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Ginklų Kompanijos

Armija, tai užsienio impe 
rialistai galės užpulti ir nie

DAR IŠ ŠOCHOTO IR 
KOMODAITES BYLOS

Perpildyti Filipinų 
Salų Kalėjimai

Illinois valstijoj jau uždą 
ryta 86 iš 102 buvusių pa 
šalpos punktų.

SVARBIAUSIAS DALYKAS SSRS PAŽANGAI 
TAI DARBO ŽINOVAI, SAKO DRG. STAU

Atvažiuo- '■
studentus Unijos organizatorius bijo, 

kad streikai neapimtų visą 
šią pramonę. Jie todėl lie- 

darbininkams balsuoti

Pochodnia stipendininkas, o 
Paškevičius yra technikos fa
kulteto studentas ir lenkų susi
vienijimo s-gos narys.

Minimas Dowgird yra sūnus 
vejionio dvarininko Tado Dau
girdo iš Plemborgo, Raseinių 
apskričio, arti Ariogalos. Jo tė
vas skaitėsi dideliu lietuvišku 
veikėju, senovės Lietuvos lieka- 

ninkai yra prieš Lietuvos fašis- 'nų atkasinėtoju ir buvo gana

darban be unijos pripažini
mo ir be užtikrinimo algų 
pakėlimo.

Vokietijos imperialistai teisi
no savo žmogžudišką žygį tuom, 
būk ant laivo buvo amunicijos, 
rnisingio, vario ir maisto, o tą 
viską jie skaitė karo reikmeni
mis. Kaip ten nebūtų, bet kapi
tono Schweiger buvo atliktas 
kruvinas žygis. Dabar Vokieti
jos fašistai vėl prisibudavojo ir 
daff daugiau budavojasi subma- 
rinų, kad būsimame kare dar 
daugiau skandinti laivų.

ypač prieš Darbininkų Be
darbių Socialės Apdraudos 
Bilių H.R. 2827.

Kol kas pasirašė tik 18 
kongresmanų už šio bilidus 
svarstymą: Lundeen, Leo 
Kocialkowski, John Lesins
ki, M. Dunn, Wm. P. Conn- 
erv, Vito Marcantonio ir kt.

Jeigu darbininkų masės 
gana išsijudintų kovingai 
reikalaut, dar galėtų pri
verst kongresą svarstyt ir 
priimt šį bilių.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Nauji Pasai su Asmenų 
Fotografijomis

KAUNAS.—Šį rudenį visoj 
Lietuvoj bus pradėta išdavinėti 
nauji pasai (pasportai) ; prie 
kiekvieno turės būti ir asmens 
fotografinis paveikslas.

Meilės Tragedija
TELŠIAI. — Apskričio valdy

bos šoferis Kostas Kiaurakis, 
vedęs žmogus, turintis moterį ir 
vaiką, išėjo į užmiesčio miškelį 
atsisveikinti mylimą savo mer
giną, kuri rengėsi iš čia išva
žiuoti. Kiaurakienė jau nuo se
niau turėjo nuožiūrą ant savo 
vyro, ir todėl jį pasekė į miškelį. 
O kada Kiaurakis buvo savo mo
teries užkluptas besimyluojant

SKYMAS IŠKRIKDYTI 
AUTO. STREIKIERIUS
TOLEDO, Ohio. — čia ir 

kitose vietose streikuoja 
jau virš 35,000 automobilių 
darbininkų prieš General 
Motors Kompaniją. Roose- 
velto darbo ministeris-antri-

Ištrėmė Lietuviškus ^Len
kus” iš Kauno

KAUNAS. — Adomas-Jonas 
Dowgird ir Anatolijus-česlovas 
Paškevičius prieš kurį laiką įsi- 
briove į juokų, laikraštuko 
“Kuntaplio” leidėjo butą ir su
mušė leidėją už tai, kad jis iš
spausdino pašiepiantį paveiks
lą Pilsudskio, nusilenkusio prieš 
Hitlerį. 1

’ MASKVA. — Sovietų Są- kais paversti visus revolr 
jungos Komunistų Partijos (ei jos laimėjimus. Dabar ki 

kita. Imperialistiniai prieš 
jau nebeturi tokios drąsc 
Sunkiosios gi pramonės re 
kalus aprūpinus, dabar g 
Įima daugiau kreipti domi 
į kasdieninio gyvenimo g 
rinimą.

(Greitai “Laisvėje” bi 
ištisai išspausdinta ši lab

ATLANTA, Mo. — I 
trūkus gazolino, nukrito 
delis Transcontinental k< 
panijos lėktuvas; užsim 
vairuotojas Harvey Bol 
jo padėjėjas Greeson, vi 
mergina ir senatorius Bi 
son M. Cutting. Septyni 
pasažyriai pavojingai 
žeisti, o vienas lengviau.

Sužalojo Tėvą
ALYTUS. — Trakų apskr., 

Aukštadvario valse., Tamašavos 
kaimo, Pranas Januškevičius 
savo sūnui Vaciui, 18 metų am
žiaus, paliepė iššluoti kambarį.

Sūnus užuot pildęs tėvo palie
pimą, spyrė koja tėvą ir sun
kiai jį sužalojo. Pranas Januš
kevičius yra paguldytas Alytaus 
apskr. ligoninėje ir jaučiasi vi
sai silpnai.

šis aprašymas veikiausiai bus 
paimtas iš patikrintos istorinės 
medžiagos, kurios Sovietų Są
jungoje yra užtektinai. Jis ne
teikia jokios progos lietuviams 
patriotams didžiuotis senovine 
Lietuva ir jos “sūnų” <

*bent gal kai kurie tik tuom pa- manų parašų, idant galėtų 
sididžiuos, kad tie kudloti ainiai būti priimta peticija delei 
išgalvodavo žiauriausius būdus svarstymo įvairių įnešimų, 
mirties ir žagindavo moteris taisyklė buvo iškepta
kanapynuose, žinoma, fašisti
niai elementai ir dabar trokšta 
kitų tautų darbininkų kraujo; 
jų “mokslas” nukreiptas ton 
sritin. Dabartiniai fašistai ne 
tik kitų tautų darbininkų krau
jo trokšta, bet jie net ir pačius 
lietuvius, revoliucinius darbi
ninkus kankina, siunčia keliems 
metams katorgon vien už revo
liucinių lapelių skleidimą.

Plačiai rašo kapitalistinė 
spauda apie pasirašytą tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Franci jos 
Karpsavinės pagelbos sutartį, 
kuri yra nukreipta prieš tą, 
kas drįs ant jų užpulti.

Tuom pat kartu kapitalistinė 
spauda pripažįsta, kad Klaipė
da pasidarė parako bačka, kuri 
gali užkurti pasaulinį karą. 
Lietuvos fašistai perdaug spau
džia vokiečius, to krašto gyven
tojus, o Vokietijos fašistai kur
sto vokiečius prieš Lietuvą. Vo- tinę valdžią, bet kitas dalykas gabus buržuazinis rašytojas lie 
kietijos fašistų spauda viešai Lietuvos politinė nepriklausomy- tuvių laikraščiuose. Bet mini 
šaukia, kad “Vokietija pamo- bė. Mes už Lietuvos laisvę, už mas jo sūnus vaidina rolę karš 
kins Lietuvą.” žinoma, darbi-.darbininkų ir valstiečių valdžią. Ičiausio pilsudskinio lenko, t

KRISLAI
Senovėje Lietuviai.
Nėra Kuom Didžiuotis 
20 Metų Sukako. 
Hitleris Rengiasi.
Klaipėda ir Karas.
Rašo D

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

Pasaulį!

rašytojas Vladimir 
savo veikale “Alma- 
,” 272 puslapyje, ra-

18 Kongresinany už H. 
R. 2827 Apdraudos Bilių 

WASHINGTON. — Roo- 
seveltiniai politikieriai kon
grese pravarė tokią taisyk- 

darbais, lę, kad reikia 218 kongres- • T t "I — I

PARYŽIUS. — Užvaka- kino kongreso nutartas pen- 
rykščiuose rinkimuose Pa- sijas tam tikra laiką ištar- 
ryžiaus priemięsčių majoru navusiems gelžkelių/darbi- 
if'valdybų nariu buvo .už ninkams. Spėjama, kad Aug- 
komunistų kandidatus . pa- ščiausias Teismas, galės pa
duota 100,000 balsų, tai yra. skelbt “priešingu konstitu-^ 
10,000 daugiau negu pirme< ei jai”;, ir panaikint taipgi 
sniuose rinkimuose. Į tas vadinamą “socialės” saugos 
vietas dabar išrinkta eilė įstatymą nagai Wacmerio- 
komunistų. » Kai kurie kan- Lewiso bilių, jeigu jis bus 
didatai išrinkti nėr bendras išleistas.
pastangas socialistų ir ko-1 
munistų

vinsono gyvybė atsidurtų 
pavojuje, sako drg. Damoii.

Komunistų Partija per 
savo organą “Daily Worke- 
rį” šaukia visus darbinin
kus protestuoti prieš žmog- 
vagišką žygį, padarytą Gal
lup American anglies kom
panijos gengsterių su poli
cija; ragina visus mušti tę- 
ilegramas New Mexico gu
bernatoriui Tingley, 'Santa 
i Fe, N. M., ir prezidentui 
Rooseveltui su reikalavi
mais, kad apsaugotų Mino
ro ir Levinsono asmenis, 0 
nubaustų jųdviejų žmogva- 
gius razbaininkus. ‘Sako, 
kad Minorui ir Levinsonui 
turi būt užtikrinta teisė pa
silikti Gallupe ir pagelbėti 
teismiškai apsiginti dešim-

Gegužės 7 dieną sukako ly
giai 20 metų nuo laiko, kada 

"Vokietijos submarinas “U—20” 
nuskandino didelį laivą “Lusi
tania.” Laivas plaukė iš Ame
rikos į Angliją. Jis buvo 32,000 
tonų įtalpos ir 785 pėdų ilgio, 
devynių augštų. Vokietijos sub
marinas, kurį komandavo kapi
tonas Walther Schweiger, palei
do į “Lusitanią” torpedą be jo
kio persergėjimo. “Lusitania” 
greitai nuskendo ir žuvo 1,150 
žmonių, jų tarpe 114 Jungtinių 
Valstijų piliečių. Jungtinių 
valstijų imperialistai tuom pa
sinaudojo ir paskelbė Vokieti
jai karą.

Grūmoja Nulynčiuot dai 
Vieną Nekaltą Negrą
BIRMINGHAM, Ala. - 

Nerščia fašistinės baltųjų 
govėdos, besitaikydamos iš
plėšt iš kalėjimo ir nulyn- 

jčiuot ' negrą darbininku 
I Walterj E. Browna. Jis su
imtas neva .už bandymą iš- 
žagti kokią tai baltą mote
riškę. Tam kaltinimui pa
remti nėra faktinų įrodymų. 
Vadinasi, sudaryta naujai 
sumoksiąs nugalabinti teis
miškai arba lynčiškai dar 
vieną nekaltą negrą darbi
ninką.

žiaurius 
varydavo j nelaisvę žmones, 
kaip gyvulių bandas, į savo ne
prielankius dykumų namus ir 
balas. Lietuvių triūbos—pikti, 
žiaurūs jų garsai aidėjo Ukrai
noje. Triūbos buvo neišpasaky
tai ilgos—iš liepos, lazdyno ar
ba kito medžio, apvynioti ber
žo žievėmis; ir kada žiauri 
gauja, greitai jojant, 
kojomis ir piktai mosavo kar
dais, gausiai pūtė į triūbas 
liaudis mirtinai nusigandusi 
baimėje drebėdavo.”

Virš 1,000 minia pikietavo 
Colt’s ginklų kompanijos 

žagindavo moteris kanapynuo- fabriką. Tarp streiko pi-1 
se, išgalvodavo nepaprastus 'ir kietininkų buvo ir šimtas niekas Ed. McGrady ir Am- 

mirties būdus, pulkais studentų iš šešių universite- (erikos Darbo Federacijos 
į nelaisvę žmones, tų jr kolegijų, 

įjančius talkon 
streikieriai audringai 
sveikino.

Streikieriai, jau aštuonios Pia

Wevmouthe. An ėdi i o i. be
darbiai ir dirbantieii iškėlė 
smarkią demonstraciia Dries gerai ginkluota Raudonoji

Boikotuoja General Motors
TOLEDO, Ohio 

tetas Kovai prieš Karą ir 
Fašizmą < sudarė pikietus, 
kurie vaikščioja apie Gene
ral Motors Automobilių san
krovas ir atkalbinėja, kad 
žmonės nepirktų automobi
lių tos prieš-unijinės kom- {karaliaus Jurgio jubilėjaus 
panijos. ceremonijas.

prekyboje tarp 
tųdviejų; galingiausiu /impe-į 
rialistinių įšaliu, o Pietinėje 
Amerikoje jau kuris laikas 
^tęsiasi karas tarp jųdviejų, 
tik tas karas kol. kas veda
mas svetimomis rankomis 

taip pat yra Lietuvos lenkų aka- įir gyvybėmis: skerdžiasi 
deminio jaunimo s-gos narys ir ten Wall Stryto imperialis

tu įrankis Bolivija su Ang
lijos kapitalistų įrankiu Pa- 
raguayum.

Rooseveltas Pasveikino 
Jurgį “Vardu Žmonių”

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas pa- į 
siuntė Anglijos karaliui 
Jurgiui pataikaujantį pa
sveikinimą dienoje jo 25- 
kiu metų karaliavimo su
kaktuvių. Tą dvarponiu, 
kapitalistų > karūnuotą val
džios galva, pavergėją šim
tų milionų Indijos ir kitų ko
lonijų gyventojų Roosevek 
tas sveikina “vardu Jungti
niu Valstijų žmonių.” Jis i 
saldliezuviauia ir apie Ame
rikos draugiškumą su Ang- • 
jiia, kuomet ištikrųjų eina 

Už tokį jų smurtą Kauno mie-(didžiausios varžytinės gink 
sto ir apskrities komendantas Rl^vimesi 
Dowgird’ą iš Kauno ištrėmė Viė- 
neriems metams į Raseinių ap-1 
skritį, o Paškevičių—pusei me
tų j Biržų apskritį. Dowgirdas 
yra medicinos fakulteto VI se
mestro studentas, studentų len
kų susivienijimo s-gos narys,

ALKANŲ MARŠA VIMAS 
ILLINOIS VALSTIJOJ
SPRINGFIELD, Ill. — 

Jau 12 dienų, kaip Roosevel- 
MANILA. — Filipinų Sa- (to pašalpų administracija 

lų milicija su Amerikos ofi- nieko neduoda Illinojs vals- 
cieriais daro žiaurią medžio- tijos bedarbiams, šimtai 
klę prieš vadovus valstiečių tūkstančių jų šeimynų ba- 
sukilimo, kuris išsiveržė pe- dauja. Susimobilizavę be- 
(reitą ketvirtadienį. Vien tik darbiai ir dirbantieji iš viso 

Automobilių D arb in inkų Maniloje sugaudyta ir į ka- Springfieldo apskričio mar- 
lėjimus sumesta virš 275 šuoja ant valstijos valdžios 
žmonės, jų tarpe du Filipi- centro, reikalaudami pašal- 
nų seimelio atstovai M. Uni- pos. Jie taipgi demonstruo- 
tivero ir A. Almazan. 50 su-ja prieš seimui įneštą su
žeistų sukilėlių “sakdalis-(manymą 50 nuošimčių pa- 

|Workers Association pasiū- įų” randasi ligoninėse po kelti taksus ant perkamų 
lyma, — kad kompanija tu- žandarų sargyba. Daugiau daiktų.
ri pridėti po 5 nuošimčius kaip šimtas nušauta 
algos, ir darbininkai turi ne 
reikalauti 
jų uniją.

Streikuojantieji darbinin 
kai tokį pasiūlymą buvo at 
metę jau pirmoje streiko sa- į valstiečių mėtymus iš ūkių, 
vaitėje; turi ir dabar atmes- prieš masinį 'badą ir prie_ 
ti. Darbininkai reikalauja Spauda įg amerikoniškos ir 
nilnai pripažint uniją, mokėt vietinės buržuazijos pusės, 
bent po 75 centus už darbo j ____________
valandą ir įvest 7 ir pusės VYRIAUSIAS TEIS MAS 
valandos darbo dieną. ATMETĖ GELŽKELIEČIŲ 

PENSIJAS 
I Washington.

generalis sekretorius, drg. 
|j. Stalin, savo prakalboje 

_ 'baigusiems mokslą naujiems Komodaite ,Raudonosios Artniios 'kari. 
ninkams, didžiausios domes 
kreipė i reikalą atydžiai, 
.draugiškai lavint ir auklėt 
naujus žinovus įvairiu pra
monės darbu. Sako, iki šiol 
vvravęs obalsis, kad “tech- svarbi ir įdomi drg. Stalių 
nika tai viskas” turi būt pa- kalba.) 
keistas nauju obalsiu: “kad
rai nusprendžia viską,” o 

(kadrai tai reiškia sąstatas 
išlavintų darbininkų bei 
darbo mokovu. Jeifru Sovie
tai turėtu kiek reikiant ge
rų technikų, pramonės dar
bu žinovų, tai dabar galima 
būtų tris ir keturis svk tiek 
pagaminti įvairių dirbinių, 
kaip dabar,—tiek yra jau 
išvystyta Sovietų šalies ma
šinerija, technika.

Drg. Stalin pabrėždamas 
nurodė, kaip reikia gerbti 
darbininką, o ne mechaniš
kai ji varinėti šen ir ten. 
Kalbėtojas taipgi atžymėjo, 
kodėl prisiėjo kovoti ir nu
galėti visokias “opozicijas” 
prieš leninistine Sovietu Ko
munistų Partijos politiką. 
Opozicionieriai r e i k a lavo 
tuoiaus gamybą panaudoti 
dirbimui paprasto vartojimo 
daiktų, gyvenimo gerinimui 
čia ir tUoiaus. Bet Sov. ne
galėjo ju klausyti. Sov. va
dovybė žinojo, kad jeigu 
nebus pirmoj vietoj sudrū- 
tinta ir išvystyta didžioji 
pamatinė pramonė ir stipri.

Neklaužada Sūnus Sunkiai su mergina, labai susijaudino 
išsitraukė revolverį ir nusišovė

mą prie komunistų parti-1 
jos.” O iš pradžios buvo 
areštuoti ir kaltinami neva 
už žvalgybininko Glikmano 
nužudymą.! >

Smetonos valdžia . buvo 
pasiryžus ; juodu ..nubaust, 
nežiūrint sulig kokio kalti
nimo, jeigu ne vienu išgal
votu punktu, tai kitu,—anot i 
tos patarlės, mušt norintis ir 
lazdą randa.

Šochotas 
'buvo darbininku klasės vei
kėjai. nariai Tarptautinės 
Raudonosios Pagelbos (kuri 
Amerikoj vadinasi Tarptau
tiniu Darbininku Ansigvni- 
mu); bet smetonininkų teis
mas išrado, kad jiedu pri
klausė prie Komunistu Par
tijos, ir už tai nubaudė.

Karo teismas ivvko prie 
uždaru duru: taigi fašisti
niai tardytojai galėjo apsi
eiti ir be irodvmo to. už ką 
jie nuteisė Komodaitę ir 
Šochotą.
"Tarnt autinė Teisininkų 

Draugija, rengėsi atsiust sa
lvo advokatą iš užsienio. Bet 
I kad jis negalėtu pasnėt at
vykt Kaunan, tai fašistiniai 
jteisdariai staiga paskubino 
[teismą, padarydami jį daug 
piirmiau, negu buvo paskyrę.

, Apart ■ 8 metų katorgos, 
ka,rinis teismas dar susiau
rino ir bendrąsias teises 
Šochotui ir Komodaitei.

Lietuvos buržuaziios laik-
■ raščiuose randi pasipiktini
mo slaptais Hitlerio teis
mais. Bet Smetonos teismai 
nieku faktinai nesiskiria 
nuo hitleriečiu teismu. Kaip 
vienur, taip kitur išanksto 
padaroma nuosprendis, o 
teismas susirenka tik del 
ceremonijų.

Žuvo Senatorius ir Tryj 
Kiti Lėktuvo Nelaimėk

Suim
tieji baisiai kankinami, kad 

kad pripažintų išduotų vyresnius sukilimo 
vadus.

Sukilimas įvyko prieš ne
pakeliamus mokesčius, prieš

KAUNAS. — Aštuoniais 
metais sunkių darbų kalėji
mo liko nubausti J. Šocho
tas ir Judita Komodaitė vi
sai ne už tą, kuom jiedu 
buvo pradiniai kaltinami.

Jungtinių Jiedu katorgon nusmerkti, !saUgOįį Minorą ir Levinso- Čiai mainierių, prieš kuriu 
šėlstančių fašistų yra užvesta byla,

terorizuoja d a r b i n inkai suokalbišk 
Gallupo darbininkus, apšau-.kaltinami “žmogžudystėje,

Sovietų
Jurezanski 
znaja Svita 
šydamas apie Ukrainą, vienoje I No. 108 
vietoje sekamai rašo:

“Tūkstantis metų atgal, uba- 
ginga, laukinė, Lietuva veržėsi 
į Ukrainą begailestingai raz- 
baininkiškais šturmais. Lietuvių 
arkliai buvo nedideli ir kudloti, 
kardai nešvarūs nuo kraujo, 
raiteliai pusiau nuogi, plaukuo
ti, rėksniai. Jie uždegdavo mies
telius ir miestus iš visų pusių,

metė kompanijos ir NRA 
tarpininkų pasiūlymą pasi

siūbavo duoti deryboms ir grįžti

SANTA FE, N. M.—New do jų namus ir tt. Nes 
Mexico valstijos gubernato- apsaugos vėl Minoro ir 
rius Tingley žadėjo atimti 
sargus nuo drg. R. Minoro 
ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokato Le- ( 
vinsono. Jiedu buvo išreika
lavę sau tuos sargus, kad 
galėtų saugiai sugrįžti į 
Gallup miestelį iš dykumų; 
o į dykumas Minorą ir Le- 
vinsoną buvo išvežę ir nu
metę maskuoti fašistai, 
žmogvagiai, kurie ten juodu 
primušė ir pusgyvius paliko 
mirti.

I Tarptautinis Darbininkų 
(Apsigynimas per savo vei
kiančią centro sekretorę 
(Anna Damon telegrafavo 
gubernatoriui Tingley rei
kalavimą, kad ir toliau lai
dytų minimus sargus ap-

“Lietuvos ną nuQ 
pnklausy- lgraujų; kurios
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‘Vilnis’ 15-kos Metą—Biskis iš 
“Vilnies” Istorijos

Balandžio 8-tą dieną sukako lygiai 
penkiolika metų nuo pasirodymo “Vil
nies”. Tą dieną, 1920 metais, išėjo pir
mas “Vilnies” numeris. Rodosi tai visai 
nesenai, bet va, kiek jau laiko!

Iš savaitinio, nedidelio laikraštuko, 
“Vilnis” šiandien išeina dienraščiu: dide
liu, gyvu ir geru dienraščiu. Visų darbi
ninkiškų laikraščių kelias nėra rožėmis 
klotas, nelengvas jis buvo ir “Vilniai.” 
Drg. V. Andrulis, atsakomingasis “Vil
nies” redaktorius, kuris buvo prie “Vil
nies” nuo jos įsikūrimo iki šių dienų, su 
labai trumpa pertrauka, trumpais ruo
žais nušviečia “Vilnies” istoriją pačiam 
dienraštyj. Jis nurodo, kad “1918 me
tais, kada didelė dauguma Lietuvių So
cialistų Sąjungos narių nusistatė už bol
ševikus, o Chicagoj menševikai stipriai 
laikėsi, nes turėjo savo rankose “Nau
jienas”, suorganizuota leisti savaitinis 
laikraštis ‘Žarija’.” Bet šis laikraštukas 
leisti buvo labai sunku, neturint savo 
spaustuvės. Pagaliaus, 1919-1920 Pal- 
merio raidai sulaikė “Žariją.” Tuomet

Balandžio 8 pasirodė pirmas numeris 
' “Vilnies”. Ofisas buvo vienas mažas na

mukas lietuviškam Bridgeporte. štabas 
veik tas pats, ką “žariją” vedė. Pradžioj 
darbas buvo nelengvas. Laikraštis ėjo sykį 
į savaitę ir tik 4 puslapių.

Pritarimas Chicagos ir apielinkės darbi- 
~—įlinkuose didėjo. Tuojau “Vilnis” likosi 

dukart-savaitinis ir neužilgo jau 8 puslapių, 
tik formatas kiek mažesnis dabartiniam.

Štabas persimainė. Drgg. Andrulis ir Ga
siunas tūlą laiką vedė. Paskui 
Siurba. Dar vėliau Gasiunas 
Pagalios vėl Andrulis pridėta.

Finansinė padėtis tuo laiku 
sunki. Rytiečiai, kurie suprato
laikraščio, labai susirūpino, kiti gi juokus 
krėtė vienoj konferencijoj. Jiems mat at
rodė, kas ne Brooklyne, visai nesvarbu dar
bininkų judėjimui.

“Vilnis” vistik tapo sustiprinta, nes 
buvo draugų, kurie suprato būtiną reika
lą turėti mums revoliucinį-komunistinį 
laikraštį Chicagoj. Pagaliaus, rašo d.

Gasiunas ir 
ir Mizara.

buvo labai 
svarba čia v

Pas kai kuriuos draugus, ypač Mizarą, 
Gasiuną, Andrulį ir daugelį kitų Chicagoj, o 
rytuose tam pritarė d. A. Bimba ir keletas 
kitų, kilo mintis, kad reikia rengtis ir Chi
cagoj prie dienraščio leidimo.

Verta priminti, kad tam daug priešinosi 
L. Pruseika. Jam rodės ths visai negalima. 
Kuomet daugumos nutarta, jis vistiek iš
ėjęs į kitus susirinkimus savo kalbėjo. Bu
vo ir daugiau tokių.

Suorganizuota Chicagoj dienraščio fondas, 
kuriam geriau sekėsi, negu daugelis manė. 
Sukelta užbrėžta suma pinigų ir veik pa
siekta kvota skaitytojų, kuri ^paskirta. 
Dienraščio leidimas tik dviem savaitėm už
vilktas. nuo pirmo užsibrėžimo.

Reikia pripažinti, kad rytiečiai gražiai 
|. pasirodė. Drg. Gasiunas važinėjo ten ir 

parvežė gražią sumą pinigų ir didelį skaičių 
skaitytojų.

Mūsų priešai, beje, ypač “Naujienos” kar
tojo, atari jojo, kad leidimas “Vilnies” dien
raščiu tai “paprastos kalbos”, niekada ne
galėsiančios realizuotis. O kada ėmėm leis
ti, jie plepėjo, jog neišsilaikys dienraščiu. 
Jų zaunos nuėjo niekais.

“Vilnis” tapo dienraščiu ir netik pasilai
ko, bet išaugo, išbujojo.

Šiandien jau nėra nei kalbos apie tai, 
kad “Vilnis” reikalinga sulaikyti ėjusi 
dienraščiu; šiandien kiekvienas lietuvis 
darbininkas mato gyvą reikalą ją stiprin-
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ti, gerinti, • nes tai nepavaduojamas • įran
kis’ mūsų rankose kovai su darbininkų 
klasės priešais. Drg. Andrulis nurodo, 
kad “Vilnies”

Administracija apskaitliuoja, kad šiame 
suvažiavime galėsi- 
skaitytojų daugiau, 
metų suvažiavime.

(“Vilnies” šėrininkų) 
me pasigėrėti apie 540 
kaip turėjome pernai 
Tai didelis laimėjimas.

Tai geriausias įrodymas, kad dabar “Vil
nis” lengviausia platinasi, kur draugai dir
ba, negu pirmiaus kada platinosi.
Revoliuciniai sveikinimai mūsų broliš

kam dienraščiui “Vilniai”! Josios pen
kiolikos metų gyvavimas, josios vis tobu
lėjimas ir gerėjimas rodo nepaprastą pa
sišventimą tų draugų, kurie prie dienraš
čio išleidimo dirba, pasišventimą josios 
sumanių bendrovės direktorių, šėrininkų 
ir visų rėmėjų. Rytuos gyveną lietuviai 
darbininkai, kurie čionai turi rūpintis 
palaikymu dienraščio “Laisvės”, niekuo
met nepamiršo ir nepamirš, reikalui išti
kus, paremti “Vilnį.”

LAISVA

Chevrolet automobilių fabrikas (Toledo, Ohio) už
darytas ir paveiksle matome darbininkus, išėjusius 
stręikan, pikietuojant šį fabriką. Labai galimas daik
tas, kad greitu laiku visoj automobilių pramonėj įvyks 
visuotinas darbininkų streikas. Prie to darbininkus ver

čia baisus išnaudojimas, kurį atlieka kapitalistai.

WoSSS’-'
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((Stok į Armiją ir Atsuk Savo I
Ginklą pries Klasinį Priešą!”

RUNA praneša, kad Berlyne nesenai 
pasklido Vokietijos Komunistų Partijos 
lapeliai, apeliuoją daugiausiai į darbinin
kišką jaunimą. Lapeliuose, be kitko, bu
vo skelbta: “Stok į armiją. Nevengk mi- 
litarinės tarnybos. Pasiimk ginklus ir 
naudok juos prieš savo klasinį priešą. 
Šalin imperialistinį karą! Šalin fašistų 
diktatūros valdžią!”

Dįe abejo, kad nemažas skaičius klasi
niai sąmoningų jaunų komunistų darbi
ninkų pateks į padidintąją, verstiną Vo
kietijos armiją. Nebus taip lengva Hit
leriui tą armiją panaudoti prieš Sovietų 
Sąjungą. Klasiniai sąmoningi darbinin
kai skleis komunistinę propagandą ki
tuos kareiviuos ir suks juos prieš Hitlerį, 
prieš kapitalistinį jo. režimą, kad jį nu
vertus. Sekanti revoliucija Vokietijos 
bus skirtinga nub tos, kuri buvo 1918 
metais. Busimasis darbininkų sukilimas 
nušluos visą išnaudotojų sistemą!

Gedimino Ordenas Žydui 
Smetonlaižiui

“Vilnis” praneša, kad
Antanas Smetona, ikuris engia Lietuvos 

darbininkus ir visus beturčius, prisiuntė 
“Gedimino ordeną” vienam Chicagos žydų 
—p. S. Komaikai. Kiek pirmiaus tokius or- 
denus prisiuntė p. Elijošiui, kurio banka 
nuskriaudė tūkstančius lietuvių, taipgi vie
nai davatkai ir seniui Olszewskiui.

Aišku, tais ordenais Smetona nori pasi
gerinti pakelti, savo prestyžą Amerikoj. 
Siųsdamas Komaikai ordeną jis nori žydus 
pasivilioti. Pasivilios, žinoma, tik žydų 
buržuaziją, o ne darbininkus.
Lietuviški fašistukai, kurie tiek daug 

sielojasi prieš žydus, pasijus nejaukiai, 
sužinoję apie Smetonos dovaną p. Ko
maikai. Prie kiekvienos progos klerika
lai ir tautininkai krikštija “žydu” kiek
vieną Lietuvos susipratusį darbininką, 
kiekvieną komunistą. Bet štai Smetona 
jų taip nepakenčiamus žydus padaro Ge
dimino kavalieriais!

Aišku, Smetona nėra žabalas: jis daro 
skirtumą tarpe žydo ir žydo; Darbinin
kus žydus, kurie kovoja prieš išnaudoto
jus, Smetona areštuoja, kalina, kankina 
ir žudo. O turtingus žydus; kapitalistus 
ir tuos, kūne palaiko kapitalizmą ir fa- 

; šizmą, Smetona lepina ir net.padaro Ge- 
Į dimihju kavalieriais. - ,

Visai natūralūs dalybas. Vokietijoj
daroma panašiai. Darbininkai žydai yra > 
persekiojami, o kapitalistai—laisvi, bičiu- 
liuojasi su Hitleriu. ‘ ! • ■
‘ Štai', kodėl mes - sakome: komunistai 
žiūri fie į tautą, bet visųpirmiausiai į 
klasę. Kas yra išnaudotojas arba eina 
su išnaudotojais, prieš darbininkus, tas 
ne mūsų draugas, nepaisant kuriai tau
tai jis priklauso. Išnaudotojų klase ir 
jų valdžios daro panašiai, tik iš priešin
gos pusės. Išnaudotojai jiems visi bro
liai, o kovotojai prieš išnaudotojus, revo
liuciniai darbininkai, didžiausi priešai, 
nepaisant, kokios tautos jie nebūtų.

Sovietinis Tabakas Lietuvos , Sovietų Rusijos prekybos sutar- iš Sovietų Rusijos. Tabako sin- 
/?' Rūkytojams tį, Lietuva pasižadėjo tabaką ir dikato atstovai jau susirūpinę

KAUNAS. — Pagal Lietuvos bendrai rūkalų žaliavą įvežti tik rūkalų žaliavos įvežimu ir jų

po vandeniu dirbau po tris 
valandas. Viršuje šaltis 
sieke 10 laipsnių, oro gavau 
užtenkamai ir darbas sekė
si. Laike pastarų nusileidi
mų atydžiai apžiūrėjau kai
rį šoną, laivo įtalpas, pečku- 
rių kambarį ir mašinų sky
rių. Ypatingai sunkus dar
bas buvo apžiūrėjimas ma
šinų. Laiptai į mašinų sky
rių buvo užversti geležimis, 
prisiėjo ten lysti tiesiai per 
kaminą. Tamsuma — nors 
akin pirštu durk. Apčiupi- 
nėjau mašinas, suradau, kad 
jos pilnoje tvarkoje—nesu
gadintos. Pradėjau kraus
tytis laukan, tamsumoje ir 
nepastebėjau, kaip užkliu
vau ir negaliu eiti nei pir
myn,- nei atgal. Iš karto 
norėjau per telefoną pasa
kyti viršuje esantiems drau
gams, kad prisiųstų kitą na
rūną manęs gelbėjimui, bet 
apmąsciau. Viršun jiems 
pasakiau tik tai, kad nusto
tų mane traukę. Dirbau ko
kias penkias minutes, kol 
nulaužiau tą kriūką ir pasi- 
liuosavau.

“Porą dienų vėliau mes iš
traukėme varinį varpą, tai 
mums dovana. Šią vasarą 
ištrauksime ir “Kolyvan”

panen nuleido po ledu spe- laivą. Kad nereikėtų išnau- 
cialį prietaisą vadinamą Į j0 laivo jieškoti, mes prie- 
“Fenera”, kuris patsai po le- ūkiniame ir užpakaliniame jo 
du šliaužiojo į įvairias pu-jgale pritvirtinome tam tik

rus retežius ir ant jų van
dens paviršyje pastatėme 
ženklus.”

Taip dirba Sovietų narū
nai laivų traukime. Didelis 
jų pasišventimas darbinin
kų tėvynėje už sėkmingus 
darbų atlikimus, už socializ
mo būdavo j imą.

š-kas.

ŠYPSENOS

šiuo reikalu į Kelmę išvyksta 
vidaus reikalų ministerijos 
sveikatos department© epide
mijų gydytojas Algirdas Brun- 
dza.

ĮVAIRUMAI
Sovietų Narūno 

Pasakojimas
Dabartinio krizio metu 

kapitalo šalyse apleistas po
vandeninių narūnų veiki
mas, nes ir taip tūkstančiai 
laivų stovi prieplaukose ir 
pūsta be užsiėmimo. Kapi
talo šalyse dar jeigu veikia 
narūnai, tai tik karo laivy
ne.

, Kas kita yra Sovietų Są
jungoje, ten plačiai išvysty-. 
tas povandeninių narūnų 
veikimas. Specialė komisija'me 
laivų traukimui, nuskandin- 
tų pereito imperialistinio 
karo metu, jau yra ištrau
kus apie 400 įvairių laivų. 
Štai tos komisijos (“EP- 
RON”) narūnas J. J. Tan
ke vič sekamai atpasakojo 
apie savo veikimą:

“Iš visų jūrų, kur man te
ko veikti per paskutinius 12 
metų, Baltijos — pačios ne
prielankiausios narūnų vei
kimui. Šiose jūrose vanduo 
drumstas, daugelyje vietų 
jūrų dugne yra dumblo, ku
ris sudrumsčia vandenį ir už 
kelių metrų nieko nesimato. 
Žiemos metu čia dar dau
giau apsunkina narūnų vei
kimą, nes ledas neperleidžia 
užtektinai saulės šviesos.

“Bet savo darbą aš myliu, 
ir kada prisieina nusileisti 
ant senai nuskandinto laivo 
denio, tai labai smagiai jau
čiuosi. Tokį jausmą nese
nai turėjau, kada pirmu 
kartu pasiekiau laivą “Ko
lyvan”, išgulėjusį 16 metų 
jūrų dugne. Tas laivas 1919 
metais užėjo ant minos ir 
nuskendo. Jį surasti pagel
bėjo mums draugas Pispa- 
nen, kuris dabar yra kapito
nu laivo “Rot Front.”7 Jieš-

‘ kojimas tyiivp. nepaprastas, 
kol suradome kur yrą įpo jud
romis tas 'ikivas. < * t * Į Į ’ >■ i ■

“Mes įėjome viršum storo 
ledo < netoli šelekovsko jūri-

nio žibintuvo, kur buvo pri
leidžiama, kad “Kolyvan” 
yra nuskendęs. Mes iškir'to- 
me aketę lede. Draugas Pis-

Paaiškino, Kas Esąs
Kartą didmiestyj, pačia

me viduryje nakties, polic- 
manas pasitikęs vaiki jozą 
klausia:

Policmanas: “Ei! Kas tu 
toks per vienas, a? - Ir kur 
tu eini?”

Valkijozas: “Ponas ofiser, 
aš esu brolis mano vyresnio
jo brolio. Jūs žinote, mano 
brolis tas, kuris dabar atsi
dūrė labai keblioje padėtyje, 
per didelį daugumą atidari
nėjimo biznio ofisų.”

Policmanas: “Tai ką, tas 
jį privarė prie bankrūto?”

Valkijozas: “Ne, ponas 
ofiser. Bet paskutinį ofisą 
jam atidarant, kad tu žino
tum, ėmė ir nutvėrė jį vač- 
monas.”

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Jukūbui, Kakadjo, Me. — 

Pagaliau perskaitėme drau
go feljetoną—“Leonuko Me- 
tamorfoza.” Netinka, nors 
parašytas neblogai. Nepasi
naudosiu!.

. Klioriui, Maskva, SSSR. 
—Ačiū už rašinius, laikraš
tį siuntinėsim.

„atstovai išvyko į Maskvą tartis 
su Sovietais del tabako impor
to Lietuvon.

sės, o jo specialis prietaisas 
dugne jūrų jieškojo laivo, gi 
mes rankose laikėme prie
taisą, kuris turėjo suteikti 
mums žinią, kada tas prie
taisas atsimuš į laivą. Tą 
prietaisą mes kitaip vadino- 
— i “orlaiviuku”, nes jis 
tartum skrajojo po ledu.

“Taip mes dirbome kelias 
dienas. Pagaliaus jūrų dug
ne prietaisas į ką tai atsi
mušė ir užsikabino. Patikri
nimui nuleidome kitą prie
taisą, kuris patvirtino, kad 
ten yra laivas. Aš pradė
jau ruoštis nusileisti į jūrų 

1 dugną.
“Kad kiek daugiau saulės 

spinduliai galėtų prasimušti 
į jūras, tai mes iškirtame 
tris dideles aketes. Prie 
vienos iš jų pastatėme oro 
pumpą, kuri turi suteikti 
jūrų dugne narūnams oro. 
Apsirengiau į narūno drabu
žius, atsiklaupiau ant kelių 
ir taip nusileidau į vandenį. 
Iškarto matėsi neblogai. 
Bet kada pasiekiau nusken
dusio laivo denį, tai ten vi
sai tamsu buvo. Galėjau 
matyti dalykus tik už kokių 
dviejų pėdų ar dar mažiau. 
Apsidairiau. Prieš mane bu
vo laivo pirmutinis galas, 
daug sulaužytų medžių ir 
geležies dalių. Aišku, kad 
čia pataikė mina, kuri ir nu
skandino laivą.

“Pirmu nusileidimu išbu
vau po vandeniu 4 valąndas; 
per tą laiką apžiūrėjau lai
vo denį, pirmagalį ir dešinį
jį šoną. Ant šono laivo var
dą negalėjau išskaityti. Man 
gi norėjosi patikrinti, ar čia 
yra tikrai “Kolyvan”. Prie
kinėje laivo dalyje suradau 
vario varpą, ant jo lotynų 
raidėmis buvo išmuštas var
das “Tula”—tai pirmasis 
“Kolyvano” . vardas, kuris 
jam buvo suteiktas Christi
ano je, ir data 1911 metai. 
Vėliau ant kapitono tiltelio 
suradau varinę plytą prie 
laivo sienos, ant kurios bu
vo išmuštos raidės pasakan
čios, kada ir kur laivas bu
vo išbudavotas. Prie to aš 
gerai išmieravau laivo ilgį, 
plotį ir augštį. Taip, tai bu
vo “Kolyvan” laivas.

“Sekančią ir trečią dieną

Kelmėje Pasirodė Dėmėtoji 
šiltinė

Kelmės miestelyje dve
juose namuose dėmėtąja šilti
nė susirgo 10 žmonių. Kadan
gi ši liga yra užkrečiama, o 
nuo Kelmės ligoninių yra tik 
už 40 klm., tai'Kelmėje įstei
giamas susirgusiems barakas.

Kalbek ar Jiems ar 
Sienoms

Jegamastis: “Tamsta, ar 
tu tikėtum, kokių tai yra 
naivių žmonių ant šios že
mės? Aš juos vadinuo tam
suoliais. Pavyzdžiui, per 15 
metų kalbu į susirinkusius 
ir, nepaisant to, kad kartais 
gana nebūtų dalykų daug 
priplepu, vienok—ar jiems, 
ar sienoms kalbėk, tai viens 
ir tas pats. Nei vienas žmo
gus nepąstato man jokį 
klausimą ar pastabą.”

Svetimšalis: “Kur toks 
didelis apsileidimas žmonių 
yra?”

Jegamastis: “Romos ka
talikiškose bažnyčiose.”

J. J. Butkus.

DR. JT. X KAAKIAUCIUS

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

PLAUKAI MOTERIAI ANT 1 moteris lyg ir suvyrėja, įgau-
VEIDO

Aš esu moteris 36 metų am
žiaus. Man pradėjo plaukai 
ant veido augti, kokie keturi 
metai. Aš juos kelis kartus 
išroviau, tai da daugiau auga. 
Aš nebežinau, ką su jais ir da
ryti. Aš myliu eiti į darbi
ninkiškus parengimus, bet su 
tokiu apžėlusiu veidu sarma- 
tinuos ir kur išeiti. Tai dakta
ras patarkite man per 
dienraštį Laisvę.

ATSAKYMAS

Tiesa, Drauge, tai yra keb
lokas daiktas su tais plaukais. 
Kodėl kitai ir ’visai nešpetnai 
moteriai ima plaukai želti, kur 
nereikia? Tai priklauso dau
giausia nuo liaukų. Įvairios 
liaukos nustato plaukų augi
mą, ir, kai įvyksta kokios vie
nos liaukos arba ir bent kelių 
liaukų pakrikimas, tai, tarp 
kitko, atsiliepia ir į odą ir į jos 
priedus — plaukus. Moterims 

j dažnai kiaušidinių — ©varinių toti ir skydinės liaukos po tru- 
liaukų apsilpimas paragina 
tuos nereikalingus plaukus 
augti. Ir aplamai, lyties orga
nų neveiklumas nemažai čia 
reiškia. 3kydinė liauka ir gi 
prisideda, . . jei ji apsilpsta, o 
smarkiau ima veikti antinksti- 
nės—adrenalines liaukos, tai

mūsų

na vyriškų ypatumų.
Tai kas čia dabar Jums, 

Drauge, patarti ? Be asmenį- * 
nio ištyrimo daug kas nustaty
ti negalima, ypač tų liaukų 
srityje.

Bendrai imant, tokiais atsi
tikimais gerai yra trinti, brū
žinti plaukuotos vietos tam ty
čia akmeniu. Gaukite už ke- 
lis centus vaistinėje pumikos 
akmenio, “pumice stone”. 
Trinkite juo veidą kas dieną 
porą kartų po kelias minutes. 
Nuo tokio trainiojimo plaukai 
suskyla, nuvysta ir paskui jatfr/ 
menkai teauga, nes ir jų šak
nys pasidaro menkos. Skusti. . 
arba išpešioti nepatartina.

Greitesnis būdas yra elek- 
trolyzė, “electrolysis”. Gydy- • 
tojas arba šiaip patyręs tech
nikas lelekrine adata išnaikinai 
plaukų šakneles, ir plaukai ne- 
beatauga.

Manau, būtų neproŠalį var-

putelį, sakysim, “Thyroid 
gland, >4 gr., 100 tablets”, po, 
vieną tabletėlę prieš valgį, ke-’* 
lėtą mėnesių. Jei Jūs pusėtinai 
riebi, tai reikia didesnių dozių, 
“Thyroid gland, gr. 1, 100 tab
lets.” Ir gi po vieną 3 kartus 

.kas diena.



, Trečias Puslapis
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Koki “Geri” Scovil Co. Bosai!
Mes, i čia, rodos, špilkom badė. Kada

■ Lapas iš Organizatoriaus Užrašų I
Bėgamais Reikalais

Rašo—Don Kent.

Aš gyvenu dirbtuvių miestelyje. Mano kam
bariukas yra mažytė lindynė pastogėje seno 
laužo, tik per rubežių rasinės linijos. Tai yra 
iš baltosios pusės, kur negrai ir baltieji maišo
si sykiu. Pietinėse valstijose tos vietos yra 

^daugiausia “raudonų šviesų” distriktai. Tu gali 
čia gauti viską, ką nori (ir ko nenori), nuo 
išsigėrimo namie darytos iki merginos kūno. 
Jaunos dirbtuvių mergaitės, abiejų rasių, bū
nant be darbo arba, kad dadėjus keletą centų 
prie savo menko uždarbio, užsiima tuo nepa
kenčiamu amatu iki vėlybos nakties. Jeigu ži
nai, kur ir kada žiūrėti, tuoj pamatysi jas 
Slankiojant gatvėmis ar stovinėjant tarpdu- 
ryse. Rasinė linija nėra perdaug tampri tose 
vietose, 
laidais.

Tu pamatysi langus su geltonais už-

“švenčiausios širdies” bažnyčia stovi 
gatvę nuo mano buveinės. Dirbtuvė

Išdidi 
tik per 
riogso užpakalyje jos; atrodo, kad ji nori pas

lėpti savo nešvarią, surūkusią išvaizdą po 
priedanga Jėzaus paveikslu ir bažnyčios kry
žiaus. Kiekvieną sekmadienį, riebus pilvas įsi- 
remia į pamokslinyčią, minkšti stori pirštai 
^arto šventraščio lapus, ir tada visos prostitu
tės nuo mano gatvės, o kartu ir organizato
riai ir agitatoriai susilaukia prakeiksmo nuo 
i*everendo Storpilvio. Dabar gi “švenčiausioji 
širdis” uždaryta ir tyli iki sekmadienio.

Bet šį vakarą, kada aš čia sėdžiu rašydamas 
• šiuos žodžius, susidaro apie bažnyčią kokis tai 

nepaprastas ūžėsis. Sirenų balsai perkerta orą. 
Penki policijos vežimai sustoja. Ligonbučio 
Režimas nulekia per gatvę ir sustoja ties baž
nyčia. Aš esu pavargęs šį vakarą. Ką tik su
grįžau iš bedarbių susirinkimo. Pašalpos davi
mo administracija pareiškė, kad ji geriau duos 
grabus palaidojimui, negu pašalpą. Aš gami
nau lapelį. Dabar jau pusnaktis ir esu labai 

’mieguistas. Mano nervai pairę. Bet tas nelem
tas triukšmas lauko pusėje. Išeinu.

w “Nieko tokio nepaprasto” sako man policis- 
tas. “Tik viena tų prakeiktų mergų paėmė 
nuodų... Gerai, tas nors vieną prakeiktą kalę 
iš čia prašalina.”

Tai buvo Mattie Mealer. Aš pažinau Mattie 
dar kalnuose, kada mes buvome vaikai. Ji ne
buvo bloga mergina. Aš spaudžiaus per žmo
nes, norėdamas daugiau pamatyti ir sužinoti. 
Ir štai čia ji guli. Niekas jos neužkabino nuo 
laiko, kaip ji paėmė nuodų ir išbėgo iš savo 
gyvenamio. Ji pargriuvo ant laiptų “švenčiau
sios širdies” bažnyčios. Jos liežuvis išlindęs, 
penais pirštais vienos rankos ji laiko sau už 
gerklės. Jos lūpos mėlynos, lyg kokie sumušimo

ženklai. Jos akys atviros ir stiklinės.
Policistai sukinėjosi aplinkui ir statė durnus 

klausimus, norėdami pasirodyti dideliais, kaip 
kad paprastai policistai daro. Arti stovėjo gra- 
borius, nekantriai laukdamas savo eilės; man 
jis priminė alkaną vanagą, sėdinti ant sausos 
kaštano šakos ir žiūrinti į negyvą šunį bei 
arklį.

Aš sugrįžau atgal į savo pastogę. Mattie 
Mealer jau nebegyva, ji atėmė sau gyvybę. 
Bet kas gali atspėti, suprasti priežastį? Ne 
policija su savo išdidumu, ir ne kunigas Stor
pilvis, savo riebiomis rankomis vartydamas 
šventraščio lapus, anaiptol ne “švenčiausios 
Širdies“ seserys minyškos. Jie visi jau nekartą 
buvo pasiuntę jos “dūšią” degti amžiname 
pragare. Bet prostitutės nuo mano gatvės ži
nojo. Ir nekurie darbininkai iš dirbtuvės, pa
slėptos už bažnyčios kryžiaus, žinojo. Ir aš ži
nau.

Mattie atvyko nuo kalnų su savo vyru. Jie 
jieškojo geresnio gyvenimo. Kalnai buvo kieti 
ir neatlaidūs. Dirbtuvė taip jau pasirodė kieta 
ir begailestinga. Aštuoni metai atgal vyrą su
tiko nelaimė. Mattie nuėjo dirbtuvėn, palikda
ma kūdikį pas kaiminką. Nors ji dirbo visu 
įnirtimu, bet kiek ji nesistengė, jos uždarbis 
neviršijo $6 savaitei. Tik pakankamai, kad 
palaikius kūdikio gyvybę. Ir atėjo krizis. 
Mattie dirbo tik po dvi dienas savaitėj. Ir tada 
tik ji suprato reikšmę geltonų užlaidų ir pa- 
barškinimo į langus signalą. Ji persikraustė 
arčiau rasinės linijos. Kūdikis juk turi valgy
ti. Keli doleriai nuo naktinių svečių buvo jai 
labai reikalingi.

Tuo tarpu atėjo naujoji dalyba, NRA su 
visais jos kodais. Bet jokio kodo nebuvo Mat
tie’s užsiėmimui, “prostitucijos industrijai.” 
Kompeticija vis didėjo. Gyvenimas virto sun
kesniu ir sunkesniu. Jaunos mergaitės atėmė 
uždarbį nuo viduramžių merginų. Pagaliau 
Mattie neteko ir tų dviejų dienų dirbtuvėje. 
Ją atleido. Ją išmetė ant gatvės iš namų. O 
dar ji pasijuto ir vėl nėščia. Ji nuėjo vaistiny- 
čion ir nusipirko bonką lysolio.

Mattie’s istorija nėra nepaprasta. Tai ’yra 
istorija šimtų. Todėl aš ir apipasakoju šį 
vakarą, vos tik penkios minutės po pamatymui 
jos negyvo kūno ant laiptų “švenčiausios šir
dies.” Sekmadienį aš matysiu šventas seseris 
minyškas keliant augštyn sijonus ir statant 
atsargiai savo šventus žingsnius, kad nedasi- 
lytėjus tos prakeiktos vietos, vietos, kur mirė 
Mattie Mealer, prostitutė.

(“Daily Worker”)
Vertė B. E. S.

Draugės buš pastebėję, kad 
mūs skyrius trumpokas. Kar
tais buvo taip del stokos vie-, 
tos, bet šis yra tokiu todėl, 
kad tiek raštų tebuvo. Draugė 
B. E. Senkevičienė pati viena 
neatlaidžiai bendradarbiauja. 
Giedra, ar audra—iš Kaštono 
paštas į Brooklyną visuomet 
eina. Kad taip visi tokie bū
tų! Waterburyje, Forest City 
ir dar vienur kitur mūs sky
riaus reikalus pripažįsta ne
blogiausia, o kitur. . . Drau
gės, tankiau lankykite šį sky
rių.

kreipti atydą visos partijos, 
reikia įsitikinti, kaip svarbu 

^Gavimas naujų narių į Ko-svarbą organizuoti moteris į |^ra įraukti partijon moteris 
munistų Partiją dar netapo savo organizacijas ne vien tik i saP^ ir rastinių darbininkes, 
mūs kasdieniniu įpročiu, juo šakose, kur yra darbininkės ir į taiptn kovingas šeimininkes, 
labiau mes atsilikę moterų ga-ikur jie organizuoja socialius , Speciales pastangas reikia dėti 
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{traukimas Moterų Į Komunistų Partijų

vime partijon. Pas daugelį dar^liubus ypatingai tikslu sulai- braukimui negrių darbininkių 
vis užsilikus mintis, kad mote- kyti jas nuo kovos už geresnes Partij°n. Perėję/ per šių dienų 
rys arba nesiinteresuoja politi- sąlygas, bet jie taip pat įlen-|^ovas t°s moterys bus geriau-

_ — • • -T — A- , — __1— *— - 1 —. - I rv r« n ~ i -i-»nej par- tui b<*in c 
pasėkos mininkių.

ka ar ne jų vieta politinėj par- ( da tar 
tijoj. Vienok krizio i 
slegia moteris darbininkes la
biau, negu vyrus. Vedus mote- 

♦ris ne tik atidirba dirbtuvėj, 
bet dar turi apžiūrėti namus 
ira kūdikius. Jinai turi supirkti 
produktus ir jaučia menkos 
algos bei pašalpos nedateklių. 
Bedarbė moteris yra dar blo
gesnėje padėtyje, tą matome iš 
to. ką federalė ir vietos val- 

r džia teikia bedarbėms.
Vienok, visose kovose — 

streikuose, už pašalpą, prieš 
karą ir kitose—mes randame 
moteris petis petin kovojant 
greta vyrų. Nerasi už jas ko- 
vingesnių, ir policijai jos la
biausia nepakenčiamos. Kovo-

* se už pašalpą jos yra labiau
sia užsispyrusios kovotojos, 
kadangi jų visa šeimyna ran
das pavojuje. Atėjus naujam 
pasauliniam karui moterys bus 
varomos industrijon užimti vy
rų vietas. Kaipgi mes pravesi-

4. me kovas šapose, jei mes ne
būsim subudavoję spėkas tarp 
tų darbininkių įtraukiant mo
teris partijon?

Kapitalistai labai supranta

sios kovotojos ir vadovės.
New Yorko distriktas yra 

i pasiskyręs kvotą 500 naujų 
narių moterų, tame skaičiuje 

Į 75 negrių. įtraukti Komunistų 
Partijon iki 30 gegužės. Mes 
dirbame šiuo klausimu lėtai, 
kuomet kapitalistai karštai vei
kia atsiekimui savo tikslų.

Šiame Klaros Zetkin Narių

darbininku klasės šei- 
Kapitalistai tveria 

visokias organizacijas palaiky
mui kapitalistų reikalų, žino- ■ 
ma, buržujės moterys yra or
ganizuotos į patriotines orga
nizacijas, pilnai palaikančias 
valdžios fašistinę karo progra
mą.

Mūs užduotis yra ne vien tik
atmušti tas kapitalistų klasės į Gavimo Vajuje mes turime at- 
pastangas, bet taip pat subu- 
davoti moterų organizacijas ir 
surišti jas su revoliuciniu ju
dėjimu. Dėlto, unijose, mes tu
rime ne vien vesti kovą suor
ganizavimui į unijas, bet taip’mybę organizuoti ir mobilizuo- 
pat įtraukimui jų į kovingą va
dovybę. Bet tu užduočių mes 
negalėsim atlikti, kol neturė
sim partijos vadovybės tarp 
moterų. Yra specialės moterų

| problemos, kurias geriausia ga
li išdiskusuoti ir išrišti tik pa
čios moterys. Kovon už tuos 
reikalus moteris geriausia ga- 

r. (lės įtraukti moterys komunis- 
’’ tės.

Tūluose distriktuose moterų 
narių skaičius yra nemažas, 
bet kituose labai mažai moterų 
tėra partijoj. Į tą reikia at-|

likti savo užduoti, mes turim 
gauti New Yorko Distrikte 500 
naujų narių moterų iš dirbtu
vių ir kitų darbaviečių į savo 
eiles. Tas suteiks mums gali-

ti moteris šapose ir susiedijo- 
se kovai prieš alkį, fašizmą ir 
karą.

I. Amter.

Nuo Red. — Kas d. Amter 
pasakyta New Yorko Distrik- 
tui, tas pilnai atatinka kitiems 
distriktams. Visur moterų or
ganizavimo klausimas labai 
apleistas ir visur reiktų vi
siems rimtai sau užsiduoti šią 
pareigą ir gauti šimtus moterų 
j komunistų Partiją bei kitas 
darbininkų klasės organizaci
jas.

VALGIU GAMI
NIMASWaterbury, Conn. —

Scovil darbininkės, vieną gra
žią dieną užgirdom netikėtą 
naujieną, mūsų toolseteris pa
sakė, kad mes galime daryt į 
valandą po 36 c. be bonų (o 
bonus pridėjus pareitų po 40 c. 
į valandą) ! Na, ar ne geri bo
sai ? Kuomet darbų praisai 
(kainos) nukapoti, negali pa
daryt nė po 25 c. į valandą, o 
bosai liepia daryt 36 c., 
nors ir nesijudink nuo preso, o 
vistiek negali padaryti $2 į 
dieną.

Girdėjau, kad American 
Brass Co. pakėlė darbininkams 
po kelis centus į valandą. O 
Scovil Co. nenori kelti mokestį 
darbininkėms-kams, tai pave
lija “daugiau uždirbt.” Aš my
lėčiau sulaukt ir matyti, kiek 
tie parazitai bosai uždirbtų į 
dieną ant tokių mažų kainų. 
Buvo atsitikimas, kad viena

Į darbininkė uždirbo $2 į 5 va- 
ilandas be bonų, tai bosas ro
dos ant špilkų atsisėdo, o tool- 

I seteris, jei būt galėjęs, būt 
. akis iškabinęs tai darbininkei.

Pavojingi Darbai

Į mūsų departmentą atėjo 
naujas darbas ir man papuolė 
jį dirbti. Reikia* metalą pa
merkti į tokį smirdantį vande
nį ir palaikyti kėlės minutes. 
Paskui reikia su rankomis iš
griebti ir palaikyti, kad nu
džiūtų, o paskui dirbti ant 
“power” preso. Pirštus vėl rei
kia pavilgyt tam pačiam smir
dančiam paišinam skystime, 
jau sumaišytam su aliejum. i

Kaip pradėjau dirbt ant to (“W.W.” prenumeratas. Jau 
darbo, pradėjau labai čiaudėt pradėjau dirbt tame darbe. Pa
ir galvą ėmė skaudėt, o vėliau sįžadu ir toliau darbuotis. Tai

kad 
tos 

iš to 
į ša-

aš pasakiau toolsoteriui, 
man galva skauda nuo 
smarvės, tai liepė imant 
vandenio darbą nusisukt 
lį, nekvėpuot, pabūt užsičiau
pus. Ir dar langą atidarė. Tai 
ir viskas ką gavau prie Tokio 
pavojingo darbo.

Tie niekšai bosai suka ap
linkui, kaip dirbi; skaito, kiek

Ryžių ir Riešučių Bandukė

Du puoduku rudų ryžių,- 2 
puoduku sumaltų riešučių ar , 
žemriešučių (peanuts) 1 puo- * 
dūką “grape nuts”, Zo, arba 
duonos trupinių. 2 šaukštu iš- • 
tarpyto sviesto, 1 šaukštuką j

Įaį šmotų padarai į minutą ir net druskos, 1 puoduką miltų. Su- 
pasikavoję už kitų presų vak- niaišyk viską gerai, sudėk iš- 
tuoja, kiek padarai; bijo, Rad ĮSV^es^noton blėton i 
neuždėtų perdidelį praisą, kad ......
tik jiem— kompanam liktų 
daugiau pelno, o darbininkių- 
kų nepaiso, kad apserga dirb
dami. Jei negali dirbti—eik 
namo, o tavo vietoj keli yra.

Jeigu norėtum dirbtuvių sis
temą aprašyt, tai galėtum il
giausią apysaką parašyt ir dar 
viską nesurašytum, kaip jie 
kankina darbininkus, kokia tai 
bjauri tų parazitų sistema, 
koks tai bjaurus pasityčioji
mas iš darbininkų. Jeigu aš 
kada mesiu darbą, tai viešai 
parašysiu, ką aš mačiau per 
aštuonius su virš metus dirb
dama Scovil kompanijai.

Darbininke.

l ir kepk 
apie 30 minučių.

Rožytė—Brooklyn, N. Y.

Pienas—Geriausias Maistas
Pienas yra vienu iš svar

biausių maisto produktų ne \ 
vien kūdikiams, bet taip pat. 
ir suaugusiems žmonėms. Kū
dikiams jis yra būtinas. Kūdi
kis negaunantis įvalias pieno 
negali tikėtis sveikų dantų, 

Istiprių kaulų. Laukiančiosios 
motinos, norėdamos penėti kū
dikį krūtimi, taip pat privalo 
gerti pieno bent po kvortą į 
dieną. Mokslininkų yra pri
pažinta, kad nuo motinos su
naudojamo maisto visą nėštu
mo periodą daug priklauso kū
dikio sveikata. Jeigu motina 
gauna gerą maistą, ypatingai 
sveiko šviežio pieno—ji gali 
tikėtis stipraus kūdikio, jeigu 
ji negauna įvalias tinkamo 
maisto — jos kūdikio sveikata 
gali būti silpna. Kvorta pieno 
skaitoma būtina norma kiek
vienam žmogui.

Sakysite, “reikia, tai reikia, 
bet kur jo gauti, kad taip pa
brango, kad daugelis nedirba, 
kad pašalpos negauna arba 
gauna visai menką.”

Tas tiesa, kad šiais laikais 
ir ant juodos kavos ne visiems 
užtenka, bet ne dėlto, kad pie
no nebūtų. Viskas, ko mums 
reikia, tai tik bendrai visiems 
susitarti ir pareikalauti, ko 
mums reikia. Didžiausias ap
sileidėlis būtų toks žmogus, 

se komisijose. ypatingai tokia motina kuri,
“Wording Woman” vajus ^Prasdama kokų naudą jos 

buvo žadėta baigti su 1 gegu- ^ud^.ams te.k’a pienas ir ko- 
ši mėnesį kai kuriose kolo-! žės, bet atskaitos dar nebuvo 1įjp pat T'į? pačiai 

nijose vyksta konferencijos del geguzmjam numeryje kadam negavj • ?ylstų
Visuotino Lietuvių Darbininkų gi Jis išėjo apie savaite Pnes I už pečiaus sSdsdama ir badau- 

tų. Save gerbiančios moterys 
jau senai organizuojasi ir ko
voja už pašalpą, už mažes
nes maisto kainas, už daugiau 
ir už geresnį maistą sau ir sa- 

'vo kūdikiams.

Lai ALDLD Vajus Nesibaigia

Šiomis dienomis oficialiai, 
baigėsi Amerikos Lietuvių ! 
Darbininkų Literatūros Drau- i 
gijos vajus. Laimėtojai dar | 
nebuvo paskelbti, bet už die-1 
nos kitos bus. Kažin kodėl 
nesigirdėjo, kiek moterų gau
nama. Draugės, kur atsiliko- 
me, dapildykime, kad ir vė
liau, vajui pasibaigus. Ir abel- 
nai narių gavimu reiktų nepa
liaujamai rūpintis, nes šiemet 
jubilėjiniai ALDLD metai.

Jubilėjine Brošiuraitė

Rugpjūčio mėnesį sueina 
metų nuo ALDLD įsikūrimo. 
Atžymėjimui to didelio jubi- 
1 ė jaus ALDLD Centras pla
nuoja išleisti trumpą, paveiks
luotą brošiūrėlę, kuri trum-! 
pais, aiškiais bruožais nušvies
tų ALDLD tikslą ir atsieki- 
mus, taipgi įstojimo ir narys
tės sąlygas. Ten trumpai bū
tų atžymėtos visos ALDLD 
išleistos knygos, jų turinys, 
dabartinė kaina ir žymiųjų au
torių paveikslai. Tą brošiūrėlę 
reiktų įteikti kiekvienam lie
tuviui darbininkui veltui. Kuo
pos prašomos prisidėti kiek 
išgali prie išleidimo • tokios 
brošiūraitės ir iš anksto ap
tarti, kiek galėtų paskleisti 
savo kolonijoj.

Mes dar niekad nesuteikėm Suvažiavimo, kuris įvyks 30 1-mą. Tilps birželio laidoj. ’ 
plačioms masėms tokių aiškių birželio, Cleveland^. Daugelis, Pasidarbuokime, kad ir mūsų'

Working Woman 
Prenumeratos

20

3savaitę gavom 
Woman” prenume- 
prisiuntė draugė M.

w a t e rburietė.

Pereitą
“Working 
ratas. Jas 
Burauskienė,
Draugė M. B. tarp kitko savo 
laiškelyje rašo :

“Prisiunčiu $1.50 už 3 
prenumeratas. Jau

ir galvą ėmė skaudėt, o vėliau
pasidarė sunku kvėpuot, ger- pradžia. Aš nenustosiu ir 
klėj pradėjo dainuot ir nosys p0 vajauSj a]e pradžią pada- 
sausos pasidarė. Rankas nak- rjau per vajų ”
-....... — ' ■ Tai ne vienintelis jos dar-

draugė 
progra-

Kokiais būdais tą atliksim, lai bRS- Girdėjome, kad 
kiekvienos kolonijos kuopos iš-į Yra didžiojo pikniko 
sidirba planus sulyg tos kolo- mai skelbimų rinkimo bei kito- 
nijos esamų sąlygų.

Visuotinas Suvažiavimas

žinių apie ALDLD, tad, mūs (draugijų rinks delegatus tie-j vardas rastųsi pasidarbavusių 
manymu, apvaikščiojant šį siog į suvažiavimą. Mūs drau- 
jubilėjų pilnai atatiktų pada-’gių pareiga skaitlingai daly- 
ryti šį žingsnį. Tačiau ALDLD vauti susirinkimuose ir visur 
Centras pats vienas to nėįvyk-1 kelti tą klausimą, agituoti, kad 
dys. Tam reikalinga širdin- draugijos siųstų kuodaugiau- 
giausia visų narių kooperacija. ’ šia delegatų ir kad moterys 
Reiktų nusistatyti, kad su ta sudarytų nemažą dalį delega- 
jubilėjine brošiūra pasieksim' cijos. Suvažiavimas turį būt 
ne desėtką, ne du, bet kiek- (atstovingas. 
vieną lietuvį savo kolonijoj.

sąrase.

Los Angeles, Cal. — Fe- 
deralis teisėjas P. McCor
mick uždraudė įvežt elek
tros lemputes iš Japonijos į 
Jungtines Valstijas. Jų bu- 
;vo įvežama po 100,000,000

S. S. per metus.

PONULIAI MATĖ SKRIBĖLES, LAZDAS—IR PLAKATUS

M0 HAS THfM HCfp

Avt. CcA<'K C«- • 

" w* 
,27 smms 

OVTQFJOBS 

MjOWWAVm 
0F THe«K. .

CHOICE IMJ 
w

R MILK
<. AM> .'-

M£A0

yroaxeRS 
uH&K

I WANT
MY FA W
,M ciSw*. CCJIAL^0'*

Garsioji New Yorko Fifth Ave. visuomet mirga ponais, juo labiau Velykų dieną, 
kada jie išeina parodyti*savo naujus parėdus, šiemet augštakepuriai panai ir jų 
meilužės matė biskį daugiau naujos mados, kad pravarytieji iš darbo 5th Avė. busų 
kėravotojai suruošė savo pikietą. Jie sugadino milionieriams velykas, bet jie supa
žindino minias žmonių su savo reikalais, čia matomas ponulis nuduoda nepaisan
čiu, bet, be abejo, jam kinkos dreba. Daug atydos patraukė jaunieji pikietai. Klasi
niai sąmoningi tėvai nesiunčia savo vaikus judžių žiūrėti, kada patys eina į kovos 
lauką, bet eina visa šeimyna kartu. Jiems nebus rūpesties, kaip įtraukti vaikus į 

revoliucinį judėjimą.

EXTRA PRANEŠIMAS 
WORCESTER, MASS.

Penktadienį, 10 gegužės, ‘ 
7:30 vakaro, Lietuvių svetai- .L 
nėję, 29 Endicott St., įvyks 
svarbus susirinkimas visų “Lai
svės” ir “Vilnies” skaitytojų, 
ALDLD, Aido Choro narių ir 
visų darbininkiško judėjimo 
rėmėjų ir simpatikų. Visi draw* ’ 
gai būtinai dalyvaukit.

Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcija.

Kauno Kalėjimas Perpildy- 
tas Kaliniais

Kauno kalėjimas statyta 400- 
500 kalinių, bet jame visą laiką ' 
po karo būdavo 1,000-1,100 ka- * 
linių. Dabar Kauno kalėjime T 
(su fortais) jau yra apie 1,500 
kalinių. Į vieną vienutę sodina- • 
ma po 5 žmones. Baisus ankš
tumas.

CLEVELAND, OHIO

Sumušė Visus Rekordus
Tęsiamas dar vienai savaitėj, 

tarpe
GEGUŽĖS 5-12

“Chapayev”
žymiausia Sovietų Filmą
PENN SQ. THEATRE 

Cleveland, Ohio
Pradžia 2-rą vai. po pietų, 

ketvirtadieniais, šeštadieniais ir . 
sekmadieniais

25 centai po 6 vai. vakąre.
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Ketvirtas Puslapis

ši

ti pas Miller Ross, ant Main ir State 
gatvių. Čia randasi jo standas. M.

a) 
metų 
kur ištekėjimas įvyko po lie
pos 1 d., 1932 m. See. 6 (2)

kėjimą už ateivio.
(b) Parinktinės Kvotos Imi

grantai :
1. Pirma Pirmenybė (iki 

kvotos).
Amerikos piliečių,- 21 
ir viršaus, tėvai, vyrai,

PLAINFIELD, N. J.
L.D.S. 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 8 d. gegužės, L. D. P. 
Kliube, 408 Court Street, Elizabeth, 
N. J. Pradžia 8 vai. vakare. Draugės 
ir Draugai, būtinai turime visi da
lyvauti šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų del apkalbėjimo.

Sekr. V. K. Sherelis.
Tūkstančiai Progressive Miners of America (nepriklausomos ADF unijos) narių susirinko j laidotuves, 

Springfield, Ill., Edris Mabie, organizatoriaus, kuris buvo nušautas einant savo pareigas. Didele kova 
verda tarpe P.M. of A. ir U.M.W. of A. unijų. Darbininkų pareiga kovoti už suvienijimą abiejų unijų.

AZIJA riomis jos nieko bendro ne
turi. Chiniečių yra apie 
300,000,000, indus ų—230,- 

Azijoje yra daug dyku- 000,000, japonų apie 55,000,- 
mų. Arabijoje—Daha-Roba '000, korėjiečių—16,000,000 ir 

I Elkali ir Nefud smėlio dy- tt.
kūmos. Turkestane Kara- 
Kumo dykumos, kurios pri
lygsta Afrikos Sacharai.
Chinijoje Takla-Makan 'vergta Europos imperialis- 
smėlio dykumos ir Mongo- tų. Rusijoje nuvertimas ca

rizmo ir įsisteigimas Sovie
tų valdžios paliuosavo vidu
rinės Azijos ir Sibiro tau
tas, kurios turi savo laisvę 
ir įeina į Sovietų Sąjungą.

Turkija atlaikė savo ne
priklausomybę dėka Sovietų 
Rusijos pagelbai. Persija ir 
Afganistanas pirm karo bu- 

|VO po Rusijos ir Anglijos 
įtaka. Dabar jos daugiau 
savistovės, nes Sovietai iš 
savo pusės sutvirtino jų ne
priklausomybę. Siamo vals
tija yra po Anglijos ir

Azijos Fizine Padėtis
Azijoje yra daug dyku- 

Svieto.” Europa, Azija ir 
Afrika jau nuo senai yra ži
nomi žmonijai. Azija yra di
džiausias pasaulyje konti
nentas; ji užima 17,206,000 
^U^aTpiUTyliU-arba1 Liaudies Respublikoje 
200,000 keturkampių kilo- !garsios_Gobi sm5lio dyku- 
metrų plotį. Azijoje ir dau-1 
giausia žmonių gyvena apie 
—1,032,883,000, tai yra, dau
giau kaip visose kitose pa
saulio dalyse į daiktą suė
mus.

Aziją nuo Europos dalina 
Uralo kalnai, šiaurėje visu 3,100 mylių C? t Vvi L• vnXXln IZo xw, I 1’ T„

Azijos Politine Padėtis
Azija veik visa buvo pa-

įmos.
Azijos upės plaukia į vi

sas keturias puses—vaka
rus, pietus, rytus ir šiau
rės. Obi upė turi 3,200 my
lių ir todėl trečia pasaulyje 
savo ilgiu, Yangtze yra 

j, Amur—2,900 
Sibiro pakraščiu yra: Kara,’mylių, Janisei—2,800 mylių 
Laptevych, Vostočno-Sibirs- ir Indus—1,700 mylių, 
koje, Čukotskos juros. Patį' 
rytinį Azijos galą—Čukots- 
ką pasaulį nuo Amerikos— 
(Alaskos) skiria Beringovo 
perlaja, kuri yra 89 kilomet-1 taip ir augmenimis yra įvai- pa> Chinijoje" yra Sovietų 
rų^ pločio ir apie 52 metrų ri. len viskas auga, prade- Chinija, kuri kovoja už Chi- 

. - v nijos laisvę, ir Chang-Kai-
■ Jš'sheko vadovaujama, kuri 

|valgomųjų augmenų Azija bernauja užsienio imperia- 
- ryžių ijistams. Nuo Chinijos atsis-

Gamyba, Augmenys 
Gyvūnai

ir

Azija kaip savo klimatu, ]?rancijos imperialistų įta-

gylio. 'Čia vandens kelias dant medvilne ir baigiant 
“Seną Svietą” nuo “Naujo šiauriniais augmenimis.
Svieto” — Amerikos skiria |
tik kokių 2-jų valandų kelio- užima pirmą vietą

Trečiadienis, Geguž. 8, 19:

Agitacijos Fondas

b) Kvotos iš 300 ir dau- 
giaus, prityrusieji agrikultūriš
kai, jų žmonos ir užlaikomieji 
vaikai po 18 metų amžiaus. 
See. 6 (a) (1) (b). (

2. Antra pirmenybe (lieka
ma kvota)

a) žmonos ir neapsivedę 
nepilnamečiai vaikai ateivių, 
įleistų į Suv. Valstijas nuolati
niam apsigyvenimui.

(c). Kvotos Imigrantai:
Liekama kvota kuomet tei

sės B, 1 ir B, 2 išpildytos, gali 
būti paskirta • reguliariškiems 
arba be pirmenybės kvotos im
igrantams.
(d) Kitos Klasės, kurias Kvo
tos Neliečia.

WORCESTER, MASS.

Ar žinote worcesteriečiai ir apie- 
linkes gyventojai, kur ateinančią ne- 
dėlią linksmai ir naudingai laiką 
praleisti? Ogi Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo (13 kuopos) pik
nike! Įvyks 12 d. gegužės, Olympia 
Parke. Pradžia 12 vai. dieną.

Bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
Šokiams grieš puiki orkestrą. Visas 
pelnas nuo šio parengimo eis del pa- 
liuosavimo papuolusių darbininkų va
dų į priešų nagus.

Todėl kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti ir tuomi paremsite 
svarbų darbą.

(108-110)

MONTELLO, MASS. ♦
LDS 67 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks gegužės 9 d., 7 vai. 
vak., Liet. Tautiškam Name. Nariai* 
ateikite atsiimt narystės paliudiji
mus. Taipgi nauji aplikantai kurie 
išpildėt aplikacijas nueikit nas dalv 
tarą prieš susirinkimą, paskui ate# 
kite 
šyti

į susirinkimą ir ten būsite įra- 
į 67 kuopos knygas.

A. Baronas.

ELIZABETH, N. J.

•Bangos Choras rengia krutamus 
paveikslus, kurie užsivadina “Desert- , 
er.” Įvyks 12 d. gegužės, 408 Court 
Street. Durys atsidarys 5:30 vaT. į 
vak. Paveikslai bus rodomi 6:30 v. v. i 
Po krutamu paveikslų bus šokiai prie Į 
geros muzikos iš Jersey City. Pa- ( 
veikslai bus labai įdomūs. Nepraleis-J 
kite nei vienas šios progos. Įžanga 

centų, į šokius 25 centai, vaikam 
centų.
Kviečia visus Bangos Choras.

(108-110)4
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Stambi Auka
Pagaliau Centro Biuro at

sišaukimas del finansinės 
paramos Agitacijos Fondui 
pasiekė ir Chicagą. Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo 53 kuopa paaukojo iš 
savo iždo net $5. Aukas pri
siuntė draugas M. Miller, 
kuopos sekretorius. Drg. 
Miller savo laiškutį baigia: 
“Tęskite tą gerą darbą to
liau, o mes ir ateityje pa- 
remsime.” Taip, drauge, 
Lietuvių Komunistų Centro 
Biuras turi labai daug 
svarbių ir atsakomingų dar
bu. Vienatinis šaltinis tiems 
darbams finansuoti yra 
Agitacijos Fondas, kuris 
gyvuoja vien tik organizaci
jų bei pavienių draugų au
komis.

Labai ačiū LDS 53 kuopai 
ir jos nariams. Tai bene pir
ma auka iš Chicagos. Tai 
turėtų būti pavyzdys visoms 
Chicagos o r g a nizacijoms. 
Draugai chicagiečiai priva
lo suprasti, kad Agitacijosr..... v nstams. in uo cnmijos aisis- oupicwu, n<iu

ne. Toliau iš rytų pusės yra'auklėjimo. Iš pagamintų į labai didelis mongolų Fondas ir C. Biuro veikimas
Didysis arba Ramusis did- metus pasaulyje 62,571,000 .kraštas ir pasiskelbė 
jūris; iš pietų pusės yra la- 'tonų ryžių, Azijoje buvo pa- priklausoma Mongolu Riau
bai audringas Indiškas did-'gaminta 60,720,000 tonų. Iš dies Respublika, tarpe jos ir

ne-

juris, o pietų-vakarų kraš- pasaulinės gamybos cukraus 
te Aziją nuo Afrikos skiria augmenų 14,850,000 tonų, 
Raudonos jūros, Suezo ka- 'Azija pagamino—6,177,000 
nalas, Viduržeminės jūros tonų. Arbata visa yra gami- 
ir su Europa vėl rubežiuoja- narna Azijoje. Vienas treč- 
si Dardanelių perlaja, Mar-į dalis pasaulio raguotų gy- 
moros jūromis, Bosforo per- vulių kiekio yra Azijoje, 
laja ir Juodomis jūromis su Kaučuko (gumos gamini- 
Užkaukazija. Tarpe Azijos mui augmenų) pasaulyje 
ir Australijos yra daug sa- 'buvo pagaminta 648,240 to- 
m nenvin < 1 i rl 111 NTniiin 'nn v i 4- 1 r i 1 r i za A ryiin r1 o

So vietų Sąjungos dar yra

apima visą šalį, tačiau iki 
šiol tų darbų finansavimas 
vyriausiai gulė ant rytinių 
valstijų judėjimo. Mes nori-

Tanų-Tuva sovietinė respub- i^ie, kad šita LDS 53 kuopos 
lika. Mandžurija pavergė | auka butų nepaskutine iš

nų ir iš to kiekio Azija da
vė—603,300 tonų.

Žalio šilko į metus buvo 
pagaminta 42,174 tonai ir 
čia Azija davė—37,990 tonų. 
Azijoje yra giminamas plie
nas, čigūnas, žibalas, gele
žis ir kiti metalai. Du treč
daliai pasaulinio švino yra 
gaminama Azijoje.

Giriose veisiasi meškos, 
voverys,

APLA RAŠTINĖS NAUJAS 
ANTRAŠAS

Augščiausios Priegiaudof 
Lietuvių Amerikoj Centro 
raštine perkelta naujon vie
ton. Visi kuopų sekretoriai 
todėl turite įsitemyti naują 
adresą ir visais APLA rei
kalais rašinėlis sekamu ad
resu:

J. Gasiunas, 
1322 Reedsdale St.

N. S. Pittsburgh, Pa.

HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, 10 d. gegužės, 
Labor Lyceum Svet1. 8 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite laiku ir ne
pamirškite atsivesti naujų narių.

Org. A. Jasmantienė.
(107-109)

SO. BOSTON, MASS.
L.D.S. 62 kuopos susrinkimas įvyks 

12 d. gegužės. Pradžia 2-rą valandą 
po pietų, Lietuvių Piliečių Kliube, 
376 West Broadway. Draugai ir 

i Draugės, yra visų pareiga dalyvauti• j
] svarbių dalykų aptarti. Taipgi atsi
veskite ir naujų narių.

Fin. Sekr. Jonas Burba.
(107-109)

BAYONNE, N. J.
L.D.S. Jaunuolių kuopa, kuri ne

senai susiorganizavusi, rengia balių 
Motinų Dienoje 11 d. gegužės, L. A. 1 
U. Kliubo Salėje, 10 W. 22nd Street. 
Pradžia 8 vai. vakare. Užkviečiame 
visus dalyvauti šiame parengime ir 
paremti jaunuolius. Bus gera muzi
ka šokiams.

Rengėjai.
(107-109)

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choras rengia kepurių balių, 

kuris įvyks 12 d. gegužės, 139 S. 
Main Street. Pradžia 6-tą vai. vak. 
Bus skanių užkandžių ir gėrimų, šo
kiams grieš gera orkestrą, taipgi bus 
gera programa. Todėl visi draugai 1 
dalyvaukite skaitlingai.

Užkviečia Aido Choras.
(107-109)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimai į- 

vyks ketvirtadienį, 9 d. gegužės, Lie
tuvių svetainėje, 315 Clinton Street. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Draugai, šis 
susirinkimas bus gana svarbus, nes 
turime daug svarbių reikalų atlikti. 
Tad visi pasirūpinkite dalyvauti ja
me. Kuriė draugai dar nemokėjote 
duoklių už šiuos metus, tai būtinai 
ateikite į susirinkimą ir užsimokė
kite, nes to reikalauja organizaci
jos taisyklės.

O. Girnienė.

1. Amerikos indijonai, gi
musieji Kanadoje (Aktas iš 
balandžio 2 d., 1928 m.),

2. Nekurie Ispanijos paval
diniai, gyventojai Puerto Rico'šiame susirinkime, nes turime daug 
balandžio 11 d., 1899 m. (Ak-' 
tas iš gegužės 26-tos d., 1926 
m.).

3. Asmenys gimę Virgin Is
lands ir Puerto Rico.
II. Ne-imigrantai.

Valdininkai.
Laikini svečiai.
Pervažiuojanti svečiai.
Ateiviai, įvažiuoją 

važiavimui į kitas šalis.
ę) Ateiviai jūreiviai.
f) Sutarčių ateiviai.

Sekantis surašąs parodo

Kapsuko Paveikslai

a)

per-

Visi turėkime paveikslą didžio- I 
jo revoliucionieriaus, pašiau- I 
kojusio kovotojo už darbininkų K 

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

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

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

ČIUS-KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite

“LAISVE”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

svar-
besnių Šalių kvotas

Šalis Dabartinė Kvota 1924 iki
1929 m. buvo:

Albanija . . ... 100 100
Armėnija 7 124
Australija 100 121
Austrija 1,413 r 785
Belgija 1,304 512
Bulgaria 100 100
Chinija 100 100
čekoslovakij a 2,874 3,073
Danzigas (m) 100 288
Danija 1,181 2,789
Vengrija 869 473
Japonija 100 100
Latvi j a 236 142
Estonija 116 124
Finland i ja 569 471
Franci j a 3,086 3,954 i
Vokietija 25,957 51,227
Didžioji Britanija ir

Airija 65,721 34,007
Graikija 307 100
Italija 5,802 3,845
Lietuva 386 344
Norvegija 2,377 6,453
Lenkija 6,524 5,982
Rumunija 377 603
Sovietų Sąj. 2,712 2,248
Švedija 3,314 9,561
Jugoslavija 845 671
Viso 153,774 164,667

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAIChicagos.
Pavieniai mūsų draugai, 

kurie išgali, turėtų taip pat 
prisidėti prie Agitacijos 
Fondo palaikymo. Kol kas 
mažai tokių atsirado, tik 
vienas kitas. Drg. J. Barkus, 
iš Brooklyno, paaukojo 50 
centų. Kur kiti brooklynie- 
čiai?

Japonijos imperialistai, ku
rie ten įsteigė savo padarą 
—Manchukuo. Pačiuose ry
tuose ant salų yra Japonija, 
ji skelbiasi Azijos tautų 
“liuosuotoja” ir tuom pat 
kartu laiko pavergus korė
jiečius, mandžurus ir kitas 
tautas, kur tik gavo progą 
įsiveržti.

Irakas, Arabija ir Pales
tina yra po Anglijos impe
rialistų letena. Sirija pa
vergta francūzų. Franci ja 
dar turi pavergus didelį 
kraštą — Ihdo-Chinus. Bet 
riebiausias Anglijos impe
rialistų kąsny s, tai —Indija, 
kuri turi 1,802,629 ketur- 
Įkampių mylių žemės plotą, 

arkliaf apie 325,000,000 gyventojų 
veršiai iir yra turtinSa gamtiniais 

turtais. Azijos salos yra pa
vergtos : Phillipinai—Jung
tinių Valstijų. Kitos salos 
yra Anglijos, Franci jos ir 
Holandijos pavergikų ran
kose.

Azija su didžiuliais pa-

lų, gana didelių—Nauja 
Gvinėja, Borneo, Celebes, 
Java, Sumatra, Phillipinų 
salos, o toliau Japonija ant 
eilės salų. Rytuose yra Be- 
ringovo, Ochotskos, Japo
niškos, Geltonos, Rytinės ir 
Pietinės Chinijos jūros ir 
eilė kitų.

Azijos vandens rubežiai 
siekia iki 82,300 kilometrų 
ilgio. Azijos pietinis kraštas ^vilkai, 
siekia ekvatorių, o šiaurinis 
tęsiasi iki Šiaurinio didjū- 
jūrio ir todėl oras įvairus— 
nuo karšto iki šalto.

Azijoje yra daug ir dide
lių kalnų. Himalajo didžiu- riai, drambliai, tapirai, no- 

saragiai ir iš draskančių 
žvėrių—t i g r a i, leopardai, 
krokodiliai, visokios gyva
tės. Bet gražiausios pasau
lyje paukštys yra Azijoj.
Ten yra mažų ir didelių, vi- 'šaulio turtais, skaitlingiau- 
sokių spalvų ir spalvelių. 'siu žmonių kiekiu dar lau- 
Plačiai veisiasi kelių rūšių ,kia savo išsilaisvinimo iš po 
beždžionės ir jų tarpe oran
gutangai ir gorilos.

Azijos gyventojai dalina
si į 63 skirtingas tautas ir

Centro Biuras
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N.

Biskis Davinių Apie 
Dabartinę Imigraciją

PRANEŠIMAI E KITUR

kiaunės 
šiaurių 
veisiasi 
stirnos,

sabaliai, 
ir kitos žvėrys— 
krašte. Dykumose i 

laukiniai 
laukiniai

liai kalnai, kur yra Everest 
kalnas 29,141 pėdų augščio; 
augščiausias visame pasau
lyj. Kangchenjunga—28,225 
pėdų ir dar 32 kalnai nuo 
13,000 iki 28,000 pėdų augš
čio. Ten yra dideli kalnai 
Hindu Kush, Karakoram, 
Ta-Siue-Shan, T s i n-L i n g- 
Shan, Altin-Tang, Nan- 
Shan, Altai, Sajan, Dideli 
Hinganai, Jablonovoi-Stano- 
voi, Sikhota, Orulgan ir vi-‘tauteles, bet yra dar dauge- 
sa eilė Rytiniame Sibire ir lis tautelių, kurios priskai- 
Kamčatkoje kalnų.

imperialistų jungo. Sovietų 
suteikimas laisvių Viduri
nės Azijos ir Sibiro tautoms 
akstiną ir kitas Azijos tau
tas prie pasiliuosavimo iš po 
pavergėjų.

tomos toms tautoms, su ku- D. M. š.

I. Imigrantai:
(a) Nekvotiniai imigrantai, 

kuriuos kvota neapima:

1. Amerikos piliečių žmo
nos, nevedę vaikai, vyrai, ku
rių apsivedimas įvyko prieš 
liepos 1 d., 1932 m., See. 4

2. Ateiviai, sugrįžtantieji po 
laikinu apsistojimu užsienyje. 
See. 4 (b).

3. Ateiviai, gimę kitose Am
erikos šalyse, jų žmonos ir ne- 
apsivedę vaikai, neturintieji 
18 metų. See. 4 (c).

*4. Ministerial, profesoriai, 
jų žmonos ir nevedę vaikai 
mažiaus 18 metų Se. 4 (d).

5. Studentai, mažiausia 15 
metų amžiaus. See. 4 (e).

6. Amerikos moterys, kurios 
prieš rugsėjo 22 d., 1922 m., 
pametė jų pilietystę per ište-

WASHINGTON, PA.

Visi draugai tėmykite! ALDLD 
236 kuopos nariai nutarė surengt 
draugišką vakarėlį 11 d. gegužės pas 
drg. Janavičius, 40 McAdam Avenue. 
Kviečiame visus draugus ir drauges 
atsilankyti, nes bus puikiausias pa
rengimas, kur dar. niekad nebuvo 
Washingtone. Mūsų nariai nori pa
likt viską slaptybėj, bet man teko 
nugirst, kad bus didelis “surprise” 
tiems, kurie atsilankys. Todėl prašo
me 
kyti

ir iš 
ant

apielinkės draugų atsilan- 
šio nepaprasto vakarėlio.
Aš ten būsiu,
236 Kuopos Rengėjai.

(108-110)

NEW HAVEN, CONN.
L.D.S. 16-ta kuopa stato scenon 

veikalą “Paskutinė Banga”. Sekma
dienį, gegužės 19 d., Lietuvių Svetai
nėj, 243 Front Street. Durys, bus at
daros nuo 3-čios vai. po pietų; lo
šimas prasidės lygiai 5-tą vai. va
kare. Po lošimui bus šokiai. Vieti
niai ir apielinkės lietuviai yra ragi
nami skaitlingai dalyvauti, nes te
atras įdomus, vaizduojantis 1905 me
tų sukilimus Lietuvoj.

Kviečia Komisija.
(108-110)

BRIDGEPORT, CONN.
Mūsų mieste “Laisvę” galima gau-

Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin-* 
gi. Ant tokios pat skales rengkimčs 

™ 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 įsitemyti 
šį pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

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

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

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

Maynard, Mass. >
Šis piknikas yra svarbus tuomi, kad $400.00 
vertės grynais pinigais dovanos yra ski
riamos prie įžangos bilieto. Tai pasiryžu
siai reikia išanksto platinti tuos tikietukus.

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

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

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

' gaiš skiriama vertės $361.75.

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

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.



i
Trečiadienis, Gegiiž. 8, 19Š5

Paterson, N. J
Visokių Žinių ir Įvykių

Nors spaudoje jau rašyta 
apie gegužinės apvaikščiojimą, 
bet reikia daugiau ir plačiau 
parašyti. Kas išjudino mases 

l šiais metais demonstruot? Rei
kia atiduot kreditas vietiniam 
Komunistų Partijos organiza

toriui drg. Anya. Per jo pa
sidarbavimą buvo priversti 
Central Labor Unijos vadai 

kviesti kitas unijas stoti ben
drai vienan frontam Pasekmės 
buvo tokios, kad maršavo šeši 
tūkstančiai darbininkų. Tai 
kaip Patersonas atsirado, dar 
nematė tokios masės žmonių 
demonstracijoje. Visas trafi- 

*kas buvo sulaikytas per dvi 
valandas.

Darbininkai maršavo, kaip 
kareiviai. Kožnas turėjo pri
sisegęs raudoną guziką (In
ternational Labor Defense), 
ant kurio užrašyta: “Padary
kime Patersoną unijos mies
tu !”

R

leidimą ar ne, 
maršuosime miesto gat-

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

BROOKLYN, N. Y.

krffTTTTTTTTTTTTTTTTT?^^
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Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MAČIO-KEKŠTO EILES”
ir J. Baltrušaičio 

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

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

Siųsk šiandien

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

Tas Pats.

D a-

LIPTONROBERT

2
įvykiams

Dovanos

su

DIDELIS NUPIGINAMAS

Y. '
■yr w

Dviejų dolerių vertės knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskubusi D-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.

nę su visais žiaurumais. Dar
bininkai turi būt auklėjami 
drąsūs, kad, reikąlui atėjus, 
nebėgtų kavotis, kaip žvirb
liai.

Harry’s Cafe i
Kur Geri Draugai Susieina g 

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

Ant Columbia Ave., tarpe S 
28th & 29th 8

Smagiausia Vieta Mieste g
Specializuojasi įvairiais žuvų g

Valgiais (Sea Foods) g
moterimš~~stAla1 ~ §

BUSINESS MEN’S LUNCH |

HARRY SLOBODIAN 8 
Savininkas S

* Bell Phone Poplar 9257 <

11

pasimokėjusių už 1934— 30, 
už 1935—16. Išsibraukė 4 na
riai. Į 2 apskr. turime pasimo-

LAISVE 1 Penktas Puslapi?

Skaitytojų Balsaitracijoj. Bosai* pavartojo 
bjaurų skymą. Pirmadienį ir 
antradienį nedirbo, o gegužės
1 dieną beveik kožnas fabri-Įkėję už 1935 m. 
kas buvo paleistas darban.
Nežiūrint to, vistiek apie 1,000 1935 
dažų darbininkų dalyvavo de- sausio 21 d 
monstracijoje.

Unijos pirmininkas Charles 
Vigorita pasmerkė 
vadindamas juos 
prilygindamas juos 
rio ir Mussolinio.

Finansų atskaita už 1934 ir 
iki gegužės mėnesio: 

1934, 84 kp. bu
vo $42.46, išlaidų $27.26; va
sario 18 d. buvo $19.87, išlai
dų $9.90; kovo 18 d. $14.22, 
išlaidų $4.10; balandžio 15 d. 
$10.12, išlaidų $6.00; gegužės 
20 d. $19.08, išlaidų

Mano Žodis Del “Laisvės” 
Turinio

Atydžiai skaičiau “L.” ben
drovės šėrininkų diskusijas, 
taip-pat Mizaros raportą. Nors 
aš kol kas nesu “L.
kas, ale manau mintis galiu 
išreikšti, kaipo

Draugai

šėrinin-

senas L.
$3.00; skaitytojas. Draugai pavyz- 

birželio 17 d. $16.08, išlaidų ' dingai apsvarstė dienraščio pa- 
$1.80; liepos 15 d. $15.53, iš- dėtį. Tas parodo, kaip didelę 

mėn. armiją susipratusių darbinin- 
$14.03, išlaidų $1.00; rugsėjo kų turi mūsų “Laisvutė.” 
$21.37, išlaidų $1.70; rugsėjo bar štai ir mano mintis. 
$19.62, išlaidų $2.11; spalių 
21 d. $22.61, išlaidų $7.90; laikraštį 
lapkričio $14.75, išlaidų $3.80; todėl, 
gruodžio $11.20, išlaidų $2.40. 

1935 metų sausio 20 d. 
$62.88, išlaidų $16.33-$5.00, 
( ? Red.) ; vasario 17 d. $50.85, 

monstracijoje su rusais darbi- išlaidų $25.10, kovo 17 d. 
ninkais. Vigorita pereiškė,, $37.35, išlaidų $16.00; balan- 
kad kada šis kontraktas pasi- džio $21.33, išlaidų $5.00; ba- 

kontrakte landžio $24.03, išlaidų $6.20. 
kad būtų Dabar randasi 84 kp. turto pas 

kasierių draugę S. Bimbienę 
$17.83.

Taipgi kp. priklauso prie 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo. Dabar komitetas yra 
išrinktas darbuotis del rinki
mo aukų Scottsboro jaunuo-

bosus, iš- 
skunkėmis, 
prie Hitle- 
Jis ragino 

darbininkus stoti j unijas ir
sudaryti vieną uniją, kad ga
lėtumėme išrinkti miesto val
dybą iš darbininkų. Tada, sa
kė jis, nereikės ponams bu
čiuoti ranką, kad duotų leidi
mą maršavimams. Taip pat 
prisiminė, sakydamas: Kada 
mes apvaikščiojame Pirmą Ge
gužės Patersone, tai mūsų uni
jos delegatas dalyvauja Sovie
tų Sąjungos gegužinėje de-

laidų $1.50; rugpjūčio

Revoliucinio laikraščio parei- mo išžudyt dabartinius aug- 
ga visokiu būdu duoti tikras 
žinias iš .klasių kovų lauko,
kad darbininkai būtų susipaži- nįnkų vadas yra kurdų tau-

štuosius valdininkus ir nu
verst respubliką. Sokalbi-

tos ponas vardu Uzzeman 
Saidi.

1 diena 
dažų pra- 
bet visiKomitetas buvo nuėjęs pas 

valdininkus reikalauti leidi
mo del demonstracijos, bet 
miesto ponai atsisakė duoti. 
Tada komitetas pasakė po
nam: Ar jūs norite, ar neno
rite, duosite 
mes
vėm, kur mums patiks! Tada 

1 ponai pamatė, kad jų užsispy
rimas nieko nereiškia ir pasa
kė: Maršuokit, nors pasiuskit! 
Tas parodo, kad organizuotai į 
galima daug kas nuveikti bei j j 
atsiekti.

Iš parado daugiausia aplo
dismentų gavo Pionieriai, ku
rių buvo apie šimtas. Jie dai- 

*navo revoliucines dainas.
Dažų unijos nedaugiausia 

darbininkų dalyvavo demons-

b’aigs, tai naujam 
bus reikalaujama, 
švenčiama gegužės 
1936 metais. Ne tik 
monės darbininkai,
darbininkai bus įtraukti į pri
sirengimą prie ateinančios ge
gužinės apvaikščiojimo.

Užsidarė šie dažų fabrikė
liai: String P. D. W., Hydro ' hams ir del siuntimo jaunuolių
P. D. W. ir Atlantic P. D. W. atstovą į Sovietus. Komisijon į- 
Išmetė darbininkus į gatvę.

Patersone darosi baisenybė, tačiunas_, S. Bimbienė, P. Bus- 
Pragyvenimas n e s v i e t iškai l^vičienė. Aukų jau surinkta 
brangsta, bedarbių daug, biz- $12.00. Komitetas darbuojasi, 
niai uždarinėja duris. Taipgi j^ad sukelti daugiau. Bus pa- 

lir stubas atimdinėja už tak-jskįbta visy aukotojų vardai.
sus. Paliečia jau ir lietuvius. 
Tai vis “New Deal.”

Iš ALDLD Veikimo
čia paduosiu kp. raportą iš 

1934 ir 1935. Narių yra 38. 
Naujų narių gauta 6. Narių

eina draugai V. Bastis, J. Ma

Dar atsišaukiu į narius, pri
klausančius prie ALDLD 84 
kp., kad užsimokėtumėt duo
kles už 1935 m., nes pinigai 
reikalingi centrui išleisti kny
gas ir žurnalą “šviesa.”

Vabalas.

Aš griežtai esu priešingas 
leist sekmadieniais 

kad tas apsunkintų 
spaustuvės darbininkus, o, an
tra, daug išlaidų, na, o sek
madieniais laikraščio vistiek 
toliau gyvenantieji skaitytojai, 
negaus, o pirmadienį jau gaus 
du, tai labai maža dalis skai-' 
tytojų tegalės jį perskaityti. 
Daug darbininkų, kurie sun
kiai fabrikuos dirba, tai net ir 
negali skaityti daug.

Tie alaus ir kitokį skelbi
mai, kurie telpa “L.”, tai, be- 
abejo, nemažai atneša dienraš
čiui pinigų, todėl reikėjo “L.” 
gaspadoriui tą priminti šėri- 
ninkams. Kad šeštadienių ži
nios telpa pirmadienio “L.”, 
tai nieko blogo. Būtų gerai, jei 
angliškas skyrius būtų galima 
leisti atskirai jaunimui.

Kaip rašyt koresponden
cijas—taisykles—skaičiau. Aš 
negaliu suprasti, ar ir straips
nius rašyt tik ant vienos pu
sės popieros lakšto? (Taip, vi
sokį redakcijai raštai reikalin
ga rašyti tik ant vienos pusės 
popieros lakšto. Rašyti trum
pai, aiškiai, retai, paliekant 
tarpe eilučių tarpą, o taipgi 
paliekant iš kraštų po geroką 
tarpą, kad būtų vietos patai
som.—“L.” Red.). j

J. Žilinskas.

Religinis Sumoksiąs prieš 
Turkijos Respubliką

ANGORA.—Turkijos val
džia suėmė 23 tariamus suo
kalbininkus prieš Kemal Pa
šos respublikonišką valdžią. 
Jie norėję po priedanga ma
hometonų religijos apgyni-

Little Rock, Ark. — Per 
naujus potvinius keturiose 
vidurvakarinėse va 1 stijose 
prigėrė 10 žmonių.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

purėm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

HARMAN

[staiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas) *•

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę j sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų 

Setų $10.00 ir augštyn.
Specialė nuolaida, kurie ateis 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Keli Žodžiai “Laisves” 
Redakcijai

Man beskaitant šėrininkų 
diskusijas, mano supratimu, 
buvo padarytas negeistinas iš
sireiškimas, delei kurio redak
cija kalta, kad talpina be jo
kių pastabų. Draugo Baka- 
nausko .išsireiškimas nėra nau
dingas skelbti komunistiniam
laikraštyj. Jis sako, būk apy- ra 
sakos iš kovų lauko yra “per- 
aštrios”. Jūs, drauge, norėtu
mėt, kad revoliucinis laikraš
tis slėptų tikrus klasių kovų 
įvykius ir auklėtų ištižėlius.

V

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 70 
6 Skirtingų Rūšių * U C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y. •

Laisnuotas Graborius
660vGRAND ST.,

f
/-- . ---- ... -----  , X

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Atleiskite, gerbiamoji
Jūs Galite Elektriškai Išskalbti 2 Cėberius

uz
IšNEšIODAMAS SIUNTINIUS, paštininkas mato daugelį moterų bedir

bant namų darbus, kuriuos galima būtų elektriškai atlikti... už centą 
ar mažiau.

Ar jūs esate viena iš jų?
Cento vertės elektra daro stebuklus darbe trynimo ir šveitimo, valy

mo ir siuvimo, valgių, maišymo ir plakimo... primenant tiktai kelis iš 
tų darbų, kuriuos ji gali už jus atlikti. Pavyzdžiui, gal jūs dar nie
kad nežinojote, kad—

1c VERTĖS elektra išspaudžia 400 orindžių (kas yra lygu daugiui 
šeimynos pusryčiams naudojimą orindžių sulčių per mėnesį ar daugiau)... 
paspragina 22 riekutes duonos arba “išperkuliuoja” 12 puodukų puikios ka
vos... vacuum išvalo 4 kambarinio dydžio divonus ... dundančiai varo siuva
mąją mašiną nuolat per visą popietį iki vakaro... arba žibina 40 wattų lem
pą daugiau kaip 4 valandas! štai kaip mažai elektra tekainuoja!

DIDŽIAUSIA JŪSŲ CENTO VERTE

THE NEW YORK EDISON COMPANY 
THE UNITED ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY 

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC.
NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY

NOTICE is hereby Riven that License No. 
BB 10 haą been issued to the umjersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132-A of the Alcoholic BeveraRC 
Control Law at 1104 Surf Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

CONSTANTINE CHRISTAKAS 
JAMES MARCOPOULOS

1104 Surf Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
LS 16 has been issued to the undersigned to 
sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1228 Surf Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of KinRS, to be con
sumed on the premises.

PATRICK D. SHEA
1228 Surf Avenue », Brooklyn N Y.

, NOTICE is hereby Riven that License No. 
j SL 5 has been issued to the undersigned 
| to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132-A of the Alcoholic BeveraRC 
Control Law at Bowery and Seaside Walk, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HANNAH HOLZMAN
Bowery and Seaside Walk

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 22 has beep issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 2202 
Neptune Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANCES F. KLEIN I
2202 Neptune Ave. Brooklyn, N. Y. 1

------- j 
NOTICE is hereby given that License No. 1 
RW 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail, under Sec- 1 
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3001-West 15th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.----------------------------------------------- I

MARIA STATANO I
VALESTRA RESTAURANT and PIZZERIA 
3001 West 15th St. Brooklyn, N. Y. '

NOTICE is hereby given that License No. 
i SB 1 has been issued to the undersigned to 
I sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2928 W. 1 

1 17th St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings to bo consumed on the premises.

GERTRUDE BRANDWEIN 
PARK LUNCH

2928 West 17th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 411—59th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

I GALTYMORE PLEASURE CLUB 
[ 411—59th Street Brooklyn, N.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antraiu:
1439 South 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Šeštas Puslapis '*

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
ALDLD Susirinkimas 

Ir Paskaita
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų- Literatūros Draugijos 1 
kuopos susirinkimas įvyksta šį 
ketvirtadienį, 9 gegužės, 8 vai. 
vakaro, “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyn,

Visi šios draugijos nariai 
nepamirškite atsilankyti. Taip
gi pribūkite anksti. Reikės 
rinkt delegatus į konferenci- 
jąu. :kuri įvyks 19 gegužės, 
Liėt. Am. Pil. Kliube. Iš tos 
konferencijos bus renkami ^de
legatai į Amerikos Lietuvių 
Visuotiną Suvažiavimą. Mes 
taipgi norim siųsti delegatą 
nuomavo kuopos į minėtą su
važiavimą, kuris įvyks .30 bir
želio ir 1 liepos, Clevelande. 
šiuo klausimu turim visi susi
rūpinti, dėti visas pastangas, 
kad suvažiavimas būtų skait
lingas delegatais ir išneštų di- 
džiausį obalsį ir planus kovai 
prieš karą ir fašizmą.

Anksti užbaigę susirinkimą 
turėsim puikią paskaitą, temo
je “Technika ir Socializmas”. 
Ją skaitys Adolfas Renkė, in
žinierius, kuris ir seniau yra 
skaitęs įdomių paskaitų.

gegužės, 
St. ir 1st 
(Yorkvil- 
šaukiama 

veiki- 
Hitlerio

Kovokim Prieš Hitlerio 
gH Fašizmą

Amerikos Lyga Prieš Karą 
ir Fašizmą šaukia darbininkus 
į demonstraciją 9 
7:30 vakaro, 91st 
Ave., New Yorke, 
lėj). Demonstracija
protestui prieš nazių 
mą Amerikoj, prieš 
karo planus, prieš terorizavi
mą ir žudymą darbininkų Vo- 
•kietijoje ir fašistų varottią 
žmogžudišką darbą kitose ša
lyse.

isMiręs Tamulynas-Vienas Iš tuf” seneli « . . n i. sake:Seniausių Brooklyno 
Gyventoją

Vakar jau buvo minėta, kad 
Maspethe numirė Kazimieras 
Tamulynas (d-gės Jievos Bim- 
bienės-Tamulyniutės tėvas). 
Velionis buvo senas Brookly- 
no-Maspetho gyventojas—iš
gyveno čionai 37 metus. Iš Lie
tuvos paėjo: Ringėnų kaimo, 
Balbieriškio parapijos, Aly
taus apskrities. * Per tuos 37 
metus velionis visą laiką buvo 
fabriko dhrbliįinka^. Paliko jis 
žmoną, tris dukteris—Jievą, 
Marę ir Marcelę—ir du sūnų 
—Juozą ir Kazimierą. Taipgi 
brolį Joną, gyvenantį Maspe
the, o Lietuvoj seserį Katrę.

Velionis priklausė parapi
jai, tačiaus jis buvo viskuo 
įdomaująs darbininkas, nuola
tos skaitė “Laisvę” ir domėjo
si tuo, kas dedasi pasaulyje, o 
taipgi Sovietų Sąjungoj.

Velionies kūnas, kaip nu
rodyta, pašarvotas po num. 
55-38—64th St., Maspethe. 
Bus palaidotas trečiadienį, šv_.

reporteriams at-

juk negaliu Pra
amžių. Gal to už-

“Aš iš to 
gyventi visą 
teks tik palaidojimui. Aš turiu 
dirbti už pragyvenimą, nes aš 
nenoriu valkatauti.”

Ir taip teisingasis lietuvis 
senelis Grigas žingsniuoja su 
iškaba ant krūtinės ir pečių 
per ištisas 8 valandas už $1 į 
dieną. Kapitalistai 
iki šiol, išnaudoja 
sulaukusį 67 metų 
nepaprastu įvykiu 
savo teisingumą ir
kiek tokių Grigų randasi dar 
blogesnėje padėtyje, negauna 
jokio darbo ir policijos stum
domi laukia binzų sriubos bliū- 
delio. Tai kapitalistų atlygi
nimas už viso amžiaus darbą.

išnaudojo 
ir dabar, 
amžiaus, 
įrodžiusį 
vertę. O

Iš Southbrooklyniečią 
Parengimo

Gegužės 5 d. Workers Cen
ter svetainėje, 723—5th Avė., 
kampas 23rd St., South Broo
klyne, 50-ta ir 226-ta L. D. Su
sivienijimo kuopos turėjo gra-dus petį tunu ias li euiėiuienj, t>v,. -------J-------  * “

Jono kapinėse. Draugė Jieva parengimą. Publikos buvo
— - • - ~ pri_ j apie 250. Parengime buvo loš-

Lietuvių Darbininkų .ta 3-jų veiksmų juokinga ko- 
Susivienijimui ir yra jo Skun- medija “Moterims Neišsime- 

1 luoši.” Ją lošė teatrališka gru-

Bimbienė - Tamulyniutė pri-j 
klauso '

dų ir Apeliacijų Komisijos na-> . .
re, todėl, varde LDS reiškiu Į iš Hillside, N. J. Lošėjai
jai draugišką užuojautą delei savo roles atliko pagal mėgę-
josios tėvelio mirties!

LDS. Narys.

ĮSabiankos salėj, 89 Steamboat 
Rd., Great Neck, L. I.

i ir 17 d.d., ket
virtadienį ir penktadienį, Pi
liečių Kliubo salėj, 80 Union 
Avė., Brooklyne.

Įžanga tik 35c. Vaikams 
15c. Rodoma ir komedija bei 
įvairenybės. (Apg.)

j | Gegužes 16 
iri vd a rl i nn i ir

Vertė Dalyvauti Socialistą 
Gegužinės Parade

Iškilę aikštėn, kad Interna
tional Ladies Garment Work
ers Unijos 23 Lokalo nariams 
prieš Pirmą Gegužės buvo iš- dįkis prižiūrėti, 
siuntinėėti laiškai, kuriuose 
buvo įsakoma dalyvauti socia
listų vadovaujamo j demonst
racijoj arba turėsią užsimokė-

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU merginos prie namų 

darbo. Penki kambariai. Vienas kū- 
Mažai skalbimo. 

Guolis ant vietos, švari stuba. šauki
te telefonu: Dickens 6-8061.

(107-109)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Alvi- 
, -------- ---------- - šiauliškių

G T niihn i'ajiesKau savo orono /ti «p2 bausmes. Laišką pasira paejna Lietuvos, i______ 7
ŠO L. Reiss, unijos biznio agen- Kaimo, Suvalkų Redybos, Parapijos 
tas. Tai taip jie organizavo 
savo gegužinę—ne įtikinimu, 
bet įsakymais bandė sulaikyti 
nuo dalyvavimo bendro fron
to gegužinėj demonstracijoj.

Kitų lokalų darbininkai, 
ypatingai tarp sukniasiuvių bu
vo verčiami iš ryto dirbti, o 
paskui bandyta nuvesti sočia-1 
listų demohstracijon. Daug 
pavyko tuo būdu sulaikyti nuo 
bendro fronto demonstracijos, 
bet ne visus, tą įrodė skaitlin
gos eilinių narių grupes Ben
dro Fronto Gegužinės Parade.

Prienų. i
I Iš Lietuvos atvažiavo j Scranton, 
Pa. ir iš Scrantono išvažiavo 1912 
metais. Neturiu žinios kur jis dabar 
gyvena. Turiu labai ■ svarbų reika
lą. Atsišauk, broli, arba kas apie jį 
žinote, praneškite šiuo antrašu: Jur
gis Alvika, 192 Ohio Avenue, Shenan
doah, Pa.

. (105-110)

PARDAVIMAI

o

o

Trumpos Žinutės

PARSIDUODA saliūnas, restauran- 
tas kartu su 14 fornišiuotų kam

barių ant gero kampo.' Prie namo 
viskas yra geriausiam stovyj. Gerai 
išdirbtas per ilgus metus. Kas nori 
įsigyti gerą vietą už prieinamą kai
ną, nepraleiskit šios progos. Viską 
parduosim labai pigiai. Vieta randa
si ant 498 Ferry Street, Newark, 
N. J. Del informacijų telefonuokite, 
Mitchell 2-9356.

(108-113)
PARSIDUODA saliūnas tirštai ap
gyvento) lietuvių apielinkėj, kur gali
ma padaryt geras pragyvenimas. Del 

I daugiau informacijų kreipkitės šiuo 
I antrašu. 794 Grand Street. Brookh

Renkama “jury”, kuri teis 
Joseph Lieb Steinmetz. Jisai 
pereitą lapkričio mėnesį nuŠO-J antrašu. 794 Grand Street, Brooklyn,

nuotaką 
užtiko su

katalikų

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU §IO 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-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

<

v ė savo 17 metų 
Rųth, kuomet ją 
Joseph J. Leonard, 
kunigu, beromansuojant, Ko
lumbo Vyčių viešbutyje, kur 
Steinmetzai buvo parsisamdę 
kambarį savo “medaus mėne
siui praleisti”. Pasirodė, kad 
senis 40 metų kunigas geriau 

saldumynų”

jų pagirtinai. Kiek girdėjau, 
tai daug iš aktorių tik po pir
mą sykį dalyvauja ant scenos, 
bet lošė gerai.

Mes, brooklyniečiai, gi svei-, 
kiname hillsidiečių naujai su-1 prisitaikė prie

Moters Riksmas Pravijo 
Plėšikus

Pabarškinus į duris jos ap- i 
artmento, Ida .Brill, 1,820 jir linkime gerų pasekmių jai 
Bryant Ave., Bronx, atidarė meno srityje.^ 
jas ir pamatė prieš ją atstąty- priklauso garbė ir už tai, l<ad, 
tą revolverį ir du vyru įsibrio- kiek aš mačiau, tai jie visi la-

sitvėrūsią teatrališką grupelę:jauną 22 metų Steinmetzą ( 
ir už tai perpykęs Steinmetz 
juos abu nudėjo.srityje. Hillsidiečiams

(105-110)

ve apartmentan. Vyrai ją, su
rišo ir, burną užkimšo, o pa
tys ėmėsi jieškoti turto.. Bet 
jai pavyko išmesti kamštį ir 
visu balsu suriko pagelbos. 
Plėšikai išsigando ir tuščiomis 
pabėgo.t : Kompozitorius Rastas 

' į Badaujant
James W. Blake, kompozi

torius, ir jo brolis ir sesuo ras
ti skurde, be cento. Jisai susir
go ir reikėjo X-Ray nustaty
mui ligos, bet nebuvo pinigų. 
Kada jau galutinai susirgo 
nuo išbadėjimo, tai rados bur
žujui, kurie gelbės—save išsi- 
garsins.

' Blake parašė “Sidewalks of 
N&w York” 40 metų atgal, 
kurią kompanija nupirko už 
$9,000 ir kurios ir dabar dar 
parduoda po 5,000 kopijų 
kasmet. Po to jis dar para
šė apie 50 kitų dainų. Visos 
jos >atnešė kompanijoms pel
nus, o kompozitorius badauja 
sulaukęs senatvės. Tokia kapi
talistinės sistemos logika, kad 
išnaudoti ir išmesti visus ly
giai, kaip paprastus darbiniu- teisingojo senelio 
kus, taip intelektualus ir meni- pasibaigė, 
ninkus.

Senelis Grigas Vėl Nešioja 
Iškabą

Sakoma, kad biednas ir tei
singas žmogus niekad netaps 
ponu. Taip buvo ir su Grigu. 
Kaip 45,000 radinys, kurį jis 
iki cento sugrąžino Belden & 
Co., taip pat garsus buržua
zinių laikraščių riksmas apie 
jo teisingumą seneliui nieko 
nesuteikė, tik kompaniją iš
garsino.

Patsai Grigas sugrįžo prie 
savo seno darbo—nešti iška
bą už $1 į dieną. Kaipo atly
ginimą jisai buvo gavęs po 
$20 į savaitę iš National Su
rety Co., o iš Belden & Co. 
darbą su $70 iki pasibaigs šal
čiai. Pastarieji pasibaigė ir 

“gerbūvis”

Užklaustas apie įgytus “tur-

Montefiore ligonbutyje mi
rė Morris Mendel Penn, su
laukęs 109 metų amžiaus.'

bai draugiškai ir sutartinai 
veikia. Matyt, kad pąs juos 
yra1 boras ir pasišventimas del Buvo atvykęs iš Lenkijos, 
lošimo.

Gi hillsidiečių teatrališka 
grupelė turi būt pavyzdis indutyje Alvin, 52nd SL ir 
kitų mažų kolonijų draugams, [Broadway, New Yorke, iškiloj 
kurie nusiskundžia, kad pas gaisras. Miegančius svečius ■ 
juos nėra spėkų lošimams. Hill- prikėlė šuo, sukeldamas di- 
sidėj irgi,, rodos, buvo mažai džiausią lermą. Atsikėlęs savi- 
spėkų, o kaip draugai veikė,. niekas pajuto gaisrą^ dviejuo- 
tai ir įkūrė teatrališką grupe-'se viršutiniuose augštuose ir 
lę ir jau važinėja po koloni-, Praneše keltuvo darbininkui, 

Taigi pasirodo,! tas prikėlė kitus svečius, ku- 
.i rie visi išsigelbėjo.

Pirmadienį anksti ryta vieš-, 
būtyje Alvin,

jas ir lošia.
kad veik kiekvienoj kolonijoj 
bei miestelyj galima turėt te
atrališką grupelę, jei tik drau- Amerikos Legiono N 

t Mau-
| rice Stember suspendavo du 

j “Moterims Neiš-' pos^u’ kam pastarieji aktyviai 
darbininkiškos dva- dalyvavo pikietavime Star

• • - Teatro, Brooklyne. Bet nariai 
lošėjų kaltė. Kaltė gi veikalų žada^ tęsti ir toliau savo dar- 
trūkumo. . j

Imant abelnai visą parengi
mą, tai galima sakyt, kad iš
ėjo viskas^ gerai, linksrpai, nes

gai ir draugės tame klausime valstijos kamandierius
veiks.

Komedijoj 
simeluosi” 
sios nėra, bet ką darysi, tai ne

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paji’josavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

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

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

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vienų, po atfg'ščiąu paduotu antra-1 

šu, o mfes jums prisiusime.
Persiuntimų apmokame.

;-------- —■ •<---------------- -» 
................................. -!■*■- , - -

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

512
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<♦>FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis Ir Sub a tomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Painters and Carpenters
<p

<!>

>

<♦>

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 1-6101

<

<

<♦>

jbą. Jie piktinasi viršininkų el
gesiu.

n

0

PERKELTAS PARENGIMAS
Jaunimo Balius

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

Gegužės 19 d.
įvyks

LIET. AM. PILIEČIŲ 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 geri gežugės 19.

LDS Jaunimo Komitetas.

ū

XQE3O

Šapų darbininkų rezoliucijos 
publika prisijuokė iš komedi- u^Pjud° žydų socialistų laik- 
jos, linksmai pasišoko ir ren-'raščio ‘Forward” Redakciją, 
gėjams liks keletas dolerių reikalaujant prašalinti iš Šo
peno i cialistų Partijos Harry Lang,

SoUthbrooklyhiečiai gi, ku- kuris parašė bjaurius priešso- 
rie rengė šį parengimą, labai vietinius straipsnius Hearsto 
dėku'oja hillsidiečiams už su- spaudėj. Sykiu reikalaujama 
lošimą tokios juokingos kome-1 Prašalinti ir Abe Cahan, vy- 
dijos.

J. Juška
riaūsią “Forward” redaktorių, 
kaipo tampriai susirišušį su 
Larig priešsovietinių raštų 
spausdinime./ ; . ■ .

Dvi Svarbios Konferencijos
Gegužės 19 d. įvyks dvi 

svarbios konferencijos, kurio- ■**'•** •«**••»** ■*««•*•* 
se visoms draugijoms bei kuo- Pirmosios, kalbamosios^ ge- 

reik- riausios iki šiol Lietuvoje pa-

del

Kalbamosios Lietuvos Filmos

filmos rodomos p. 
(filmuotos Lukšio,

šiose vietose. Visur

i gamintos
Kaulakio
Kaulakio ir kitų) šiomis die
nomis ir
pradžia 7:30 v. v.

Trečiad. ir ketvirtad., gegu
žės 8 ir 9 dienomis, Lutvino 

i salėje, kampas Park ir Front

poms ir kitoms grupėms 
tų turėti savo atstovus.

Lietuvių, konferencija 
Visuotino Lietuvių Suvažiavi
mo bus 10 vai. ryto, L. A. P. 
Kliube, 80 Union Avė., Brook
lyne.

Tarptautinė fraternalė kon
ferencija, kurią šaukia New
Yorko Fraternalė Federacija Sts., Eliząbethe. 
rėmimui Darbininkų Biliaus 
HR 2827, įvyks 11 vai. ryto, Karsoko t Lituanica salėje, 
Manhattan OXddfellows Tem-^Walker ir Second Sts., Cliffsi- 
ple, 105-111 E. 106th St., New .dej.
Yorke. i Gegužės 12 d., sekmadienį,

Penktadienį, gegužės 10 d., 
salėje,Lituanica

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.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDA USKAS) 

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

Ausy, Akią ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 
i BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PASIDABINKITE

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

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes pro
fesijoje ir Brooklyno apielin
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikštyhoms 

ir kitokioms parems 
Saukite dien* ar naktį

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Ava, ir Ir ring PL 

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

M KM KALBAME LIETUVIŠKAI

; 07




