.
dulkių. Sunaikinta žolė, 
kviečiai ir kiti pasėliai. 
“New York Times” rašo, 
kad eilėje •valstijų javai nė- 

, galės augti. Tęfi| kur per
ėję tankūs snlelio debesiai, 
prasidėjo plaučių^ uždegimo5 
ligos ir kitokios darbb žmo-, 
nių nelaimes. Dulkių; debe-; 
šiai perėjo nūų O^lahdnios 
ir New Mexicoper Kansas, 
Iowa, Nebraska, Missouri, 
ir Colorado valstijas. Kiek 
retesni pksiekėiųėt iki New 
Yorko valstijos. Biedniems 
farmeriams ta§ padarė daūg 
nuostolių ir pagihide ligas ir 
vargą. Spekuliantai, kurie 
turi pilnus sandėlius grūdų 
ir kitokio turto, džiaūgiasi, 
kad dabar tą viską galės 
brangiai parduoti ir pasida
ryti gerus pelnus.

nėje, 315 Clinton St;, pradžia! 
7 :30 vai. vakare.

Apie Pirmosios Gegužės 
svarbą aiškinti nereikia, nes 
visi žinome,, kas yra Pirmoji 
Gegužės* ir ką ji reiškia dar
bininkų klasei.

Kiekviepo darbininko yra 
pareiga :atsilankyti į šį masinį, 
mitingą, kaipo paminėjimą 
darbininkų klasės šventės.

Apart kalbėtojo, bus ir mu
zikali. programa. Tad nepra
leiskite progos ir dalyvaukite 
visi. •... ‘ ■ ,

Įžanga 10 centų ypatai.
Rengia Bendro Fronto Ko

mitetas.
O. Geniene.

Nashua, N. H
Pirmosios Gegužes apvaikš- 

ciojirtfui ir mės turėsime pra
kalbas ant kampo Railroad 

vus savo Rytinį Chinu Gelž- Square ir Main Št. Jau ir lei-

Grįžo į Savo Gimtinę
Sovietų Sąjungai parda-

dimas (permitas) gauta iš val
džios del šito apvaikščiojimo. 
Taigi visi dalyvaukime šitame 
susirinkime, a p v aikščiokime 
pasaulio darbininkų šventę. 
Parodykime savo klasinį soli
darumą, savo nusistatymą 
prieš valdančią klasę.

Susirinkimas prasidės 6 :30 
vai. vakare.

Viską Patyręs.

kaip ir aš kitados ėjau.” 
J. J. Butkus.

Reikalavai—Užmokėk
Buvo labai karšta diena

ir svečias, šluostydamas nuo 
savo veido prakaitą, sako 
viešbučio savininkui:

“Aš duočiau šimtą dole
rių, jeigu jūs galėtumėt iš- 
šaukt šią naktį lietų.”

Jo pageidavimas išsipildė:, 
naktį užėjo lietus ir oras at
vėso. .

Rytą, prieš išvažiuojant 
iš viešbučio, svečias gauna 
sąskaitą (bilą): “Kambarys 
—$3.00; vakarienė— $1.50; 
lietus—$100.00. Viso $104.- 
50.” J. Robziw.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. X KAfiKIAUCIUS

Telephone: Humboldt 2-7964

Išbadėjusi Moterėlė•
Gerb. dr. gydytojau, gal ir 

man patartumėt ką nors per 
dienraštį “Laisvę.” Esu mote
ris, 8 vaikų motina. Esu 55 
m. amžiaus, 140 svarų.

Jau 10 metų, kaip pradė
jau sirgti ir menkyn eiti. Bet 
tai buvo gyvenimo pakaita. 
Man visada galva susvaigus, 
vemti tąso, valgyt negalima, 
viduriai užkietėję. Visokių pi
lių ir druskų imdavau, bet tuo 
kartu išdroždavo vidurius, o 
ant toliau da labiau viduriai 
uždžiudavo. Ir daktarai pa
duoda kokių piliukių viduriams 
praliuosuot, tai ir vėl ta pati 
giesmė. Bandžiau visokius ste
buklingus indijonūš, visokių 
marmalienių gėriau, bet da la- 

I biau apsilpaū, nelabai tegaliu 
ir iš lovos pasikelti.

Daktarai sako, .kad širdies 
liga, kad nervai, kad kraujas 
Užšalęs, kad dantys nesveiki. 
Na, tai ir ištraukė visus dan
tis tai jau ir su visu nusilpne- 
•jau.

O mano vyras jau keletas 
metų nedirba, o, pašalpos gau- 
nan tik po yiėną dolerį per 
savaitę, apie pieną, kiaušinius 
ir vaisius višai prisėjo Užmirš
ti. Dabar dantis jau įdėjo. Ne
galėdama miegot, naudoju pa- 
tenduotas gyduoles, tai nors 
miegu geriau, bet neinu geryn. 
Kaip man užsilaikyt? gal ko
kių gyduolių patartumėt?

Atsakymas.
■» štai Jums, Draugės ir Drau
gai, vienas pavyzdys, kaip co
lis po colio genda žmogiška: 
.darbininko medžiaga.. . Tūks
tančiai tokių skaudžių, nepa
kenčiamų pavyzdžių palei visą 
šitą auksinio teliuko šalį. Tai 
pasėka trūnijančios kapitalinės 
santvarkos. Geriausia gydyto
jo receptas čia tegali būti ši

toks: orgąnizacija, organizaci
ja ir organizacija! Sutraukt į 
bendrą frontą darbininkų jė
gas ir .organizuotai kovoti, 
reikalauti sau žmoniškų teisių 
ir gyvenimo reikmenų!

Ar gi čia ne pajuoka, ne 
pasityčiojimas iš žmogaus kan
kynių ? Tik vieną tą dolerėlį 
šalpos teduoda šiai vargšelei 
per visą savaitę.. . Ir džiaukis 
sau, kad norėjai, pirkis įvai- .... 
raus gamtinio maisto, savo 
kūno medžiagai atpildyt.. .

Taip, kokių piliukių leng
viau yra paimti arba kokių 
marmalienių gerti, bet tai nė
ra kūnui maistas. Priseina sis- 
tematingai save marinti badu, 
badant turtingiausioj pasaulio 
šaly, kuri springte springsta 
viso pasaulio auksu.. . Kur čia 
tau viduriai neuždžius? kur 
čiau širdis nesilps, nervai^ ' 
kraujas, dantys neges?’ Nėra . • 
kūnui statomosios'medžiagos, 
nėra gamtinio maisto—^-ot ka-f 
me pati pamatinė Jūsų, Drau- 
gute, ligų priežastis! .

Lengva ištraukti dantys, 
bet tatai negi atpildo organiz
mo trūkumus. Svaiginamieji 
vaistai-nuodai, “dope” užmig
dyt, tiesa, užmigdo, bet visą 
gražiai organizmą da labiau 
džiovina.. .

Klausiate, kaip Jums užsi
laikyt, gal kokių gyduolių ? 
Draugute brangi, Jums gyduo
lių nereikia ir nėra. Jums rei
kia tik paprasto natūralinio 
maisto ir šiaip žmoniškesnių 
gyvenimo sąlygų. Jūs pati vie
na, deja, to neatsieksite. Vie
tos darbininkų organizacijos, 
bedarbių taryba (“Unem
ployed Council”) galės ir Jums 
ir daug kam esmingai patar
nauti. Tai toks, DYauge, mano, 
kaipo gydytojo, Jums patari
mas,—Jums ir tūkstančiams 
panašių Jums vargšų.

padU.ro


nes visose šalyse; tai būtu karas prieš visus prispaustuosius ir Jiems neduodama jokių gy
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Pirmadienis, Bal.’ 29, 1935
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l-oj Gegužės Demonstruokim prieš Karą! 
už SSRS Apgynimą! Šaukia 10 Kompartiją

J {Tąsa iš 1-mo pusi.)
*žiūrU darbo unijų nariai, vyrai, moterys ir jaunuoliai!
* “Komunistų Partijos Vokietijos, Francijos, Anglijos, Italijos, 
Lenkijos, čechoslovakijos, Belgijos, Austrijos, Vengrijos ir 
Lietuvos pareiškia:
4 “Komunistų Internacionalo vadovybėje mes petys petin be 
paliovos kovojome išvien su Vokietijos darbininkų klase prieš 
Versalės sutartį. Mes kovojome ir kovosime, kad nebūtų gink
it? pagelba nustatoma valstybių rubežiai; mes kovojome ir ko
vosime prieš bet kokią tautinę priespaudą, už apsisprendimo 
fleisę.

4 “Mes su padvigubinta energija kovosime prieš klasinį darbi
ninkų priešą savo šalyje, prieš “savųjų” imperialistų kariškus 
besirengimus.

Remsime Vokietijos Darbininkų Klasę

“Tuo pačiu laiku mes mobilizuosime darbo žmonių minias 
kiekvienoj šalyj prieš karo provokacijas, daromas Vokietijos 
valdovų, tų didžiausių kurstytojų naujo imperialistinio pasau- 

*linio karo, ir prieš jų 'talkininkus. Mes remsime didvyrišką 
Vokietijos darbininkų klasę jos kovoj prieš fašistų diktatūrą, 
prieš Vokietijos imperialistų daromas kariškas provokacijas. 
Hitleris reiškia karą, Hitlerio nuvertimas per proletarinę re
voliuciją amžinai sunaikins karo pavojų iš Vokietijos imperia
lizmo pusės.

“Mes, todėl, sveikiname kiekvieną apsigynimo žingsnį, kurį 
* daro vienatinė Darbo žmonių Tėvynė, kiekvieną žingsnį linkui 

sustiprinimo jos darbininkų ir valstiečių Raudonosios Armijos, 
kuri saugoja taiką. O atsitikime kontr-revoliucinio karo prieš 
tą Socializmo šalį mes visais galimais būdais remsime Sovietų 

4 Sąjungos Raudonąją Armiją ir kovosime, kad būtų sumušta 
kiekviena valstybė, kuri tik eis karan prieš Sovietų Sąjungą. 
Nes karas prieš Sovietų Sąjungą būtų karas prieš darbo žmo-

išnaudojamuosius ištisame pasaulyje... O kaip tik Vokietijos 
fašistai pradėtų karą, neišvengiamai užsikartų pasaulinis karas.

Atsišaukimas i Socialistų Partijas.

“Mes kreipiamės į Vokietijos Socialdemokratų Partiją ir ki
tas socialdemokratines organizacijas Vokietijoje; mes kreipia
mės į Francijos Socialistų Partiją, į Anglijos Darbo Partiją ir 
Nepriklausomąją Darbo Partiją, į Italijos Socialistų Partiją, į 
Socialdemokratines Partijas čechoslovakijoj, į Lenkijos Socia
listų Partiją, į Revoliucinius Austrijos Socialistus, į Vengrijos 
Socialdemokratų Partiją ir į Lietuvos Socialdemokratų Parti
ją, siūlydami:

“Tuojaus suorganizuokite bendras konferencijas, demons
tracijas prieš karą kurstančius Vokietijos fašistus, o už Sovietų 
Sąjungos taikos politiką, ir tuo tikslu sudarykite bendrus 
komitetus.

resnių sąlygų, neteikia ir 
medicinos pagelbos. Kartais 
pasako: “Užtenka ir to, kad 
mes palaikom jums gyvy
bę.” Ligoniai trachomščikai j 
taip pat negydomi.Anksčiau 
dar ateidavo akių gydyto
jas, bet dabar, apsiėmus a- 
kis gydyt Bliumentaliui, ku
ris to darbo visai nemoka, 
akių gydytojas specialistas 
nebeįleidiamas. Dabar kali
niai, norintieji kreiptis pas 
akių gydytoją specialistą, 
turi savo lėšomis mokėti po 
10 litų, o kas pinigų neturi, 
tas yra' priverstas pasiduoti 
Bliumentalio “bandymams.” 
Šis girtas būdamas imasi 
karpyt nuo akies vokų tra
chomą, girtas būdamas grai
bosi su žirklėmis apie akis,

Philadelphia, Pa.
Sekanti Vasaros Sezono Paren

gimai—Piknikai

Trečias Puslapis
T—Į—.U.!..,.'......... ■ »gĮS.i

sus j mitingą šaukia Komu
nistų Partija, kaipo prisi
rengimui prie Pirmosios 
Gegužės a p v a i k š čiojimo. 
Kalbės Earl Browder, Ko
munistų Partijos centro se- 
ikretorius, ir bus muzikalė 
ir vaidinimo programa.

Pirmojoj Gegužės bus de
monstracija Reyburn Pla- 
zoj, 3 vai. po pietų.

Lietuviai darbininkai, kuo 
skaitlingiausiai dalyvaukite 
abiejose vietose.

Komitetas.

žiemos sniegas, ledai jau 
sutirpo; žiaurūs šalčiai, pūgos, | 
vėjai jau pranyko. Malonių 
ir gaivinančių spindulių saulu
tė jau atkeliavo sugrąžindama 
įvairios gamtos grožę, kve
piantį tyrą orą, kuris taip la
bai reikalingas darbininko 
žmogaus sveikatai. Darbinin
kai dažniausiai pasinaudoja 
tyru oru tik savuos surengtuos 
piknikuose. Philadelphijos ir 
apielinkės mūsų organizacijų 
nariai šiemet vėl rengiasi prie 
didžiulio “Laisvės” pikniko ir 
kitų piknikų, šiemet reikėtų 
padaryti dar labiau pavyku
sius. Kadangi į Philadelphi
jos piknikus žiūrimą kaipo į 
didžiausią rezervą, kuris turė
tų paremt apielinkės rengia
mus piknikus, tai visų mažes
nių miestelių organizacijos tu-

Wilkes Barre, Pa.
Pranešimas Wilkes-Barre 

Apielinkės Lietuviams 
Darbininkams

Darbininkų šventė—Pirmoji 
Gegužės bus minima ir mūsų : 
mieste Kirby’s Parke. Bus la
bai gerų kalbėtojų, taipogi ■ 
bus ir įvairi programa. Pra- 
džia 3 valandą po pietų. Kaip z 
vietos, taip ir apielinkės dar
bininkai ir darbininkės skait
lingai dalyvaukit.

Jos. T. Visockis.

Į Gegužinės Demonstracijas!

“Išvien priruoškite ir įvykdykite Pirmosios Gegužės demon
stracijas su obalsiu kovos prieš Vokietijos imperializmą, prieš 
visus tuos, kurie remia jo ginklavimąsi, prieš kariškus prisi
rengimus savo šalių imperialistų; su obalsiu vieningos paramos 
Vokietijos proletarų kovai prieš Hitlerio diktatūrą, su obalsiu 
Sovietų Sąjungos taikos apgynimo politikos.

“Mes kreipiamės į tas partijas, kad bendrai atsišauktų į vi
sas darbo unijas, į darbininkų sporto organizacijas, į valstiečių 0 nenori jam duotis tą 
organizacijas, į visas masines darbo žmonių organizacijas iš- nubaudžia Buvo jis nubau- 
p 4- zaL' Ir- T TA va v-v A * Ir- O v» <-» i v» -Pr* X w-» 

kovos frontą.
“Šalin didžiausią karo kurstytoją, Hitlerio fašizmą! 
“Šalin kariškus jo talkininkus, Japonijos' ir Lenkijos fašistus!

Šalin imperialistinius prisirengimus karui visose šalyse! j ;—----------------c .---------------------------------------------- 1
“Už visų darbininkų tėvynę, Sovietų Sąjungą! Už jos taikos džiovininką net į kapus taip 

politiką, už Rytų Sutartį! * ^.gydydami nuvarė. Jam
“Pirmyn. kovon už socializmą, kuris tik vienas užtikrina mirus, gydytoįas, atėjęs iŠ

• ryto, klausia: “Na, kaip tas 
simuliantas?” —“Mirė.” — 
“A... mirė.”

Kas kita hitlerininkų iš 
■Klaipėdos krašto užlaiky
mas. Ju Šiauliuose sėdi a- 
pie 40 žmonių, iš kurių 35 
laikomi politskyriuj. Fašis
tų kalėjimo administracija 
apie juos vaikšto ant galų

sloti kovon prieš kara ir fašizmą, traukiant jas visas i vieną ■> • ,• iv. „ ~ x -i • x • -nu-i j iv f t it uęs ir vieną džiova sergantį retų atsikreipt prie Philadel-
rev. politkalinį d. Elkoną, 
atimdamas jam ligonio 
maistą. Vieną kriminalinį

taika!4.

Centro Komitetai Komunistų Partinių Vokietijos, 
Anglijos, Lenkijos, Italijos, Čechoslovakijos, Bei-' 
gijos, Franci jos, Austrijos, Vengrijos ir Lietuvos.

Politkalinių Būk lė Šiaulių Sun 
kiųjų Darbų Kalėjime 1934 m.

(Pa oaiga) 
c

Bet ir baudžiamojoj gru
pėj budeliai neduoda drau- 

, gams ramybės. Čia taip pat 
mėgino išprovokuoti pešty
nes. Pas tuos draugus ad-' 
ministracija įleido krimina- ’ 
linį, kuris pradėjo kibt į 
mūsų draugus tuo metu, ka
da už durų stovėjo vyresny
sis valdininkas Šniolis su 

^prižiūrėtojais ir laukė pačio 
f peštynių įkarščio, kad visus

šiai iš pašto grąžina atgal.' 
Tokią praktiką įvedė nauja
sis mūsų viršininkas sadis
tas Raupis. Jokių daržovių 
nei vaisių, kurie reikalingi 
žmogaus organizmui, kalėji- 
man apskritus metus neįlei
džia.

Del blogų kalinimo sąly- 
girtuoklis, paleistuvis ir tas nuo kalėjimo viršininko SU ir blogo maisto rev. po- 
tamsuolis, neįleidžia kalėji- teisioginių pareigų. Iš kur lokaliniai serga įvairiomis 

[man jokiu knygų. Tiems, jis visa tai paėmė? Aišku, iš figomis: džiova, bronchitu, 
įkas į jį kreipiasi, atsako, falinių. Jis vogė nuo kalinių .mažakraujyste, nusilpimu, 
kad įleisiąs tik pradžios mo^ ne tik maisto produktus, bet reumatizmu, skilvio ir šir- 
kyklai skiriamas knygas. Iš ir malkas, žiemą kūrenda- .dies ligomis. Medicinos pa- 
tikrųjų gi ir tų neįleidžia.’mas pečius į savaitę tik po gelba blogai teikiama. Gy- 
Dažniausiai atsiųstas kali- ,2-3 kartus, 
niams knygas, jiems nepra-| Kalėjimo 
nešę, siunčia atgal L LL__L. __

kalėjimo biblioteka nepa- muilo fabriką ir “sutaupė 
prastai skurdi,' viršininkas, 20,000 litų, šiais metais po: 
pats būdamas didžiausias revizijos jis laikinai atleis- 
girtuoklis, paleistuvis :

'": -M
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phijos organizacijų suderini
mui datų. Dabar jau tą pa
čią dieną rengiami piknikai 
ALDLD 6 apskr. ir ALDLD 
10 kp., kuri finansuoja Liau
dies namą. ,

Pirmą vasaros sezčno pikni
ką rengia L.D.S. 5 kp., 5 d. ge
gužės, Vytauto Parke, ant ku
rio duodamos 5 laimėjimo do
vanos prie įžangos tikietų. 
Taipgi ant šio pikniko bus pri
imami nariai už pusę įstojimo; 
o vaikai visai uždyką. Perei
tame kuopos susirinkime ši 
kuopa paaukavo del Liaudies 
namo palaikymo $15, todėl vi
si draugai ir draugės važiuo-

pirštų, duoda jiems visas Į pikniką ir įtraukite 
. ! dienos daugiau žmonių.

Rausvietis
privilegijas; jiems 
įmetu laisvai leidžia vaikš
čiot iš kameros į kamerą, ne 
draudžia kamerose dainuoti DLZk Mncmirintfrae 
hitlerininkiškas dainas, ne- r 1,u<* nldblIUUIigdb
draudžia griežti smuiku ir 
šokt. Visiems kitiems kali
niams visa tai griežtai už
drausta. 7 spalio nakties 
metu 12 vai. hitlerininkai

dymo vaistai 
j di- Jie pritaikomi visoms

VXOV.O - • ' smarvė, igoms. Pats gydytojas į am-
užklupti. Kadangi yTrovoka- • yisa^ pražudo. Panašiai ei- pamazgos kubile rūgsta po bulatoriją ateina girtas ir 
ciia nepasisekė tai mūsų ffiamasi ir su kaliniu laiš- savaitę ir daugiau. Dulkių, girtas būdamas priiminėja 
draugus nubaudė “tik” no ^a)S- Žvalgyba tikrindama (tarakonų, svirplių — bėga-, ligonius. Per .valandą pra- 
tris paras karcerio už triuk- kalinių laiškus ilgai juos lai-1 lės. Dažnai pasitaiko sritį-' leidžia po 50 ir daugiau li- 
šmo kėlimą Dabar baudžia- |k°> 0 dažnai ir visai juos .boj rasti nubraukytų degtu- gonių. Priėjęs prie ligonio 

-•—•-L—- y---i-xu„ tz„4._- jįs mechaniškai kyštelėją
prie krūtinės trūbelę, pri
pažįsta sveiku arba simu
liantu ir liepia drošt į ka
merą. Kartais dar gerai pa
sityčioja, būtent liepia tūpt, 
kelt, tūpt, kelt ir t.t. Atsisa
kius kaliniui tūpčioti, jis 
šaukia: “Ką? Toks jaunas 
vyras nepajėgi atsitupt ir 
atsikelt? Marš į kamerą, si
muliante!” Tokis pats dra
koniškas elgimasis ir su 
džiovininkais bei trachomš- tai. 
čikais. Džiovininkus laiko 
kamerose kartu su sveikais. |

► virtuvėj 
ir džiausią nešvara, :

mojoj grupė] sėdi keturi Pražudo. Tuo administraci- kų ir kitokių šiukšlių. Kati- 
*rev politkaliniai* Klupšas, •1*a stengiasi trukdvt polit- lai ir kibeliai, kuriais išne- 
Bakutis Ramanauskas ir kaliniams susirašinėt su gi-šioja sriubą į skyrius, seni, 
Kruškolas.

Kalėjimo viršininkas 1934 
metu kovo mėn. gale pradė
jo nebeleis! kaliniams net 
Lietuvoj išeinančiu fašisti- 

*nių laikraščiu. Kaliniai nu
ėjo pasiklausti del kokiu 
priežasčių nebeileidžia lai
kraščių. Viršininkas atsakė: 
“Aš bendrai nusistatęs prieš 
bent kokius laikraščius, to
dėl ir jums neileidžiu ” Bet1 
kadangi jų pačių kalėjimo 

*taiskylėse yra pasakyta, kad 
laikraščiai kaliniams įlei- ninis kaliniu maistas. Dau- 
dfciami. po nekurio laiko pra- gumas tu kruopų nevalgo, 
dėio leist tik iškarpvtu lai-1 išverčia į kibelius — nakti- 
kraščiu skutus, o žydiškų |nius indus—ir gyvena sau- 
laikraščiu visai neileidžia.' sa naike duonos. Tuo reika- 
Iš laikraščių administracija Ju buvo kalbėta su viršinin- 

¥ iškerpa visas koresnonden- ku. Jis neva prižadėjo maiš
ei jas, kurios liečia aktuales- ta “tvarkyti,” bet kur tau! 
nius dienos įvykius. Iškerpa Vieton vieno karto, pradėjo 
kartais net atspausdintus (kruopas duot du kart i die- 
laikraščiuos romanus. Kam tna: per pietus ir vakarie- 
ateina laikraščiai iš užsie- nei. Rudeni, atsiradus dar- 
nio, jų kaliniui niekuomet t žovėms — barščiams ir ko- 
nieatiduoda. Viršininkas pra-Į pultams — kartais pakeičia

’ ėjusią vasarą išlindę prižiū-j pietus. Kol tos daržovės dar 
reto jų bendrabučio sienas, neįrūgusios, valgis esti šiaip 
sarašais, kas pagal fašistų!taip pakenčiamas, o kada i- 
taisykles negalima kali- rūgsta, gaunasi tikras kai- 
niams laikyt: kokie daiktai liu raugalas, kurio negalima 
pamačius reikia iš mūs at- į burną paimti, 
ifnt. Vėliau kalėjimo virši-

^ ninkas^ susitarė su paštu, Įima spręsti jau iš to. kad 
kad užsieninius laikraščius, kelis metus paviršininkaves 
adresuojamus k a lėjiman, Šiaulių sunk, darbų kalėji- 
paštas siųstų atgal. Nors 'me Eljaševičius įsitaisė sau

minėmis ir nažistamais. Skv- nebaltyti, todėl maistas vi- 
riaus valdininkas Andrius- suomet pajuodęs ir kartus, 
kevičius, pats būdamas ak- į Politkaliniu į virtuvę dežiū- 
tyvus žvalgybininkas, atė-'ruot neleidžia, bijosi, kad 
jes i kamerą šnipinėja, lan- nesuagituotų k o munistai 
džioia nuolat po sąsiuvinius kriminalinių kalinių.
ir tikrina, ką kaliniai raši-, Kas turi pinigų, tam lei- 
nėja. Spalio mėn. pavienėse džia dasipirkt maisto į sa- 
kamerose padarė kratą, per vaitę nedaugiau 3 kilogra- 
kurią paėmė visus sasiuvi- mų. Išrašai būna kas savai- 
nius; dali jų pasiuntė žval- tė. Jei kam iš namų prisiun- 
gybon, kita dalis dingo.

Kalinių Užlaikymas
Kruonos—bemaž kasdie-

čia siuntinį, truputį sunkes
nį, kaip trys kilogramai, tie-

Kodėl maistas blogas, ga-

milteliai sudainavo savo hitlerinin- 
p j kišką himną. Jiems netruk

do atnešti maisto iš laisvės 
ir neapriboia jo kiekio. Be 
to kas savaite1 leidžia daryt 
išrašus. Turėdami pakanka
mai 
kai 
go 
to jovalo, kuriuo fašistai 
mus šeria. Hitlerininku 
sveikatą gvdytojas stropiai ( 
prižiūri. Juos priiminėda-; 
mas gydytojas apsieina' 
švelniai, gerai apžiūri, duo-, 
da įvairius patarimus ir' ge-! 
rus vaistus. Ir suprantama,' 

J kodėl kalėjimo administra
cija taip su jais elgiasi: hit-t 
lerininkai ir Lietuvos tauti
ninkai yra tokie patys fašis-

maisto, hitlerinin- 
nenriima ir neval- 
kalėjime n a g a m i n-1

CILINDERINĖS KEPURĖS, AŠTRŪS NAGAI

VVAHr

Kada pasipūtę ponai tarsi povai puikavojo puošniąją 5th 
Ave., New Yorke, velykų dieną, rodydami savo brangias 
plunksnas, tai tuo pačiu sykiu apdriskę bedarbiai su savo 
iškabomis maršavo gatve. Ponams nepatiko ši scena ir, 
kaip paprastai, nuo šio nemalonumo išgelbėjo juos po
licija, kuri išdraskė bedarbių paradą ir suareštavo 32 
maršuotojus. Po to viso milionieriai jautėsi ramūs ir sma

giai uliavojo. Jiems tai visada Velykos.

Vitas.
P. S. Paskutiniu metu at

ėmė visam kalėjimui duonos 
riekiamus peilius. Grąžino 
tik antra lai grupei. Nuėmė 
mūsų kalifaktorius nuo ko
ridoriaus, nebemokės jiems 
už darbą ir- todėl, girdi, sa
ve aptarnaut varys visus iš 
eilės dirbt kalifaktoriaus 
darbo. “Ekonomijos” siek
damas viršininkas išvijo iš 
vaistinės padėjėjus krimina
listus ir pristatė dirbt tame 
pat skyriuj laikomą apkre
čiama liga sergantį, krimi
nalinį trachomščiką. Eko
nomiją varo visur kalinių 
sąskaiton, pav., neduoda o- 
dos klumpėms. Daugelis, 
esant šlapioms dienoms, ne
gali išeit ir vaikščiot, nes 
mediniai klumpių padai su
skilę. Taisyt senų klumpių 
irgi nespėja, nes “ekonomi
jos” sumetimais kamerosną 
uždarė didesniąją darbinin
kų dalį.

Prisiruošimui prie 
Pirmosios Gegužės

PHILADLEPHIA, Pa. — 
Balandžio 30 d., antradienį, 
7:30 vai. vakare, bus masi
nis mitingas Market Are
noj, Market ir 45th St. Vi-

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 A 
6 Skirtingų Rūšių • «C 

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI
' Pereitą metą mūsų dienraščio pa- 

i rengimai buvo nepaprastai sėkmin
gi 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 įsitčmyti 
šj pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

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

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

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

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

• vertes 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. Rugsėjo-Sept.
VYTAUTO PARKE

Čia irgi duodama augštos dovanos prie i-
• 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 padarius 
parengimus sėkmingus.

o? .J
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Ketvirtas Puslapis

Iš Kur Viskas Randasi 
ir Kur Dingsta?

Gamtos mokslas mums iš- darosi gamtiškai per spėką' 
aiškina, jog spėka ir me- iš medžiagos, kas visuomet 
džiaga yra amžina būtybė, atkarto tinai persidirbinėja, 
be pradžios ir be pabaigos, keičiasi.
Niekas nei krisleliu nesi- Šiems augmenims nuo jų 
daugina ir nesimažina: kiek .išdygimo iki^ nunokimo at- 
spėkos ir medžiagos visato- mosfera bei žemė teikia rei- 
je buvo, tiek yra ir tiek bus kalingą jėgą ir medžiagą, 
amžinai. Spėka, savo ypa-.Po to, iki jie sudžiūsta, at- 
tybėmis yra: elektra, mag
netas, saulės šviesa—šiluma 
ir visokių rūšių gazai. O 
viskas, kas tik yra apčiuo
piamo, įmatomo, net smul
kiausia mikroskopinė dulke
lė, yra medžiaga. Ta gene- 
ralė spėka arba jėga, visur 
apsiaubus visokius medžia
ginius daiktus, daro juose 
ir tarp jųjų judėjimą, kru- j 
tėjimą. Puošia žemę ir ki- Į 
tus tokius erdvės kūnus ža-i 
lumynais - augalais. Tveria

Šiems augmenims nuo jų

♦ turbūt ten kokių dievų bu- 
*vo gatavai toki sutverti, o 
po mirčiai eina pas tuos die
vus gyventi. Iš tų svajo
nių, laikui bėgant, išgudrėjo 
daugybės visokių dvasiškių, 
išdirbo pasakų šventraš
čius, tarp kurių ir žydų- 
krikščionių bibliją, kurioje 
pasakojamą, būk ten koks 
dievas (Jehova), apie 6,000 
metų atgal, pirmą žmogų 
padarė iš žemės grumto 
(molio) ir kad pirmą mote
rį padaręs iš jo išlaužto šon
kaulio. “Dūšią dievas įkvė
pė” tik vyrui, moteris jos 
neturi. Religiniai žydai ir 
dabar moteris laiko be “dū
šių.” Krikščionys, kad ir 
pripažįsta moterims dūšias, 
tai jie prieštarauja savo 
“šventam” raktui. Bet vie
nok kas kaip netikėtų, jau

mosfera atsiima atgal, ką 
davė, pasilieka šiaudai-virk- 
ščios ir grūdai. O kas vė
liau ir su tuo pasidaro, visi 
žino. Ir pakolei tas viskas 
pavirsta į mėšlą-trąšas, da
lis dar išgaruoja oran. Kit
kas grįžta žemėn, idant ki
tą sezoną teikti augmenims 
medžiagą.

Augmenys ir Gyvūnai
Nei jokis gyvas daiktas

____ ___ negal būti be maisto ir be'daktarai, nuodugniai ištyri- 
gyvūnus, augina ir palaiko kvėpavimo oro. Gi maistas, nėję žmonių ir kitų gyvuo- 
juose gyvybę. Ir visa tai pamatiniai yra augmenyse, lių kūnus moksliškais in- 
gamta rėdo ir kontroliuoja. 'Todėl gyvybė tik tuomet ga-1 strumentais, mato ir ‘žino 

rr .i , Ujo atsirasti ant žemės, ka-'visus kūno organus nuo di- 
atkartotai p^esaftv^ aUgme"yS jaU bUV° Žemę džiausilJ iki smulkiaushl 

mo ir griovimo darbą: jinai 
viską keičia iš formų į for
mas, iš pavidalų į pavidalus, 
vis tame pačiame kiekyje jė
gos ir medžiagos beribėj vi
satoj. Tikrasis teisingas ži
nojimo mokslas mums tatai 
aiškiais faktais išparodo, iš
analizuoja tuos gamtos visa
tinius veiksnius.
raštyje tuos dalykus plačiai Į 
ir nuodugniai išaiškinti ne
galima. ; 
nistinės spaudos vieta

mis ir venomis), išnešio
ja kitų organų prirengtą 
maistą po visas kūno dalis, 
sykiu teikia ir tam užsireiš- 
kusiam-augančiam gyvūnė
liui, kuris, lyginai kaip aug- 
muo, traukdamas iš žemės 
bei oro syvus, didinasi—au
ga, taip gyvūnėlis 
iščiuj traukia sau 
jos kūno ir gauna 
gus oro gazus per 
pavimą. Vadinasi, per tai 
vis prisideda prie jo kiekis 
spėkos ir medžiagos.

Užgimęs, žmogus jau 
tam procese egzistuoja: 
kol užauga ir pasensta, 
vystoviai kvėpuoja oru ir 
naudoja maistą, tokiu pat 
būdu kaip jo gimdytojai.

Katalikų kunigija tiesiog 
pasakoja, būk ten kada pa

Lowell, Mass PRANEŠIMAI Iš KITUR

motinos 
syvus iš 
reikalin- 
jos kvė-

ki- 
jis, 
sa-

Iš prakalbų advokato Skipičio
Jo prakalbos mūsų koloni

joje įvyko balandžio 18 d., po 
num. 19 Union St. Laikas bu
vo paskirtas 8 vai. vakare. Pu
blikos prisirinko apie 30. Lau
kė iki 9 valandos, bet kalbė
tojo niekur nesimato. žmo
nės pradėjo kilti ir eiti kur 
kam tinka, o rengėjai neturi 
kur dėtis, kad jau publika bė
ga nepamačius lietuviško pono. 
Bet po devynių vienas lauki- Barre apielmkėje. 
kas suriko, kad kalbėtojas jau 'Ap^Xs

susėdo, ferenciją, kuri įvyks 2 d. birželio, 1 
novofnfp vai. po pietų, Darbininkų Centro 
* svetainėje, 325 . E. Market Street,

| Wilkes Barre, Pa. Tikiu, kad visos

PITTSTON, PA.
ALDLD 12 kuopos susirinkimas 

įvyks 30 d. balandžio, Wyoming. Vie
ta visiem žinoma. Malonėkite visi 
draugai dalyvauti, nes yra daug svar
bių

žinoma.

dalykų aptarti.
A. Navikauskas.

(101-102)

WILKES BARRE, PA.
Visom ALDLD 12-to Apskričio 

kuopoms. Yra nutarta laike konfe
rencijos, kad ALDLD 12-tas Apskri
tys rūpintųsi sušaukt priešfašistinę 
konferencijų iš visų lietuviškų drau
gijų, kliubų ir chorų, kurie neprita
ria fašizmui, Scrantono ir Wilkes-

Pirmadienis, B ai. 29, 1935

F. I.

PA.
rengia

R. Mi-

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 Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parem. krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

atvažiavo. Publika 
Pirmininkas tuojau 
poną Skipitį.

Skipitis apsižvalgė į publi-'apsMio kuopos pasistengs ne tik
* 1 o t x nnn AT.nT.D -nriQinet dplpcrariis her

ka, na ir pasveikino amerikie- ir užkvies visas vietinias lietuviškas 
čius lietuvius. Sako, aš atsi- draugijas, kliubus ir chorus, kad iš- v. .v •• rinkt ir pasiųst delegatus į šią kon^vežiau pilną maišą naujienų, ferenciją. Kelionės lėšas pačios kuo- 
Ir ištikrųjų, atvažiavo su dide
lių maišu, bet kokia nauda, 
kad jis buvo visai tuščias, jo
kios literatūros neturėjo. Ne
žinia, kam jis tą maišą su sa
vim valkioja.

Na,’ gana bus to, ęisime prie 
dalyko. Skipitis atsistojęs 
kad pradėjo mislyti, tai misli- 

įno mislino ir paskui klausia 
publikos, ką jis turi jum kal
bėti? Iš ko labai daug juoko 
buvo tiems, kurie suprato jo' 

v _ . .v . v_ . 'klausimą. Nežinodamas ką
žemės vulkanai išsiveržė Iškalbėti, pasiėmė aiškinti apie 
išsiveržia. Jie, mesdami iŠ Klaipėdos kraštą. Nurodinė- 
savo kraterų (gerklių) neiš-|j0, kaip Klaipėda pateko Lietu- 
Ipasakytam karštyj sutirpti-I viams ir kaip hitlerininkai pa- 
iSią medžiagą—lavą, užlieja darė suokalbį atimti Klaipėdą, 
plotus savo apielinkių. Kaip Ta jo kalba buvo tokia neaiš- 
kur tokių išsiveržimų užlie- kad negalima daug supras
ta ištisi kaimai ir miestai, j M Jjs kalba. Kalbėjo be 
Tokiuose a t s i t i k i m uose 'lokios lsvad°s viena sakini ne- 
žmonės ir kas ten tik būna,! 
į kelias sekundas, pavirsta 

. garais, dūmais ir ūmai išsi
sklaido po orą. Grįžta že
mėn tik maža dalelė kūno 
elementų, pavidale dulkių

šiandien mokslas atidengęs j baigoj svieto, kelsis visi mi-
daugybę gamtos paslapčių, 
atidengė ir tą:

Augštieji mokslininkai -

(išpuošę žalumynais, priren- ,kroskopinių taškelių. Jie 
jgę maistingumu ir išvalę mums tai" išparodo gyvu 
(orą nuo daugybės anglia- žodžiu, literatūra bei iliust- 
rugšties gazų, padarant tin- (racijomis, kad nėra nei jo- 
kamą kvėpavimui. (kio organo, kas neatliktų I

Mokslo žmonės, nuodug-(tam tikras materiales funk-;
niai tyrinėdami gamtos įsta- ei jas kūno sistemoj — taip 
tymų veiksnius, atranda,! pas žmones, taip pas kito- 
kad ant tokių erdvės kūnų, (kius gyvūnus. Jei sakyti, 

Bet laik- !kalP musU žeme, kada priei- i pas, žmogų dusia yra sąpro-
- - • S na tam tinkamos sąlygosiu- ---- :

- - - 'ri atsirasti organiška gyvy-
Matau, jogei koMu- |b.6- J1™1 aiškinimo apie at-
spaudos vieta labai jsiradimq .gyvybes, ant ne

brangi dienos klausimais, |mc®> .l11™111^ ■ seka-
vedime kovų prieš buržuazi- m‘i' kada tai musų žeme bu- 
ją bei plėšrųjį kapitalizmų, ™ ugninis kamuolys kaip 
už darbo žmonių žmonišką į dabar matom saulę, tik ne-

rę žmonės pilnais kūnais, 
kaip jie kada gyveno. Ir 
girdi: “visi stos į paskutinį 
dievo teismą.”

Mes sakom, kad tas abso
liutiškai negalima. Štai, bū
na tokiu atsitikimu, kad 
žmogus įkrinta į virinamą 
geležį arba į kitokią ugnį 
panašios temperatūros. Per 
amžius daugybėje vietų iš

nuo ALDLD prisiųst delegatus, bet

tavimas, kaip dabar kunigai 
graibosi, tai iš vienos puses 
matom, jog ir gyvuliai tu
ri protą nors ir neišvystytą: 
jų tūlus irgrdąmokinama šio 
bei to panašauš>kaip žmo
nes. Iš kitos pusės, sąpro- 
tavimą nusako medžiaga bei 

palyginamai mažesnis. Tai oro gazai, nes, padėkim, jei- 
neginčijami faktai, tą paro- gu kraujas su pagelba oksi
do ir šiandien išsiveržianti geno nepristato smegenims 
ugninė toaterija — lava iš kaip ir visam kūnui maisto, 
žemės vidurių. Reiškia, ir protas silpsta, juo toliau la- 
dabar jos tik paviršius (sto- 'biau. Ir jei tas tęsiasi per-

gyvenimą. Tai nors kiek 
apkalbėsime trumpose su
traukose apie tai, ypatingai 
kas čia pat po žmonių akių 
darosi, ką lengvai galima 
suprasti.

Augmenys
Visų pirmiausia, pasista-

tykime paveikslan tuos aug- kad “kaip tik paviršius mū- 
menis, kuriuos mes sėjam, sų žemės ant tiek ataušo, 
sodinam žemėn. Visi ži-įkad galėjo jau užsilikti van-

• • • i— •'! v* • 1 d DIYA1 L LA 111 UI. VCHIJ ZjIIAV" . 0 .nom, jeigu dirva buna gerai duo, čia apsireiske ir orga- - _ *• k !talP zuv§ palaidoti keletoj
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ra žievė) atvėsęs, o vidurys 
—ugninis.

Mokslas mums aiškina,

ilgai, žmogus netenka pro
to visiškai, pagaliau, ir gy
vybė užgęsta.

išdirbta, mėšlo-trąšų gana niška gyvybė. Pirmutiniai 
įdėta; prie to, jei oras, lytus organiški sutvėrimai nepali-

Kal.bėjo be
■ jokios išvados, vieną sakinį ne- 
j pabaigia, kitą pradeda. Ir 
taip maiše, kad net nusibodo 
klausytis. Kalbėjo vieną va
landą, bet atrodė, kad kalbė
jo 3 ar 4 valandas.

Skipitis išgyrė Lietuvą, kad 
•' nors jinai maža esanti, bet ga- 

Deginant kūną krematori- jlinga, kad net nebijo Hitlerio, 
joj, irgi jis greit pereina į i Bet tuojaus kartojo, kad An- 
ora garais: iš viso žmogaus 8’hja, Francija ir Italija stovin- 1 V • V • 1 — • m • —pasilieka tik gal saujelė pe
lenų. Taipgi daug žmonių 
sprogstančios medžiagos fa
brikuose bei kitur į dulkes 
ištaško. Ir daugybės viso
kių atsitikimų yra buvę ir 
būna, kur žmonių kūnų spė
ka ir medžiaga ūmai grįžta

Taigi tarp žmonių ir kito- ten, iš kur paėj0.
kių gyvūnų pamatiniai nė
ra skirtumų, taip pat žmo- Mirę normaliai arba ki-

i pėdų žemės, tie iš valios iš
garuoja oran. Kitais žo-

būna palankiai tinkamas,'ko nė jokių liekanų, bet jie Vieni Miršta, Nyksta, iš To džiais, žemė per tam tikrą i bet paačiuoti 
_____________ _ _______ 2  2 _ 2 _ 2 — i   “ 2 „ 1_ — i. ___________________ _ 2 2 IVi i i ‘ I? nnrlnci A litro ' -i m i • i i i n • 'augmenys auga, išbujoja ir turėjo būt augmenys, taigi 
gerą vaisių atneša. Taip ant žemės turėjo pirmiau- 
darosi todėl, kad šie augme- šiai atsirasti augmenys, ka- 
nys turi aplink savo šaknis 1 dangi tik augmenys gal per- 
užtenkamai medžiagos bei keisti neorganiškas, minera-

Kiti Randasi, Auga , laiką atiduoda atmosferai 
Kiekvienas atsiradęs gy- viską, ką kūnas nuo jos bū

vąs tvarinys turi ir mirti, vojhnęs. 
jMiršta dar negimę, užgimę, v , .
paaugę, užaugę ir pasenę, štai ką: ne tik mirusių ku-

Dar turim prisiminti ir

drėgmės, iš ko jie traukia piškas medegas, kaip anglis įp jei ne tokiu, tai kitokiu nai išgaruoja oran, bet ga- 
syvus, perduodami savo lie-Jr azotas, į organiškas, gy- būdu išnyksta/ “ ‘
mėnims. Išoriniai prie augi-Jvas.”-
mo-bujojimo, apart ką aug- ------- 
muo gauna iš žemės, gamta įparodo, jog pirmutiniai aug- 
teikia lietų, rasą ir viršmi- (menys, panašūs į maurus,

randasi kiti, kurie taip pat 
tam tikrą procesą pergyve
na, miršta ir išnyksta. Ir 
'taip per šimtmečių šimtme
čius eilės eiles varo.

Žinom, jog kiekvienas kū
nas yra kaipo sąjunga jė
gos ir medžiagos elementų, 
tad kur tas dingsta kūnui 
išnykus? Iš kur imąsi me
džiaga naujiems kūnams 
augti ? Atsakymas aiškus: 
iš nykstančios jėgos ir me
džiagos formuojasi nauja. 
Ir kaip gi tas gamtoje daro- 

išoriniais reikme- VyStė evoliucijos keliu įisl* aiškiau dalykus, 
Kitais žodžiais,, ant įVairiu. įvairiausias veisles,, suprasti, paimsim, pav.,1 n-wizariATa cranno finVo. 1 • i i i . i i ' / i^mnorn

Periodinių klodų tyrimai

(rinkt ir pasiųst delegatus į šią kom 

pos turės padengt. šioj konferenci
joj mes rinksim delegatus ir siųsim 
juos j priešfašistinį kongresą, kuris 
įvyks birželio 30 ir liepos 1-mą Cle
veland, Ohio. Turėsim surast, kaip 
pigiau atsieitų pasiųst delegatus. 
Todėl visi dalyvaukite skaitlingai.

ALDLD 12 Apskr. Sekr.,

WILKES BARRAE,
ALDLD 12-tas Apskritys 

prakalbų maršrutą del drg. 
žaros. Laikas yra skirstomas seka
mai: Scranton, Pa., 29 d. gegužio, 7 
vai. vakare; Pittston, Pa., 30 d. ge- . 
gūžio, vakare; Plymouth, Pa., 31 < 
d. gegužio, vakare; Nanticoke, Pa., 
1 d. birželio, vakare; Wilkes- Barre, .

i Pa.. 2 d. birželio, vakare. Garsinimui 
plakatus pačios kuopos turėsite pasi
daryti. Pasitikiu, kad draugai su
rengsite šias prakalbas ir gerai iš
garsinsite.

ALDLD 12 Apskričio Sekr., F. I. | 
(99-101)

DETROIT, MICH.
LDS 86 kuopos susirinkimai per

kelti. Vasarai ateinant bus laikomi 
kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadie
nio vakarą. Todėl visi nariai įsitėmy- 
kit, kad sekantis susirinkimas įvyks 
•gegužės 2 dl, 7:30 vai. vakare, 1035 
Caniff arti Oakland. Nepamirškit bū
ti laiku, nes yra svarbių reikalų ap
tarti, taipgi reikės išrinkti delegatas 
į suvažiąvimą, kuris įvyks Clevelan- 

biržėlio 30 ir liepos 1 d.
Fin. Sekr., R. Varaneckienė.

' (99-101)

NEWARK, N J.
Komunistų ir Socialistų Partijos 

bendrai rengia dideles prakalbas ge
gužės 1 d., 457 Springfield Ave., 
Laurel Grand svetainėj. Pradžia 8 
vai. vakare. Kalbės geri kalbėtojai 
nuo abiejų partijų. Įžanga dirban- 

del visi skaitlingai dalyvaukite šiuose

svetainėj, Laurel Grand Svet.
(100-102)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6-ta kuopa rengia prakal

bas apvaikščiojimui pirmos dienos : 
gegužės. Įvyks 1 d. gegužės, Lietuvių ' 
Tautiškam Name, kampas Vine ir i 
No. Main Sts. Pradžia 7:30 vai. vąk. j 
Kalbės žymus kalbėtojas Fred Bie- 1 
denkapp iš New Yorko. Todėl yra T 
kiekvieno darbininko pareiga daly- . 
vauti šiose prakalbose. Kviečia ren-; 
gėjai.

(100-102)

de,

PRANEŠIMAS j
ADVOKATAS j

J. GEORGE LIPSIUS
ir' investigatorius C

C. W. BENSON J 
persikėlę raštinę i sekančią ( 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut,
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, b
Tel. Locust 6100.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto- . 
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.
Platinkime Jo Paveikslus 3
Visur parengimuose ir susirin-J 
kimuose reikia platinti tuos pa-* 
veikslus. Lai būna amžinos at- * 
mintės vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato [ 
reikalus, VJNCAS MICKEVI- 

ČIUS-KAPSUKAS
J 

Paveikslų reikalaudami rašykite

“LAISVE”j 
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.
«r- nn-.'i -

Čios Lietuvos pusėje. Tą minė- nuo abiejų partijų. Įžanga dirban- 
i v i „ r>L. Itiems 25c.. o nedirbantiems 15c. Tojo po kelius kaltus. Bet kaip ^eĮ vįsį s^aitiingaį dalyvaukite šiuose 

mes žinome, tai Sovietų Sąjun- prakalbose, kurios įvyks didžiausiai 
ga daugiausia stovi už Lietu
vos nepriklausomybę. Skipi
tis labai nenorėjo šitą žodį iš
tarti, tik prie galo nebegalėjo 
paslėpti, tai jau išsitarė, kad 
ir bolševikai dar stovi už Lie
tuvą. Aš mačiau, kaip sunku 
jam buvo ištarti žodį “bolše
vikai”.

Paskui, pasižiūrėjęs į pub
liką, pasigyrė, kad jis čia 
Amerikon nevažiavo pinigauti, i

i amerikiečiams, 
kad “padėjote mums Lietuvą 
budavoti, pirkdami bonus ir 
siųsdami pinigų savo gimi
nėms.” Jis neprašė pinigų, bet 
dėlto, kad žinojo, kad negaus.

Paskui nusiskundė, kad 
daug lietuvių išvažinėję po vi
sas šalis, kad jie labai nuvargę 
ir, girdi, mes stengiamės juos ' 
aprūpinti literatūra ir knygo
mis, kad jie nepamirštų savo 
tėvynės Lietuvos. Bet kad Lie-i 
tuvoje žmonės skęsta skurde, 
tai Skipičiui nerūpi.

Su tuomi baigė savo prakal
bą ir taikėsi pasprukti, kad 
niekas klausimų nepaduotų. 
Bet žmonės pareikalavo klau
simų, tai pirmininkas tuojaus 
padarė pastabą, kad negalima 
kitoniškus klausimus statyti, 
kaip tik apie tai, apie ką jis 
kalbėjo. Reiškia, bijo, kad 
kalbėto jaus nesu kritikuotų. . 
Todėl mažai klausimų ir buvo. 
Paminėsiu tik vieną. Kaip jis 
nusiskundė, kad lietuviai išva
žinėję į kitas šalis, tai buvo 
paklausta, keno kaltė, kad an
ais laikais lietuviai bėgo nuo 
caro Mikės, bet dabar caro ne
bėra, tai kodėl žmonės bėga 
nuo savo valdžios ? Skipitis 
atsakė tik keliais žodžiais. Gir
di, dabar iš lietuvos niekas nie
kur nevažiuoja. Matote, argi 
ne melagius: mes visi žinome, 
kad iš Lietuvos bėga visi, kas 
tik gali, kas tik gauna kur ke
lius centus ant tikieto.

Ten Buvęs.

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

pardavimui, o būterit:

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.

jų vieton ruoja ir gyvųjų. Juo žmo
gus labiau juda, sunkiau 
dirba, jis daugiau išgaruo
ja. Bet jei jis kaip reik pa
valgo, atsilsi, jo kūno svoris 
per tai pasipildo, be maž ko 
būna pastovus. Kitaip da
rosi su tais, kurie, iš prieža
sties nesveikatos-ligos ar di
džių rūpesčių, skurdo, bada
vimo, nepapildo vieton išga
ravusios medžiagos nauja, 
jie liėsėja, lengvėja. Kar
tais tūli nustoja iki 100 ir 
daugiau svarų svorio.

Jeigu mes šiuos bendro 
keitimosi, formavimosi mok
slo dėsnius gerai apmąstysi
me, nuodugniai išstudijuosi-

netos generates spėkos jam 
reikalingas ypatybes. Tik 
tokia gamtiška sudėtis daro 
augimą. Virš to, nieko nė
ra. Tiesa, kartais ir gerai 
aprūpintoj dirvoj būna blo
gas augimas, o vėl tūlais 
metais, kad ir prastesnėj, 
gausiai užauga. Tas paei
na nuo didelėmis plotmėmis 
atmosferoje atmainų, ant 
kiek gamta aprūpina aug- ( 
menis išoriniais reikme- 
n4is. 7.....................

į. kiek augmenys gauna tinka- 
miau, daugiau pridedamo-

; stos jėgos ir medžiagos au
giniui.

Augime nėra t
bdklingumo, nieko viršgam- 
iisko, kaip nesusipratėliai (matom, 
tiki, būk ten koks dievas čiausiai išsivystę už visus'auga motinos iščiuje vien tiesioginiai ■■4 "V T "XT* 1 1 _♦ A _ _ ______ ______A „ _ _ • 1—1 n •« • . • I . «

apsireiškė ir plėtėsi vande
nyse, vėliaus persimetė ant 
sausžemių. Pirmieji gyvū
nai irgi pradėjo rastis-veis- 
tis vandenyse, nes vandenyj 
visgi buvo vėsiau negu ant 
sausžemio. Sulyg gamtos 
mokslo tyrimų, pirmieji gy
vūnai, palyginus su dabarti
niais, buvo tik smulkūs kru- 
tulėliai. Vienok per šimtme- 

įčių šimtmečius išaugo, išsi-

pavidalus, kaip dabar mato- . me, tėmysim 'dalykus, kas
Žmogus, kaip žinom, pra- po mūsų akių tais klausi-me. Iš tų pat pradinių gy

vūnėlių, tuo pat evoliucijos sideda iš dviejų lyčių suneš- mais1 dedasi, tai gausim aiš- 
keliu, gamta išvystė veislę, tų sėklų, jis auga motinos ,kų shpratimą, jog mes po

kurine .nnoMinn iecitn- " njokio ste- iš kurios, -pagaliau, išsito- jščiuje per 9-nis mėnesius mirties viršminėtais keliais 
r» vi vyi hnlinn Tčoin rl n h n-p ^21„„2 2xZl   X.. ' -1 -Xi  • _______ 2__ x - 

duoda—augina. Ne. Nieko 
nėra panašaus. Tik temykį- 
te lir šekit nurodytus daly- 

■ kus apie augmenis, o ma
tysit ir suprasit, jog viskas■i

bulino žmonės. Kaip dabar .įki pilnai išsivysto panašu- |vėl grįžtam į gyvųjų tarpą 
a žmonės yra augs- me į žmogų—savo tėvus. Jis ir dalinai gyvenam, nors ne- 

l^uga rnvUiiūd louiujc vien Livoiugiiiičii. Netiesioginiai 
išvaizda, nuo to, kad motina maitina-j todėl, kad vieno kūno ele- 
,oL«i sį. |r oru kvėpuoja. Jos mentai, pasiskirstant, paten-

kitus gyvūnus: :
balsu kalbos ir protiškai.

Iš priežasties to skirtumo, kraujas su pagelba įkvepuo- jka į daugelį įvairių daiktų, į 
dar laukiniai žmonės prade- to oksigeno, tekėdamas gys- daugelį organiškų kūnų, 
jo išsisvajbti, kad žmonės, lomis (taip vad. A. Arbačiauskas.

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietų Valdžia

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

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
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.

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

'Su Užsakymais kreipkitės sekamu antrašu:
.... . , D/M. šOLOltfSKĄjS, .
46 Teh Eyck St., Brooklyn, N. Y*



ei j a. Ivar pirmiau buvo se-

1335 Medley St.,

namo) nedau-C. K. Posėdžio Tarimai

DIDELIS NUPIGINIMAS

kuopos rink-

Cleveland, Ohio
Bend.

Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N

KAIP EINA ALDLD VAJUS?

wxnTiTnrrrr^
Y.

Ont.

ROBERT LIPTON7

the

N. Y.

Dovanos

11
11

9

2
2

2
2

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.
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lie
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Nutarta 
iki geg.

kvitina,” bet imasi darbo: šau- 
kia susirinkimus, organizuoja
si. Tą dar labiaus mes turime

del 
pa-

delegatus.
Draugiškai, 

APLA Centro Sekr.,
J. Gasiunas.

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,

The Supreme Lodge of Lithuanians of America
N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

Gaus dovanas ir kuopos,

testo rezoliucija prieš

Avenue, 
Kings, to

WOJSIAT

Brooklyn, N.

the premises.
BEN PARKOFF, INC.

Brooklyn, N. Y.

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

Urbonas ir pri- 
rezignaciją iš

Beverage Control
• Law at 533 Eastern Parkway, Borough of

• Brooklyn, County of Kings, fo be consumed 
off __ L—

tllOS 633 Eastern Parkway,

tlic promises
AMERICAN BUFFET CORP.

Fulton St. Brooklyn, N. Y.

ką mes 
manome apie jį.

Po d. Rodgers raporto buvo

.MMRfląąiVĮlĮUl****** ** ************

K
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^Pirmadienis, Bal. 29, 1935 Penktas Puslapi?

1 AUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE

APLA Centro Komiteto po
sėdis įvyko bal. 21. Visi C. 
Komiteto nariai dalyvavo. Pir
miausia atlikta išmokėjimai ir 
knygų peržiūrėjimai. Viskas 
SCi rasta tvarkoj. Bertaininio 
posėdžio ir specialio posėdžio 
protokolai perskaityta ir pri-

* imta, kaip skaityta. Centro 
Komiteto nariai išdavė rapor
tus iš savo veikimo. Pilnai at
likę jiems pavestas pareigas.
* Raportuota, jogei per sausį, 
vasarį, kovą įplaukų buvo $4,- 
159.14, tuo pačiu laiku išlai
dų buvo 3,471.22. Visas APLA 
turtas su inventorium $31,- 
596.30. Per tuos tris mėnesius 
gauta 17 naujų narių.

k Atsilankė d. A. Vileniškis 
mortgečio klausimu. Jis sakė, 
kad vėl bando gauti iš valdiš
kos įstaigos paskolą ir stengsis

*su APLA atsiteisti, 
dar duoti jam laiką 
19 d.

Atsilankė APLA 2
* atstovai ir pasiūlė planą galu

tinam išlyginimui visų teismo 31 ir birž.
eigos išlaidų. Jie sutinka at- Pa. Delegatais bus skaitlinges- 
Cnokėti smulkių išlaidų $89.63, nis už 25 Seimą. Taipgi kuo- 
paskolą $2,050.00 ir nuošimčio pos siunčia įvairius gerus su-
$40.00. Taipgi atsilyginimui 
jie sutinka pervesti APLA 9 

r kuopai duotą mortgečių. Tasai 
pasiūlymas užgirta ir pavesta 
Centro Sekretoriui tą viską su- 

* tvarkyti bendrai su APLA 2 
ir 9 kuopų draugais.
t Atsilankė Liet. Sūnų Drau
gijos’ atstovai iš Wilmerding, 
Pa., ir pareiškė pageidavimą 
prisidėt prie APLA, taipgi pra- 

F šė paskolos, kad pasimokėjus 
už senus narius. Nutarta L. S. 

. Draugiją priimti prie APLA
ir suteikti paskolą f

mortgečių ant 
giau $800.00.

Atsilankė J. 
davė oficialę
Centro Komiteto. Taipgi tuo 
klausimu atsilankė ir 3 kp. at
stovas J. Čirvinskas. Paaiški
nus rezignacijos priežastis ir 
plačiau apkalbėjus, rezignaci
ja vienbalsiai priimta.

Svarstoma pašalpų mokėji
mai. 19 kp. nario A. Paskaus 
pašalpos mokėjimas apsvars
tytas ir nutarta išmokėti. 34 
k p. nario V. Maningio pašal
pa taipgi nutarta išmokėti.

Perskaitytas LDS laiškas 
vienybės klausimu ir priimtas. 
Nutarta pakviesti 2, 3 ir 7 
kuopas atsiųsti atstovus geg. 7 
vakare į Centro raštinę peržiū
rėti Centro Komiteto balsavi
mų. Nutarta pasitarti su 
“Laisve” delei APLA orga-' 
navimo. Nutarta geg. 19 turėti 
pilną Centro Komiteto posėdį.
Rengkimės Prie 26-to Seimo
Beliko visai mažai laiko iki 

26-to Seimo. Jisai įvyksta geg.
1, Wilkes Barre,

Taipgi visi turėtumėm dar
buotis gavimui naujų narių. 
Tuomi Seimui pasirodysime, 
kad mums apeina APLA rei
kalai. Dabar numažintas įsto
jimas, todėl lengviau gauti 
naujų narių. Tad visi stokime 
darban.

Visuotinas Lietuvių 
Suvažiavimas

Su šiuo laišku pasiunčiamo 
visoms kuopoms kopiją atsi- 
šaukimo-kvietimo rinkti dele
gatus ir siųsti į Visuotiną Lie
tuvių Suvažiavimą, kuris įvyks 
Clevelande birželio 30 ir 
pos 1, kovai prieš karą ir 
šizmą. Suvažiavimas, kaip 
noma, labai svarbus.

Visos kuopos ir apskričiai 
kviečiami rūpintis pasiunti
mu į šitą suvažiavimą delega
tų. Taipgi reikia darbuotis, 
kad pasiekus kitas draugijas. 
Daugelis draugijų gal nieko 
nežino apie šitą suvažiavimą. 
Todėl mūsų visų pareiga supa
žindinti jas ir pakviesti 
ti

yra vyriausiu obalsiu Pirmos 
Gegužės apvaikščiojime Be
darbės, Senatvės ir Social ės 
Apdraudos klausimas, kurio 
delei mūsų bendro fronto ko
mitetas veikia, tai yra mūsų 
šventa priedermė kartu su vi
sais Clevelando darbininkais 
dalyvauti ir padaryti didžiau
sią demonstraciją.

Išrinkta 5 delegatai į Cle
velando visų tautų draugijų 
konferenciją, kuri atsibus 5 
d. gegužės, National Bohemian 
Hall, 49th and Broadway. 
Taipgi išrinkta delegatai į 
Miesto Komiteto praplėstą su
sirinkimą.

Išrinkta komisija surengi
mui pramogėlės (Card party) 
ir sujieškojimui piknikui vie
tos. Taipgi užgirta visų tautų 
bendro fronto piknikas, kuria
me kalbės kongresmanas Lun
deen, H. R. 2827 biliaus įnešė- 
jas ir už jį daugiausiai dirban
tis. V

Gauta per delegatę Greibie- 
nę Corleto Moterų Kliubo au
ka $2 Bendro Fronto Lietuvių 
Komiteto už H. R. 2827 bi
liaus darbo tęsimui, taipgi per 
del. Rudį $2, nuo ALDLD 15 
Apskr. komiteto. Nuo 11 d.

bal. rengtų prakalbų pasidarė 
apie trys dol. deficito. Dele
gatų didžiuma išsireiškė, kad 
daugiau plakatų neduoti vietos 
spaustuvininkams, kurie bran
giai lupa. Pav., paskutiniai 
1000 plakatų kainavo $5. Dau
gelis nurodė vietas, kur gali
ma juos padaryti už pusę kai
nos, arba mimiografinius dary
ti.

Visi delegatai išsidalino pe
ticijas rinkimui parašų 
H.R. 2827 biliaus, taipgi
siėmė atviručių “bombardavi
mui” kongresmanų.

Beje, dar prisidėjo dviejų 
draugijų delegatai: Clev. Lie
tuvių Kultūros Darželio ir 
Bedarbių Tarybos 17 kuopos. 
Dabar viso 24 Clevelando 
draugijos dalyvauja šiame 
svarbiame Bedarbės, Senatvės 
ir Socialės Apdraudos darbe.

Kor., J. Mažeika.

Nušovė Aktorės Madų
Artistą ir Nusižudė

HOLLYWOOD, Cal. — 
Laike girtos puotos pas ju- 
džių aktorės A. Pringle suk-

nelių meisterį (dizainerį) noma—gal susikivirčiję del 
Paulių įvarą, jo automobi- aktorės meilės, o gal del So
lio šoferis W. M. Howard, ferio algos, kaip spėja poli- 
buvęs paoficierius,'nušovė icxjer.
Įvarą, sužeidė svečią Cali- ; dėjęs kalėjime už vagystę, 
fornijos Universiteto profe
sorių H. Bolte ir pats nu
sišovė. Priežastis dar neži-

SKAITYKIT IR PLATIN’ 
KIT “LAISVĘ”

manymus.
Geg. mėnesio kuopų susirin

kimuose taipgi reikėtų pa
svarstyti mūsų organizacijos ir 
abelnai darbininkų reikalai 
santiky su mūsų Sejmu ir pa
siųsti Seimui gerų ir naudingų 
sumanymų. Jeigu kas mato 
kokius negerumus organizaci
joj, tai taipgi turėtų siųsti 
Seimui, kuris išklausys kiek
vieno pasiskundimus. Visus su
manymus reikia siųsti Centro 
sekretoriui nevėliau 20 dienų 

(pirmą prieš Seimą.

Balandžio 26 dieną, tai yra 
tik kelios dienos prieš vajaus 
pabaigą, sekamai ALDLD kuo
pos stovėjo vajuje naują narių 
gavimo: 
kp. miestas

gavo 
40 
30 
27 
25 
23 
23 
19 
16 
15 
13

g Telefonas: Evergreen 7-7770 «
I PAUL GUSTAS | 
g LIETUVIS GRABORIUS | 

g Senai dirbąs graborystes pro- 2 
» fesijoje ir Brooklyn© apielin- X 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar <5 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja $ 
§ balsamavimu ir palaidojimu 8 
B mirusių. . S

I Veltui Chapel Šermenim | 
B Parsamdo ’automobilius šerme- X 
B nims, vestuvėms, krikštynoms S
B ir kitokioms parems S
B Saukite dieną ar naktĮ O

g 423 Metropolitan Ave. X
g Brooklyn, N. Y. S

Dviejų dolerių vertės knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai tA paskilbusi l)-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

“MAČIO-KEKŠTO EILES

Kiek naujų 
narių

1—Brooklyn, N. Y.
162—Toronto, Ont.
137—Montreal, Canada
19—Chicago, Ill.

M3—Reading, Pa.
146—Chicago, Ill.
190—Cleveland, Ohio
132—Tacoma, Wash.
22—Cleveland, Ohio
52—Detroit, Mich.

5—Newark, N. J.
* 15—Fort Williams,

11—Minersville, Pa.
47—Montreal, Canada
51—Jluntsburg-

Middlefield, Ohio
92—Cicero, Ill.

188—Hamtramck, Mich.
,27—New Britain, Conn.

96—Sudbury, Can.
219—Forest City, Pa.

57—Cleveland, Ohio
66—Grand Rapids, Mich.

217—Winnipeg, Man.
^9—Scranton, Pa.
28— Waterbury, Conn.
63—Bridgeport, Conn.
95—Kapuskasing, Ont. 

104-*rChicago, Ill.
205—Westville, Ill.

10— Philadelphia, Pa.
32—New Haven, Conn.
61—Monangahela, Pa.
72—Great Neck, N. Y.
79—Chicago, Ill.
90—Youngstown, Ohio

161—Seattle, Wash.
212—Bayonne, N. J.

11— Worcester, Mass.
*12—Pittston, Pa.

25—Baltimore, Md.
29— Rockford, Ill.
45—Vancouver, Canada
50—Rochester, N. Y.
68— Hartford, Conn.
69— Leathbridge, Alta.

73—Summerlee, W. Va.
84—Patefson, N. J.
94—Kenosha, Wis. 

100—Timins, Ont. 
105—Philadelphia, Pa. 
131—Saginaw, Mich. 
145—Los Angeles, Calif. 
149—Philadelphia, Pa. 
152—Red Lake, Ont 
221—Bloomfield, N. J.

Tai taip mūsų vajuj kuopos 
stovėjo 26 dieną balandžio. 
Nejaugi Chicagos nei viena 
kuopa nebus dovanos laimėto
ja? Pirmiaus 19 kuopa buvo 
antroj vietoj ir jai priklausė 
didelis Lenino spalvuotas pa
veikslas, bet dabar jos vieton 
atsistojo Toronto draugai.

Vajus baigiasi su 1 d. gegu
žės. Mokestis už naujus na
rius turi būti prisiųsta į centrą 
iki 6 dienai gegužės, 1935 m. 
Kas iki to laiko neprisiųs, tai 
nebus priskaityta prie kvotos.

NOTICE is hereby given that License No. 
R-W Ų 235 has been issued to the under
signed to sell Deer mid wine at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 1 
Control Law at#615 Lorimer Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu- 
sumed on ^-he premises.

MICHAEL CAMUSO,
615 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 8125 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 191 ■ 
Central Avenue. Borough of Brooklyn, Co- 
unty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

( CHRISTOPHER DRAGO & ANTHONY 
■ GUIDA (L & A. LUNCH BAR)

191 Central Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 419 lias been issued to the undersigned to ' 
sell wine and liquor at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 468 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SERVICE WINE & LIQUOR STORE, INC. 
468 Sterling Place Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
R-L 9783 has been issued to tho undersigned 
to sell bocr, wine and liquor aj- retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 269 Fulton St., Borough of 
Brooklyn,, County of -Kings, to be consumed 
on 

629

NOTICE is 'hereby given that License No. 
R-L 9762 lias been Issued to the undersigned 
■į-o sell beer, and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 168 Driggs 
rough of Brooklyn, County of 
consumed on the premises.

ADAM BROWN & JOHN 
(Veterans Rest.) 

168 Driggs Avenue

NOTICE is hereby given that License No. 
R-L 9775 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 324 Devoe Street Borougt of 
Brooklyn, County of Kings, to be consued 
on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 8096 has been Issued to . the undersigned 
to sell beor, at retail under section 76 of 
•j-he Alcoholic Beverage Control Law at 124 
West Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the preimses.

JOHN A. WICKSTROM
124 West Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R-L 9820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqour at retail under 
section 132 A. of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 616 DeKalb Ave, Borough' 
of Brooklyn County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ADOLPH STEPPE
616 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R-L 9844 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3009 Quentin Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN VOTTO
kurios remia šitą darbą.!3009 Qucntin Itoad______ Brooklyn, n. y.

________ is hereby given that License No.
| A 11248 has been Issued to the undersigned 

tlO- beer, at retail under section 75 of
I tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
2122 Caton Ave., Borough of Brooklyn, Co- 

j unty of Kings, to be consumed off 
premises.

Bernard McDermott 
2122 Caton Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Incense No. 
U2 L 454 has been issued to the undersigned to 

; sell wine and liquor at retail under section 
\ of the Alcoholic Beverage Control 

i Law at 1836 A ■ Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. 
SUMPTER WINE & LIQUOR STORE, INC. 
1836 A Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

Liet.
Nutarė Padidinti Veikimą už 
Bilių H. R. 2827, Užgyrė Pir
mos Gegužės Demonstraciją, 
Ragina Visus Clevelando Dar

bininkus Dalyvauti

Bal. 23 d. įvyko iš eilės tre? 
čia konferencija Lietuvių 
Draugijų Bendro Fronto H. R. 
2827 biliaus delegatų susirin
kimas. Pirm. S. Maženskui ne
pribuvus ir rezignavus, išrink
ta kitas pirmininkas šv. Kazi
miero Draugijos delegatas, P. 
Jablonskis. Pirmiausia Miesto 
Bendro Fronto Komiteto sekr. 
F. Rodgers buvo pakviestas 
paaiškinti, kaip yra su ‘H. R. 
2827 bilium, kuomet Wagne- 
rio-Lewis Stoughtono bilius 
pervarytas kongrese. Drg. 
Rodgers nurodė aiškiai, kaip 
Rooseveltas, turėdamas dikta
torišką galę, privertė kongres
manus balsuoti už tąjį “fake” 
bilių. Vienok mūsų bilius, sa
ko, gavo tik 2 balsais mažiau, 
negu Townsend bilius, kurį re
mia turčių klasė. Pernai tik 
apie pusę tiek kongresmanų 
pasisakė už mūsų bilių. šitame 
susirėmime mes pralaimėjome 
mūšį, bet tas mūšis nėr pasku
tinis. Mūsų bilius galima iš
kelti kongrese ir jį priimti, jei 
mes dirbsime smarkiau ant to
liau. Tas priklauso nuo mūsų 
spaudimo. Dabar yra 80 kon
gresmanų pasirašę, dar reikia 
126 parašų, kad privertus H. 
R. 2827 bilių paimti svarsty
mui. Clevelande turime virš

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerkles erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c.
Už bonką. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

T-?«:

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI ’

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

ir J. Baltrušaičio

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

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

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

Tel. STagg 2-5043

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

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

Todėl kuopų nariai ir valdy- 300 organizacijų ir 12 bažny-j 
bos subruskite šias kelias die- kurios remia šitą darbą.! 
nas darban. Kaip dabar daly- mes turime jas paleisti ? ^otick j 
kai stovi, tai dovanas seka- Townsend biliaus žmonės 
mos kuopos turėtų gauti:

Raudoną Vėliavą—1 kuopa,
Brooklyno; Lenino spalvuotą1
didelį paveikslą—162 kuopa,! daryti. Sužinoję, kuris iš mū-
Toronto; Stalino didelį spal-[sų kongresmanų balsavo

4 vuotą paveikslą—137 kuopa iš tąjį “fake” bilių, visų lietuvių ' a

4 Montrealo. Bet dar dalykai ga- vardu pasakykime,
4 Ii pasikeisti.
3

. • 1 • • J* 1 • • 1 •• ANVLivn is nereoy given mat License in o.3 kurios padvigubino savo narių klausimų ir diskusijų, kur visi( L 453 has been issued to the undersigned to o ' , • i • v •• m •Iii 4. • 1 J sell wine and liquor at retail under section~ _ . , . • i i i. • •. i i «eii wine anti liquor at3 kiekį šiame vajuje. Tomis delegatai pasisakę uz tęsimą 132 a of the Alcoholic

3 kuopomis yra 143 kuopa Rea- darbo del biliaus Ii. R. 2827
3 I dingo ir 152 kuopa iš Tacoma, Taipgi priimta vienbalsiai pro-,
3 j Wash. Centro Komitetas svar-
3 i stė šį klausimą ir nutarė šioms kongresmanus, kurie balsavo notice is hereby given that License No.

| f S' . . R-L 9837 has been issued to the undersigned
3 
2
2 
2
2
2 
2
2

kuopoms suteikti dovanas, už Wagner-Lewis bilių ir kar- to sell beer, wine and liquor at retail under 
, . i ,Y1 . . section 132 A of the Alcoholic P-----------Readingo kuopa gaus dideli tu reikalaujama paaiškinimo, trol Law at 756 Marcy Ave., 

drg. Vorošilovo paveikslą, o (kodėl jie balsavo už jį, o ne ( 
Tacomos kuopai bus suteiktas 
setas geriausių Sovietų artis
tų pieštų paveikslų iš Rusijos 
darbininkų kovų, ir revoliuci
jos.

D. M. ŠolOmskas.

už darbininkų bilių H. R. 
2827.

Užgirta Miesto Komiteto 
Bendro Fronto nutarimas da
lyvauti Pirmos Gegužės pami
nėjime. Kadangi šiais metais

HARMAN

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

& J*

section 132 A of the Alcoholic Beverage Con-
, Borough of

i Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises. i

MARCY BAR & GRILL, INC. 1 
756 Marcy Avenue Brooklyn, N. Y.

.NOTICE is hereby given that License No. 
>CL-306 lias been issued to tho undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 411 59th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. i

GALTYMORE PLEASURE CLUB | 
411 59th Street. Brooklyn, N. Y.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

"Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų 

Setų $10.00 ir augštyn.
Specialė nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Grabam & Manhattan Avės.
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Į NEW Y ORKO IR APlEįjMČEŠŽnTO1
Dalyvauki! Williamsburg-Ridgewood

Prisirengiamajam Gegužinei Parade
Lietuvių Meno Teatro 
Susirinkimas

4 Pirmadienį, 29 bal., 
vakaro, Williamsburgho 
Ridgewoodo darbininkai turės 
.paskutinį prisirengiamąjį Pir
mai Gegužės paradą ir masi
nį mitingą. Kad visi galėtų su
spėti į laiką, yra paskirti su-
5 i r i n k imui trys punktai: 
Grand St. Extension, Boerum 
ir Leonard, Varet ir Graham. 
Maršavimas prasidės 
Grand St. Extension ir 
kitose dviejose vietose, 
trys grupės susilieję į 
maršuos į Labor Lyceum, 949 
.Willoughby Ave. Čia bus ma
sinis mitingas. Įžanga į masi
nį mitingą 10c.

šiam parade labai svarbu 
dalyvauti del keletos priežas
čių. Ridgewoodas yra naujai 
užkariauta darbininkų koloni
ja. Dar nesenai ten veikė tik 
kęjios mažos grupės ir Ridge
woodas buvo tapęs nazių agen-

6:30 tų tvirtove. Bet darbininkai 
ir sudarė bendrą frontą, įtrauk- 

darni i ji net pašalpines ma
sines organizacijas, kurios tu
ri tūkstančius narių. Tūlos or
ganizacijos dalyvaus mitinge 
organizuotai. Daugelis narių 
bus pirmą kart tokiame mi
tinge. Ten taip pat dalyvaus 
Micamoe Radio streikieriai, 
jauni darbininkai, kurie strei
kuoja 5-ta savaitė ir kurie did
vyriškoj kovoj, pirmu kartu 
savo gyvenime, užgirdo apie 
bendrą darbininkų frontą. 
Stiprus, entuziastiškas paradas 
sustiprins jų dvasia ir padės 
jiems laimėti kovą. Jis taip pat 
pat sustiprins bendro fronto 
idėja visuose apielinkės gy
ventojuose, todėl visais atžvil
giais svarbu turėti skaitlingą 
paradą.

Liet. Darbininkų Bendro 
Fronto Gegužinės Kom.

nuo 
sustos 
Visos 
vieną

Šių Metų Gegužinė Sumuš Rekordus
skaitliu-

, Lietuvių Meno Teatro mė
nesinis susirinkimas, įvykęs 16 
balandžio, buvo sėkmingas.

, i Dauguma narių atsilankė. Iš
duotas raportas kovo mėn. 
Maspethe įvykusio parengimo, 
kur buvo suvaidintas farsas 
“Pinigėliai” ir “Meilė—Visų 
Ligų Gydytoja,” parodė gra
žias pasekmes. Liko išrinkta 
kom. rūpintis Great Neck, L. L, 
parengimo eiga balandžio 21 
d. Kritikos ž^dį del sūvaidi- 
nimo “Juozapas ir Zelbora,” 
bal. 14 d., pasakė režisoriai. 
Scenos veikipio sukaktuvėms 
minėti nutarta statyti gražus 
veikalas. Salei parūpinti iš
rinks komisiją. Darbšti narė 
V. Klinpaitė, kuri gegužės 2 
d. išplaukia atlankyti savo se
nai matytą gimtinę, tarė kele
tą žodžių su pažadėjimu pri
siųsti veikalą L. Meno Teatrui.

Nutarta Liet. Meno teatro 
veikimą dramatinėse srityse 
tęsti pirmyn neprigulmingai 
nuo kitų org., kaip kad iki šiol 
buvo.

braižiniais bei piešiniais ir kiti 
puslapiai. Dar niekad toks 
puikus nebuvo, kaip savo tu
riniu, taip technika. Kas dar 
neturit—įsigykit, ypač savo 
jaunimą aprūpinkit tuo pa
traukiančiu ir vertingu nume
riu. Toks numeris niekad ne- 
persenas. Gaunama “Laisvės” 
raštinėj ir daugelyje kitų vie
tų.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
K. Menkeliūniūtė Dainuos 
Operoj

Pastaraisiais laikais K. Men
keliūniūtė apvažiavo daug 
kolonijų koncertuodama. 'Kai 
kur pati viena, kitur su A. 
Višniausku, o paskiausia buvo

E. B.

Vakar dienos “Laisvėj” bu- . Laukiama istoriškai
Vo rašyta kiek visokių organi-’go gegužinės parado ir de-

Bendro monstracijos.
Mes, lietuviai darbininkai,

Komunistų Partijos Distrik- 
tas perspėja National Biscuit 
Co. streikierius nenusigąsti 
“raudonojo baubo” ir neap
leisti masinio pikieto, kuris yra 
geriausias streikierių įrankis 
laimėjimui kovos. Ragina ma
siniai pikietuoti kasdien.

zacijų maršuos su
Fronto Gegužinės Komitetu.
Bet dar ne viskas. Artinantis' pastarąsias kelias dienas laip
tai didžiajai dienai vis naujos 1 gi pašvęskime visas savo spė- 
organizacijos, naujos masės i kas už sekmingiausį Pirmos 
svieto prisideda. Tik ką suži-1 Gegužės apvaikščiojimą.
nota, kad International Ladies į----------------------------—
Garment Workers ir Amalga-1 - -
mated Clothing Workers Uni-

J jų eilinių narių grupės daly
vaus- Bendro Fronto Geguži
nėj -demonstracijoj.

• Maisto Darbininkų, Kailia
dirbių ir Metalo Darbininkų 
Industrinės Unijos skelbia 
nos dienos streiką Pirmą 
gūžės ir bendrai dalyvaus 
radę ir demonstracijoj.

Milžiniškam Harlem pulke 
pasižadėjo dalyvauti ir Father 
Divine pasekėjai. Tai savaimi 
didžiulė armija negrų darbi
ninkų. Socialistų kontroliuoja- genaus, kai Škotijoj, 
mose organizacijose diena die- Arbuckles Bros, cukernėj

Fronto prieplaukose prie krovimo lai
vų. Darbas ir čia buvo sunkus.
Reikėjo dirbti ilgas valandas ir i Choro ir vadovauja šokių or- 

prisidėsiant mažai uždirbdavo. Vėliaus ta-! kestrai. Linkėtina, kad ir ant
1 po sužeista dešinėji ranka. Bu-j toliaus pasiliktų darbininkiš-

14th St. ir 6th Avė., N. Y., dar| 
tebevaidinamas puikus veika
las “Black Pit” (juodoji ola). 
Jame dramatiškai atvaizduo
jamas Amerikos mainierių gy
venimas. Parodoma, kaip 
skurdo prislėgtų darbininkų 
padėtimi pasinaudoja bosai. 
Mainieriai verčiami dirbti ga- 
sų pilnose mainose dėlto, kad 
prižiūrėtojas nenori leisti pi
nigų ir laiko jų pataisymui. 
Jam rūpi iš darbininkų pra
kaito ir kančių kuo daugiau iš
spausti pelno ir tuomi užsitar
nauti mainų savininko malo-1 
nę, gauti dalį pelnų. {

Mainieriai nusitaria organi- j 
zuotis, sustreikuoja ir, nežiū-• 
pint išdavikų, sėkmingai pra
veda savo kovą. Veikalas į- 
spūdingas, ir teisingai persta
ta gyvenimą. Kiekvienam dar
bininkui reiktų pamatyti. - Ti- 
kietus galima gauti už 30 c., 
bet yra ir brangesnių, iki $1 
popiečiais ir $1.50 vakarais, 
šeštadienį ir trečiadienį po 
piet vaidinimas prasideda 
2:45; vakarais 8:45.

Šį trečiadienį, iš priežasties 
Pirmos Gegužės, Teatro Pild. 
Taryba nutarė neturėti popie
tinio vaidinimo 
kad nepakenkti
Apvaikščiojimui. Vieton 
čiadienio, šią savaitę 
nee” bus ketvirtadienį, bet at
eityje bus po senovei trečia
dieniais ir šeštadieniais.

(matinee), 
Gegužinės 

tre- 
mati-

Or- 
pa-

vie-
Ge-
pa-

non stiprėja Bendro 
Gegužinės idėja ir galima ti
kėtis dar daug organizacijų ir 
.atskirų jų narių ;
prie Bendro Fronto Gegužinės

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
K

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

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

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS <

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

License L-1870
________________ i—..
Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir Įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6901

JUOZAS GAIGALAS 
PASVEIKO

Juozas Gaigalas, Radio 
kestros vedėjas jau pilnai
sveiko. Jis buvo apsinuodijęs 
maistu (fish cakes^). Jis yra 
gabus smuikininkas. Gyvena 
61-06 Flushing Ave., Maspeth.

Rožytė.K. Menkeliūniūtė,
dainuos Rossini Grand Opera 

Kompanijai.
Mass. Valstijoj su garsiu italu 
tenoru, Candido Canfora.

mas prie tokio darbo, kur rej- j Grįžus iš Massachusetts 
kėjo dirbti naktimis,, velionis 
Juozas negalėjo aktyviai da
lyvauti veikime, bet visą, laiką 
buvo nuoširdus rėmėjas viso 
darbininkiško veikimo. Nepa
menu, kuriuo tai laiku veįionis 
Juozas vaikščiodavo po stubas 
C. Brooklyne pardavinėdamas 
“Laisvę.”

Velionis Juozas paliko nu
liūdime savo gyvenimo draugę 
Marijoną, sūnų ir dukterį, abu 
yra vedę. Draugė Norušienė 
taipgi yra narė ALDLD ir TD 
A. Sūnus priklauso prie Aido

Keletą Žodžių Apie Velionį Juozą Nomšą
Velionis Juozas Noruša gi- 

įmęs Lietuvoj, Alytaus apskr. 
j Jaunas būdamas atvažiavo 
Škotijon, kur apsivedė su Ma

rijona Sakalauskiute. Škotijoj 
i gyvendamas visą laiką dirbo 
angliakasyklose. Darbas buvo 
sunkus, o uždarbis menkas. 
Geresnio gyvenimo jieškoda- 
mas, 1908, atvažiavo Ameri- i ’kon ir apsigyveno Brooklyne. 
Čia Juozas irgi rado ne ką

Dirbo 
ir

pačiose paskutinėse dienose, vo padaryta, rodos, trys opera- kame veikime. 
Entuziazmas visur didelis, cijos, vienok rankos suvis ne- Draugas.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PARENGIMAI
Menkeliūniūtė dainuos Rossi- BROOKLYN N Y

-«■ -

nuo 30c iki $1.50.
Sis 

matyt. 
..skurdų 

■MMt. ___ __________
Itai gerai apie jj atsiliepia.

Matykite šj svarbų veikalą

“Black Pit”
Repertory Theatre

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

H West Virginia Mainierių 
Gyvenimo

Stato Scenoje Teatro Unija 
Kiekvieną vakarą rodomas 8:45 p. m. 
Įžanga po pietų nuo 30c iki $1.00 
Įžanga vakarais

veikalas visiems svarbu pa
nes jis atvaizduoja mainierių 
gyvenimą ir kovas streiko lau- 
Net buržuaziniai teatro kriti-

galėjo atitaisyti. Taip ir pali
ko iki mirties. Pastarųjų ke
leto metų laikotarpiu velionis 
Juozas, tūloj mašinšapėj, tu
rėjo darbą panaktinio (vač- 
mono). • 4

Draugas Noruša veik nuo 
pat susitvėrimo ALDLD buvo 
jos nariu. Taipgi visą laiką bu-y 
vo “Laisvės” skaitytoju. Ir 
prieš mirtį prašė savo gyveni
mo draugės Marijonos, kad 
nepamestų “Laisvę” skaičius. 
Būdamas nesveiku, ir dirbda-

Puiki Šiemet Daily Worker 
Gegužinė Laida

šeštadienį išėjo iš spaudos 
specialė gegužinė “Daily Wor
ker” laida, dvidešimties" pusla
pių, su keturiais puslapiais pa
veikslų, taip pat papuošta

IOEZ3O1

PERKELTAS PARENGIMAS
Jaunimo Balius

Kuris buvo rengiamas del balandžio 28-tos 
dienos yra perkeliamas į

Gegužės 19 d.
įvyks

LIET. AM. PILIEČIU KLIUBE
80 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Visa programa bus ta pati. Taip pat ir dovanos 
bus duodamos kaip buvo garsinta. Tikietai, par- . 
duoti del balandžio 28 d., bus gerygežugės 19.

LDS Jaunimd Komitetas.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ i
Praneša visuomenei, jog jiš' atsidaro savo ofisą

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494-^

LDS 50 Jr 226 kuopos rengia teat- 
“Moterims . Nteišsimeluosi”, sek

madienį. 5 d., 1935 m., Darbininkų 
153-159 Centro Svetainėje, 723—5th Avė. Su- ( 

i loš teatrališka grtfpę' i^ Hillside, N. 
t vjsus dalyvauti, nes vei

kalas yra labai juokingas ir mote
rims naudingas, kad žinoti apie vy
rų suktumą. Taigi moterys privalote 
ir vyrus atsivesti j šį perstatymą. 
Šokiai prasidės 5-ta vai., teatras pra
sidės 6:30 v. v. Po teatrui vėl šo
kiai. Įžanga 35 centai.

Kviečia Rengėjai.
(101-103)

ni Grand Opera’Kompanijai.
Jos pirmas pasirodymas' bus ĮJ.
Galicia Auditorium,
West 64th Street, N. Y. C. Cia| jTKvSmi'vi
perstatoma opera Cavalleria 
Rūsticana. Perstatymas įvyks 
17 d. gegužės,- 8 vai. vakare. 
Menkeliuniutė šioj operoj vai
dins Santuza rolę. Įžanga $1.

Nelė Valinčiūtė Laimėjo • 
Teatro Gildijdj'Vietą

Laisviečiams gerai žinoma 
Nelė Valinčiūtė, pittstoniečių 
Valinčių duktė, laimėjo kvoti
mus, kuriuos suruošė Jean Ta- 
vers, žymi artistė, tikslu pa
rinkti vieną talentuotą jauna 
d a i n i ninkę-artistę lavinimui 
scenos darbo. Valinčiūtė liko
si ta parinktąja ir jau pradėjo 
lavintis pas Elizabeth Alex
ander Major, garsią balso la- 
vybos instruktorę. Linkime ge
rų sėkmių.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių krautuvė, 

gera vieta tam bizniui. Arti parko, 
kur visada daug žmonių yra. Par
duosiu pigiai ir pardavimo priežas
tį sužinosite ant vietos. 279 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y.

(100-102)

PARSIDUODA
PARSIDUODA valgykla Bay Ridge 

sekcijoj, arba kas nori, gali eiti Į 
partnerius. Del daugiau informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu:

5321 Second Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(98-103)

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki ^12 vai, iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Black Pit
Civic Repertory Teatre,

Iš Prakalbu Prisirengimui Prie 1-mos Gegužės
Ketvirtadienį,'Amerikos Lie-| vemeyer gatvių, 6:30 vai. va- 

tuvių Piliečių Kliubo svetainėj 
įvyko bendro fronto’prakalbos 
prisirengimui prie Pirmos Ge
gužės. Jas rengė bendras ko
mitetas, 1___ . . _______
13 d. balandžio konferėncijo- 
je tuom reikalu.

Kalbėjo R. Mizara nuo Liet. 
Am. P. Kliubo, J. Orman nuo 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje, L. Pruseika 
nuo Lietuvių Darbininkų Drau- drg. P., Bieliauskas. Lėšų pa- 
gijos ir D. M. šolomskas nuo 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos. Visi kalbėtojai aiš
kino Pirmos Gegužės reikšmę 
ir darbininkų bendro fronto 
reikalą.

Buvo aiškinama, kad pirma
dienį Williamsburge bus pri
sirengimo prie Pirmos Gegu
žės demonstracija ii’ susirin
kimas Labor Lyceum svetai
nėje. ši demonstracija 
dės nuo Grand St. Ex. ir Ha-

karo.
Taipgi buvo; kviečiama dar

bininkai ir taip pažangūs žmo-

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant 
BAR & GRILL 

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

Skanūs valgiai ir 
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

kuris buvo išrinktas'nSs susirinkti'Pirmą Gegužes, 
10 valandą ryto, prie Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliubo ir 
iš čia važiuoti į NeW Yorką, 
kur dalyvausime masinėje de
monstracijoje.

Susirinkimui p i r mininkavo

fronto susirinki- 
Pirmos Gegužės 
yra vienas pa
peikia lietuviam 
ir jų įvairioms

prasi-

dengimui surinkta virš $11.
Šis bendro 

mas ir prie 
prisirengimas 
vyzdys, kaip 
darbininkam
organizącijom jungtis kovai už 
kasdieninius reikalavimus, ko
vai už bedarbių reikalus, so- 
cialę apdraudą, prieš karą ir 
fašizmą ir visais kitais svar
biais reikalais.

Prakalbose Buvęs.

FOTOGRAFAS
JONAS STORES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STORES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y

Tel.: Glenmore 5-6191

512

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

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.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimu šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
t BROOKLYN, N. Y.
t , . t , r r--------------------- i s s s s -i-t v -*

‘ ,------------------------------------------------ J |

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius i 
ant visokių kapinių; parsamdo au-i 
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
ii— ----- --------- —■

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos *

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, '* 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
Katarihiai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų Ligos, A * 
Mešlažamės TJ-

gos, Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
ir įsisenėję ReumatrtŠki 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 kokj 
sau nesuprantamą nešveikumą, atei- ą 
kite su pasitikėjimu pas mane pasi- 4 
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 Si, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; - *
Tarp 4tk Are. ir Irving PL 

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

MES KALBAME LIETUVIAKAI
♦




