
valandas kalbėjosi su Fran- Valstijos kazokai užpuolė

Alabamos Darbininkus Įpagrobi

Pranešama, kad teisdary-

•ft

cija ruošiasi daryti plačias 
veiklesnius

Nudūrė Peiliu
Naktį Kalvarijoj, Dariaus ir 

Girėno gatv., ’ Marijampolės 
apskr., ant šaligatvio rastas pei
lio smūgiais į galvą nužudytas 
Jonas Bogužas, 28 mt. amžiaus.

Paaiškėjo, jog tą pačią nak
tį Jonas Bogužas su savo broliu 
Juozu buvo gerokai išsigėrę ir
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Pavienio Numerio Kaina 3c. Metąi XXV, Dienraščio XVII

<

No. 115

YVĄ*!

4.

lietuvius siųsti atstovus Kau- Apie 800 susilaikė nuo bal-

Kompanija prideda po 4 Dan Keating ir’kiti.

Savo darbininkus jie pri-

JO

dingų dujų bombų ir tt.

f-

nutarė priimti Dillono ir 
kompanijos p a s i ū 1 y m us.

ware tiltų, del Laivyno Li
goninės ir kt. Įkaitinta dvy
lika viršininkų ir viršininkė
lių kontraktorių kompanijų: 
IMandes Golder, J. Collins,

|jungos Komunistų Partijos 
sekretorius J. Stalinas dvi

centus algos per valandą; 
pasižada mokėti ne mažiau

Kadangi 
streikieriai

ir varu verčia narius sugrąžin
ti paskolą iš bedarbių fondo.1 
Mirtingumas organizacijoj, pa
sak Bagočiaus, 20-30 nuoš. di
desnis, negu normalus 
šią kas nors daryti!

savaičių kova privertė ir 
kompanija padaryti nusilei
dimų, būtent:

■** nan, bet čia nuo jų, bėga, šali- 
a naši.

Mes manome, tačiaus, kad 
Skipitis negalės amžinai laks
tyti. Kur tik jis pasirodys, jam 
bus pakišti šitie klausimai.

laišką iš Leningrado ir, tarp 
kitko, sako:

“Jeigu jums pateks Hearsto 
laikraštis į rankas, tai surask, 
jeigu gali, kur Rusijoje žmo
nės badauja. Leningradas yra 
piestas su 3,600,000 gyvento
jų ir mes pusėtinai gerai jį iš- 
vaikštinėjome, bet niekur ne
matėme badaujančių žmonių. 
Jeigu tu manai, kad New Yor- 
kas yra gyvas miestas, tai tu-

Kodel Pabėgo Skipitis?
Jis Jiems Nušluosto Nosį.

Rašo Komunistas.

t

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

vieną valanda

Dalinai Laimėta
Nors streikieriai nepasie-

Klausimai, matome, labai 
žmoniški. Ponas Skipitis turėjo 
puikią progą šešių šimtų lie
tuvių susirinkime į juos rimtai 
atsakyti. Bet pabūgo ir pabė- I 
go. Tai ir Smetonos valdžios 
atstovas: kviečia Amerikos

Tegul pasiskaito So.* Bosto
no “Darbininko“ redaktorius,!I 
kuris Hearsto laikraščių melais į 
ilki gyvo . kaulo dasiėdė • savo 
skaitytojams p a r a p ijonams. 
Ponas Kneižis serga: ; 
anti-komunizmo liga. Bijo 
komunizmo daugiau, negu 
velnias švento kryžiaus. PARYŽIUS. — Francija 

►” manev-

valdžios nustatymą. Tą žu-1 
likvstę dabar atidengė fede- .
raliai prisaikintieji teisėjai Ibuojasi7k7d’bū tų“ padala

WASHINGTON. — Roo- : 
seveltas reikalavo pratęst įdaro “apsigynimo

KRISLĄ!
Bagočiaus, Grigaičio,

1
t

Yorką savo judėjimu.. . Lenin
grade taip pat yra pakanka
mai šunų, kačių ir linksmai be
sišypsančių sveikų piliečių vęi- 
dų. Kuomet pakalbi su __
apie Hearsto pasakas apie ba- atgal darban; nuo seniau I Trys iš tokių-bosų-žulikų, 

darbininkams McCarty, Chaney ir Wein- 
jau prisipažino, kąd

r 
j

< r.

DARBININKŲ ALGAS * ev TZ" * i T į • •
■ PHILADELPHIA, Pa. — "
Kontraktoriai PWA valdiš
kų darbų bjauriai atvaginė-

diena pirmiau 
savo susirinki- 
nubaubė ir ne-

1. Ar jo šaukiamam koiv<re- leido jam kalbėti, jis suspen
se Kaune delegatai turės teisę davo iš unijos tą automobi- 
svarstyti Lietuvos darbininkų. Jių darbininkų lokalą. Bet 
ir valstiečių reikalus? įdavė suprasti, kad jeigu jie

2. Ar tame kongrese galės balsuos už Dillono pasiūly-
dalyvauti atstovai nuo Lietu-1 -...............................
vos darbininkų ir valstiečių ?

3. Ar Amerikos lietuviai ga
lės pareikšti savo mintis ir nu
sistatymus Lietuvos ir užsienio 
lietuvių aktualio gyvenimo 
reikalais?

šiuo tarpu Sovietų Sąjungo- darbininkus priimti
< je lankosi Amerikos darbinin- minimus pasiūlymus.

kų delegacija. Tarpe delegatų 
yra vienas iš New Bedford, 
Mass., audėjas, unijistas, var
dai William Duprey. Jis rašome savo, tačiaus per kelių

Gyvenimas labai gražiai pa
sijuokė iš Grigaičio, Bagočiaus 
ir Vitaičio. Šitie didvyriai sa
kė, kad juo mažiau narių liks 
SLA, tuo bus sv'eikiau organi
zacijai. Dabar matome, kas iš 
,tos jų filozofijos išėjo. 1930 
metais ponai išgrūdo laukan 
apie tris tūkstančius pažangių 
narių. Paskui prasidėjo orga-Į 
nizacijos narių masinis ėjimas 
laukan. Dabar SLA beturi apie j 
13,000 narių. O 1930 metais 
gurėjo virš 22,000.

Bet kaip su likusių nariui 
“turtingumu“? , Well, dabar! TOLEDO, Ohio. — Fran
tas pats Bagočius šaukia, kad cis Dillon, organizatorius 
SLA labai sunku verstis finan- Amerikos Darbo Federaci- 
siškai. Jau ir duokles į pašai- jos Automobilių Darbininkų 
pos lėšų fondą turėjo pakelti (Unijos, suardė streiką 2,340 

...................... cpevro]eį automobilių tran- 
smijos darbininkų. Jis įbru
ko streikieriams balsuoti už 

'reikė- pasiūlymus, kuriuos pats 
slapta išdirbo su General 
'Motors Korporacijos virši-

Gegužės 10 d. Chicagoje ninkais. 
įvyko masinis susirinkimas, į 
kurį buvo kviestas ponas Ski
pitis atsakyti į sekamus klau-, 
simus: i me Dilloną

Federacijos Vadovas 
Sulaužė Toledo Aut. 

i Darbininkų Streiką

mus delei streiko baigimo, 
tai jis sugrąžins lokalą į 
uniją. ' Kitaip gręsė lokalui 
visiškas išbraukimas iš uni
jos. Be to, Dillon grūmojo 
neleisti Flinte, Mich., ir ki
tur darbininkams streikuot 
prieš General Motors Kor
poraciją. Tuo būdu dauge
lis Toledo streikieriu pabū- 
|go ir 732 balsais prieš 385

savimo.
Prie streiko suardymo 

i prisidėjo ir kai kurie vieti
niai vadai, kaip kad lokalo 
delegatas Schwake ir kt., 
kurie galu pale, pradėjo ra-

54 centų darbo valandai; versdavo sugrąžint jiems 
pripažįsta šapos komitetą:• dali algų; kartais atgal iš 
iš devynių darbininkų, per ! darbininku atlupdavo iki ( .. ....... .........______________
kuri darbininkai galės tie- dviejų trečdalių visų algų. ;RivįrčuS su Hitleriu del vo- dinamitą ir 
sioginiai duot kompanijai Kada tikėdavosi, jog ateis kiečių teisių Klainėdos kraš- tai streikieriu darbas. PolL 

rėtum pamatyti Leninjp^adą. cnvo skundus ir rpikulavi- (Valdiški inspektoriai. tai 

darbinin- tiems darbininkams paduo- 
kams, kurie atėię į' dirbtu-ldavo šluotas, ir jiems mokė- 
ve, o negaus ta dieną dirbti; jdavo tiek, kaip paprasčiau- 

jais visi streikieriai priimami. s*ems darbininkams.. ,

dą- tai jie mano, jog tai ge- dirbantiems
riausias juokas, kokį jie girdė- pripažįstama pirmenybė pa- r^ch, 
J?-..” isilaikyti darbe; pusantro taip apiplėšdavo darbinin-

sykio tiek bus mokama už,kus; bet tai esą todėl, kad 
viršlaikius ir kt. I“perpigiai” sutikę valdišką

darbą atlikti.* a

serga !?ranC’ja ®ar0 OrfaMį
jo jis NRA Tik 10 Mėnesių (Manevrus Virš Paryžiaus crii m T • *

<New York. — Per pasku^NRA su tūlais pataisymais į rus nuo priešų orlaivių. Sv
ainius 25 metus mirimai nuo dar dviem metam; bet Jung- jkiu Paryžiaus . gyventojai 
vėžio Heros mieste pakilo 25 (tinių Valstijų senatas nu- mokinami, kaip nuo tokio 
nuošimčiais. Dabar nuo ve- .balsavo NRĄ veikimą prail- užpuolimo pasislėpti, kaip 
žio miršta 127 žmonės per'ginti tik 10 menesių išviso, užsidėti maskas apsisaugo- 
metus iš kiekvienų 100,000 Rooseveltininkai tuom labai jimui nuo orlaivinių nuo
gy vent o jųų. 'nepasitenkinę.

Vaizdai iš Pirmosios Gegužės demonstracijų: Kairėj, viršuj, demonstruoja 
Allentown, Pa., darbininkai, net motinos su kūdikiais. Dešinėj — dalis New 
Yorko bendro fronto demonstracijos. Apačioj — Newarko, N. J., darbininkų 

mitingas po bendro fronto maršavimo gatvėmis.

VIEŠU PWA DARBU Lietuva Neva “Kliūtis” KAZOKAI PAŠOVĖ 5 
BOSAI ATVAGINĖJA Rytų Šalių Sutarčiai MAINIERIŲ STREIKO

, .. . . . . ei jos užsienio reikalų mini- 2,000 angliakasių streiko pi-
JO nuo darbininkų algas, ku- igteriu p Lavaliu apie suda- kietų prie Glen Alden Kom- 
nas turėjo mokėti paga!|i a p]a.jjos rytinių valsti- panijos Nottingham kasy- 

To, sutartieg taikai palajky_ klos, antradienį anksti iš ry-
Sovietų vyriausybė dar- to. Mainieriai gynėsi. Per į- 

nirtusią kovą penki pikieti-
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(grand jury) kurie tyrinėjo benįra’ nepuolimo sutartis „inkai tapo pašauti ir devy- 
viepuosius PWA darbus deLt Sovietų, Pabaltijo ša- ni kazokai ir 12 streiklaužių 
pravedimo greito elektrinio ]ių> Vokietiios ir Lenkijos, sužeisti. Sumušta keli de- 
gelzkebo linijos pei Dela- x„_ sėtkai streikieriu. Devvnisėtkai streikieriu. Devyni 

mainieriai areštuoti.
Vienu tarpu mainieriai 

nuvijo kazokus, kurie tuo
met subėgo į anglies kie
mus, iki pribuvo daugiau 
kazokų. Iš tos prieglaudos 
jie jau be atodairos šaudė į 
pikietininkus.

bet reikalauja, I Poroje vietų kompanijos 
provokatoriai išsprogdino

Apart pasižadėjimo tų ša
lių nekariauti vienai prieš 
kitą, siūloma, kad jos pasi
rašytų neduoti talkos jokiai 
pašalinei valstybei, jeigu ji 
užpultu bent vieną iš susita
rusių šalių.

Pranešama, jog Lenkija 
sutiktų prisidėti prie tokios 
sutarties, 
kad Lietuva išlygintų savo

I WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų kongreso tei- 
jsių komisija atmetė kong- 

Plymouthe pikietininkai resųiano Marcantonio įnešį- 
suardė gatvokarį, kuriuom ^ad. per atstovų rūmą 
buvo vežama skebai,’ ir ak-; turi būt užklausta teisdarys- 
menimis bombardavo polici-1 Riinisterio: kodėl jis nie- 
ios ir streiklaužių automobi-[ko nedaro del suėmimo 
liūs. Hanover Townshipe, žmogvagių, kurie buvo pa- 
streikieriai taipgi sudaužė Frobę komunistų vadą R. 
skebinį gatvekarį. | Minorą ir Tarptautinio Dar-

—---------— jbininkų

te. Iš antros pusės, yra nu
rodymų, kad Lietuvos vai- ablavas prieš 
džia stengiasi švelninti savo .stroikierius. 
santikius su Vokietija ir yra 
linkus susitaikyti.

Kai del Hitlerio, tai jis 
jau balandžio 13 d. šiemet 
buvo išsitaręs, kad sutiktų 
daryti nepuolimo sutarti su 
bet kuria šalim, apart Lie
tuvos.

ChiiiŲ Fašistai vėl Giriasi 
"Sumušė” Raudonarmiečius

HONGKONG. — Fašisti- 
nis Chinijos diktatorius 
Chiang , Kai-shek giriasi, 
kad sumušęs Chinų ‘Sovietų 
raudonarmiečius ir faktinai 
atgriebęs iš jų Yunna no 
provinciją. Bet iki šiol bū
davo taip: kuomet Chiang 
Kai-shek pasigiria, tai už 
dienos kitos ir ateina žinia, 
jog ištikrųjų jis gavo į kai-

. . _ . v i------- Apsigynimo advo-
Pagrobė ir Primušė Du

m * « ijv. w • • n i veikėjai buvo piktadanijAlabamos Darbimnkus j pagrobti iš Gaiiup, New 
MONTGOMERY, Ala. — Mexico, primušti ir išmesti į 

Kukluksai pagrobė, primų- Indi jonų Rezervacijos pūs- 
šė, toliau nuvežė ir ant kelio tynęs.
išmetė du baltus darbinin- Pranešama, kad teisdary- 
kus, B. Owena ir Henry ,stes ministerija aiškinasi 
Johnsoną. Tie stambių že-įtaip: sako, tiesą, jog Indi- 
mės savininku įrankiai buvo i jonų Rezervaciia paeina po 
pasamdyti atkeršyt Owenui !centralinės valdžios žinyba; 
ir Johnsonui už tai, kad jie- bet, girdi, tik tuomet cent- 
du vadovavo kovas pusinin-jraline valdžia galėtu žmog- 
kų ir lauko ūkio darbininkų vagius tieson traukti, jeigu

Japonai Nori Degtukų 
Monopolio Cbinijoj

SHANGHAI. — Janoi 
veda derybas su fašis 
Chinijos valdžia, iš 
nori gauti degtukų dirbi 
ir prekybos monopolį C 
joj. Už tai siūlo po 10, 

prieš buožes ir dvarininkus, tie žmogvagiai būtų indijo- 000 dolerių per metus.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Mussolini Prirengia 
9oo,ooo Kariuomenės
Prieš Abyssiniečius
■ji .-------------- :-------------- . . u.fe

Italijos Diktatorius Pareiškia, kad Jokia: Šalis Negali Kištis
Į Jo Karo Žingsnius Prieš Abyssiniją
ROMA. — Italijos dikta- 900,000 savo kareivių prieš 

torius Mussolini savo kalbo-1 Abyssinus. Nors, girdi, Itą- 
je “senate” užreiškė, kad Ii ja sutiktų su Abyssiniją 
jis neleis jokiai šaliai kiš-, derėtis, bet turi būt visuo- 
tis į Italijos kivirčius su met prisirengus karui. Ypač 
Abyssiniją (Ethiopia). Jis'reikią imti domėn, jog Itali- 
užginčijo gandus, kad Ang
lija bei Francija darė bei da
rys spaudimo Italijai, idant 
susitaikytų su Abyssiniją.

Mussolini sakė, kad per 
kelis mėnesius Italijos gin
klų ir amunicijos fabrikai 
dirba dieną ir naktį. Jis 
grūmojo, kad jeigu Abyssi-(laikymo prieš Abyssii 
nija nepadarys nusileidimų, | nors Italija ir yra Tautų 
tai Italija galės pasiųsti iki gos narė.

jos kolonija Somalilandas, 
kuris rubežiuojasi su Abys- 
sinija, randasi už 5,000 my
lių nuo Italijos. ’

Iš Mussolinio pareiškii 
suprantama, kad jis ned 
nei Tautų Lygai tarpini 
kauti delei Italijos karo

LIETUVOS ŽINIOS
užkabinėjo praeivius. Apie pusi 
pirmos Jonas Bogužas su 
broliu Juozu buvo užkabinę ti 
šaligatvių keletą stovinčių 
rų, kurių skaičiuje buvo 
rijos m. gyventojas Mikas 
kevičius. Griškevičius išsitra 
peilį nuo jų atsiginti ir čia p 
vietoje peilio smūgiais į gal 
nužudė Joną Bogužą. Grišk 
čius sulaikytas.

Apiplėšė Dvi Jaunametes
KAUNAS. — Vilijampolėje, 

Panerių gatvės kampe, netur
tingą moterėlė laiko kipską. Ja
me smulkias prekias pardavinė
ja dvi jaunametes mergaitės. 
Tūlas Mareckisj paėmęs pakelįs 
papirosų ir paklausė, ar turės 
jam grąžos iš 100 litų. Kai mer
gaitės išsitraukė iš stalčiaus pi
niginę, Mareckis stvėrė pinigL 
nę ir bėgo. Mergaičių riksmas 
atkreipė praeivių atydą ir Ma
reckis tapo sulaikytas. Pinigi
nėje buvo vos 8 litai, tai visos 
kiosko dienos pajamos. Kauno 

(apygardos teismas Mareckį nu
baudė 2 ir pusę’metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Revolveriu Peršovė
Ingalangių km., šilavo 

valse., Juozas Neverdau 
prie savo namų revolverio 
viu peršovė to pat kaimo 
tojui Juozui Ramanauskui 
riąją koją, augščiau kelio. Nuo 
padarytos žaizdos Ramanauski 
tą pat dieną apie 22 vai. mirė.

Neverdauskas tą dieną buvo 
gerai išsigėręs ir trukšmavęs 
Ramanausko namuose. Ra 
nauskas norėjęs trukšma 
nuraminti, tačiau šis jo ne 
klausęs, užtai Neverdauskas ir 
peršovęs Ramanauskui koją.

paskelbė^ kad! Valdžia Nežada Tyrinėti Drg. Minoro Žmogvagii
nai. — Kiekvienas tur 
suprasti, kaip juokingai 
valdžia išsisukinėja.

Darbininkų subruzdimas 
del Minoro ir Levinsono
grobimo, tačiaus, pavėi 
valdžią taip, kad darbo r 
nisterė Frances Perkins ia 
žada nedeportuot iš Anų 
kos tuos ateivius darbiu 
kus, kurie bus liudininką 
10 mainierių byloie iš 
namųjų pusės. Tie main 
riai yra neteisingai įkal 
ti neva už šerifo Carmich 
elio nužudymą.
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T ikrai Pardavikiškai
Mūsų, skaitytojai, be abejo, matė va

kar dienos. “Laisvėje” žinią iš Toledo, 
Ohio, apie tai, kaip ADF viršininkai su
laužė Chevrolet automobilių kompanijos 
darbininkų streiką.

Keletą kartų buvo balsuota, streikuoti 
ar grįžti darban, ir vis didžiuma darbi
ninkų nubalsuodavo tęsti streiką. O čia 
viršininkai, Mr. Green ir jo atstovas 
Francis Dillon, dėjo pastangas, kad kaip 
greičiau sugrąžinti streikierius į fabri
kus, nes fabrikantai to pageidavo, 
jp \ e • • • e •Ir štai, kuomet streikienai susirinko 
į svetainę apsvarstyti savo reikalus, p. 
Dillon ateina ir ruošiasi duoti savo pas
kutinį jiems įsakymą. Streikieriai pasi
priešina, neleisdami jam kalbėti ir demo
ralizuoti jų eiles. Dillon suspenduoja 
ADF lokalą.

Įgąsdinti ir grūmojami, darbininkai, 
pagaliaus, “nutaria” sugrįžti į darbą. 
Balsavimo pasekmės: 732 už grįžimą, 385 
prieš ir 800 susilaiko. Vadinasi, milžiniš
ka darbininkų didžiuma buvo prieš strei
ką, bet ji nebalsavo del baimės.

Kodėl ADF viršininkai šitaip pardavi- 
kiškai ir begėdiškai čia pasielgė?; Vy
riausiai todėl, kad, jei Toledo streikięriai 
būtų nutarę savo streiką tęsti, tai {labai 
greit būtų kituos miestuos automobilių 
darbininkai metę darbus ir ėję streikam 
Todėl\>uvo dedama, dideliausių pastangų 
užslopinti tą liepsnelę Toledo, idaht ji
nai neprasiplėstų į milžinišką gąisrą. 
Francis Dillon čia suvaidino atviro jstrėir 
ko paudaviko rolę.

Tai Xuri būti gera pamoka eiliniams 
ADF nariams. Vieno dalyko reikalinga* 
saugotis: nebandyti skaldyti darbipinkų 
pajėgas, o kovoti už palaikymą vienos 
unijos automobilių pramonėj. Su dides
ne energija ir pasiryžimu organizuoti 
darbininkus į ADF ir ruoštis ateities ko
vom. į’’

Nežiūrint ponų Dillonų, Greenų ir ki
tų pastangom neprileisti darbininkus ko
voti už savo reikalus, pastarieji kovos už 
didesnes algas ir geresnes darbo sąlygas!

| LDS Vajus Mass. Valstijoj
LD$ organas “Tiesa” (už geg. mėn. 15 

d.) praneša, kad Mass, valstijoj, kur da
bar Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
turi savo vajų už naujus narius, iki šiol 
gauta; 109 nariai. Geriausiai pasižymėjo 
So. Bbstono ir Stoughtono LDS kuopos, 
gaudamos po 21 narį. Norwood© kuopa 
turi 14 naujų narių, o kitos po mažiau.

Apskritai, mūsų nuomone,, yajus • eina 
persilįmak Jis turėtų būti pašekihipges- 
nis, nepaisant visų sunkumų ir skerspaL 
nių. Dar laiko yra. Draugai ir drau
gės turi pasidarbuoti: sustiprinti; savo 
fraternalę organizaciją.

Bejė, su gegužės mėn. 24-25 dd., Mass, 
ir Maine valstijose pradeda savo prakal
bų maršrutą drg. Jonas Ormanas, LDS 
Nacioiialio Jaunimo Komiteto sekreto
rius. -Jis ten pasakys visą eilę prakalbų 
jaunimo reikalais. Suaugusieji draugai 
Ir draugės turi padėti draugui Ormanui 
Stiprinti jaunimo judėjimą.

SLA Sekretoriaus Raportas
, > Mūsų nuomone, “Vilnis” padarė'gerą^ 
ttlalizą SLA sekretoriaus, p. Viniko ra- 
įterto, tilpųsio “Tėvynėj.” Nurodo “Vii-

e

įdėjo SLA sekretoriaus rapor- 
kuris rodo, kad SLA turtas jau “pergru

puotas.” “Pergrupavimas” tai p. Viniko 
sugalvotas gražus žodis pavaduoti žodį su
mažinimas. štai kokį “pergrupavimą” ra
porte matome:

1933 SLA turėjo 55 skirtingų bonų. Už 
juos sumokėta $911960.54.

Iš jų 24 bondsai jau defaltuoti. Už juos 
užmokėta $424,629.50.

1933 m. pabaigoj jų vertė buvo $183, 
800.00.

Ant šių bondsų SLA nustojo $240,829.50.
Su likusia tų bonų verte irgi gali būti di

delių abejonių. Nuo 1933 metų padėtis su 
bonais dar pablogėjus.

Raportas sako:
“Susivienijimo investmentąi į morgičius, 

defaltavi-mo atžvilgiu, atsidūrė dar prastės-' 
nė j padėtyj.”

1933 metais SLA turėjo 50. morgičių už 
$427,425.00. ‘ ,

Jau defaltuoti 34 morgičiai, iš tų 50. Už 
juos užmokėta $310,000.00. . •

Visi jie nemoka nuošimčių; daugelis jų ne
moka ir taksų.

Taigi, ant morgičių jau blogai su $310,000.
• Matote, virš pusė miliono dolerių SLA 

turto nupuolus tik šiais dviejų rūšių invest- 
mentais.

1933 metais SLA turėjo gauti nuošimčių 
$93,4Č3.27.

Gavo tačiaus tik $46,770.60.
Jeigu spręsti pagal nuošimčių gavimą 

abelnai investmentų padėtį, tai ji per pusę 
sukritus.

SLA narių mirtingumas labai didelis. Ra
portas sako:

“Kita neprielanki Susivienijimui aplin
kybė, tai labai aukštas SLA narių mir
tingumas, kuris svyruoja tarp 120% ir 
139%, t. y. SLA narių mirtingumas yra 
tarpe 20% ir 39% aukštesnis normalio 
mirtingumo.”

! Surasti 'priežastis ir prašalinti jas nebus 
galima, sako raportas, deltę—

I

“Reiks imtis kitokių įmonių susidaran
čių neprielankių- pasekmių.”

( ’ j , 1 •

Kokių “įmoniųj”; (noręta pasakyti, prie
monių) SLA imsįs>? Gal būt; mokęs^ių kė|i- 
mo' ir į apdraudcįs* fondą. Juk .vargiai ap- , 

^draudos departmental leis ilgai tokią padėtį 
prie tų pačių mokesčių.

7 Į i. J . V *. ' •

New Yorko valstijos Apdraudos Depart- 
mentas jau— ' 4 . ' - v

rtužve'dė ypatingą tyrinėjimą musų padė
ties ir smulkiai įsigilino į musų 1933 me
tų valstijoms raportą.”
Ką departmentas pasakys po tyrinėjimui 

veikiausia bus labai nemalonu SLA viršinin
kams.

Beje, viso abelnai bondsų už $974,600. .
1934 m. pabaigoj jų vertė skaitėsi jau 

tik $567,274.69.'
SLA turtas, nurodo sekretorius, nu

puolė bonuose iy morgičiuose, bet, paste
bi “Vilnis”, “kelionės ir sugaištys” tai 
nepuola. Jos SLA- atskaitose palaiko sa
vo normą.

Pasak SLA sekretoriaus raporto, SLA 
dabar turįs 13,303 narius, o suspenduotų 
—610. Vadinasi, jei pridėtum ir suspen
duotus, tai nesudarytų 14,000. Iš kur 
tuomet SLA ponai suranda pamato 
skelbti, būk SLA turi 15,000?

1930 metais, kaip p. Jurgeliutė skelbus, 
buvę apie 25,000. Vėliaus tas nuginčyta. 
Vis dėlto jie sakė, kad 1930 metais buvo 
daugiau .22,000 natių/

Nuo 22,000 iki 13,000, tai didelis nupuoli-
i mas. ii -? ; • \

. ■ « i -X . " ’ ' ! ' 1 ■’ ’■ '

Rėilda' pasakyti; kad ! išmetus ? jaunesnius, 
s veikesnius ir darbščiausius SLA narius,, or
ganizacija visais atžvilgiais susilpnėjo.

Tai kaip vęikia Grigaičio, Vitaičio “teori
ja”—“juo mažiau narių, jie biisį fųftinges- 
ni.” Tai kaip nugyvendino orgkiiįžaciją tie 
ponai.

SLA nariams reikia budėti, gelbėti. Savo 
organizaciją.

Taip, reikia budėti! IŠ tikrųjų iŠ orga
nizacijos, turėjusios kadaise 24-25 tūkš- 
tančius narių, į taip trumpą laiką nūpul- 
ti į 13-kos tūkstančių narių organizaci
ją, tai juk nėra juokas I < r - y

Bet organizacijos reikalų: neišgelbės 
toki ponai, kaip Bagočius, kuris tik ko
munistų plūdime ir blevyzgojime yra ek
spertas ir su < kuriuo SLA yra turėjęs 
daug keistų incidentų praeityje. SLA ga
li pastatyti ant kojų tiktai patys eiliniai- 
nariai, kuriems organizacija reikalinga- 
ir kurie ją išaugino.

Gavome 600 Naujų
Narių į ALDLD

Pasekmės ALDLD Vajaus
Nuo 1 dienos sausio iki 1 

dienos gegužės mes turėjo
me vajų už naujus narius į 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugiją. 
Šis vajus parodė, kad mūsų 
organizacija dar gali gauti 
šimtus ir tūkstančius lietu
vių darbininkų! Į pabaigą 
vajaus buvo smarkiai lenk- 
tyniuotasi kuopų tarpe. Se
kamai naujų narių kuopos 
gavo:
Kp. Miestas

162—Toronto, On t.
146—Chicago,<111.

1— Brooklyn, N. Y.
19—Chicago, Ill.
47—Montreal, Can.

137—Montreal, Can.
143—Reading, Pa.
190—Cleveland, Ohio
52—Detroit, Mich.
14— Minersville, Pa.

132—Tacoma, Wash.
22—Cleveland, Ohio 
96—Kanadoje

5—Newark, N. J.
15— Fort William, Ont.
96—Kanadoje
51—Huntsburg, Ohio 
92—Cicero, Ill.

104— Chicago, Ill.
136—Harrison, N. J.
102—Cuddy, Pa.
188—Hamtramck, Mich.
27— New Britain, Conn.

145—Los Angeles, Calif.
63—Bridgeport, Conn.

219—Forest City, ,Pa.
13—Pittston,, Pa.

; 57—Cleveland, Ohio
66—Grand. Rapids, Mich.
95—Kapuskasing, Ont.

217—Winnipeg, Man.
39—Scranton, Pa.

167—Sheboyegan, Wis.
28— Watefbury, Conn.
84—Paterson, N. j.
86—Chicago, Ill.
90—Youngstown, Ohio 

205—Westville. Ill.
2— So. Boston, Mass.
7—Springfield, Ill.

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

161—Seattle, Wash.
212—Bayonne, N. J.

11— Worcester, Mass.
25—Baltimore, Md.
29— Rockford, Ill.
45—Vancouver, Can.
50—Rochester, N. Y.
68—Hartford, Conn.

’ 69—Leathbridge. Alta
73— Summerlee, W. Va. 
94—Kenosha, Wis;

100—Timmins, Ont.
105— Phila., Pa.
131—Saginaw, Mich.
149—Phila., Pa.
152—Red Lake, 6nt.
160—Benld, 111.
221—Bloomfield. N. J.

Dar 19 kuopų gavo
naują narį- Viso vajaus me
tu susitvėrė keturios naujos 
kuopos ir gauta 612 nauji 
nariai.

Labai gražiai pasidarbavo 
ALDLD 143 kuopa, Read
ing, Pa-. Ji gavo net 23 na
rius ir su kaupu padvigubi
no savo narių kiekį. Centro 
Komitetas suteikė 143 kuo
pai gražų spalvuotą Voroši- 
lovo paveikslą.

Gražiai atsižymėjo ir 13Ž 
kuopa, Tacoma, Wash*, kuri 
padvigubino narių kiekį 
gaunant net 16 naujų narių. 
Šiai kuopai C. K. suteikė 
gražią kolekciją piešinių iš 
Rusijos revoliucijos.

ALDLD 146 kuopa perei
tais metais turėjo 52 narius,

me “Šviesos” No. 1, spaus
diname No. 2, atspausdinom 
knygą, o senų narių dar ma
žai sumokėjo duokles! Nie
ko daugiau nelaukdami — 
mokėkite savo duokles! 
Kuopų valdybos nelaikykite 
pas save pinigus, kad ir už 
vieną narį — siųskite į cen
trą! Knygos atspausdinimui 
vien popiera atsiėjo virš 
$400.00. Dabar spaudos dar
bas brangus, išsiuntinėjimas 
taipgi labai brangiai atsiei
na, 

t •

Centro Komitetas darė 
viską, kad įknygą , suteikus 
nariams greitai, kad tas pa-!galėsite, kaip jums patogiau 
gelbėtų organizaciją auklėj—čekiu, pašto arba ekspre- 
ti. Jūsų, draugės ir draugai, so monei orderiu, arba tie- 
pareiga— sumokėti savo'siog pinigais.”- 
duokles ir gauti ’ dar dau
giau naujų narių į organi
zaciją! Laukiame visų ko
operacijos !

D. M. šolomskas, 
ALDLD C. K. Sekr., 

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

Kiek Naujų
Narių Gavo

60
57 o dabartiniame vajuje gavo 

57 naujus narius, taigi su 
kaupu padvigubino savo na
rių kiekį.

Vertos geriausio pagyri
mo sekančios kuopos: 137, 
19* 47,190j 52,14, 22, 5 ir 15, 
kurios labai gražiai pasidar
bavo vajuje.

Tęskime Vajų Toliau i
Draugės ir draugai! | 

Nors oficialis vajus pasi- 
i baigė, bet neturi baigtis ver-

10 bay imas darbininkų ir dar-
4 bininkių į mūsų organizaci-!
Q ją. Per visą likusį šių metų
98 naujų narių! Šiemet sukan-
8 ka mūsų organizacijos 20 i‘ie‘tgJ^pte^OOO darbininkų
7 metų gyvavimo. Mes turime Jie reikalauja 75 centų į va 
7! būtinai gauti 1,000, naujų landą, 5 dienų savaitės ir pri- 
7 narių! Ypatingai privalo ‘..............   '
7'daug padirbėti tuos kuopos,;
6, kurios vajaus metu mažai
6 pasirodė. Kiekvieno nario
6 [ pareiga darbuotis ; auklėji-
6 mni orfranižačilds! 5

46
37
34
27
23
19
18
17
16
15 
12

6
5
5

rikos Darbo Federacijos.

Čia streikuoja jau apie du 
mėnesiai laivų darbininkai, 
kurie dirba ant darbinių laivų. 
Jie reikalauja pakėlimo mo- 
kesties ir pripažinimo unijęs, 
taip pat geresnių sąlygų.

Senas Grinorius.

ŠYPSENOS
Tik ne žodžiais

Sveikstąs ligonis: “Kaip 
jau aš ir atsimokėsiu jums, 
daktare, už tokį rūpestingą 
manęs gydymą?”

Gydytojas: “O, atmokėti

Tikriausias Įrodymas
Pirkėjas (valgomų daiktų 

krautuvėje): “Ar tie 
šiniai tikrai visiškai 
ži?”

K r a u t u v ininkas 
darbininkui balsiai):
čiupinėk • tuos kiaušinius, 
Jurgi, ir patėmyk ar jie jau 
užtenkamai atvėso, kad ga
lima būt juos parduot.”

kiau- 
švie-

(savo
“Pa-

Seattle, Wash.
Streikas Medžio Išdirbystčje

Gegužės 6 dieną čionai su
streikavo medžio

Ne Visai Teisybė
Vienas liuteronų kunigas 

savo 
“Tik 

įsivaizduok, tas nenaudėlis 
aptiękorius vakar vakarą 
kazyriuojant išvadino mane 

’ prakeiktu senu plikaveidžiu

išdirbystės skundžiasi susitikęs
laiką daVbuokfmSs "gavimui draugužį gydytoją:

, vykių (sawmills) ir medžių J 
kirtėjai miškuose. Streikas pa-

mui organižadijds!
Knyga “Povilas jiitka*’
Dar niekados mūsų orga-

pažinimo uhijos.
Iki šiol darbininkai gauda

vo tik po 42 centu įr pusę į va
landą. Kaip - streikas sękąią, 
sunkti. , pasakyti, j , Darbininkų 
tik maža dalis organizuoti, bet 
ir tie patys priguli prie Ame-

žuliku!” ’
Gydytojas: “Well, aišku, 

jog jis biskį apsirinka, prie- 
tėliau. J^ūą turite barzdžiu- 
kę ir ūsus, tai negalima jus 
plika veidžiub vadinti.”

Surinko Juodvarnis.

4 nizacija taip laiku neišleido 
4 knygas, kaip šiemet. Centro 
4 Komitetas rūpinosi, kad, mi- 
4. nint mūsų sukaktuves, visi 

draugai ir drauges būtų su
sipažinę su mūsų šių metų 
leidiniu ir pagamino knygą 

J labai anksti; “Povilas Jur- 
g ka” yra 318 puslapių ir vi

soms kuopoms siunčiama. 
Gavę ją, skaitykite ir rašy
kite savo atsiliepimus. Duo
kite savo pažįstamiems dar
bininkams paskaityti ir kal
binkite juos į mūsų organi- 
začiją.

Platinkite Knygas
Kartu su “Povilas Jurka” 

knyga yra siunčiama kuo- 
. 2! poms po kėlės knygų “Ja-

3
3

2 
2!
2 iiionio Raštai/’ “Mdters Ko- 

Votdjds dfel Koiiiunižmd” it
21 “Lietuvos Darbiiiirikės ir 
21 Poniutės.” Visos yra labai
2 svarbios ^knygos; Jos hera 
2' ALDLD laidos ir todėl dau-
2

po
gelis narių jų neturi; Jas su
teikėme kuopoms labai pi
giai. ‘ Paaiškihimūi visoš 
kuopos gavo laiškūs^

Mokėkite Duokles
Visoms kuopoms yra pa-

Buvo skiriamos Centro siųsta laiškai paaiškinant 
Komiteto trys dovanos, kaip jos stovi palyginus su 
Kuopai, kuri gųus daugiau- 1934 metais. Taipgi išsiunti- 
siai naujų narių — Rkiido- ,nęta laiškai ir .apskričių 
noji Vėliava; antrai kuopai sekretoriams nurodant, kaip 
gavusiai dauginusiai naujų jų apskričių kuopos štoVL 
narių—Lenino paveiksiąs ir 31 kuopą jau yra pralenkę 
f v’ '
las.
trečiai — Stalino paveiks- 1934 mėtus narių kiėkių. 
, < 1 Bet 68i kuopos dar nėra į

Pifmą dovanią laimėjo A- ’ centrą prisiuntę nei už vie- 
LDLD 162 kūoį)a, Toronto, ną narį duoklių! Ko/ tos 
Ontario, Kknk^pje. ' kuopos laukia?kuopos laukia?

KRAUJAS TEKA IŠ NOSIES

. ...t ‘ t. :.... : X * r. .i

DARBININKŲ
SVEIKATA

♦
DR. J. X KA1KIAUCIUS 

m lake Street Newark, M. X
Telephone: Humboldt S-7M4

> .* «. • * < , r • : r \ »

da žaizdų, tai reiškia, kad kū
no celės arba narveliai nėra 
pagaminti iš geros medžiagos, 
kad jiems trūksta ko tai, ko 
negaunama pakankamai su 

i maistu : trūksta vitaminų ir mi
neralinių druskų. Vis, matot, 

'ta pati sena istorija: maisto 
trūkumai, mitinio trūkumai.

Tokiais, kaip Jūsų nuoti- 
kiais, esti žmogui permažai 
kalkių, ir tada kraujas pasida
ro perskystas. Taip gi esti 
permažai vitamino D, saulės 
šviesos vitamino, kurs padeda 
.kalkėms pasilaikyti organizme. 

, ' Dažnai esti permažai ir vita-
žyčių žaizdelių, opų.' Ir jis mino A ir c 
man tas opas (ulcers) pride-!

Aš skaitau jūsų patarimus 
“Laisvėj”, bet tokio, kaip man 
reikia, neužėjau.

Aš esu 15 metų mergaitė, 5, 
pėdų ir 4 colių ir 120 svarų. | 
Kokie trys su viršum metai, aš, 
turėjau inkstų įsidegimą. O 
dabar, per kokius 4 ar 5 mė- 
nfesius man kraujas teka iš 
nosies, ypač jei kiek pagau
nu šaltį arba perdaug sušylu. 
Ir man dažnai galvą skauda, 
apie kaktą.

Vienas daktaras man pripa
žino, kad man nosyse yra ma-

Kad atpildžius tuos trūku
mus, reikia Jums paprasto, ne
pagadinto maisto, visokio, 
įvairaus. Be to, reikia ir tūlų 
preparatų. Calcium lactate, 
10 grs., 1OO tablets, tai yra 
pieno kalkės. Imkite po vieną 
(arba ir po dvi) tabletę, su
trintą, su vandeniu, po valgio, 
keletą mėnesių.

Imkite žuvų aliejaus, cod 
liver oiL po šaukštą po valgio. 
Būkite dainiau ant saulutės, 

, bent pusnuogė. 
Imkite iodo, tincture of iodine, 
pd lašą kas pora; kas trejetas 
dienų.

Jei esate pablyškusi, maža- 
kraujinga, dėl tų kraujavimų, 
tai imkite ir geležies. Į pūs- 
kvortę vandens ištarpinkite 
Iron airimėnium citrate 1b. 
ir Coppei* sulphdte 1 gr. Imki
te po šaukštelį po Valgio, su 
pienu. J=

Nošiės Vidų vilnykite kold- 
kremu arba žuvų aliejum.

gindavo, kokius 7 kartus. Bet 
tai man nieko nepadėjo.

Kitas člaktaras irgi sakė, 
kad turiu ridsyse1 opelių; in jų 
esą perdaug prikimšta nosyse, 
ir reikią jos išimti, išpjauti. 
Tai jis ir išėmė, jau antras mė
nuo, bet man vis tiek kraujuo
ja, ir kartais da labiau, negu 

i prieš Operaciją. Gal tai yra. 
man pavojinga?

ATSAKYMAS

žinoma, Dfaugę, yra truputį nuoga arba 
pavojinga, nes, ihat, kraujas' 
tai ne vanduo. Iš td išsivysto 
mažakraujingtlih&s, anemija.

Gal Jums ir buvo nosyse 
žaizdelių, opelių, bet, Drauge, 
tų žaizdelių .išdeginimas arba 
ir išpjaustyrnas dalyko nepa
taiso, neprašalina pamatinės 
kraujsįvimd ptiefdsties. Svėi-Antrą ddvan^ gauna AL- Draiigai ir draugės! Lei-

DLD 146 kuoptfį ChieagOji . džiant “fivifesą” ir spausdi- kaft o'pį”7aidų neatši-
Ttęcią dovtfrią lalmėjė A- ndht knygą centre pasidarė < .... .

LDLD 1 kuopa, Brooklyn, keli šimtai dolėrių skolos!
Nb T. * ! Ir tas naturahų mes išleido-

randa nei nosyse, nei biirnoje, 
nei skilvyj arba žafndsė, nei 
kur kitur. Jei kur atsiran-



Trečias Puslapis

Rašo Klioris

Telephone, EVergreen 8-9770

Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

ROBERT LIPTON

rei
ros ir proletar. demokratijos. 
Jokia spėka negalėjo nustumti 
Rusijos proletar. ir jo sąjun-

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Aiškiai pabrėžta, kad “dabar

S. Sąj.-Šalis Didelių Atsiekimų S 
cialistinej Kūryboj, Šalis Plačio

sios Proletarinės Demokratijos

į demonstraciją, arba dalyvau 
tiktai ant ja streike—tuojaus kapitalis

muose, dirbtuvėse, kolchozuo

Klausimas apie demokratijos 
esmę yra taip senas, kaip ir

nau- 
mes

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA į 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Aido Choras visiems taria 
ačiū už atsilankymą. Taipgi 
Aido Choras, kviečiame visus, 
kaip vietos, taip ir apielinkės 
draugus-drauges atsilankyti į 
Choro rengiamą pikniką, ku-

tvirtinti, imant visų buržuazi
ne suvažiavimuose. Šita'nįų valstybių konstitucijas. Del 

pavyzdžio paimkime keletą 
paragrafų iš Vokietijos Veim- 
ario konstitucijos. 110 straips
nis skelbia: “Visi vokiečiai 
naudojasi laisve keliavimo iš 
vienos vietos į kitą visoj vokie
čių valstybėj... Susiaurinimas 
tų teisių daleistinas tiktai pa
siremiant bendru Vokietijos 
Įstatymu."

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

ČIUS-KAPSUKAS

i kalėjimą.
Ir taip “demokratinė pasta

ba" tvarko visą gyvenimą die
na iš dienos. Šiandien ant mū
sų žemės kamuolio yra tiktai 
vienas kelias, kuriuo einant 
demokratija gali augti ir plė
totis—tas kelias jau 17 metų 
kaip gyvuoja ant vieno šešta
dalio žemės kamuolio—Sovie
tinėj Sąjungoj ir tas kelias yra 
artimiausias kelias, kuris veda 
darbininkų klasę į komunistinį 
pasaulį.
20-III-35 m.

112 str.: “Kiekvienas vokie 
tys turi teisę emigruoti į užsie 
nį. Emigracija gali būti susian 
rinta pasiremiant tiktai bend 
ru Vokietijos įstatymu."

114 str.: “Laisvė ypatos ne
paliečiama. Susiaurinimas ar 
ba panaikinimas ypatiškos lais
vės visuomenine valdžia dalei- 
stina tiktai pasiremiant įstaty
mu."

buržuazija stengiasi 
kad ji valdo pasi- 

demokratijos pama- 
forma, kuri priden- 

Pilietis 
s para-

Paveikslų reikalaudami rašykite
6 i

demokratijos, VII Sovietų Su
važiavimas priima istorinės 
reikšmės nutarimą, kuris turi 
toliau platinti ir gilinti prole
tarinę demokratiją darbininkų 
klasės tėvynėj. Tuo nutarimu 
pakeičiama “daugiai psniai 
rinkimai tesioginiais.” Tas reiš
kia, jeigu pirma į Centralinį 

atstovus 
rinko per keturius laipsnius— 

Ir taip proletarinė revoliucija dirbtuvių ir kaimų susirinki- 
žingsnis už žingsnio, met. į me

Kaip tik gimė pasaulyje 
ja valstybė, tuojaus, kaip 
visi gerai žinome, prasidėjo di
džiausias riksmas buržuazijos 
ideologų, kurie lindo iš savo 
kailio, .kad parodž.ius naujos 
Sovietinės valstybės “tironišku- 
ftią”, jos “šiurkščią diktatūrą”, 
jos “antidemokratiškumą ” ir tt. 
Proletariatas ir nemanė gintis 
nuo apkaltinimų, kurie neturi 
jokio pamato. Proletariatas ir 
nemanė įrodinėti, kad jisai, 
tverdamas naują valstybę, atsi
sakys nuo savo diktatūros; at
bulai. jisai aiškiai pabrėžė, kad 
Sovietų valstybė yra valstybė 
proletariato diktatūros.

Vieno nesuprato buržuazijos 
apologetai (gynėjai), kad pati 
proletariato diktatūra yra di-

mouth draugai pamiršta choro 
parengimus.

Šis parengimas buvo vienas 
iš naujausių.—tai buvo kepu
rių balius, visi atsilankę gavo 
tam tikras kepures, kurias 
choristės turėjo pagaminę ir 
prie tų kepurių net dovana bu
vo galima laimėt. Buvo duotas 
gana gražus keikas, kurį drau
gė O. Zdanienė aukavo del 
choro naudos. Viena iš atsilan
kiusių draugių laimėjo ir ten 
ant vietos dalinosi su draugė
mis ir draugais ir suvalgė. Ga
lima sakyt, kad parengimėlis 
gana gerai pavyko. Visi labai 
draugiškai ir smagiai laiką 
praleido. Taipogi chorui liko 
pelno, kuris taip reikalingas 
yra.

jungos suvažiavimas.
Dabar rinkimai bus tiesio 

giniai. Kiekvieną atstovą rei 
kės rinkti balsuojant susirinki

Buržuazinė konstitucija, ten 
kur dar 
parodyti, 
remiant 
tais, yra

nežino, kad jų teisės, suteiktos 
jiems buržuazinėmis konstitu
cijomis kas dieną yra varžo
mos ir atimamos, jeigu buržu
azinės valstybes dienos reika
lai to reikalauja? Bet šiandien 
gilesnėj to žodžio prasmėj var
gu begalima kalbėti apie ko
kią nors demokratiją kapita
lizmo šalyse. Kokia gali būti 
demokratija, kuomet daugybėj 
buržuazinių šalių valdžioje sė
di fašistai ir su bombomis ran
kose verčia darbininkus ir

115 str.: “Butas kiekvieno 
vokiečio yra jo laisvas butas. 
Jisai nepaliečiamas. Išimtis 
gali būti daleista tiktai pasi
remiant įstatymu.”

Tokiu būdu mes matome, 
kad buržuazijos konstitucijos 
parašytos taip, kad svarbiausią 
rolę gyvenime turi lošti ne tu
rinys konstitucijos, bet pasta-

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Parengime publikos buvo 
nedaugiausia, bet visi linksmai 
laiką praleido. Vieni šoko, ki- 

prašalinimas lais- ti šnekučiavosi lig vėlai vaka- 
Buvo draugų iš toliau at- 

singą kritiką buržuazinės de-j vykusių, kaip tai iš Scranton, 
mokratijos galima šiandien pa- ir Pittston. Gaila, kad Ply-

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.

šis bei tas iš Aido Choro Pa 
rengimo, Kuris Įvyko 12 

Dieną Gegužės

Marksizmas mokina mus, kad 
valstybė yra produktas įvyku
sių neišrišamų prieštaravimų 
visuomenės surėdyme. Pro
duktas klasių kovos. Valsty
bė visur ir visuomet yra įran
kis viešpataujančios klasės. 
Įrankis, kurio uždaviniai yra 
slopinti, laikyti vergijoj darbo 
žmonių klasę. Taip buvo visuose 
laikotarpiuose klasių kovos išsi
vystyme. Būk tai senovės Ry-'mas rodo visai kitą pusę buržu 
mo vergija, arba viduramžių 1 azinės demokratijos veido, 
baudžiavos laikai, arba dabarti
nis buržuazijos viešpatavimas— 
valstybė visur lošia vieną ir tą 
pačią rolę. Bet kadangi vieš
pataujanti klasė eksploatatorių 
yra klasė daugelį sykių mažes
nė, negu klasė darbo žmonių, 
tai jai tankiai prisieina dangs
tytis taip vadinama skraiste de
mokratijos. Ypatingai mėgsta 
mūsų dienų buržuazija įrodinė
ti, kad jos valstybė yra įrankis 
tvarkos, įrankis, kuris, pasi
remdamas demokratijos princi
pais, tarnauja visai visuomenei, 
žodis “demokratija”, be abejo, 
savo turiniu reiškia valdžią, ku
rioj dalyvauja visa visubmėriė. 
Bet konkrečiam surėdyme bur
žuazijos viešpatavimo laiku, 
negali būti nei kalbos apie pil
ną sutvarkymą visuomenės pa
siremiant principais demokrati
jos. Todėl, kuomet mums šian
dien prisieina kalbėti apie de
mokratiją, apie jos išsivystymą, 
toj ar kitoj valstybės formoj,— 
Visuomet reikia turėti omenyje 
tą, kad visuomenėj, kurioj eina 
aštri klasių kova, negali būti 
demokratijos, kuri tarnautų vi
siems žmonėms, visiems pilie
čiams vienodai ir gintų visų 
žpionių, be skirtumų klasinės 
priklausomybės, reik, žodžiu 
sakant, demokratija gali būti 
buržuazinė arba proletarinė. Ir 
tos dvi šių dienų demokratijos 
ant tiek skirtingos, ant tiek .kuomet eina sprendžiamoji ko 
priešingos, kad negali būt jo 
ftios kalbos, apie jų sujungi
mą, arba laikiną sutaikymą. būti vietos nei vienam valdžios 
Todėl proletarinė revoliucija organe.” Ir pati svarbiausia 
Rusijoj, pasiremdama marksiz- užduotis—“įsteigti miesto ir^a, jeigu pirma į 
mo mokslu, sunaikino seną vai-, kaimo proletarų ir vargingųjų .pildomąjį Komitetą 
stybę ir organizavo naują vai- valstiečių diktatūrą” 
stybės formą, ant naujų prin 
cipinių pamatų. Toji nauja vai- žingsnis uz žingsnio, met. į me- mat, rajonų suvažiavimas, pa 
stybė pasivadino Sovietine valytus gynė ir stiprino pamatinius skui srities, ir visuotinas Są 
stybe, kurios pamatinis uždavi- principus proletarinės diktatu 
nys yra tvirtinti ir ginti darbi 
ninku ir darbo valstiečių 
kalus.

tiškesnė už pačią demokratiš
kiausią buržuazinę respubliką." 

Ir, be abejo, kiekvienas dar
bininkas, kiekvienas darbo žmo
gus, gyvenantis kapitalistinėse 

klasių kova žmonijos istorijoj, šalyse, supranta, kokią vertę tu
ri buržuazinė demokratija, kie
no reikalus ji gina. Atskirose 
kapitalistinėse šalyse buržuazi
ja bando dangstytis demokrati
jos skraiste, bando įtikinti pla
čias darbo žmonių mases, kad 
valstybė vienodai gina reikalus 
visų piliečių be skirtumo jų 
klasinio priklausymo, tautų įvai
rumo, religijinių pakraipų. Bet 
tai vien gražūs žodžiai. Gyveni-

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

I'., vietą:
. Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

ris įvyks 30 dieną gegužės, vi
siems žinomoj vietoj—ten, kur 
pereitą metą buvo laikomi pik
nikai, tai yra, Lyndwoode. 
Pradžia bus nuo 12 vai. die
ną. Bus gera orkestrą šo
kiams, gerų valgių ir gėrimų, 
šis piknikas bus vienas iš ge
riausių.

Aido Choro Korespondentas.

Keletas davinių pilnai pat
virtina mūsų išvadas. Rinki
muose -į Sovietų valdžios or
ganus 1934 metais dalyvavo 
77% milionų piliečių. Mies
tuose dalyvavo rinkimuose 
91.6 nuošimčiai piliečių, turin
čių balsavimo teises. > Kaime 
83.3 nuošimčiai. Daugelyj vie
tų Sov. Sąj. moterys rinkimuo
se dalyvavo aktyvingiau, negu 
vyrai. Taip—Čelįabinsko sri- 
tyj, vyrai 89%, moterys 90%; 
Charkasijos srityj—vyrai 90%, 
moterys 92%.

Deputatų atskaitų susirinki
mai parodė didžiausią aktyvin- 
gumo pakilimą tarpe darbinin
kų ir valstiečių, o ypatingai 
tarpe moterų. Buvo surinkta 
šimtai tūkstančių konkrečių 
pasiūlymų tolimesniam gerini
mui darbo Sovietų organuose. 
Tas viskas rodo, kokias gilias 
ir stiprias šaknis turi sovie
tinė demokratija plačiausiose 
darbininkų ir valstiečių masė-

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertes knvgą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: j
J. BARKUS 

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

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimu šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

džiausios vertės ir gilumos de- gininką valstietį nuo užimtų 
mokratija. Drg. Leninas savo principinių pozicijų — diktatū- 
laiku rašė: “Proletarinė demo-!ros ir demokratijos klausimu, 
kratija milionai sykių demokra- Kaip negrūmojo visų šalių bur- 
tiškesnė už bile kokios buržu-1 žuazija, o su ja sykiu ir Rusijos 
azinės demokratijos. Sovietų dvarininkai ir buožės, išpradžių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinSjimame

rinkimų forma dar tampriau 
suriš darbo mases su valdžia.

Antra,—“pakeitimas ne vi
sai lygių rinkimų lygiais." 

| Jeigu pirma rinkdavo atstovus 
jį Sąjungos Sovietų suvažiavi- 
ma—1 atstovą nuo 25 tūkstan
čių rinkėjų mieste, tai kaime 
1 atstovas buvo renkamas nuo I 125 tūkst. rinkėjų—dabar nor- 

jma bus vienoda visiems rinkė
jų sluogsniams. Tas rodo, kaip 
žymiai išaugo ryšiai sąjungos 
proletariato su valstiečiais ir 
kaip arti priėjo valstiečiai prie 
socializmo kūrybos, kad jau 
toj srityj yra galima panaikin
ti skirtumas.

j Ir galų-gale Sovietų nutari
mas pakeičia “viešus rinkimus 
slaptais." Jeigu pirma balsavi
mas kandidatų ėjo viešai pa
čiam susirinkime pakėlimu 
rankų, tai dabar balsavimas 
turės būti tokioj formoj, kad 
balsas rinkėjo kitiems rinkė
jams nebus žinomas (uždengti 
konventai ir tt.).

Mes matomų, ant kiek žy
miai ir giliai išaugo proleta
rinės demokratijos turinys ir 
forma. Kai ‘ koks buržuazinis 
demokratas gali pasakyti “na, 
kuo. čia didžiuotis, tūlose bur
žuazinėse šalyse tokia tvarka 
rinkimų jau senai gyvuoja."

Be abejo, jeigu pažiūrėti į 
nekuriu šalių buržuazinę de
mokratiją, tai formaliai žiūrint gia diktatūros veidą, 
į dalyką, be abejo, nekurtose I tokioj šalyj konstitucijo 
šalyse yra visuotini rinkimai ir grafu apskelbtas laisvu ir ne- 
kiti panašūs dalykai. Bet ta-1 paliečiamu. Bet jeigu jis eina 
me ir dalykas, kad panašūs'į komunistų susirinkimą, arba 
surėdymai buržuazinės demo 
kratijos pasilieka 
popieros. Kas iš darbo žmonių j tams ateina į pagalbą “pasta

ba" ir pilietis atsiduria kalėji
me. Piliečio butas apskelbtas 
tam tikru konstitucijos para
grafu nepaliečiamas. Bet jei
gu, pilietis nori, vietoj šventos 
biblijos, ant savo stalo laikyti 
K. Markso Kapitalą, arba Le
nino knygas ir skaitydamas tas 
knygas nori pasidalinti minti
mis su savo draugais—tuojaus 
prie jo durų baladojas “pasta
ba" ir liepia, o neprašo, atida
ryti duris ir visiems diskusuo- 
jantiems marksizmą-leninizmą 

valstiečius eiti balsuoti už jų prisako kuogreičiausia rengtis 
kandidatus. Taip elgiasi vokie
čių fašizmas, taip elgiasi ir ki
tų šalių fašistai.

Todėl šiandien kapitalisti
niam pasaulyj nuo buržuazinės 
demokratijos liko tiktai iška
ba. Fašistinė diktatūra vis pla
čiau ir plačiau nori užgrobti 
buržuazinį pasaulį. Todėl dar
bininkų ir valstiečių masėms 
visose kapitalo šalyse šiandien 
reikia aiškiai suprasti, kad 
buržuazinė demokratija vis ar
čiau ir arčiau susijungia su fa
šistine diktatūra, ir kad darbo 
žmonių kova turi būti nukreip
ta prieš buržuazinį surėdymą, II7*1| D T) 
už proletarinės revoliucijos VfllKvS DuIlCj 1 <1 
laimėjimą.

Savo laikui Marksas, išjuok
damas buržuazinę demokrati- 
tiją, rašė: “Kiekvienas para
grafas konstitucijos turi savy
je jam priklausantį prieštara
vimą, savo tam tikrą ‘viršutinę 
ir apatinę palatą’: laisvė ben
droj frazėj 
vės—pastaboj." Tą gilią ir tei

va proletariato su eksploatato
riais, eksploatatoriams negali

Nelabai senai netoli Parsons, Kansas, įvyko geležinkelio nelaime, kurioj,, nušokus traukiniui nuo bėgių 
penki darbininkai buvo kritiškai sužeisti. Paveikslas piešia tą vaizdą.

Drg. Klioris yra eks-ame- 
rikietis. Gyveno kadaise jis 
Lietuvoj, dalyvavo jis prole
tarinėj revoliucijoj ir kūrime 
Lietuvos Komunistų Partijos, 
o dabar gyvena ir dirba So
vietų Sąjungoj. Jis pasižadė- valdžia milioną sykių demokra- kūlokais, paskui kulkosvaidžiais 
jo rašinėti mums’nuolatos.— tiškesnė už pačią demokratiš- ir kanuolėmis, vėliaus sabota- 
“L." Red. kiausią buržuazinę respublika." žu ir ekonominiu žalojimu,

sprogdinimu su pagelba dina
mito, o vėliaus užmušimu iš už
kampio proletarinių vadų—vie
nok proletarinė revoliucija ne
apsistojo nei ant valandos ir ne- 
nukrypo į šalį, bet ėjo vis pir
myn ir pirmyn, iš anksto žy
miausių proletarinių vadų 
Markso, Engelso, Lenino ir Sta
lino pabrėžtais keliais. Metai į 
metus augo proletarinės dikta
tūros jėga. Metai į metus au
go ir plėtojosi socialistinė kū
ryba. Taipogi metai į metus 
augo, plėtojosi ir tobulinosi pro
letarinė demokratija. Draugo 
Lenino pasakyti žodžiai, kad 

| Tiktai proletariatas, vykdan- "kiekviena virėja turi išmokti 
tis savo proletarinę diktatūra ir vadovauti valstybę, įleido gilias 
pasiremiantis didžiumos darbo šaknis Sovietų valstybės darbe, 
žmonių užuojauta ir aktinga pa- Faktai Patvirtina
rama, gali atvirai, be jokio slap
stymosi apskelbti, kad demokra-j 
tija prie proletariato diktatūros 1 
yra demokratija del plačių dar- , 
bo masių, ir kad buržuazija, 
dvarininkai, kunigai, senos po
licijos tarnautojai, buožės, spe-, 
kuliantai ir abelnai visokios rū- j 
šies dykaduoniai—yra prašaliu-! 
ti nuo dalyvavimo proletarinės j 

, valstybės kūryboj. Taip aiškiai1 
ir tiesioginiai pradžioj revoliu
cijos buvo paskelbta proletari
nės valstybės konstitucijoj. 

| štai keletas principialinių pa
matinių minčių Sovietų konsti
tucijoj : “Rusija apskelbiami 
sovietine respublika darbininkų, 
.kareivių ir valstiečių atstovų. 
|Visa valdžia centre ir vietose 
priklauso sovietams." Toliaus 
kalbama apie svarbiausią užduo
tį Sovietų respublikos, kuri turi 
stengtis “panaikinti visokias 
formas eksploatacijos žmogaus 
žmogum, galutiną panaikinimą 
dalinimo visuomenės į klases, 
be pasigailėjimo malšinti eks
ploatatorius, įvedimą socialisti
nės organizacijos visuomenėj ir 
socialistinės tvarkos laimėjimą sus užkariavimus sovietinės 
visam pasaulyj

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

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

Platinkime Jo Paveikslus

Specialiai

Kainos 
Vedybių ii 
Susižeidavi- 
mo Žiedų

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

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2Dvieiu SvarŲ Dėžė7H 
6 Skirtingų Rūšių * v c

Persiuntimas Apmokėtas1
Kartu su užsakymu prisiuskite 1 

ir mokesti. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svan|.; 

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.

HARMAN
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L LAISVA

Textiles Bosų Planai 
ir "Naujoji Gadynė”

namines rinkas ir išplėsti eks
porto rinkas.”

Prirengiamasis darbas dar
bininkų organizavimo dar ne
išaugo iki reikiamos papėdės 
Amerikoje. Unijos dar nesu- 
drutino save ant tiek, kad pa
siekus augščiausį kovos laips
nį prieš bosų “speed-up” ir 
“stretch out” planus. Algų ka
pojimas yra praktikuojamas 
kasdieną ir darbininkai nuolat 
kovoja, kad palaikius, ir taip 
jau mizerną uždarbį, duoda
mą jiems per vergiškus Roo- 
sevelto kodeksus.

raginame visus darbininkus at
mušti bent kokį bandymą skal
dyti darbininkų vienybę, kuris 
yra varomas po priedanga iš
svajotų ir išpūstų skriaudų. 
Budavokime savo uniją ant 
kovos pamatų prieš fabrikan
tus. Vieton eikvojimo energi
jos kovojime prieš komunis
tus kaip, kad daro “Op. Ko
misija” pamėgdžiodami Pru- 
seiką, daug daugiau pažangos 
bus 
bui, 
totą

padaryta darbininkų la- 
jei ta energija bus suvar- 
kovai prieš bosų skymus.

Liet. Frakcija.

Willmerding, Pa.
Iš ALDLD 180 Kp. Veikimo

darbinin- 
darbinin-

kodekso

Toji didelė komedija, kuri 
bus perstatoma Washingtone, 
kad šilko kodeksas bus atda
ras persvarstymui, nebus jokia 
gyduolė, nepaisant pasekmių. 
Be augštesnio laipsnio organi
zacijos, šilko darbininkai bus 
verčiami dirbti už dar mažes
nes algas ir prastesnėse darbo

PHILADELPHIA, PA.
Vakaras Lietuvių-Rusų darbininkų 

centro palaikymui. Įvyks penktadienį, 
gegužes 17 d., pradžia 7:30 vai. va
kare. Rusų Lietuvių Centro salėje, 
735 Fairmount Avenue. Dalyvaus Bu
šų, Ukrainą ir Lietuvių Chorai, ba
lalaikų orkestrą ir pavieniai solis
tai ir šokikai. Bus gera orkestrą 
šokiams ir pavalgyti, atsigerti užtek-' 
tinai. Įžanga visai žema.

Kviečia visus Komisija.
(115-116)

BRIDGEWATER, MASS.
LDS 62 kuopa, Liet. Piliečių Kliu- 

. bas iš Bostono ir LDS 20 kuopa iš 
geliu, ir šiaip literatūros par-J Bridgewater bendrai rengia linksmą 
duoto už T n i ninku pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 26 d.atlota uz ^O.ioc. 1 ai PUIKU. Įgegužės (May), Grange Parko, Fair

Knygeles pagelbai Lietuvos Grounds, Bridgewater, Mass.
politiniams kaliniams užbaigus 
tvarkyti, pasekmės geros, tai kas šiame sezone. Bus įvairi progra- 
$12.10c. ....................... ..
drąsiems 
gams.

Nors 
pas mus 
gelis priežasčių randasi, bet 
mes pilnai atjausdami tam 
svarbiam darbui įstojome su 
metine duokle 5 dol.

Jogei mūsų mieste šaukimas 
Visuotino Amerikos Lietuvių

Baltimore, Md
Iš Mūsų Veikimo

PHILADELPHIA, PA.

Vietine 25-ta 
kuopa, palei savo išgalę, irgi 
skubina, dirba, kad tik neat- 
silikus nuo gyvenimo tikslo— 
tai kovoj už geresnį rytojų ir 
apšvietos teikime.

Knygius pranešė, jogei kny- 
____1'l. Y.’ L. __ X. ■

anv’inkta fain ma> kur kiekvienas dalyvaujantis tu-SUimKta musų taip gs progą pasižymčti ir gauti dova- 
ištikimiems drau- ną. Taipgi bus gera orkestrą prie 

kurios jauni ir seni galės linksmintis 
... didelėj ir gražioj svetainėj tarpeir proletarinio meno miškų. Valgymui ir gėrimui stalai po 

taip maža, tam dau- stogu, tad nereikia bijotis nei lie-
v , taus!

Programą išpildys So. Bostono 
Laisvės Choras ir Laisvės Choro Vy
rų Grupė, todėl nepraleiskit progą, 
kad nesigailėtumet.

Bušai iš So. Bostono išeis kaip 
10:30 vai. ryte nuo Liet. Piliečių 
Kliubo svet., 376 Broadway. Kelio
nes tikietas į abi pusi tik 70c. Kvie

Koncertas, teatras ir balius. Rengia 
Lyros Choras, penktadienį, gegužės 
24 d. Pradžia 7 vai. vakare. Liau
dies Name, 8-tos gatvės ir Fair
mount Avenue. Scenoje bus suvai
dinta “Nelauktas Svetys,” vaizdas iš 
revoliucijos laikų, 1917 metų. Progra
mą pildys Lyros Choras ir daugiau 
dalyvių, šokiams grieš gera orkes
trą. Taipgi bus gardžių valgių ir gė
rimų. Įžanga su drapanų padėjimu 
tik 35 centai.

Lyros Choras užkviečia Philadel- 
phijos ir apielinkės jaunuomenę ir 
suaugusius kuo skaitlingiausiai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

(114-116)

ALDLD 5 kuopa rengia kortų ir 
arbatos vakarą. Įvyks 17 d. gegužės, 
penktadienio vakare. Pradžia 7:30 v., 
šv. Jurgio Svetainėj, 180 New York 
Avenue. Bus duodama dovanos tiems, 
kurie geriausiai kazyriuos. Šis vaka
ras yra rengiamas, kad sukelt finan
sų pasiuntimui delegato į Clevelan- 
do konferenciją. UžkvieČiam visus 
skaitlingai dalyvauti. Įžanga 25 cen
tai. C114-115)

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino LDS Choras rengia kon

certą, komediją vieno veiksmo ir 
šokius. įvyks gegužės (May) 18, 
1935, Gedemino Draugystės Svetainė
je, 575 Joseph Avenue. Pragrama 
prasidės kaip 8 vai. vakare. Įžanga 
asmeniui 35c. šokiams 15c.

Kviečia visus, Komisija.
(114-116)

PHILADELPHIA, PA.
Visų Lietuvių Darbininkiškų Orga

nizacijų Atydai!
Ateinantį ketvirtadienį, 16 d. geg., 

yra šaukiamos visos lietuviškos dar
bininkiškos organizacijos į platų na
rių susirinkimą, Fairmount Ave. ir 
8-tos gatvės, 7:30 vai. vak.

Šitas susirinkimas palies mūsų vi
sus piknikus ir 5 d. geg. įvykį Vy
tauto Parke, kuriame policijos buvo 
užpultas vienas mūsų piknikas ir bu
vo "suareštuota keletas mūsų draugų. 
Čia yra provokatorių darbas. Visų 
organizacijų nariai plačiai dalyvau
ki! ant Šio susirinkimo.

A, J. Smitas.
(113-115)

EASTON, Pa. — Jei ne tra
giškas vaizdas apgautų ir keis
tai nusistačiusių darbininkų, 
kurie nepajėgia suprasti, kur 
teisybė, tai vėlesnieji numeriai 
“Naujos Gadynės”, kuriuose 
telpa korespondencijos “Op.ę$ 
zicijos Komisijos” iš Eastdno, 
būtų juokingi. Rašėjai bei gru
pė rašėjų tos korespondencijos 
ant tiek supynė ir iškraipė fa
ktus, kad tiesiog išėjo jovalas. 
Kadangi tas klausimas iškel
tas toj korespondencijoj pasi
daro tokis paikas, tai gaila už
imti brangią vietą darbininkų 
laikraštyj, kad davus smulk
menišką atsakymą. Yra daug 
svarbesnių reikalų 
kams rišti, ypač šilko 
kams.

Šilko pramonės
svarstymas, kuris atsibus Wa
shingtone apie gegužės 21 d., 
yra tuojautinis reikalas visų 
šilko darbininkų. Fabrikantai sąlygose. Mažai fabrikantų lei- 
susiorganizavo į stiprią grupę dinių tą klausimą iškėlė taip 
ir reikalaus, kad šilko kodek- atvirai, kaip kad “American 
sas būtų operuojamas po tais'woll and Cotton Reporter,” 
pačiais darbo ir mokesties ap-.kurį mes citavome viršuj. Ir 
rūpinimais, kaip kad bovelnos 
kodeksas. Skirtumai, egzistuo
janti tarpe patyrusių ir nepa
tyrusių, t. y., lavintų ir nela
vintų darbininkų, bus panai
kinti iš kodekso. Mokiniai ne
bus apmokami laike jų moki- 
nimos. Kiti patvarkymai taip
jau pražūtingi šilko darbinin
kams bus sudaryti. “Opozici
jos Komisija” iš Eastono nieko 
nekalba apie tai. Toliau.

Idant pakėlus augščiau mui
to provizijas (ir tuo pat kar
tu, idant nukapojus algas teks
tilės darbininkams), tapo pa
keltas riksmas apie Japonijos 
kompeticiją per nekurtas fab- 
rifcaatų grupes. Buvo jau nų-» 
rodyta, per autoritetingus šal
tinius, kad japonų audinių im
portą! yra tik 7-10 dalys vie
no nuošimčio sunaudojamų 
visų produktų šioj šalyj. Dar 
ir tas yra darbininkams įdomu, 
kad Du Pont De Nemours
Corp, jau užbaigė planus ir buvo agitacija vedama orga- 
pradės gaminti Rayon šilką irjnizuotis į unijas, nes tik orga- 

pietinėje nizacijoj darbininkų išgany-
— mas, nes tik organizuotai te

galima bent ką laimėti, užduo
ti smūgį bosų puolimams.

O ką mes matome “Naujoj 
Gadynėj”? Ar Pruseika pa
judina nors vieną pirštą prieš 
bosus? Ar Eastono “Opoz. Ko- 

j misija” bando ką parašyti
prieš bosus ir jų planus? Nie
ko panašaus nedaroma. Kad 
Pruseika nieko prieš bosus ne
kalba, tai aišku, tą daro tiks
liai, bet ką laimės jo pasekėjai 
aklai.sekdami jį?

Vietoj bendromis jėgomis 
kovoti prieš kapitalistų užma
čias, vietoj stiprinti unijas, 
rašo-peckioja nebūtus daiktus 
prieš komunistus, prieš unijos 
organizatorių, prieš Ęrowdęrį' stampomis, kad padėtų sukel- 
ir abelnai visus, kurie veda ne- ti finansų del padengimo ke

lionės lėšų į Harrisbūrgą. Vi
so^ kuopos atsinešė į tuos lai
škūs gan draugiškai ir neku
rtos tuoj aus prisiuntė šiek tiek 
pinigų.

Bet 3-čia kuopa, vadovauja
ma J. Gatavecko ir J. čirvinš-

ta filozofija jau prigijo tarpe 
fabrikantui stiprių grupių, ku
rios yra pasirengusios vartoti 
viską, kad tik sumušus darbi
ninkus jų kovoje už geresnes 
darbo sąlygas ir augštesnes ai- 
gas.

Iš augščiau paduotų faktų 
matome, kaip bosai yra pasi
rengę pastatyti darbininkus į 
tokią padėtį, kokia egzistuoja 
Japonijoj, kur darbininkai dir
ba po 12 valandų veik už dy
ką.

Dabar pažvelgkime, kad ir 
čia Eastone. Ar vietiniai bo
sai nebando vykinti tuos pla
nus, kurie išdėstyti “American 
Wool and Cotton Reporter’y?” 
Taip, bando įvairiais skymais 
manevruodami ir tiesioginiai 
kapoja algas. . “Laisvėj’’ ne 
kartą jau apie tai buvo rašy
ta ir raginta, kad darbininkai 
būdėtų ir nepasiduotų bosų 
sauvaliai. Taip pat visuomet

Gegužės 7 d. laikytame kp, 
susirinkime gauta 2 nauji na
riai—K. Benderis ir St. Iva
nauskas. šie nauji draugai yra 
geri veikėjai vietos diaugijose, I ' “ ]čia visus rengimo komisija. i
todėl ir 180 kp. galės daugiau , Da.!'blnlnklJ Suvažiavimo nepa-l b (iis-116)
darbuotis ne tik del ALDLD,1 
bet ir 
klasės.

pa išrinko du delegatus—J.
Kovo mėnesį 180 kp. vardu i jasaįtis, M. Seimys atstovauti 

buvo išsiuntinėta vietinėms maSų kuopą, 
draugijoms atsišaukimo laiškai1 
kaslink visuotino Lietuvių Su
važiavimo 30 d. birželio ir 1 'tikietukus, kurių, pelnas ski- 
d. liepos, Cleveland, Ohio, ir'rįamas vi apskr. Laikas ap- 
mūsų kuopos atsišaukimas ga-1 rįbota—trumpas iki 16 d. bir- 
vo gero pritarimo nuo šių ^eli0, o darbo pas mus tame 
draugijų: SLD, MLD, LDS 37 klnusime daug, skubėkime, 
kp., šv. Jono D. ir APLA 17 į Atminkime, jogei 3 diena 
kp. Nekurtos draugijos pasky- birželio tai senų darbų užbai- 
rė iš iždo ir pinigų delei dele- Į gįmo—naujų pradėjimo diena,

tai yra ALDLD 25 kp. susirin-!Broadway."‘bus’ įvairių pamarginimų 
kimo diena.

Kuopos Korespondentė.

iioiiiaiiisiHūiiiaiiioiiiaiiiaiiisiiisiiiaiiioiiisiiiaiiioiiisiiisittsiHsiitoiitoiiioiiiamciiioi.

- - - --------- I siliktų vien tik atbalsiu dir-
delei visos darbininkų ■ bančių tame klausime kitų ko

lonijų darbininkų, mūsų kuo
pa išrinko du delegatus—J.

Draugai ir draugės darbuo
jasi parduodami išlaimėjimui

visų 
7:30 
SLD 
Wil-

gatų kelionės lėšų. Tai yra pa
girtinas darbas.

Nutarta šaukti vietos 
draugijų 10 d. birželio, 
vai. vak. susirinkimas 
svetainėj, 110 State Str.,
merding, Pa., kuriame bus ren
kami delegatai į .Visuotiną Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimą.

Taipgi nutarta virš minėtų 
visų draugijų vardų surengti 
bendrą pikniką Birželio mėne-l 
sį ir pusę pikniko pelno skirti1 
Tarp. D. A. fondan. Tai yra' 
labai geras sumanymas delei yįsa(ja ren°ja 
darbininkų klasės. .

Pirmais 
SLD.

sumanytojais buvo

APLA Pirmo Apskričio 
Reikalai

kitokius audinius 
Amerikoje. Kova už rinkas' 
Pietinėj Amerikoj tapo paaš
trinta už pasilaikymą tarpe 
Amerikos tekstilės fabrikantų. 
Audimo importeriai pataria fa
brikantams “ištirti augštai iš
vystytą mašineriją, vartojamą 
Japonijoj,” kas reiškia, kad] 
tas ves prie įvedimo dar di
desnės paskubos (“speed-up” 
ir “stretch out”) Amerikos au
dimo darbininkams.

“The American Wool and 
Cotton Reporter” už vasario 
14-tą, 1935, sako: “Mes ga
lime atgauti mūsų eksporto 
rinkas ir padidinti jas tik per 
žemą produkcijos kainą, ir 
mes galime apsaugoti savo 
rinką nuo Šimto milionų do
lerių importo iš užsienio tik 
per ihažesnes algas už užsie
nio fabrikantų.”

^į/Ir vėl iŠ to paties šaltinio, 
. už vasario 28-tą, skaitome:

‘‘Ką mes turime daryti, tai 
tą, kad vieton mažinimo ma
šinerijos valandų ir produkci
jos, privalome didinti produk
ciją ir mažinti gaminimo išlai
das; tavorą padaryti taip gi
gų, kad žmonės galėtų jį 
pirkti, ne tik mūsų žmonės, 
bet taipgi ir užrubežyj. Prie- šmeižtų ant mūsų draugų, kad 
žastis, kodėl Japonijai seka- vėl mes užimtume kelias špal- 

ta, tas brangios vietos “Laisvėje.” 
Naujos Gadynės” tikslas gi ir

Laisvę’ ’

ir abelnai visus, kurie -veda ne- 
atlaidžią kovą prieš kapitalis
tinį sistemą. Rašo visokihs pra
simanymus ir melus ir tą bando 
primesti komunistams.

Prie užbaigos, pasakysime, 
kad mes nematomu reikalo po
lemizuoti su “Op. Komisija,” 
nors mes faktų ir turime įro
dymui, kad “Naujoji Gadynė” 
rašo ant mūsų netiesą. Gerai 
žinome, kad ant to polemika 
neužsibaigtų, nes paskui jie ir 
vėl išgalvotų naujų kokių

si gadinti bovelną, yra 
kad Japonijoj šiandieną audi- 
toyčioš yra operuojamos tąja yra, kad paversti “Laisvę” 
metodą, kurią mes vartojome i kaip nors į pletkų laikraštį, į 
IfOwell'yj 75 metai atgal—ii- tokį, kokia yra “Naujoji Ga- 

mąŠinų valandos ir mažos dyne.” Tai viena, o antra, tai 
Idos... jei mes pajėgtume su prasimanymais ir melais 

)5sti visą mūsų prirengimą Į mes nesiskaitome. Atsiminkite, 
kad melas turi trumpas kojas,tiko j e ir pajėgtume su-

i į žemą išlaidų, pamatą, anot to posakio, 
galėtume palaikyti savo Dar kartų sykiu su “Laisve

LOST CREEK, PA
Apsivedė Jaunuoliai

Geg. 8 d. čionai apsivedė A 
LDLD 17 kuopos nario ir “Lai 
švęs” skaitytojo A.

?! sūnus su Ona Kučiuskiute. Jau
navedžio tėvas, A. Ardickas, 

į, yra labai gero būdo žmogus, 
___ ____ . darbininkiškas 
įstaigas, kaip tai “Laisvę,” ko
munistų visas kampanijas ir 
tt. Galima tikėtis, kad ir sū
nus Juozas Ardickas, dabar 

| apsivedęs, su pradžia savo 
naujo gyvenimo, pradės tėvo 
pramintais takais eiti. Aš nuo 
savęs jam linkiu to.

J. Pacauškas.

ir Lai-1 
Ardicko

Apskritys veikia gerai. 28 
d. bal. apskričio komitetas 
pasiuntė delegatą į tarptautinę 
prisirengimo visos Penn. vals
tijos konferenciją, kurioje bu
vo svarstoma, kaip pasekmin- 
giau ir daugiau pasiuntus nuo 
įvairių organizacijų į valstijos 
sostinę, Harrisbūrgą delegatų. 
Taipgi apskritys pasiuntė de
legatą į 11-12 d. gegužės kon-l 
gresą, kuris turės daryti spau-' 
dimą į valstijos ponus valdi-

-H.a”'iSf?UT’4 -kM kUusimY viši’draugai” būtinai
dalyvauto, nes šis susirinki
mas palies visas mūsų organi- 

Taipgi apskričio komitetas zacijas.
išsiuntinėjo visoms apskričio! 
ribose APLA kuopoms atsišau-1 
kimo laiškus ir $1.50 vertės

Worcester, Mass
Penktadienį, 17 gegužės, 

j Lietuvių svetainėj, 29 Endi- 
i cott St., įvyks specialia susirin
kimas visų darbininkiško jude- 

i jimo simpatikų bendro fronto

imtų- socialį ir bedarbės Bi- 
lių H. R. 2827.

L. K. Frakcija.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

FREEHOLD, N. J.
ALDLD 235 kuopa rengia puikiau- 

šį parengimą subatoj, 18 d. gegužes, 
1935, Wemrock Hall, Manalapan 
Road, 1 mylia nuo Freehold’o. Bus. 
perstatyta trijų veiksmų juokingiau- Į 
šia. komedija “Moterims Neišsimeluo- 

ind v. vidinivuuau ii u. vii vino-1si.v Kadangi šį veikalą loš gabiau- 
ko, prisiuntė atgal Štampas su '®į scenos mėgėjai-artištai Įš Hillside, 

’ .. . _ ,N. J., tai užtikrinant visiem, kadgan stipriu pasikohojimu, bu-ljU0kų bus iki ausų. Po lošimui bus 
tent, kad APLA 1 apskritys Jokia}. Pri<? £eros .mu.zikos- širdingai ’ , . ,, .. kviečiam dalyvauti šiame parengime,yra vadovaujamas veidmai-]pUSę pelno šio parengimo skiriame 
nių”, su apskričiu 3-Čia k p. darbininkiškiems reikalams. Svetai- •................... ine atdara 6:30 vai. vak. Lošimas pra-

DETROIT, mIČh.
Masinis Susirinkimas

ILD Kazio-Giedrio Kp. šaukia ma
sinį susirinkimą. Tikslas susirinkimo 
—išgirst raportą iš Lansing konfe
rencijos kas link Dunckle Baldwin 
bylos. Delegatai paaiškins, kodėl rei
kia kovot prieš tą bylą ir kas atsiti
ko Lansinge.

Bus anglas kalbėtojas iš Civil Li- 
bertys Union, tokiu būdu kviečiame 
visus atsilankyt ant šio susirinkimo.

Įvyks penktadienį, gegužės 17 d., 
7:30 vai. vakare, Rusų Svetainėj, 9219 
Russell arti Westminister.

Kviečia ILD Komitetas.
(115-116)

BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia “Buffet 

Lunch,” nedėlios vakare, 19 d. gegu- 
i žės. Piliečių Kliubo Svetainėj, 376 i 

: ‘ ‘ j. i
| Įžanga 35 centai. Kviečia visus da- Į 
lyvauti.

Komitetas.
(114-116)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos susirinkimas . 

įvyks sekmadienį 19 d. gegužės, 3 j 
vai. po pietų, 62 Lafayette Street. I 
Visi nariai būkite laiku, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstymui ir 
nepainirškite atsinešti mokestis 1935 
metų.

Org., S. Vilkas.
(114-116)

SCHENECTADY, N. Y.
Pagarsėjusi Sovietų filmą, “The 

Road To Life.” Garsiakalbė filmą su 
muzikališkais pridėčkais. Bus rodoma 
nedėlioj, gegužės (May) 19, Šokai 
Svetainėj, 1309 Fifth Avenue, Mount 
Pleasant. Bus rodomas 3-6-8 valand. 
Įžanga 15 centų. Kviečiame ir iš 
apielinkės dalyvauti.

(114-116)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16-ta kuopa stato scenon vei

kalą “Paskutinė Banga” sekmadie
nį, gegužės 19 d., Lietuvių Svetainėj, 
243 Front St., svetainės durys bus 
atdaros 3-čią vai. po pietų, lošimas 
prasidės lygiai 5-tą vai. vakare. Po 
lošimui bus šokiai. Vietiniai ir apie- 
linkes lietuviai raginami skaitlingai 
dalyvauti, nes teatras įdomus, vaiz
duojantis 1905 metų sukilimus Lie
tuvoj.

Kviečia Komisija.
(114-116)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, gegužės 18 d., Drau
gijų Svet., 4097 Porter St., 7:30 vūl. 
vak. Visi nariai būkite laiku. Išgirsi
te svdrbių raportų ir apsvarstysime 
daug svarbių klausimų.

Sekr., M. G. 1 
(114-116)

LAWRENCE, MASS.
Atydai 4-rių Kolonijų ALDLD Kuo
poms: Lawrence, Lowell, Nashua ir 

Haverhill.
. šiaukiama konferencija gegužės 19 
d., 10 vai. ryte, L. U. Kliubo Sve
tainėj. Bus svarstoma kas links abel
nai visą veikimą, “Laisvės” piknikas, 
ir birželio 30-ta diena, mūsų keturių 
kolohijų piknikas. Po konferencijos 
įvyks debatai, kuriuose dalyvaus 
drg. A. Bimba. Jis debatuos su did
vyriais kaip tai, Dr. Mikolaitis, F. 
Bagočius ir kunigas Valatka. Bus 
labai svarbu visiems išgirsti.

L. K. Biuras.
(114-116)

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.
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O HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996
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Kokių tik degtinių jūs esate, girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parėms degtinių, kreipkitės pas mus.

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 i .

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAI
Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 
gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 
ir šiemet. Bet pasirįžusiai darbuo

kimės, kad atsiekti pereitų metų 
pasisekimo.

BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

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

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

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

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

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

Maynard, Mass.

nieko bendro neturinti ir kad|sW$s 7:8o vai. vak. Įžanga tik 35 
apskričio komitetas nedrįstų' centai, šokiams 25 centai. Kviečia 
jokių laiškų siuntinėti 3-čiai ren&gJak^, , ,
kuopai. Tai jums, APLA. na
riai, turi būt žihbiįha, kad Jo
nas ir Juozas Spjauja ant to
kių svarbių dalykų, kaip kad 
siuntimas apskričio vardu de
legato į valstijos sostinę.

Man rodos, kad tie du bro- kiekvieno darbininko ir. darbininkes 
liukai traukia atgal į užmirš- pareiga dalyvauti■ r oir ra rlirloli rlarn 
ties pelkes.

APLA 1 Apškr. Org., 
Geb. UrbbHas.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drg., L 

DS ir ALDLD kuopos bendrai rengia 
balių, šeštadienį, 18 d. gegužes, po 
numeriu 57 Park St. šis bendras ba
lius rengiamas del sukėlimo finansų 

i siuntimui delegatų į Clevėlahd į vi- 
'suotiną liet. darb. suvažiavimą. Todėl 

ir tuomi pagelbė- 
atlikti. Bus gera 
Kviečia visus at- t* V J*. 1 J n- • • ’ »

Komisija.
£ (115-117)

sk tą dideli darbą 
orkestrą del šokių, 
šliaukyti.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

^^^^^t^Mkio dydžio, ko- 
^^^W^^Mkio pageidauja- 

ma. Taipgi at- 
maliavoju į vai- 
riom spalvom.
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191
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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. Rugsėjo-Sept.
VYTAUTO PARKE

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

gais skiriama vertės $361.75.

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

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.
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Ketvirtadienis, Geg. 16,1935 LAISVfo Penktas Puslapi?

Atsiminimai iš V arnių Koncen- 
' tracijos Stovyklos 1927 Metais

Rašo Jonas Žilėnas

(Pabaiga)

f Po Pirmosios Gegužės
Po Pirmosios Gegužės fašistai uždarė 

stovykloj leistą mokyklą, neleido mus pa
sivaikščioti. Trynėmės po koridorius ii 
kameras. Po kiemą vaikščiojo įvairus 
šlamštas: spekuliantai-aferistai, kurie lo- 

*šia “balta-juoda” kortomis, liaudininkais 
save vadiną ir eserai, kurių tarpe buvo 
Butkų Juzė, Macejauskas, mokytojas 
Paulauskas. Administracija juos laike 
Pirmos Gegužės pamylo. Mes nevalgėm 
maisto, protestuodami prieš fašistinį te
rorą, o visa ta kompanija mūsų maistą 
feupaurojo. Jie vaikščiojo po kiemą ir 
rankomis pilvus glostė, mat prisivalgė, 
kaip niekada. Bendrai visas rėžimas la- 
Jiai pažiaurėjo. Mes vėl kovojome su ad
ministracija, kad atgaut, kas buvo iš mū
sų atimta. Administracija mums kaip į 

pavyzdingo elgesio žmones nurodinėjo į 
aferistus ir ypač į eserus. Komendantas 
sakydavo: “Juk ir jie išsilavinę, o Butkų 
Juzė net filosofijos daktaras, o žiūrėkit, 
/<aip pavyzdingai jie elgiasi. Jūs elgki- 
tės taip ir jus nieks nevaržys, ir viską 
gausite.” Iki Pirmosios Gegužės mes 
Hors nebuvome draugais, bet dažnokai su 
eserais ginčydavomės. O po Pirmosios 
Gegužės mes tapome priešais. Mus kova 
ir ekzekucijos nuo eserų atskyrė, o juos,

* eserus, tirštas bliūdas suvedė su aferis
tais ir įvairaus plauko sukčiais. Bet ma
ža to, jie susiartino ir su Varnių stovy
klos administracija.

4Buvo aiškus nusistatymas nevaikščio
ti pas komendantą. Bet ne visi laikėsi to 
nusistatymo. Vienas šaukiamas pas ko
mendantą, nežiūrint perspėjimų, nuėjo į 

Sargybos būstinę. Sargybos būstinėj ka
rininkas Kirkilą, Urniežius, viršyla, ir

* dar keli jį labai sumušė, sukruvino, gelž
galiu net galvą praskėlė. Tik po to jį at
vedė į kamerą kai jis atsigavo. Jis buvo 
visas šlapias. Mat jį mazgojo, kad vedant 
per lauką negalima būtų pastebėti, jog 
jis smarkiai sumuštas. Po šito įvykio 
draugai buvo daug atsargesni ir šaukia
mi “pas komendantą” neidavo. Bet tuo 
administracija nepasitenkino. Ji dar mė
gino Kruškolą, kurį nepavyko išsitempti 
iš karcerio, prievarta iš kiemo nuvesti 
“{jas komendantą.” Bet tas nepasidavė. 
Nusitvėrė už spygliuotos tvoros ir pradė
jo rėkti, Paskubėjo į pagelbą kiti drau
gai. Administracija vengdama triukšmo 
paliko Kruškolą ramybėje, ir daugiau jo 
nelietė.

Bet ir to Varnių stovyklos administra
cijai neužteko; ji norėjo, kad būtų bent 
keletas internuotų nušauti.* Tuo tikslu 

^komendantas, norėdamas paskatinti ka
reivius, išleido pakartotinai įsakymą, kad 
internuoti būtų “mėginant pabėgti šau
nami be jokio perspėjimo.” Tas pakarto
tinas įsakymas po Pirmos Gegužės buvo 
kaip ir tiesioginis įsakymas kareiviams 
šaudyti į internuotuosius. Mes pradėjome 
labiau saugotis. Kiekvieną kartą eidami 
parsinešti malkų, maisto ar vandens neš
ti į pirtį turėjome omenyj tą komendanto 
įsakymą. Vedant kur nors, visada kilda
vo nemalonus jausmas, nes nebuvome 
tikri, kad kareivis nepanorės pasinaudoti 
komendanto įsakymu. Kareiviui už nušo
vimą internuoto ne tik kad joki bausmė 

rnegręsė, bet priešingai — kareivis “už 
taiklų šūvį” būtų buvęs pagirtas.

Pradėjome vesti kovą del panaikinimo 
tų suvaržymų, kurie buvo įvesti po Pir
mosios Gegužės. Visų pirmą statėme 
klausimą apie pasivaikščiojimą. Mus vi
sai neleido kelias dienas pasivaikščioti. 
Išr pradžių gavome tik dvi valandas 
vaikščioti. Vėliau buvo atkariautas ilges
nis pasivaikščiojimas. Statėme ir kitūs 
reikalavimus. Ir pamažu atgavome, kas 
buvo atimta. Bet keliolikai draugų, ku
riems sudarė provokacinę bylą, nepasise- 
kė^sulaukt visų atkariavimų.

1 Karo Lauko Teisme
Gegužės 10 d. iš ryto 13 draugų pašau

kė pas daktarą sveikatos patikrinti. Tar
dymas ir tas “sveikatos tikrinimas” mus 
pastūmėjo prie tvirtesnės nuomonės, kad

mums bus byla sudaryta. Fašistai suim
tiesiems paprastai daro “sveikatos patik
rinimą” prieš kur nors išvežant. Mes tą 
pačią dieną buvome išvaryti į Telšius. 
Ėjome tuo pačiu keliu, kuriuo mus prieš 
trejetą mėn. atvarė į koncentracijos sto
vyklą. Tik sargyba buvo daug stipresnė: 
3 moteris ir 10 vyrų saugojo du viršylos, 
vienas puskarininkis ir 12 kareivių. Oras 
pasitaikė blogas. Iš ryto buvo giedras, 
o po pusiaudienio pradėjo šlapdrėka 
snigti. Mes permirkome. Pavakare at
šliaužėme, į Telšius. Vėl prisiėjo tupėti 
tame pačiame kalėjime, iš kurio mes taip 
nesenai su džiaugsmu kraustėmės. Čia 
mes sužinojome, kad esame perduoti ka
ro lauko teismui. Kalėjime mus saugojo 
sustiprintai.

24 gegužės mus “teisė.” Iš vakaro mes 
matėme, kaip nuo stoties važiavo kari
ninkai. Po karininkų atvažiavimo į Tel
šius į moterų kamerą įvedė 2 nepilname
tes moteris. Jos buvo skubotai prijungtos 
prie mūsų bylos ir atvežtos iš Varnių 
koncentracijos stovyklos į Telšių kalėji
mą net be to “tardymo,” kurį mes paty
rėme. Iš vakaro mums įteikė kiekvienam 
po kaltinamą aktą. Be provokacijos ir 
šlykštaus melo, būk tai mes ruošėmės 
sukilti, daugiau nieko nebuvo. Buvo pik
ta ir kartu juokinga. Tuo labiau, kad 
tam kaltinimui buvo imami tokie įrody
mai, kaip tai: mes dainavę “Internacio
nalą,” turėję prisisegę raudonus ženkle
lius. Ir daugiau nieko.

Karo lauko teismą sudarė: majoras, 
kapitonas, vyresnis karininkas ir du pus- 
karininkai. Be to dar arkliagalvis su ak- 
selbantais ceremonmeisteris, kuris švais
tėsi su kardu ir rėkė kiek gerklės leidžia: 
“Stot! teismas eina,” “Sėst!” ir tam pa
našiai. Mums nedavė fašistai teisės turėti 
bent kokius liudininkus bei gynėjus. Iš 
savo pusės fašistai pastatė savo “liudi
ninkus”, kurių dauguma buvo iš admi
nistracijos viršininkų — stovyklos ekze- 
kutorių. “Liudininkus” prisaikdino. Kad 
priduot stipresnį įspūdį tai teismo kome
dijai, fašistai per radio ir laikraščius po- 
pulerizavo savo “teisingumą” ir kaip į- 
manydami šmeižė mus, melavo, kaip kam 
atėjo į girtą galvą. Vadinas rengė Lie
tuvos gyventojus prie didelių bausmių, 
prie naujų šaudymų.

“Liudininkai” neįrodė mūsų kaltumo. 
Jie daugiau nieko negalėjo pasakyti, kaip 
tai, kad mes dainavę “Internacionalą” ir 
turėję ženkliukus prisisegę. To mes taip 
pat nesigynėme, ir priešingai, iš vakaro 
Pirmos Gegužės mes pranešėme komen
dantui, kad švęsime Pirmąją Gegužės. 
Visi “liudininkai”, nežiūrint komendanto 
įsakymo, nieko negalėjo išgalvoti, kas 
rodytų nors mažiausį mūsų mėginimą su
kilti. Vienas liudininkas, eilinis kareivis 
Dargužas, pasakė, kad mes norėję sukil
ti. Tada vienas teisiamasis uždavė jam 
klausimą, iš ko liūdininkas sprendžia, 
kad mes norėjome sukilti. Liūdininkas 
tylėjo. Tada teisiamasis paklausė: “Ar 
buvo padaryta bent koks pasipriešinimas, 
nors iš administracijos pusės ir buvo de
dama pastangų iššaukti mūsų pasiprie
šinimą?” Dargužas atsako, jog jis daly
vavo koridoriaus sargyboj ir jokio pasi
priešinimo nepastebėjęs. “O gal iš kitų 
girdėjai sargybinių, kad buvo kas nors ' 
mėginęs priešintis?”—klausia teisiama
sis. Liūdininkas Dargužas atsako, jog 
nieko panašaus negirdėjęs. Teisiamasis: 
“Ar kuo nors mes iš kitų savo šventimu 
išsiskyrėme?” Dargužas: “Ne, visi vie
nodai šventė.” Tada teismo pirmininkas, 
išėjęs iš kantrybės, klausia liudininko: 
“Tai kodėl tu sakai, kad jie norėję sukil
ti?” Liūdininkas Dargužas išsitempė 
kaip Striūna ir pridėjęs prie Smilkinio 
plaštaką riktelėjo: “Tamsta majore, 
mums taip įsakyta.” “Užteks! avino gal
va”—riktelėjo teismo pirrhininkas. Ka
reivis dar daugiau išsitempė ir, pridėjęs 
ranką, prie smilkinio, atsakė: “Klausau! 
ponas majore.” Tyla... ją nutraukė ka
reivio balsas: “Ar galima eit?” “Gali”—- 
murmtelėjo išraudęs rtiajoras.

Eilinio kareivio Dargužd nelauktas

pasakymas to, kas nebuvo numatyta ir 
leista fašistų, buvo netikėtas ir pačiai 
teismo komedijai. Nežiūrint visų pastan
gų, fašistams nepasisekė provokacijos 
paslėpti. Dargužas parodė, kad visa byla 
parengta įsakymo keliu. Tas Dargužo 
parodymas aiškiai sako, kad gegužinei 
bylai jokio pagrindo sudaryti fašistai ne
turėjo.

Fašistinė Lietuvos valdžia, norėdama 
įgązdinti visus antifašistiniai nusista
čiusius, tą teismo komediją atliko prie 
atdarų durų. Bet “liudininkai,” nežiūrint 
jų parengimo ir griežto fašistų valdžios 
įsakymo ir nurodymo, kaip reikia liu
dyt, nepajėgė to išpildyti, nes tie “liu
dininkai” nieko nenurodė, kas rodytų, 
kad mes norėjome sukilti. O Dargužo 
liudijimas aiškiai sako, kad tokių įro
dymų ir nebuvo. Dargužas savo liudiji
mu nuplėšė kaukę, kurią stengėsi fašis
tai visokiais būdais tampriau užmauti, 
ir parodė apnuogintą bylos sudarymą. Pi
liečiai, kurių buvo pilna salė, tik juokėsi 
iš “liudininkų” bejėgiškumo. Publikos 
dauguma reiškė mums dideles simpati
jas: jie, nežiūrint uždraudimo, kalbėjosi 
su mumis, atnešė nupirkę keletą rišulėlių 
saldainių ir kitokių dalykų. Tas viskas 
vyko tuo laiku, kai teismas buvo išėjęs 
tartis del sprendimo. O kada vadinama
sis teismas atėjęs pradėjo skaityti 
“sprendimą,” kuris, tur būt, iš Kauno ar 
Šiaulių žvalgybos buvo atsivežtas, visa 
salė ochtelejo ir achtelėjo. Net Sprendi
mo skaitytojai sužiuro į publiką. Tuojau 
pribuvo daugiau kareivių, sustiprino sar
gybą.

Iš publikos mums pranašavo, kad mus 
teisti nėra už ką ir kad mus turi ištei
sinti, o fašistų advokatai sakė, kad mums 
duos ne daugiau, kaip po porą mėnesių, 
nes karo lauko teismui nereikalingi jo
kie įrodymai, jam pakanka to, kad pa
trauktas atsakomybėn ir pakliuvai į jo 
rankas. Toks maždaug ginčas ėjo tarp

publikos ir advokatų-būržujų. Bet nė vie- i stijų valdžia ketina duot Fi
nų nė kitų spėliojimai nepasitvirtino: ------ ----- *
sprendimas buvo visiems nelauktas. Že- 
nė Greifenbergerienė ir dar 4 draugai 
buvo nuteisti nužudyti sušaudant, 1 iki 
gyvos galvos kalėti, 2 po 15 metų, 2 mo
terys po 8 metus, 1 moteris 6 metus, 2 
po tris metus ir dar 2 jaunuolės moters, 
rodos, kad po 2 metus sunkiųjų darbų
kalėjimo. Toks buvo sprendimas provo
kacinėj Pirmos Gegužės byloj.

Kad fašistai imasi provokacijos by
loms sudaryti ir daugybė jų teismų yra 
grynai provokaciniai, tai aiškiai pasako 
pačių fašistų nejučiomis pasakyta nuo
monė apie savo teismus. Vienas proku
roras atvažiavęs į IX fortą, užėjo ir pas 
politkalinius. Kameroj prokuroras pradė
jo politkalinių klausinėti už ką kas sė
dįs. Vienas draugas į prokuroro klausi
mą atsakė: “Nežinau už ką mane nutei
sė.” Prokuroras neva nustebęs klausia: 
“Kaip tai, nežinai už ką esi nuteistas?! 
Juk, tur būt, šioks toks teismas teise?” 
Taigi aiškiau vargu ar patys fašistai ka
da nors pasakys, kad jų, fašistų, teismai 
yra tik “šiokie tokie” teismai, kurie ne
siskaito net su fašistinėj Lietuvoj vei
kiančiais įstatymais. Fašistų prokuroras 
pats netiesioginiai pasakė, kad jų teis
mai yra buržuazijos viešpatavimo įran
kis, kaip viena iš daugelio teroro prie
monių, vartojamų kovoj su revoliuciniu 
judėjimu.

lipinams “visišką” • nepri
klausomybę po 10 metų. Už 
ją balsavo 438,847 filipinie
čiai, prieš 11,089. Bet labai 
abejotina, ar Filipinų Salos 
bus ištikrųjų paliuosuotos 
nuo Amerikos imperialistų,
kurie veikiausia tik monija 
gyventojus, norėdami juos 
nuraminti.

PENN. SQ. THEATRE 
Euclid at E. 55th St.. Cleveland, Ohio. 

Started Sun., May 12—1:30 P. M. 

“DESERTER” 
SOVIET FILM WITH ENGLISH TITLES 

Mat. SaL Sun. Thur. 
25c. — 1:30 to 6 

Evening, from 6 35c.
Added Attraction

Charlie Chaplin in The Immigrant

Neužleiskite Šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo žalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

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

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

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

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

Bet visos fašistų priemonės nepajėgs
sulaikyti Lietuvos proletariatą ir darbo 
mases nuo revoliucinės kovos, o priešin
gai—juos grūdys kovoje. LKP vadovau
jant Lietuvos proletariatas, vargingieji 
valstiečiai ir bendrai darbo masės susi- 
mobilizavę apie ją, galutinoj kovoj su
triuškins fašistų diktatūrą ir panaikins 
kapitalistinę išnaudotojų santvarką. Tai 
nesulaikomai ateis, nes klasių kova nuo
lat ‘aštrėja, proletariatas toj kovoj stip-

I rėja ir jis laimės.

Iš Worcesterio Konferencijos Prisirengi
mui Prie Visuotino Suvažiavimo !

Gegužės 3 d., Liet. Sve
tainėj, 29 Endicott St., įvy
ko vietos organizacijų kon
ferencija prisirengimui prie 
Visuotino Amerikos Lietu
vių Darbininkų Suvažiavi
mo, kuris įvyks birželio pa
baigoj Clevelande.

Konferencijoj daly vavo 
22 atstovai nuo 9 organiza
cijų: nuo Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Broliškos Draugi
jos, - Lietuvių Darbininkų 
Kliubo, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 57 kuopos, 
Aido Choro, Lietuvių Ko
munistų Frakcijos, Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 11, 12 
ir 155 kuopų. Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 13 
kuopos.

Konferenciją sušaukė 
oriešfašistinis komitetas. Iš
klausyta raportai draugų, 
kurie buvo apsiėmę užkvies
ti organizacijas į šią konfe
renciją. Atstovai pranešė, 
kad taipgi buvo užkviesta 
draugijos šv. Jurgio, šv. 
Juozapo, šv. Kazimiero, Bi
rutės Savišalpos Draugija, 
Lietuvių Piliečių Kliubas ir 
SLA 57, 318 ir 358 kuopos.

Po apkalbėjimo Visuotino 
Suvažiavimo klausimo nu
tarta sudaryti komitetas iš

savo žodį ir Lietuvos darbi
ninkų padėties klausimu.

Bendro Komiteto Sek.
M. K. Sukackiene.

dalyvaujančių atstovų, ku
ris varytų pradėtą darbą 
pirmyn. Nutarta sušaukti 
kitą konferenciją, birželio 
21 d., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott 
St., ir tuomet rinkti atsto
vus į Visuotiną Suvažiavi- 
nią prieš karą ir fašizmą.

Nutarta atsišaukti į drau
gijas, kuribs neprisiunte at
stovų į šią konferenciją, kad 
prisiųstų į sekančią, birželio 
21 d. i

Išrinkta komisija, kuri 
rūpinsis nukėlimu finansų 
delegatų kelionės lėšoms. 
Taipgi jeigu Visuotinas Su
važiavimas nutars siųsti de
legatus į pasaulinį lietuvių 
kongresą Kaune, tai mes 
prisidėsime finansine para
ma.

Mes kviečiame jumis, 
draugai, kurie tik aplaikysi-i 
te organizacijose kvietimus, 
rimtai apsvarstyti ir pri
siųsti atstovus nuo savo or
ganizacijų. Karas ir fašiz
mas mums visiems lygiai 
grūmoja, nežiūrint skirtin
gų mūsų įsitikinimų. Todėl 
šiuos klausimus privalome 
bendrai svarstyti. Pagalios 
per Visuotiną Amerikos 
Lietuvių -Darbininkų Suva
žiavimą mes galėsime tarti

Filipinų Balsavimai, 
Del ‘Nepriklausomybės’

MANILA. — Įvyko balsa
vimai delei naujos Filipinų 
Salų konstitucijos. Pagal tą 
konstituciją, Jungtinių Vai-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidotu tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobiliui vestuvėm, 

parent, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover SL
" PHILADELPHIA
Ant Columbia Ave., tarpe 

28th & 29th
Smagiausia Vieta Mieste 

Specializuojasi Įvairiais žuvų 
Valgiais (Sea Foods) 

“.MOTERIMS STALAI” 

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

“MAČIO-KĖKŠTO EILES”
f.

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

{vyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų kbperte. Tik 30c.

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Grabinius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašui

1439 South 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Į NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
mui Sullivan Įstatymo, kuris 
dabar randasi Aldermanų Ta-‘ 
ryboj. Tas įstatymas reikalau-, 
ja kiekvienai dainų ir balso 
lavinimo grupei turėti leidimą,! 
ir yra taip parašytas, kad gali 
būti panaudotas prieš bile dar-

• Antras Metinis S Rengia LDS Jaunimas

Jaunimo Balius
19-ta Diena Gegužės Jau Visai Arti

Visi Būkime Prisirengę Daly
vauti Jaunimo Baliuje Atei
nantį Sekmadienį, Gegužės 
19 Dieną, Piliečių Kliube, 80 
Union Avė., Brooklyne.
Už kelių dienų jąu įvyks 

tas gražus LDS Jaunimo ba
lius. Tai bus ateinantį sekma
dienį, gegužės 19 dieną. Pra
sidės 6 :30 valandą 
Visas Brooklynas apie jį 
ba. Kodėl gi nekalbės? 
tai nepaprastas balius. 
kuOgražiausia koncertinė 
grama, kurioje dainuos lietu
vių žymios žvaigždės, kaip j 
Elena Sadauskaitė, Radio City 
Teatro dainininkė; Aldona 
Klimaitė, brooklyniečių myli- . 1V ...... .... jo gerumo atžvilgiu, kad visima soprano, ir Antanas Vis- t 
niauskas, iš Bayonne, New ? , s, 
Jersey. Taipgi dainuos Newar- 
ko Kvartetas, kurį sudaro to 
miesto LDS Jaunimo kuopa. 
Iš Elizabetho atvažiuoja vai- 
dylos. Tai yra Elizabetho LDS 
Jaunimo kuopos aktoriai, ku
rie suloš gražią komediją 
“Oscar Sapp.” Na, 
programo.

sudarys sumą $50.00. Dešimts | 
žmonių turės progą dar ir 
“cash” pinigų parsinešti iš šio 1
gražaus parengimo. Dovanos p0S Draugijoms Brooklyne 
bus duodamos visai dykai, prie :
įžangos tikietų. •

šokiams grieš William Nor-
riso Radio Cowboys, lietuviš
ka ir labai brooklyniečių my-» svarbi konferęncija

kilimo priežastis Juos kaltino S?rygj0 Organjzacįjy Kakli- 
kurstyme maisto” ir būt at- ° v.

sidūrę kalėjime, jei ne darbi- norius Vasariniu Išvažiavimu |
ninku solidarumas. |j. ParenglHlU

, kurios yra
užsiregistravusios Sąryšio pa-

bininkų kliubą.

Mūšy Kalendorius
Gegužes 17, 8 :30 v. vakaro, 

Irving Plaza, Irving Pl. ir 15th 
i St., New Yorke, rengiamas

vakare.
kal-
Juk
Bus 
pro-

Nepamirškite pasiųsti Atstovų 
į Svarbią Konferenciją

■ Sekantį nedėldienį bus labai 
: socialės 

Įima orkestrą, žinoma, jinai ‘ ąpdraudos reikalu. Konferen- 
patenkins čia gimusius ir su- į tują _ šaukią, fraternal įų 7 orgą- 
augusius lietuvius draugūs, nes riizabijų-lr pašalpos draugijų 
moka gerai lietuviškus ir ame-1 federacija, kuri plečia savy- 

i rikoniškus šokius griežti. Dar-, šalpos organizacijų judėjimą 
gi apatinėj svetainėj, kur bus Už > socialų apdraudą, už H.R. 
parduodama užkandžiai,-ir ki-’000,7 U'K” "" —
ta orkestrą grieš.

Matote, kad yra verta daly
vauti šiame parengime tiktai

IDS, APLA Kuopoms ir Pašai-' u?^rSravuX’

rengimų kn.yg°j savo parengi- ^unus^bankietas’ pas’itikTmui 
d. Amter, Komunistų Partijos 
2 Distrikto organizatoriaus. 
Organizacijos turėtų pasiųsti 
delegatus. Tikiętas

mus, sekamai:
Gegužės 26 dieną, Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 3-čio 
Apskričio piknikas, Cranford, $1.

augusius lietuvius draugūs, nes (nizafeijų- Ir pašalpos draugijų 
moka gerai lietuviškus ir ame-

--- 3 “their money’s worth,” 
bet kai pažiūrime, kokiam tik
slui rengiamas balius, tai nie
kas nebeturės priežastį atsi
likti nuo jo.

LDS Jaunimo Komitetas 
rengia šį balių, kad sukelti fi
nansų del jaunimo organizaci- 

tiek del • n*° ^0n^0, Tai reiškia, kad vi
si pinigai, kurie bus uždirbti, 
eis organizavimui lietuvių jau- 

Vienas dalykas, iki šiol, jo- nimo į Lietuvių Darbininkų 
kis balius ar koncertas Brook- Susivienijimo jaunimo kuopas 
lyne nėra turėjęs tokią pro
gramą už tokią žemą įžangą, 
kaip 25 centai. Jei nieko dau
giau nebūtų, kaip tik ta kon
certinė programa, tai jau bū
tų verta 25 centų. Bet tai dar 
ne viskas, šiame parengime 
bug duodamos ir dovanos. Vi
so bus dešimts dovanų, kurios

SEKMADIENĮ

GEGUŽES-MAY
19 d.

Pradžia 6:30 v. v.

įvyks

Amerikos Lietuvių 
Piliečiu Kliubo Svetainėje 

80 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Didžioji L.D.S. Jaunimo Metinė Iškilmė
Programą išpildys sekančios ypatos ir grupės:

• ELENA SADAUSKAITĖ, Coloratura Soprano, Radio City 
‘ ’ dainininkė.

,*• ALDONA KLIMAITĖ, Sopra 
i

•i no, LDS Jaunimo Kp.
į “Lakštįngalė.”
j • ANTANAS -VIŠNIAUSKAS,
V Baritonas, iš Bayonne, N. J.
( • LDS JAUNIMO KVAR-
’ TETAS., iš Newark, N. J.

VIENO AKTO VEIKALAS:

Elena Sadauskaitė
Radio City Dainininkė.

Birželio 3—Dainų Diena, 
Amerikos Lietuvių Proletmeno 
III-čio Apskričio, VaičioniO 
pievoj išvažiavimas.

Birželio 9—ALDLD 24 kp. 
išvažiavimas, Forest giraitėj.

Birželio 16—ALDLD 1-mos 
T kp. išvažiavimas, Forest girai

tėj.
Birželio 23—ALDLD 185 

kp., išvažiavimas, Forest girai
tėj.

Birželio 27—delegatų išleis
tuvės, “Laisvės” svetainėj.

Birželio 29—Šv. Jurgio 
Draugijos piknikas (vieta ne
pažymėta).

Birželio 30—Aido Choro iš
važiavimas, Forest giraitėj.

Liepos 7—“Laisvės” 
kas, Ulmer parke.

Liepos 14—ALDLD 
Apskričio piknikas.

Liepos 21—LDS 1-mos kp.' Jauja pripažinti organizaciją ir, 
išvažiavimas, Forest giraitėj.

Rugpjūčio 4—TDA 17 kp.
išvažiavimas, Forest giraitėj..

Rugpjūčio 11—ALDLD 185 
kp. išvažiavimas, Forest gir.

Rugpjūčio 18—Šv. Jurgio
Draugijos piknikas.

Rugpjūčio 25—ALDLD 1 
kuopos išvažiavimas, Forest 
giraitėj.

Rugsėjo 1—TDA Į 7 kp. iš
važiavimas, Forest giraitėj.

Rugsėjo 15—LDS 1-mos 
kuopos išvažiavimas, Forest 
giraitėj.

Spalio 6—Aido Choro “Ta- 
mylą,” Labor Lyceum svetai
nėj.

Gėgužės 17, 8:30 vakaro, I Lapkričio lQt-— “Laisvės” 
Irving Plaza, įvyks puikus koncertas, Labor Lyceum sve- 
bąnkietąs,. kuris rengiamas pa- taiųėj. 
sitikimui draugo L Amter, pra
dedančio eiti Komunistų Par
tijos 2 Distrikto organizato
riaus pareigas, čia dalyvaus 
ir kalbės žymūs darbininkų ju
dėjimo vadai: E. Browder, L 
Amter, James W. Ford, Rose

2827 bilių, už išreikalavimą, 
kad valdžia, apart pašalpos, 
taipgi užmokėtų duokles be
darbių, kurie priklauso prie 
įvairių savišalpos organizacijų 
ir del bedarbės negali užsimo
kėti mokesčių.

Konferencija įvyks Manhat
tan Odd-Fellows Temple, 105 
East 106th St., New Yorke. 
Pradžia 10 vai. ryto. Konfe
rencijoj dalyvaus ir kongres-| 
manai, Vito Marcantonio ir 
Ernest Lundeen, kurie remia 
H. R. 2827 bilių.

Visos LDS, APLA kuopos ir 
vietos pašalpos draugijos pri
valo pasiųsti savo atstovus į 
tą svarbią konferenciją. Jeigu 
kurios kuopos bei draugijos

Gegužės 22, 23, 24, 25 ir 
26 bus Komunistų 
Distrikto Bazaraš ■ ■ f k
gaunami pas ’ 
čius ir kitus organizacijų vei- 
k ėjus. Svarbu įsigyti iš anksto. 
Visoms 5 dienoms bendras ti- 
kietas 75c., šeštadieniui—40c., 
bile kuriai kitai vienai dienai 
—25c. Vieta: New Star Casi
no, 107th St. ir Park Ave., i 
New Yorke.

Partijos
Tikįętai

visus partijie-

2

“OSCAR SAPP,” suloš Eliza
beth, N. J. LDS Jaunimas.

WM. NORRIS-ORKESTRĄ

$50.00 dykai dovanomis.

pikni-

Il-ro

Trumpos Žinutės
Dviejų valandų streiką 

darybės palaikomų ligonbučių, 
įstaigų ir namų iššaukė tų į- 
staigų darbininkų federacija 
pereitą antradienį, New Yor
ke. Palikta tik dalis darbinin
kų būtiniausiai priežiūrai, kad 
ligoniai nenukentėtų. Reika-

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI

lab- Šis JAUNIMO BALIUS buvo 
rengiamas balandžio 28-tą die
ną, bet tapo atkeltas Į gegu
žės 19-tą. Tikietai parduoti del • 
Šio parengimo bal. 28-tai die
nai bus geri dabar.

ir del tobulinimo tų. jaunuolių 
veikimo darbininkiškame ju
dėjime. Matote, kad labai neišrinko atstovų del tam tik- 
svarbus dalykas paremti jau- ™ priežasčių, tai valdybos ga- 
nimo organizavimo darbą, to
dėl, draugai ir draugės, daly
vaukite, kartu su, savo drau
gais ir pažįstamais, LDS Jau
nimo baliuje šį sekmadienį!

Ii paskirti ką nors iš savo tar
po arba iš narių ir pasiųsti 
konferencijom

Kiek žinoma, Piliečių Kliu
bas ir šv. Jurgio Draugija ne
išrinko atstovų. Taigi, tų drau
gijų ’ valdyboms patartiriaj pa
siųsti konferencijon kad ir ne
oficialius atstovas. Labai 
svarbu tokioms draugijoms tu- 

hS(X Broęklyiid 1 fd^rbininkiš- ’ reti atstovus toj konferencijoj, 
k'os organ locijos užlaido, gfa-| ; Veikiantis Uz Socialu Ap. 
zią svetainę, kur laiko’ savo" šu- n n i * , ,. Penktadienį Šaunus Bankietas

Šiandien Bazaro Kom. 
Mitingas 

* . t *

' • Komunistų Partijos Distrik
to Bazaro Komiteto susirinki- 
rtias įvyks 16 ’gegužes, 7 vai. 
vakaro, Manhattan Lyceum, 
66 E.’4th St., New Yorkę. Čia 
turi būti sunešta paskutiniai 
pasveikinimai bei skelbimai, 
skiriami Bazaro žurnalui. Ne
galintieji čia pribūti, privalo ______  ....
priduoti tas blankas bazaro ta gula ant rusų, 
raštinėn nuo 10 vai. ryto iki 
7:30 vakaro. »

Teis Jaunus Fašizmo Priešus
“Apginkim Jaunuolius!” šau

kia Jaunų Komunistų Lyga, 
savo atsišaukime į darbinin
kus ir studentus. Mat, penk
tadienį, Magistrates Court, 3rd 
Ave. ir 166th St., New Yorke, 
teis jaunuolius, kurie buvo su
areštuoti ir sumušti pereitą 
sekmadienį Van Cortlandt 
Parke už dalinimą prieškari- 
nių-priešfašistinių lapelių mili
taristiniam parade. Darbinin
kai ir studentai privalo perpil- kokių žaislų. Vėliau bus dau- prirengs puikią vakarienę. Ka- 
dyti'teismabutį.

Lyga nurodo, kad toks puo-. 
limas jaunuolių yra fašistinis 
darbas, kad tuomi norima ap- imi KalllPC Nmv YnrlfO
saugoti nuo santikiavimo su 1HII,Or RalD8S "W, lOrKC 
priešfašistais jaunuomenę, ku
ri smarkiai krypsta į Amerikos 
Jaunimo Kongreso pusę ir 

V energingai remia 30-tos gegu
žės demonstraciją.

So. Brooklyno Darbininkišką 
Organizacijų Piknikas ■

sirinkimus ir šiaip pramogas 
Čia, galima sąkyti, yra visas 
centras darbininkiško veiki
mo. čia yra jaunuolių, pionie
rių ir moterų organizacijos. 
Užlaikymui šio namo, visa naš- 

jugoslavų, 
lenkų ir lietuvių organizacijų, 
šios organizacijos, kad užtik- 
rint palaikymą to taip reika
lingo namo ir ant toliaus, ren
gia milžinišką pikniką, kuris Wortis, ir kiti. Margaret Cowl 

Catlin’s perduos asmenišką pasveikini
mą nuo d. Krumbein, kurį ji
nai nesenai aplankė kalėjime.

Garsusis Pierre Degeyter 
Stygų Trio ir Anna Molk, Vo
kietijos nazių tremtinė, daini
ninkė, duos klasikinės ir re
voliucinės muzikos programą.

Maisto Darbininkų Indus
trinės Unijos, nariai, kaipo

įvyks birželio 30 d 
Community Park, Cropsey ir 
20th Ave., Brooklyn, N. Y.

Prašome, kad kitos lietuvių 
organizacijos jokių parengimų 
nerengtų tą dieną, o visi da- , 
lyvautų šiame dideliame pikni
ke. Rusai, lenkai ir jugoslavai 
turės įvairių žaislų. Būtų ge
rai, kad ir lietuviai, ypatingai (

1931 m. algų skalės.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 ir, ALDLD 138 kuopų su- 
.sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 16 d. 
gegužės (May), pas draugus Laukai
čius, 64-45 Perry Ave., 7:30 vai. va
kare.

I Visi nariai dalyvaukite^ ALDLD 
nariai , galės atsiimti naują knygą 
“Povilas Jurka.”

Sekr.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku l Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. ; Y. j

' Gėgužės 17
: l . > » •

NEW YORK CITY, N. Y.
ALDLD 23 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienio' vakare, gegužės 
17-tą, d., 7 , vai.- vakare, pas . drg. 
Matthews, 410 W. 33rd Street, N. Y. 
C. Visi nariai ateikite ir užsimokė
kite už šiuos ir pereitus metus. Taip
gi atsiminkite knygas, kurias kiek
vienas darbininkas turi skaityt.

Valdyba.
(115-116)

jaunuoliai, stengtųsi sudaryti maisto gaminimo specialistai,

giau žinių apie šį pikniką.
Rep.

ATLETU DIENA
PIKNIKAS

Rengia Lietuvių Atletų Kliubas 
CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth N.Y, 
Grieš Du Benai

Bob Barret and his Royal Knights 
Anton Griss and his Hi-De-Hi Boys 

Įvyks Subatoj
\ 8 d. Birželio (June), 1935

Bus duodamos dovanos už atletiš
kus pasižymėjimus. Specialus dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 

a traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik- 
Bike.

|ž«nga 40 centų asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos.

ftokiai prasidės 6:30 vai. vak.

Robęrt- Minor, kuris buvo 
pagrobtas (kidnapped) ir pri
muštas maskuotų fašistų gau
jos Gallup, New Mexico; bus 

| vienas iš kalbėtojų prieš fašiz
mo terorą didžiajam Madison 

I Square Garden mitinge, pirma- 
dienį, 27 gegužės. Tam mitin
ge taip pat kalbės Earl Brow- , 
der, Clarence Hathaway, taip
gi vienas pabėgėlis iš Vokieti
jos, kuris veikė Vokietijos Ko-i 
munistų Partijos pogrindiniam 
darbe.

dan^i vietos yra tik 800 sve
čių, tad reikia pasiskubinti su 
užsakymais, prįduodant juos 
distrikto raštinėn 35 E. 12th
* ’ b ’ * k J l . ‘ ' 1 ' • ‘

St.,’5-tąm augate. Tiki etas yra 
$1. Pelnąs skiriapias naciona- 
lęį fįr distrįkto mokykloms.

Masinis Spaudimas Išgelbėjo
Prisikimšęs teismabutis ir 

kovinga šimtų darbininkų de
monstracija pirmadienį išgel
bėjo Jamaica darbininkus 
Amos Bassein ir Sanford Phil
lips nuo kalėjimo. Jie buvo! 
areštuoti kovo 20 už dalinimą 
Komunistų Partijos išleistų la
pelių, aiškinančių Harlem au-

Į
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Notary Public

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo giminaičių} Vin- 

(. co Kiskis, paeina iš' Kauno guber- 
Y v jr ITv - | nijos, Bukaičių miestelio,. DevidoniųSestu Kartu Užpuolė Kliubą kaimo. Jis yra apie 50 metų amžiaus. 

r * Gyveno apie Bostoną, Mass. Jau ne-
Bėgyje kelių savaičių polici

ja šeštu kartu užpuolė Tre- Kauno gubernijos, miestelio Pagirių,
, ta 1 tzi- in-io kaimo Maroliai. Jis yra apie 40 me-mont Dai bininkų Kliubą, 1013 amžiaus. Seniau gyveno Chicago, 

E. Tremont Ave., Bronx. Pa- Ill. Jį taipgi mačiau tik apie 24 me- 
skutinis puolimas buvo pereitą 
šeštadienį, norėta išardyti bu
vusius šokius ir suareštuoti ko
miteto narį, Morris Schneider.
Kada 125 darbininkai apsupo labai (leklIL
jį ratu, tai 
tik įteikė 
teismą už 
patvarkymo 12-to.

Darbininkų Kliubų 
vienijimas pasiuntė protestus 
policijos komisionieriui Va
lentine, bet tie ponai nepaliau- ryti puikus pragyvenimas. Kaina bus 
ja savo puolimo. Panašiai bu- prieinama, nes greit turiu pąr- 

... . .... . .... 1 duoti. Pardavimo pnezastĮ sužinositevo užpulti ir kiti darbininkų ant vietos, 104 Grand Street, Brook- 
kliubai, Dabar kliubai bendrai *yn, Y. 
pradeda kampaniją sulaiky
mui tų puolimų, ir protestavi- •

—7------------------- — -------------------- - rai apgyventa ir gailimą gerą - pragy-

• einamą kainą.

j Gus Rechner, 3239 Fulton St., tar
pe Richmond ir Chestnut Sts., Brook
lyn, N. Y. Telefonuokite: Applegate

< 7-9803. ,
i (112-117)

Stasys Balčiūnas, 
Sąryšio Sekretorius.

nebedrįso areštuoti 
reikalavima 
sulaužymą

M M M M M M M M M M M M

simačiau su juom apie 24 metai.
,Taipgi jieškau MatėjuŠa Grigas

kaimo Maroliai. Jis yra apie 40 me-

stoti į 
miesto

Susi-

cijujjxrn

Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
; ■ (BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

tai atgal.
Abu jieškanti asmenys yra mano 

pusbroliai ir norėčiau su jais susi
rašyti. Prašau juos pačius atsišaukti, 
arba jeigu kas juos žino iš “Laisvės” 
skaitytojų, tai prašau pranešti man

gas. Mano antrašas:
Paul G. Yankowski,

Box 284
Endicott, N. Y.

' (114-116)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA grocernė ir delicates

sen krautuvė, tirštai lietuviai^ ap
gyventoje vietoje, čia galima pada-

(114-116)
; , PARSIDUODA Bar and^Gril!;-^ 
nas biznis, gerai išdirbtas, vieta ge-

venimą padaryti. Parduosiu už pri-
* .. Kreipkitės sekamai 

del tolimesnių informacijų:

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris. Turiu tris 

I kambarius su visais patogumais.
Mokestis $7.00 j mėnesi. Savininką 
galima matyti apie 6 vai. vakare. 
Nedėlioj per visą dieną. Johnas, 136 
McKibben Street, Brooklyn, N. Y., 
Room 16, kampas Graham Avenue.

(114-116)

-------x

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6901

I
Tel. Stags 2-0783 NOTARY ?
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC E

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtu- ? 
mo. Parsamdau automobilius i 

kiekvienam reikale. Kainos į 
žemos. 5

Ateikite ir persitikrinkite i
107 UNION AVĖ.Brooklyn. N. Y. >

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

PA SIR AND AVO J A dvi krautuvės su
• Bar ir Grill, trijų metų randavimu.1 
Šildomas garu. $65 į mėnesį. Dabar-: 
tinės įeigos $400 per mėnesį, čia yra 
puiki proga padaryti tinkamą gyve
nimą. Del daugiau informacijų kreip
kitės prie: Joseph Riela, 2887-39 FuD 
ton Street, Brooklyn. N. Y., arba te-1

I lefonuokite: Applegate 6-9672. - 
| (114-119)

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

' Visi iri visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa-

< žinkite ir- pasidabinkite savo 
plaukus ar veidą.

1OO Union Ave., Brooklyn
j Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
I PAUL. GUSTAS I

1 LIETUVIS GRABORIUS | 
5 Sena) dirbąs graborystės pro- « 

■5 fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
« atidarė savo ofisą ir patarnauja g
2 balsamavimu ir palaidojimu o
8 mirusių. 9

i Veltui Chapel Šermenim I 
» Parsamdo automobilius Serme- g 
g nims, vestuvėms, krikštynoms S 
§ ir kitokioms parems g
5 Saukite dieną ar naktj £

| 423 Metropolitan Avė. | 
S Brooklyn, N. Y. ;0

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFIŠO VALANDOS

nuo 11 iki 1 dienomis
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vynj ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormahimai, 
Odos Išbėrimai, 
Ne r vų L i gos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos 'išeikvojimai, 
K a t a r I n fai ir 

. Chroniški Skau- 
< dūliai. Skilvio ir 
Žarnų L i gos, 
Mėšlažarnės Li

gos1, Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies Gerklės, Plaučių,, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir, su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X*spinduliai, Serumų ir 

I čiepų (leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir (styrimas Veltui

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

, Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Ar*, ir'Irvins PL 

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




