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Iki Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
20 metų sukaktuvių, mes bū
tinai privalome į mūsų orga
nizaciją gauti 1,000 naujų na
rių! Ar tas galima? Pilnių-pil- 

yiiausiai.
štai mūsų vajus parodė, kad 

net desėtkais naujų narių ga
lima gauti į mūsų kuopas. To
ronto kuopa viso gavo jau 64 
naujus narius; Chicagos 146 
kuopa 57 naujus narius; Broo- 

toklyno 1 kuopa 46 naujus na
rius; Montreal© 47 kuopa 40 
naujų narių ir 137 kp. 41. Juk; DARBININKAI PRIVERTĖ 
tai iš naujų narių būtų buvę | 
galima subudavoti dideles 
naujas kuopas. '

Vajus mūsų pasibaigė, bot' 
tik oficialiai. šiomis dieno- j 
mis dar gauta nuo visos eilės 
kuopų po gerą pluoštą naujų j 
narių. 137 kuopos sekretorius | 
dar prisiuntė duokles už 14 : 
naujų narių, kas viso kuopai ; 
sudaro 41 naują narį. Drg. I 
Strumilienė, sekretorė 92 kp., ,

* Cicero, III., prisiuntė duokles , 
už kelis naujus narius ir jų ; 
kuopa pasiekė 17 naujų na-i

* rių. Drg. K. Ginkus, sekre- 
torius 217 kp., Winnipeg, pri- ! 
siuntė dar už 4 naujus narius; 
duokles, ir 217 kuopa pasie-j 
kė 10 naujų narių. Nuo 95 
kuopos drg. Grigaliūnas pri
siuntė dar už 7 naujus narius, 
ir dabar kuopa turi 13 narių, 
o tai nauja kuopa. Ir visa eilė

rkitų kuopų prisiuntė duoklių 
už naujus narius. Pirma va
jaus pasekmes skelbiant, buvo 
gauta 612 naujų narių, o da
bar jau yra 652. Aišku, kad 
vajaus metu mes gavome virš 
700 naujų narių, bet dar ne 
visos kuopos susiuntė už juos rjs Benes išreiškė džiaug- 
p!nigus* _____ smą, kad Sovietai pasirašė

Tūli draugai ir draugės dir- tarpsavinės. pagelbos sutar- 
bo labai daug. Drg. E. Kovai- tį su jo šalim. Benes sako: 
tė, sekretorė mūsų komiteto. “Mums yra pakeliui su So- 
Kanadoje, gavo net 30 naujų vietų Sąjunga, su tuo kraš-

* narių. Drg. J. Skeberdytė ir tu, be kurio negalima būtų 
U. Grigiene, Chicagoje, taip- ■ santaika ir lygsvara Euro- 
gi~ gavo po djdeU ^kiekį naujų pOje. Sovietų Sąjunga, kaip

faktai parodo, yra galinga 
taikos tvirtovė ir jos apgy
nėja Europoje.”

Sovietų Komunistų Parti
jos organas “Pravda” pri
mena, jog imperialistinės 
šalys visuomet siekia kitas 
tautas pavergti bei grobti;

P

narių. Drg. P. Buknys, “Lais-. 
vės” gaspadorius, kuris pilnas: 

*rankas turi kitokio darbo, oi 
vienok gavo apie 30 naujų na-j 
rių.

Labai gerai su centru koo
peravo pirmos kuopos valdy
bos nariai—P. Višniauskas, M. 
Lukšienė; 146 kuopos sekre
torė drg. U. Grigienė; 19 kuo- tuo tikslu imperialistai da- 
pos sekretorius drg. J. Urban; r0 vįenj su kitais visokias 
47 kuopos sekretorius J. Wolf; suįartis įr talkas. Sovietų 
’37 kuop05 sekretorius drg. j g j . vigiškai

čio Komiteto iždininkas drg. (svetima tokiagrobimo poh- 
<Matas Guoba; Readingo 143; _ Sovietų sails yra
kuopos sekretorius ir veikėjas i draugė darbo mimu jvairio- 
K. Romikaitis; Cleveland© vi- se šalyse; ji yra priešininkė 
su kuopų sekretoriai ir visos visokio tautų pavergimo. Ji 
eilės kitų kuopų veikėjai ir. yra galinga draugė tautų, 
veikėjos. į kurios atgriebė savo nepri-

~ v. , (klausomybę. O čechoslova- Vasara prieš mus čia pat. L . . . 17. . , ..
Už savaitės jau prasideda pik-!^ai taipgi buvo beveik per 
nikai. Mūsų draugai ir drau-;3Q0 metų pirmiau pavergti.^ 
ges sueis daugiau darbininkų Sovietai smerkia ynač 
ir darbininkių tuose parengi- i hitlerizmą. kuris visas kitas 
muose. Neužmirškime savo i tautas niekina ir stato že- 
organizaciją; paklaus kime mesnėmis už vokiečius, 
mtrnis artimesnių darbininkų,! “Pravda” pabrėžia, jog 
kodėl jie dar nėra organiza- 'Sovietai padarė sutarti su

Franci i a ir čechoslovakija 
ivien tik bendram apsigyni
mui. Jeigu Hitleris ar kas 

Nauda kitas užpultu ir įsiveržtu į 
darbininkų judėji- vieną iš tų šalių, tai kitos 

(■padariusios tokią sutarti ša
lys eitų į talką užpulta j ai.

Darbi- j s
LIGONINĖS TARNAUTO
JU PROTESTO STREIKAS 

BROOKLYN. N. Y.—šeš
tadieni dvi valandas strei
kavo 120 Beth Moses Hospi- 
talio darbininku ir tarnau- 
toiu. protestuodami prieš 
paleidimą iš darbo 7 tarnau
tojų. - 'i -'r9.

cijos nariais. Visi, visur ir vi
sada atsiminkime savo klasi
nę apšvietos organizaciją— 
A.L.D.L.D. Garbė būti tokios 
organizacijos nariu I 
pačiam *ir 
mui!

Amerikos Lietuvių 
ninku Visuotinas Suvažiavi
mas prieš karą ir fašizmą jau 
netoli. Reikia, kad visi sąmo
ningi darbininkai ir darbinin
kės keltų tą klausimą kiekvie
noje broliškoje organizacijoje. 
Kiekviename kliube, pašalpos 
lokalinėje organizacijoje, kuo
poje, ratelyje, chore, grupė
je reikia iškelti tą klausimą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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MAITINT PA. BEDARBIUS
HARRISBURG, Pa. — 

Neva del lėšų stokos bu
vo visai nutraukta pašal
pa šimtams tūkstančių 
Pennsylvanijos bedarbių. 
Bet Bedarbių Tarybos ir 
kitos kovingos darbininkų 
organizacijos išvystė to
kias demonstracijas, ma
sinius protestus ir reika
lavimus, kad Penn. valdo
vai tapo priversti paskirt 
$3,000,000 tuoj autiniam 
bedarbių šelpimui. Darbi
ninkų subruzdimas pri
spyrė valdžią daugiau pi
nigų surast ir visiem dar
bam.

SSRS YRA TAIKOS 
PALAIKYTOJA, SAKO

M1N1STERIS BENES
PRAGA. — čechoslovaki- 

jos užsienių reikalų ministe-'

A“
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Alabamos Teismas Priverstas Panaikinti 
Senus Kaltinimus prieš 2 Scottsboriečius, 

Bet Prirengineja Jiems Naują Bylą
MONTGOMERY, Ala. — 

Alabamos valstijos vyriau
sias teismas panaikino. pa
darytus pirmiau kaltinimus 
prieš du Scottsboro negrus 
jaunuolius, H. Pattersoną ir 
Cl. Norrisą. Taip padaryti 
buvo priverstas pagal Jung
tinių Valstijų Augščiausio 
Teismo patvarkymą, išduo
tą š.m. balandžio 1 d. O J. 
Valstijų Augščiausias Teis
mas atmetė Alabamoj išneš
tą mirties nuosprendį Pat- 
tersonui ir Norrisui todėl, 
kad nebuvo ten priimta nei 
vienas negras į prisiekusius 
posėdininkus, kuomet tiedu 

i scottsboriečiai buvo teisia-
mi. Bet ir Augščiausias 
Teismas nebūtų padaręs tos 
malonės, jeigu ne Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas, kuris sykiu su Komu
nistų Partija išjudino pla
čias minias kovon už nekal
tų Scottsboro jaunuolių pa- 
liuosavimą.

Kad dabar vyriausias 
Alabamos teismas panaikino 
senus kaltinimus prieš Pat- 
tei’soną ir Norrisą, dar ne
reiškia, kad jiedu bus pa-

Vieši Darbai ir Alsu 
Mušimas Darbininkam
WASHINGTON. — Roo- 

sevelto valdžia jau paskyrė 
$1,000,000,000 viešiems dar
bams iš 4 bilionų dolerių 
fondo. Tarp tų darbų yra 47 
dideli kariški projektai.

New Yorko ir kitų miestų 
majorai džiaugiasi, kad 
laipsniškai į viešuosius val
džios darbus bus paimta vi
si tinkami tam bedarbiai, ir 
miestams teliksią šelpti tik 
nusenusius, paliegusius, fi
ziniam darbui nebetinkamus 
darbininkus.

Kiek mokės bedarbiams 
tuose viešuose darbuose, dar 
neskelbiama. Bet vyriausias 
pašalpų administratorius 
Harry L. Hopkins jau ben
drai pareiškė, kad bus ma
žiau mokama negu tos pat 
rūšies darbuose pas priva- 
tiškus kontraktorius bei 
samdytojus. Yra nurodymų, 
kad pašalpinių darbininkų 
algos bus trečdaliu mažes
nės. Tuom pavyzdžiu pasi
naudodami, privatiški sam
dytojai, suprantama, dar že
miau muš algas savo darbi
ninkams.

Sykiu H. L. Hopkins skel
bia, kad valdžia parinks to
kius darbus, kuriais nebūtų 
daroma varžytinių privatiš- 
kiems samdytojams. 

liuosuoti. Alabamos teis- 
mininkai ruošia jiem panau
jintus kaltinimus. O idant 
parodyti šalies Augščiau- 
siam Teismui, būk naujoje 
byloje prieš scottsboriečius 
Alabamos teismadariai “rin
kę” ir negrus į “grand 
džiūrę,” tai jie įdės vieno 
kito negro vardą į sąrašą, iš 
kurio šaukiama kandidatai į 
prisiekusius posėdininkus 
(džiūrimąnus). Tačiaus, jie 
stengsis, kad nei vienas ne
gras nebūtų galutinai pri
imtas į skaičių tų posėdinin- 
kų, kurie spręs likimą Scott
sboro negrų jaunuolių.

Kekšė Victoria Price pa
naujina savo melagingus 
liudijimus, būk Patterson, 
Norris ir kiti septyni scotts- 
boriečiai ją tavoriniame 
traukinyje “užpuolę žagin- 
ti,” už ką Alabamoje bau
džia mirčia elektros kedėje. 
Tą jos melą yra jau senai 
sumušę parodymai Įvairių 
liudininkų, tame skaičiuje ir 
liudijimas Ruby Bates, kuri 
tuo laiku buvo traukinyje 
sykiu su Victoria Price.

J. Pilsudskio Garbei 
Iššauta 100 Kanuoliy
VARSA VA. — Lenkijos 

diktatoriaus J. Pilsudskio 
laidotuvėse dalyvavo, apart 
kitų,.Hitlerio orlaivyno ge
nerolas H. W. Goering, 
Franci j os maršalas gen. Pe
tain, ir užsieninis ministe- 
ris Lavai, Anglijos marša
las gen. Cavan ir Jungtinių 
Valstijų ambasadorius So
vietams W. C. Bullitt. Bet, 
tarp dalyvių vardu nesima
to nei Sovietų Sąjungos nei 
Lietuvos atstovų.

Laidojant Pilsudskį buvo 
duota papliūpos šūviai iš 
100 kanuolių.

Dar 20 Valstiečių Liko 
Nužudyta Filipinuose

MANILA. —Laike kai
miečių sukilimo prieš dvari
ninkus, buožes ir Amerikos 
valdžią, Filipinuose buvo 
nužudyta virš 100 sukilėlių. 
Kaimiečiai paskui tapo šiek 
tiek apmalšinti, bet greit 
vėl pasinaujino jų kova 
prieš nepakeliamus mokes
čius ir priespaudą. Naujuo
se susikirtimuose, kaip pra
nešama, liko nugalabinta 
dar 20 kaimiečių.- TUo pa
čiu laiku valdžia daro žiau
rias ablavas prieš komunis
tus ir darbininkų unijas.

SAUGOJA BOY SCOUTUS
NUO “RAUDONŲ” VAIKŲ
CHICAGO, Ill. — Vai- 

dyba kariškos vaikų orga
nizacijos “Boy Scouts” 
veda sąrašą 2,904 komu
nistinių arba “raudonų” 
vaikų ir žiūri, kad nei vie
nas iš jų nebūtų priimtas 
į Scoutus. Taip pranešė 
pulkininkas Theodore Ro
osevelt, kalbėdamas susi
rinkime Scoutų Vyriau
sios Tarybos. Ta patrio
tiška vaikų draugija turi 
1,323,819 narių, kuriuos 
kapitalistiniai politikie
riai išsišiepę saugoja, kad 
neužsikrėstų “raudonąja” 
propaganda.

NAZIAI TURI 450 
GREITU TORPEDINIU

KARIŠKU LAIVUKŲ
BERLYNAS. — Vokieti

ja paskutiniu laiku pasista
tė 450 torpedinių laivukų. 
Kiekvienas jų gali paleisti 
po 4 torpedas, tam tikrus 
šovinius vandenyje. Tie šo
viniai yra vienas iš tikriau
sių įrankių sprogdint ir 
skandint “priešo” laivus. Šie 
torpediniai Hitlerio laivukai 
plaukia po 60 mylių per va
landą, veždami po penketą 
vyrų.

Dabar naziai radeda sta
tyti antra tiek didesnius tor
pedinius laivukus, kurie vie
nu pradėjimu galės padary
ti po 2,000 mylių. Bet ir 
jie bus palyginamai maži ir 
labai greiti, taip kad priešui 
bus sunku į juos pataikyti.

Už Markių Šmugelį 5 
Melai Kalei “Seseriai”
BERLYNAS. — Prisipa

žino kalta ir tapo nuteista 
penkiais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo katalikų 
šv. Vincento vienuolyno se
kretorė Wernera, kuri buvo 
tardoma už Vokietijos mar
kių išsiuntinėjimą į Holan- 
diją. Be to, jai uždėta 142,- 
000 markių piniginės bau
dos.—Pagal Hitlerio patvar
kymą, dabar neleistina iš 
Vokietijos išvežti daugiau 
kaip desėtką markių.

Apskaitoma, kad vienuo
lynai ir įvairios kitos kleri
kalų organizacijos slapta iš
siuntė užsienin iki 2,500,000 
markių, skolų atsiteisimams 
ir kitiems tikslams. Markė 
dabar skaitosi virš 40 centų 
amerikoniškais pinigais.

Apart nuteistos “sesers” 
Werneros, sėdi kalėjime, 
laukdami teismo, dar 40 vie
nuolių ir kunigų už tą ”ek- 
onominę išdavystę” prieš 
Vokietiją. Išvaduot n u s m e r k tųjų

Darbininkai Visų Šalių,

N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Islaimesite 

Pasaulį!

10,000 Hitlerininkų Demonstravo Priešais 
Lietuvos Konsulatų Karaliaučiuj; Pasieny 

Sutelkta ir Priruošta Lietuvos Armija
KAUNAS. — Lietuvos 

Augščiausias Teismas už
tvirtino mirties bausmę ke
turiems Klaipėdos hitleri
ninkams, kuriuos pirmiau 
karo teismas nusmerkė su
šaudyti. Nusmerktųjų var
dai—Emil Boll, Walter 
Preiss, Heinrich Wannagat 
ir Emil Lepa. Jie buvo nu-j jb 
kaltinti už tai, kad darė su- ’ # I

mokslus atplėšti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos ir su \ 
Hitlerio talka prijungti jį. 
Vokietijai. Negana to. Jie 
tiesioginiai dalyvavę nužu-1 
dyme Jurgio Jesučio, kaipo i 
savo išdaviko. Jesutis pir
miau pats su naziais išvien 
veikė, bet paskui “atsiver
tė” ir išdavė Lietuvos val
džiai buvusius savo sėbrus. 
Nužudyto Jesučio lavonas 
buvo įmestas į Jūros upę.

Del mirties nuosprendžio Lietuva 
užtvirtinimo, včl hitlerinin- jka]tintiems’ apart barono

galvas, kaip pranešama, 
darbuojasi ir Anglijos poli
tikai, bent šiuo tarpu neno
rėdami karo tarp Vokieti
jos ir Lietuvos.
Siena Kariškai Saugojama

TILŽĖ. — Tiltas tarp 
Klaipėdos krašto ir Vokie
tijos apstatytas Lietuvos ka
reiviais, kurie ginkluoti 

; kulkasvaidžiais, šautuvais 
|ir kitais karo pabūklais. Iš 
: Vokietijos pusės sudrūtinta 
hitlerininkų sargyba. Kaip 

i Lietuva, taip Vokietija su
traukė desėtkus tūkstančių 
savo kareivių į pasienį.

Kalėjimas 87 Naziam
■■»

Lietuvos A u g š č i ausias 
Teismas taip pat užtvirtino 
nuteisimą kalėjiman 87 
Klaipėdos hitlerininkų, kaiv- 
no dalyvių sumokslo prieš 

Tačiaus Visiems 
U.Z/L v u Lininiu, vci nivici inni" ■ 
kai kelia audrą Vokietijoj, 
nrieš Lietuvą. Karaliau
čiuje jie penktadieni ant 
greitųjų suruošė 10,000 de
monstraciją prieš Lietuvos 
konsulatą, visaip grūmoda
mi Lietuvai atkeršyti.
Provokacijos Daroma ir 

Prieš Sovietų Sąjungą
Nazių spauda, kurstyda

ma gyventojus prieš Lietu
vą, sykiu daro provokacijas 
nrieš Sovietų Sąjungą. Ra
šo, būk Lietuvos vyriausias 
teismas užtvirtino mirties 
nuosprendi • prieš keturis 
klaipėdiškius nazius su “ži
nia ir pritarimu” Sovietu 
Rusijos. Nazių valdininkai 
ir laikraščiai sužiniai me
luoja, būk ‘Sovietai nori 
tuom nuosprendžiu iššaukti 
Vokietiją karan prieš Lie
tuva, kad paskui galėtų ją 
apginti ir Vokiečiūs užpulti. 
Hitlerininkai išmislioja, būk 
Sovietai, padarę tarpsavinio 
a p s i g y n i mo sutartis su 
Francija ir Čechoslovakija, 
dabar “mata sau progą” 
sukriušinti Vokietiją.
Veikiausia Būsianti Dova
nota Nusmelktiems Gyvybė

KAUNAS. — Jeigu “pre
zidentas” Smetona nepakei
stų mirties nuosprendžio, 
tai keturi minimi naziai bū
tų sušaudyti bėgyje 24 ’va
landų. Patys nusmerktieji 
nenorėję duoti Smetonai 
prašymo, kad pasigailėtų; 
bet jų advokatai vis vien 
kreipiasi į Smetoną. Ta
čiaus, spėjama, kad ir be 
pasigailėjimo prašymo Sme
tona dovanotų jiems gyvy-

ivon de Roppo, sutrumpino 
bausmę nuo 8 iki 6 metų, 
kaip pranešama iš Rygos. ■.

SMETONA DOVANOJO 
GYVYBĘ 4 NAZIAMS 
KAUNAS.—Keturi Augš- 

čiausio Teismo nusmerkti 
mirtin Klaipėdos hitlerinin
kai atsisakė prašyt prezi
dento Smetonos pasigailėji
mo, tvirtindami, kad jie bu
vę nekalti sumoksle prieš 
Lietuvą. Bet Smetona do
vanojo jiems gyvybę, pakei
sdamas mirties bausmę ka
lėjimu iki gyvos galvos.

Yra suprantama, kad tuo- 
mi Smetona norėjo pasiro
dyti “džentelmanu” ir bent 
kiek sušvelninti santijdus 
tarp Vokietijos ir Lietuvos. 
O tie santikiai pastaruoju 
laiku buvo pasidarę pavo
jingai aštrūs, taip kad per 
kelias paskutines dienas vi
siškai buvo uždarytas rube- 
žius tarp Lietuvos ir Vokie
tijos.

(Ši žinia gauta po to, kai 
jau buvo sustatyta plates
nis pranešimas apie Lietu
vos Augščiausio Teismo pa
tvirtinimą mirties bausmės 
minimiems naziams.)

GARU NUŠUTINTI 5 
DARBININKAI

PROVIDENCE, R. I. — 
Eksplodavus gariniam kati
lui Olnėyville Wool Combing 
fabrike, karštas garas pavo
jingai sušutino 5 darbinin
kus. Du, veikiausia, mirs.
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Dalykų Padėtis Prastėja
Suvestoji sąskaita už šių metų pirmą

jį bertainį parodo, kad fašistų valdomos 
Vokietijos užsienine prekyba už minėtą 
laikotarpį turėjo 149,000,000 markių de
ficito. Na, o pereitais metais per tą patį 
laiką jos deficitas buvo 53,000,000. Šie
met, vadinasi, dalykai kur kas prastesni.

Už balandžio mėnesį, sako pranešimai, 
Vokietijos užsieninė prekyba taipgi turi 
didelį deficitą, tiktai jis kol kas nepa
skelbiamas.

Kad padengus tą deficitą, Hitlerio val
džia planuoja naują “vidujinę paskolą,” 
kuri sieksianti apie 500,000,000 markių.

Tas viskas rodo nepaprastai didelį gy
venimo sunkėjimą, žinoma, pirmiausiai 
darbininkų klasei, biednuomenei. O tas 
gyvenimas jau ir taip labai sunkus.

Neįstabu, kad fašistuos prasideda nau
ji šniukštėjimai ir kalbos apie naują 
“kraujo pirtį.”

Reakcingiausias Įstatymas Bus 
Lietuvoj

bebus ruošiamajame spaudos įstatyme. Ir 
praktikoje, kai paaiškės, kad kurio perio
dinio leidinio oficialusis redaktorius yra 
tik fiktyvus ir kad redaguoja kitas as
muo, tai toks “redaktorius” galės būti at
statytas, o nepaklausius, galės būti ir leidi
nys uždarytas. Redaktorium galės būti tik 
išėjęs nemažiau kaip Lietuvos aukštesniąją 
mokyklą, arba išlaikęs lietuvių kalbos ir 
Lietuvos istorijos egzaminus iš mūsų aukš
tesniosios mokyklos kurso.

Fašistų valdžia gali bile kada paliepti 
laikraščio redakcijai įtalpinti laikraštin 
tą ar kitą pareiškimą ir net tam tikro
mis raidėmis, kuriomis valdžia palieps. 
Redakcijoj dirbą darbininkai ir vedą tam 
tikrus skyrius, turės būti atsakomingi 
prieš valdžią už tų skyrių turinį. Po
draug, nustatoma ir bausmės, kuriomis 
bus nepaklausą redaktoriai baudžiami.

Ši{ie ir kiti fašistų valdžios pasimoji- 
mai yra daromi. Jais mierijama dar 
griežčiau suvaldyti laikraštiją ir viso
kius leidinius. Pasirodo, kad Smetonos 
režimas negali pakęsti net ir jam prisi
laižančiųjų liaudininkų ir klerikalų tūlų 
žnibtelėjimų. Jis trokšta sustatyti savo 
žmones (atvirus fašistus) visur ir su jais 
išvien engti Lietuvą.

Kiek tai liečia revoliucinę darbininkų 
spaudą, tai jai, žinoma, del to nėra jokios 
baimės, kadangi ji yra leidžiama palė- 
pyj, ir todėl nepaisydama skelbia Lietu
vos darbininkams nuogus faktus, šauk
dama juos organizuotis ir padaryti galą 
išnaudotojų sistemos viešpatavimui. Lie
tuvos darbo žmonės, vadovaujami Lietu
vos Komunistų Partijos, padarys galą 
fašistų režimui ir su tuo, aišku, visokiem 
reakcingiem įstatymam, išleistiem saugo
ti jį!

Virš 600 Naujų į ALDLD Narių!

IMIGRANTŲ PROBLEMOS
Už Dyką Sėklos ir Augalai

Klausimas: — Ar federa- 
lė valdžia vis dalina sėklų 
ir nekuriu augalų prašyto
jams už dyką? Jeigu ne, tai 
kur aš galiu gauti informa
cijų apie sėklas?

Atsakymas: — Suv. Vai. 
Agrikultūros Departmentas 
1923 m., jau sustabdė dali
nimą sėklų ir augalų už dy
ką. Bile ūkininkas arba dar
žininkas gali tau pasakyti, 
kur galima nusipirkti gerų 
sėklų ir augalų. Gali gauti 
tokių informacijų per savo 
valstybės agrikultūros kole
gijos Extension Service.

dotis šituo aprūpinimu.

Smetonos suskiai Kaune mano, kad 
esamoji padėtis Lietuvoj yra perdaug 
laisvą, todėl jie nori ją*labiau suveržti. 
Fašistų cenzūra, pritaikyta spaudai, es
anti perdaug “liberališka,” todėl “teisin
gumo” ministeris šilingas gamina įsta
tymą, sulyg kuriuo bus reguliuojama vi
sokis spausdintas žodis Lietuvoj. Pasak 
paties Šilingo, šis įstatymas gaminti jau 
įpusėta ir jis, be kitko, apims sekančius 
dėsnius, pasak “Lietuvos Aido”:

...spaustuvei steigti, kaip numatyta spau
dos įstatymo projekte, bus reikalingas vi
daus reikalų ministerio leidimas. ,Bus rei
kalaujama, kad kiekviena spaustuvė turėtų 
savo vedėją ir kad spaustuvės vedėjas žo
džiu ir raštu mokėtų lietuvių kalbą. Tas 
jo mokėjimas galės būti patikrintas prieš 
leidžiant jam būti spaustuvės vedėju. Jei
gu numatytas kurios spaustuvės vedėjas bus 
netinkamas valstybės ir tautos saugumo at
žvilgiu, vidaus reikalų ministerija galės jį 
atmesti. Taip pat, jeigu eidamas savo par- 

. eigas spaustuvės vedėjas ilgainiui iškryps 
iš valstybės ir tautos saugumo normų, vi
daus reikalų ministerija galės pareikalauti

• atstatyti jį iš spaustuvės vedėjų. Valstybės 
ir tautos saugumo sumetimais vidaus reika
lų ministeris galės ir pačią spaustuvę užda
ryti.

Be to, spaustuvės turės žiūrėti, kad be 
fašistų leidimo neišeitų iš jų nei vienas 
spausdinys. Bus reikalaujama, kad kiek
vienas laikraštis vartotų tiktai tokią ra
šyseną,. kokios reikalaus smetonlaižiai. 
Podraug bus reikalaujama ir to, “kad 
spauda nebegalėtų tvirkinti tautos.”

Toliau:
PeAodinio leidinio turės būti nurodoma 

politikė linkmė.. .veiklioji politika, tautos 
gyvenimo ir siekimų didžiosios linijos, esmi
nis Valstybės tvarkymas yra visos tautos 
bendras reikalas, vyriausybės tvarkytinas.

Koks nors girtas Smetonos bernas pa
diktuos, ką ir kaip turi rašyti kiekvienas 
redaktorius. Kas gi sulyg tuo įstatymu 
galės būti redaktorium? Ten pat atsako
ma:

Redaktorium galės būti tik tas, kas iš 
tikrųjų redaguoja periodinį leidinį. Vadina
mo atsakomojo redaktoriaus ir sąvokos ne-

Rochester, N. Y.
L. Pruseilca Norėjo Sau Pra
kalbas Susirengti Rochesteryje

H * Jisai prisiuntė laišką Petrui 
Bugailiškiui, prašydamas, kad 

•jam surengtų prakalbas. Bu-

Amerikos Lietuviu Darbininku Litera- v
tūros Draugija pereitam savo vajuj už 
naujus narius gavo virš 600 naujų narių, 
kurių tarpe geras nuošimtis yra jauni
mo. ALDLD Centro Komiteto sekreto
rius, d. Šolomskas, pareiškia, beje, kad 
viso naujų narių bus gauta virš 700, bet 
iki šio laiko dar ne visos kuopos juos su- 
siuntė.

Tai labai džiuginąs dalykas. Tai, beje, 
parodymas, kad norint, galima gauti nau
jų narių į mūsų organizacijas, nepaisant 
tų sunkių sąlygų, kuriose mes randamės. 
Tai parodymas mūsų įtakos augimo dar
bininkuos. Tai parodymas pakairėjimo 
lietuvių darbininkų masių.

Jei vajuj būtų dalyvavę visos kuopos 
ir jei bent trečdalis organizacijos narių 
būtų darbavęsi, tai be abejo, būtum gavę 
keleriopai daugiau naujų narių, negu ga
vome. -i

Šiemet ALDLD švenčia savo 20-meti- 
nes sukaktuves. Šis mūsų proletarinis 
žibintas, todėl, privalo būti juo labiau su
stiprintas; turime gauti daugiau naujų 
narių, daugiau darbininkų į josios eiles.

Be to, reikalinga susirūpinti juo dides
niu platinimu tų ALDLD knygų, kurių 
organizacija dar turi. Negalimą nei vie
nai dienai pamiršti ir platinimas ALDLD 
teoretinio organo “Šviesos” ir “Laisvės”, 
kuri per tuos 20 metų organauja orga
nizacijai.

Smetoniškai!
“Lietuvos Žinios” už bal. 30 dieną įdė

jo pranešimą:
Ryt “Lietuvos žinios” Neišeis.

Tai ir viskas! Kas buvo pasakyta po 
. šituo antgalvuku, cenzūra iškando, todėl 

palikta tuščia vieta.
Kodėl “Lietuvos Žinios” neišėjo už Pir

mąją Gegužės? Matomai todėl, kad tai 
buvo Pasaulio Darbininkų Kovos die
na—Pirmoji Gegužės. Veikiausiai “Liet. 
Žin.” spaustuvės darbininkai nusitarė-tą 
dieną nedirbti. Bet rašyti laikraštyje 
apie tai nevalia! Tai būtų netautiška!

Tokia ta idiotiška Smetonos tvarka!

gailiškis, gavęs laišką nuo to-] 
kio “didelio” žmogaus ir dar 
žadančio pamokslą pasakyti, 
puolėsi prie Vieno, prie -kito 
su tuo laišku, prašydamas, kad 
kas nors jam padėtų surengti 
Pruseikai prakalbas. Pritarėjų, 
negaudamas, tūlam laikui ap
rimo. Bet štai gegužės 14 d.,

1935, v€l išlindo, kaip yla iš 
maišo, Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijos susirinkime.

Bugailiškis pats yra draugi
jos komitete, buvo prisikalbi
nęs pirmininkę ir raštininką ir 
norėjo pravaryti tarimą, kad 
Draugija surengtų Prūseikai 
prakalbas. Leista ant balsavi-

ūkių Apgyvenimas 
Kanadoje

Klausimas: — Suprantu, 
kad nedirbantieji gali apsi
gyventi ant Kanados ūkių. 
Ar galima gauti informaci
jų apie skaitlius ir kitas in
formacijas apie tokius 
ūkius?

Atsakymas: —Per metus, 
baigiant kovo 31 d., 1934 m. 
Kanados valdžia išsiuntė 
net 5,415 šeimynų ant ūkių, 
bet tik 2,954 šeimynoms tei
kiama-ilgo laiko paskolos 
nevirš $1,800 del kiekvienos 
šeimynos. Pabaigoje 1934 
m., dar 3,000 šeimynų, kurių 
galvos nedirbo, išsiųsta ant 
ūkių. Department of Immi
gration and Colonization, 
Ottawa mieste prižiūri šitą 
darba. Tik Kanados nuola- 
tiniai gyventojai gali nau

Agitacijos; Fondas
Antra Auka iš Chicagos.
Sekamas laiškas kalba 

pats už save:
“Gerbiami Draugai:

“Čia prisiunčiu 5 dolerius 
del Agitacijos Fondo, kurie 
buvo surinkti Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo An
tro Apskričio konferencijoj 
gegužės 12 dieną, Roselan- 
de. Aukos buvo renkamos 
dviem tikslams: džianito- 
riams ir Agitacijos Fondui. 
Surinkta $10 ir padalinta 
per pusę.

“Nemanykite, kad tai pa
skutinė auka nuo Chicagos 
darbininkų.

“Draugiškai,
A. Deikienė.”

Mes ir nemanome, kad tai 
paskutinė., Jau aną sykį pa-

Veliausias atvaizdas žy
miausio pasaulio proletari- 
• nio rašytojo Maksimo Gor

kio

mo, ar rengti Pruseikai pra
kalbas. Už rengimą balsavo 
pirmininkė, raštininkė ir kasie- 
rius Bugailiškis, o prieš rengi
mą jam prakalbų balsavo visi 
buvę susirinkime.

Tai matai, Petrai, netaip 
lengva gauti draugiją ^sureng
ti prakalbas darbininkų judėji
mo ardytojui Pruseikai.

Narys.

Svetur Gimę Nariai 
Kongrese

Klausimas: — Kiek narių 
Suv. Valstijų Senate ir At
stovų Bute yra sveturgi- 
miu ? v

Atsakymas: — Pagal in
formacijų, tai keturi iš 96 
senatorių (James Cousens 
iš Michigan, James E. Mur
ray iš Montana, Robert F. 
Wagner iš New Yorko ir 
James J. Davis) gimė sve
tur. Iš Atstovų Buto 435 na
rių, tai 10 gimę svetur, du 
Vokietijoj, vienas, Austrijoj, 
vienas Čechoslavakijoj, vie
nas Danijoj, vienas Airijoj, 
vienas Italijoj, vienas Len
kijoj, vienas Škotijoj ir vie
nas Švedijoj.

Ar Vėžys Išgydomas?
Klausimas: — Gydytojai 

man pasakė, kad aš vėžiu 
sergu. Ar yra kokios nors 
pagelbos šitai ligai?

Atsakymas: — Bile rūšies 
vėžys yra neišpasakytai 
rimta liga, kuri reikalauja 
kuogeriausio pagydymo ir 
sakoma, kad šiandien, jeigu 
į laiką paimta, tai yra išgy
doma. American Society for 
the Control of Cancer išlei
do knygutę, kuri sako, kad 
net 24,440 žmonių vėžiu ser
gantieji išgydyti per trijų 
metų laiką.Tas inima vėžį 
pilvo, odos, kaulų, krūčių, 
kepenų, ir t.t.

Rijos ponus, kurie nori pasi
glemžti Lietuvą ir sunaikinti 
jos nepriklausomybę. Tą šian
dien visas svietas gali matyti. 
Tai dabar man atrodo, kad ko
munistai ir šiaip progresyviški 
žmonės tikrai stovi už Lietuvą, 
kaipo kraštą ir aš sutinku su jų 
nusistatymu.

Na, o mūsiškiai ne kartą 
sakė, kad tik jie stovi už Lie
tuvą, tačiau dabar visi pakėlė 
rankas, kad neužgirti Suvažia
vimo prieš karą ir fašizmą. Tai 
negražu taip daryti mums lie
tuviams. Mes turėtumėme rem
ti tokius suvažiavimus prieš 
karą ir fašizmą, nes mūsų visų 
turėtų būti bendri reikalai. 
Jeigu karas įvyktų, arba jeigu 
fašizmas užeitų, tai ir mūsų 
vaikams nebūtų ramybės, ne
žiūrint, kad ir katalikiškai ar
ba tautiškai nusistatę butume. 
Vis tiek imtų mūsų sunkiuos 
varguos išaugintus ir žudytų. 
Mes galime gerai prisiminti 
pereitą karą, kiek jaunuolių 
žuvo ir kiek likos užnuodyta 
gazais. Daugelis pargrįžo iš 
karo be kojų ir be rankų pa
čioj savo jaunystėje ir pačiam 
savo gyvenimo gražume. Kaip 
sunku jiems žiūrėti į save ir 
laukti gyvenimo pabaigos!

Senas Kliubietis.

So. Boston, Mass.

ŠYPSENOS

Motina: “Tėvai, imk pei
lį ir paskersk tą kiaulę, ji 
jau trečią syk įsilaužė į viš- 
tininką ir sukramtė penkias 
dešimts viščiukų.”

Jonukas (aštuonerių me
tų): “A, a! Tai dabar aš ži- 

i'nau, kodėl Berlyno naziai 
i net į svetimas šalis lenda ir 
žudo žmones.”

Tėvas: “O kodėl, Jonuk?”
Jonukas: “Todėl, kad jie 

labai daug kiaulienos val
go.”

Fa r m orka.

stebėjome, kad mūsų kovin
gi draugai Chicago j mokės 
įvertinti svarbą Agitacijos 
Fondo rėmimo. Buvome ne- 
suvilti. Labai ačiū LDS ] 
apskričio k o n f e r e nei jos 
draugams ir draugėms, ku
rie aukojo šiam svarbiam 
tikslui. Šitą gražų pavyzdį 
turėtų pasekti ne tik Chica
gos, bet visų kolonijų susi
rinkimai ir konferencijos. 
Prie kožnos progos prašome 
draugus atsiminti Agitaci
jos Fondo reikąlus.

J.V.K.P. Liet. Frakcijų 
Centro Biuras,
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Gegužės 22 d., 8 vai. vaka
re, Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas šaukia masinį su
sirinkimą. Apart kitų, kalbės 
garsus veikėjas ir kovotojas, 
Richard B. Moore. Šio susi
rinkimo tikslas užprotestuoti 
prieš terorą Gallup, N. M. ir 
persekiojimus darbininkų ki
tose vietose.

Visus. Lietuvius raginame 
dalyvauti. Susirinkinias įvyks 
Ruggles Hall, kampas Ruggles 
St. ir Washington St.

Komisija

Paryžius. — Staiga nu
puolė Paryžiaus miesto bo- 
nai. Tai ženklas naujo pra
sidedančio finansinio krizio 
Franci j o j.

Ant Klausimo ir Atsakymas
Braniutė: “Steputi, ar tu 

pripažįsti, kad gražus vei
delis merginai turėti tai yra 
jos turtas?”

Stepas: “Gal kuomet ir 
buvo taip. Tačiaus tik jau 
ne dabartinėj gadynėj.”

Braniutė: “Tai kodėl, 'Ste
puti ?”

Stepas: “Todėl, kad šiose 
dienose, jei atrodo merginos 
gražus veidas, tai ne jai le
mia tas turtą, bet kompa
nijai, kuri išdirba įvairius 
dažus ir miltelius.”

Mokslaineje
Mokytoja: “Jonai, tu iš

dykėli! Jei tavo tėvas žino
tų, kaip tu mokiniesi, tai aš 
neabejoju, kad jis iš rūpes
čio pražiltų.”

Mokinys: “Tas nepadary
tų jokios reikšmės.”

Mokytoja: “Kodėl?”
Mokinys: “Nes jis visiš

kai jau plikas.”
J. J. Butkus.

Lawrence, Mass.
Gegužės 3 d. atsibuvo L. K. 

Kliubo susirinkimas. Beskai
tant laiškus, buvo skaitytas 
laiškas nuo J. Siurbos, tai yra, 
nuo LDS, reikale šaukiamo 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Visuotino Suvažiavimo. Kvie
čiamos dalyvauti visos organi
zacijos be skirtumo pažiūrų. 
Man rodosi, kad tai yra labai 
svarbus suvažiavimas prieš ka
rą ir fašizmą ir kad padėti 
Lietuvos žmonėms išsikovoti 
sau teises. Bet mūsų Lawrence 
tūliems kliubiečiams, o ypač 
pačiam pirmininkui, matyt, ne
labai svarbu, nes jis daugiausia 
kalbėjo prieš delegatų rinki
mą. Matyt, mūsų pirmininkas 
labai palinkęs prie fašistų, nes 
jeigu būtų nors kiek jiems 
priešingas, tai taip nebūtų agi
tavęs prieš tą suvažiavimą.

Man būnant tautiško nusis
tatymo ir skaitant “Vienybę” 
ir “Tėvynę,” daug teko matyt 
rašant apie komunistus, būk 
jie priešingi Lietuvai arba 
Lietuvos n e p r i k lausomybei. 
Bet dabar gerai pastebėjau, 
kad netiesą tie laikraščiai rašo 
prieš komunistus. Kiek aš ma
čiau tame Kliubo susirinkime, 
tai visi progresyviai balsavo 
už Suvažiavimą arba už pro
testą prieš Hitlerį ir prieš Len-

DR. JT. X KAAKIAUČIUS 
171 Lake Street Newark, M. X

Telephone: Humboldt X-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

HEMOROJAI

Drauge gydytojau, jūs man 
davėt vieną daktarišką pata
rimą per laikraštį “Laisvę”, ir 
tai man išėjo ant gero, ir už 
tai tariu širdingą darbininkiš
ką ačiū. O dabar prašau, 
duokite man ir kitą patarimą. 
Man atsirado apie išeinamąją 
vietą gūželiai, pabrinkę gys
los. Duokite patarimą, ar ga
lima išgydyt be operacijos.

Aš iš vaistinės nusiperku ko
kios ten mosties, tai laikinai iš
nyksta, bet po kiek laiko ir vėl 
atsiranda.

ATSAKYMAS

Tai Jums, Drauge, pradeda 
darytis hemorojai, išplėstos 
apatinės venos. Kai sakot, kad 
Jums laikinai išnyksta, o pas
kui ir vėl atsiranda, tai gali
ma tarti, kad Jums d a nėra 
įsisenėjusių, įsibingėjusių, pa
stoviai išsiplėtusių hemorojų. 
Tokie įsisenėję hemorojai ge
riausia pagydoma įšvirkšti
mais, tam tikrų vaistų įšprica- 
vimais (injection treatments of 
hemorrhoids). Gydytojas kas 
kelios dienos su adata įleidžia 
į tas išplėstas venas kokių su
traukiamųjų waistu. Nuo to 
tos venos ilgainiui susitraukia, 
subliūkšta; kraujas jose sukra- 
šėja, sukepa, ir taip hemoro
jai išnyksta.

i Ir elektros pagelba galima 
1 išnaikinti, hemorojai. Tai yra 
■ taip vadinama electro-coagu- 
; lation of piles, čia jau ne vai- 
1 štai, bet elektros Šiluma su- 
I kepina kraują. Patyręs gydy- 
- toj as gali tuo arba tuo būdu 
išgydyti hemorojus. Tai taip 
yra su “blogais”, įsibingeju- 
siais hemorojais.

Jums, manau, to viso vei
kiausia nereikės. Galite tep- 
liotis kad ir ta pačia mosčia. 
Arba, d^ geriau, šitaip dary
kite. Kas vakaras, prieš gult 
eisiant, įleiskite su mažu švirk
štuku į apatinę žarną po tru
putį alyvos, alyvų aliejaus, * 
gal po keletą šaukštų. Ir da 
galite, ta pačia alyva pavilgę, 
pridėti prie pačių tų gyslų

I medvilnės gabalėlį. Ir tegul 
taip stovi per naktį. Už kelių 
savaičių ar mėnesių gyslos pa
sidarys tęslesnės ir sunorma- 
lės. žinoma, tuo patim tarpu 
turite žiūrėti maisto, kad jis 
jis Jums būtų gyvas, nesuga
dintas, neiškoštas, neišromy
tas. Kad ypač vitamino Al ir 
kitų vitaminų ir mineralų bū
tų pakankamai. Nuo to gys
los esti tęslesnės, elastingesnės 
ir netaip jos genda. Saulės 
šviesa, žuvų aliejus, iodas, 
mielės, na, ir bendrai higijena 
ir gi patartina. Giliai pakvė
puokite, kūliu (ragočium) 
pasivartykite, pasivaikščiokite.
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Brazilijos Biednuomenės Kovos už Duoną, 
Žemę ir Laisvę

4

dir-

RROOKLYN LABOR LYCEUM

DIDEUS NUPIGINTAS

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

ferencija bus laikoma Port 
Carbon, Pa.

Pirmininkas V. šmulkštis,
Sekretorė E. Matuzienė.,

LAISVE

laiko kiekviena me-

ko-

A.LD.LD. ŽINIOS

PROTOKOLAS

vi-

kad pini-

kartu surinkta $48.25.

ir darbuotojams priren- 
pasekmingos demonstra-

P. sekci- 
atsišauke

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

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.

, tai gali 
Bet darbininkai neba- 
Jie organizuosis ir

raportai priimti.
Nutarimai

metų Gegužės Pirma

124 kuopa; Girardville, na
rių turi 11, prižada, kad steng
sis gaut ir naujų narių. Kuo
pa rengia krutumus paveiks
lus
Partijos vieneto naudos. Susi
rinkimus 
nesi.

Kuopų

Motina” del Komunistų

apskričio ko- 
surengti išva- 
Side Parką,

Šlajus 25c.; Zorskis
Navickas 20c.. Viso

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 pokilj. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

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

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

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

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

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

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

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

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

gais skiriama vertės $361.75.

Trečias Puslapis

mes tarpe tu, kurie ja 
ba.”

Tuojaus po skaitymo 
nifesto išėjo į tribūną 
eilė kalbėtojų, kaip F. Man-i žymių asmenų iš 1924 l • _ 1_ _ *J__ A _ • 1 . . -r- -r-» .

ma- 
visa

kia programa, kuris reiškia 
pirmąjį etapą į proletarinę 
revoliuciją. Į šį judėjimą, 
kaip matome, ateina daug 

m.
Rio de Janeiro, 30 d. ko-Jmu, ir pagalinus, Brazilija gabeira, kapitonas A. Oso-j garsiosios L. ,C. Prestes “ko

vo, Sao Caetano teatro salė-i randasi visais atžvilgiais to-ir10’ Mauricio de Lacerda,.limos”,kaip gener. Miguel 
je ivvko 1-sis ANL konge- kioj padėtyj, kad jos istori- Carl° de I^cerda, laivo ko-Uosta, Mauricio de Laserda

Rio de Janeiro, 30 d. ko-’mu

' _____ įmendantas F. Sisson, atsto- ir kiti, kurie vėliaus padėjo
T r kbuąinrriP knutn- vas Rio darb. sindikatų Ho- užkelti į sostą dabartinius 

iracio Voladares, jūrininkų “Lei Monstro”autorius. Jie 
i atstovas kap. Rodriges Gou- dabar prisipažįsta darę klai- 
ivea, kap. Rollim, studentų 
I atstovas L P. Martins ir ki
ti. Carlos de Laserda iš tri
būnos pasiūlė, kad didysis 

i Brazilijos kovotojas už liau- 
i dies laisvę, Luiz Carlos

sas, dalyvaujant dideliam joj nėra tam prilyginimo, 
skaičiui atstovų nuo įvairių, Į ______ ___
pavergtosios Brazilijos liau- ar šito mes norėjome, pir- 
dies masinių organizacijų mųjų apkasų senieji drau-i 
ir šiaip žymių intelektualų 1 gai ? Ar šito troško tie vy-' 
bei kariškių, kovojančių už rai, ką krito šalę mūsų, ku- | 
liaudies teises ir už naciona- j rių atmintis priduoda mums . 
lį Brazilijos pasiliuosavimą tiek energijos? Ar šito mes 
iš po imperialistų jungo. tada troškome, kai barbariš-

Atidaręs kongresą, ANL'koj kulkų simfonijoj eidami 
pirmininkas H. Cascardo,— 
karo laivo “Sao Paulo” ex- 
kofnendantas, suteikė žodį 
žurnalistui B. S. Cabelo, ku
ris perskaitęs kongresui 
prisiųstus sveikinimo laiš
kus, toliau skaitė paruoštą 
manifestą, kurį kongresas 
patvirtino.

Čia paduosime svarbes
nius manifesto punktus, iš 
kurių matysime link kur m> 
statomos ANL veikimo gai
rės. Jame pabrėžiama, kad 
ANL yra plačiųjų masių na- o prie šios bazės—sako ma- j j mo]^s t ą" pasiimt "savo" 
ęionalis judėjimas, kad ji nė- inifestas—jungiasi visos po- j^ga_ revoliucija,
ra ir niekuomet nebus in-.puliarės demokratinės jėgos 
strumentu asmeninės savi

i į ataką šaukėme ‘Viva!’? į 
Ne, ir tūkstantį sykių ne! ; 

> Giliausia klydome. Neklau
sėme teisingo balso...”

Toliaus, manifeste sako, 
kad padarytosios klaidos tu
ri būt atitaisytos per naują 

i kovą. Brazilijos proletaria-
tas, labiau badaujančios vai- |Va(]0S — kova už tos vergi- 
stiečių masės, per savo po- įjos sunaikinimą. Komendan- 
jlitines ir ekonomines orga-jįas gisson savo kalboje pa- 
.nizacijas sudaro fundamen-‘brėžė, kad Brazilijos liaudis 
tale baze ANL, nes tai yra reikalauja: Duonos, žemes 

j dauguma Brazilijos liaudies, j jr Laisves, ir jeigu negaus,

dą ir prižada ištikimybę pa
vergtos liaudies kovai už 
laisvę. Bet ar gali darbinin
kai duoti tokiems pasitikėji
mą, kaip pav. Mauricio de 
Laserda, kuris dirbo Getu-

■ Prestes, nor jam kongrese lio ministerijose iki šiolei,- 
' nedalyvaujant, būtų išrink- kai tuo tarpu net jo brolį, 
tas ANL garbes prezidentu, gerai mums pažįstama drg. 
kas buvo sutikta griausmin- Paula, Getulio žvalgyba iš- 
gu delnų plojimu.

Visų jų kalbose buvo 
smulkmeniškai išnagrinėta 
ekonominė ir politinė Brazi
lijos vergiška padėtis ir iš-

Prieš kongreso uždarymą 
i bendrai kovai prieš bendrą . puvo perskaityta gautos 

liaudos, bet yra tąsa istori- priešą: imperializmą ir vie- !sveikinimo telegramos ir sa- 
niu Brazilijos liaudies kovų tinius didžiuosius žemval- ra§aį darb. sindikatu kultū- 
prieš išlaukinius ir vidaus džius, 
priešus. Pažymėta eilė

’svarbesnių revoliucinių su-!sekamai: 
kilimų, ypač paskutiniais i 
pietais, kur žuvo tiek pasi
aukojusių kovotojų ir tos 
aukos nuėjo niekais. Mani
feste apie Getulio 1930 m. 
revoliuciją šitaip pasakyta: u - - - - -

♦tingai, į senąją revoliucio
nierių grandį ir jų klausia

me: ar neturėjo Luiz Carlos 
Prestes ir jo draugai tiesą, 
kada mums nurodė klaidas, 
į kurias mes įžengėm daly
vaudami 30 metų judėjime, 
kur mes buvom panaudoti 
tam, kad vienas imperializ
mas liko pakeistas kitu. Tie
sa, kad dauguma mūsų, ar 
beveik visi, neklausėme jų.” 

Ir toliaus: 
^“Prabėgusi metai patvir

tino tai, kas su nuoširdumu 
4)uvo pasakyta generolo jgogiją ir garantuojame, kad 
Luiz C. Prestes ir jo Parti-.mūsų kova bus tęsiama ne
jos, kuriai jis priklauso., pertraukiamai, įtemptai, už 
Skaudus per šiuos metus i aiškius, konkrečius tikslus, 
pagyrimas patvirtina tragiš-!kuriais vra: išlaikymas kuo 
ką realvbe: šalis atiduota į .plačiausiu demokratiniu lai- 
nagus užsieninio imperializ-(sviu mūsų liaudžiai, nacio- 
mo sukaustytom rankom irjnalis nasiliuosavimas. nemo- 
koiom: liaudies teisės min-jkant imnerialistam skolų ir 
džioiamos nematvtu žiauru- nacionalizuojant iu imones- 
rųu pagelba niekšiškų įstaty-;užvedimus ir išdalinimas že-

Irinių ir filozofinių organi- 
Manifestas užbaigiamas zaciių, kurios iki tol įstojo 

' ANL nariais.
Ant galo, ANL Vykdomo- 

i jo Komiteto pirmininkas 
skom. Cascardo. remdamasis 
Brazilijos liaudies sentimen-

“...Su mumis, kaip jau 
sakyta, platūs visuomeniniai 
sluoksniai ir atskiri garbin
gi žmonės, kaip Herculino ; Drazmjos liaudies sennmen- 
Cascardo. admirolas sukilti- kuris išreikštas per jos 

Mes kreipiamės vpa-’sio ‘Sao Paul°’ karo laivo... atstovus šiame, kongrese, 
O ten toli, kas kart vis di- ^skelbe Renei; mz. Luiz C. 
dėsnis milžinas savo vertin-' Prestes Brazilijos Garbes 
gurnu, gerbiama ir vis pla
čiau skambanti figūra di
džiausio a n t i i m perialisto

Prezidentu.

C AA V X A .XX pVX XCAXAAXVK, 111^1116

■ koks tik yra gimęs Brazili- vaizdą kylančio .milžiniško 
ioi—Luiz Carlos Prestes.... 
Tai Vilties Jaunikaitis, ne
nuilstamas revoliucionierius 
lir iššaukėjas i sukilimą liau
dies, kuri vedama prie išnai
kinimo per didžiausią prie
spaudą, skurdą ir išnaudoji
mą, v

“Mes pasmerkiame dema-

;anti-imperialistinio ir anti- 
feodalinio judėjimo, su ,aiš-

vare kankinimais iš proto? 
Ne!

Kad ANL ištikrųjų taptų 
vadovu agrarinės anti-impe- 
rialistinės revoliucijos, kaip 
rodo jos pragrama, tai ne
atbūtina. kad pačios ANL 
vadovu būtų B. Kompartija. 
Neužtenka, kad į ANL vir
šūnę pastatomas garbingas 
žmogus, komunistas L. C. 
Prestes, bet reikia, kad d-kų 
org-jos, sudarančios funda- 
mentale ANL bazę, būtų va
dovybėje savo kovingosios 
leniniečių Partijos. Tik ta
da šios kovos laimėjimas bus 
užtikrintas. Neturime už
miršti, kad valdančioji kla
se darys viską, kad ši judė
jimą sunaikinti arba iš
kreipti jį iš teisingos lini
jos per savo agentus, kurie 
ateis i ANL su meiliausiais 
žodžiais. Bet šie demagogai 
nepaiiegs apgauti darbo ma
sių tada, kai bus Komunistų 
Partijos įtakoje.

Tat kovokime už BKP va
dovybe sindikatuose ir kt. 
masinėse darbininkų orga
nizacijose!

(Iš “Mūsų Žodis”)

darbininkų dalyvavo nedaug. 
Gal būt del tos priežasties, kad 
nebuvo gana organizuojama 
ir mobilizuojama lietuviai da
lyvauti. Kita bus svarbi prie
žastis, tai lietuvių kalboje la
peliai buvo išleisti labai vėlai 
ir tik mimeografuoti.

Visos darbininkiškos organi
zacijos buvome padavę gar
sinimą ant radio pas Kisielių. 
Jis negarsino tik dėlto, .kad 
būtent komunistinis parengi
mas. Nors ir buvo apmokė
ta. Prie to, garsinime buvo 
pažymėta, kad rengia ne ko
munistai, bet visos organizaci
jos ir unijos suvienytom spė
kom, nes Gegužės Pirma yra 
visų darbininkų šventė ir Ame
rikos darbininkų įsteigta.

Jei jau būtų nepriėmęs ra
dio stoties gaspadorius, tai bū
tų kitas dalykas, bet kuomet 
Kisielius, kuris dirba tik už 
nuskurusią algą ($10.00 į sa
vaitę) ir jis atsisakė garsin
ti Gegužės Pirmos demonstra
ciją, tai parodo du dalyku. 
Viena, Kisielius yra aklas ver
gas išnaudotojų. Antra, ne
žino, kad Gegužės Pirma yra 
ne komunistų šventė, bet visų 
darbininkų, viso pasaulio. Jie 
toj dįenoj apskaitliuoja savo 
spėkas tolimesnei kovai prieš 
išnaudotojus kapitalistus. Jei 
jau Kisieliui patinka ši bado 
sistema, tai gali ir badauti 
pats, 
daus.
vos prieš skurdą ir badą.

Rep.

rai $3, pasveikinimas “Lais
ves” suvažiavimui $2, viso iš- 
aukota $7. Kuopa gurėjo pa
siuntus delegatą Į Washingto- 
no bedarbių kongresą, turi iš
rinkus delegatus, kurie daly
vauja pavieto bedarbių tary
bos susirinkimuose kiekvieną 
mėnesį. “Darbininkų Kalendo
riaus” išplatinta 20 egz.; kuo
pa turi užsiprenumeravus “Vil
nį”, pinigų turi ižde $8.80, na
rių turi 44; mokančių pilną 
mokestį narių yra 30, šiais me
tais gauta į kuopą naujų narių

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

2Dvicjy Svaru Dėžė 7 fl
6 Skirtingų Rūšių • "c

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Kas Rėme Pirmą Dieną 

Gegužės

Kuomet buvo ruošiamasi 
prie Gegužinės Pirmos demon- 
tracijos, tai reikėjo gana daug 
išleisti pinigų tam darbui. Lie
tuviai darbininkai ir pasidar
bavo neblogai sukėlime pini
gų. čia sužymėsiu tiktai tuos, 
kurie yra mano žinomi, kiek 
aukavo ir kiek kas sukėlė par
duodami štampas (kiuponus) 
delei prisirengimo prie Gegu
žės Pirmos: ALDLD 149 kp.

Iš vidurvakarinių valstijų, kur pereitais metais apsilankė didelė kaitra, vargo 
prispausti žmoneliai vyksta j Alaska laimužės jieškoti. Paveiksle matome vai
zdą San Francisco prieplaukoj—atsisveikina saviškius.

K

$7.00; J. Mickus $1.00; Urla- 
kienė $1.60; Vaitkus $1.60; 
Paneliučka $1.60; Daugirdas 
$1.60; Butviliuke $1.00; M. 
žald. $3.20: viso ALDLD 149 
kp. sukėlė $18.60. Tai geras 
nasidarbavimas mažos kuope- 
]es.

Mieste sukelta sekamai: 
Šmitienė $1.40, Smitas $3.60 
Kuncevičius viena dol. 15c, 
Gegžna $1.60, Potienė 65c., 
Stupelis $1.35, Gružauskas 
$1.60, Pranaitis 40c; Jonaitie
nė 25c.; Puodis $2.15; Kapi- 
kovskis 30c.; Buinauskas 25c.; 
Pelenas 25c.; Zakarevičius 
25c. Viso $15.20.

ALDLD 142 kp. Deliere, N. 
•L, vakarėlyj, aukavo seka
mai: po $1 J. Jokubonis, Sa- 
mulionis ir Petkus, po 50c. V. 
Banelis, šoblickas ir Pranaitis; 
no 25c. A. Karsauskas, Dau- 
lenckas, Moskauskas ir J.’ Ur
bonas; J. X. 40c. Viso $5.90.

Vėliau surinkta Philadelphi- 
ioj; Paneliuskas $2.00; Mile
ris, $1.00: M. žald. .$2.00; 
Mankur. $1; Augelis, 50c.: 
Poška, 50c.; Zubavičius 25c.; 
Klimienė 25 cent.; Fergienienė 
10c.; 
50c.;
$8.55c.

Viso
Varde bendro fronto komiteto 
del Gegužės Pirmos tariu šir
dingai ačių visiems aukauto
jams 
gimė 
ei jos..

šių
Diena buvo pasekmingiausia ir 
didžiausia demonstracija, ko
kios nėra buvę pirmiaus. Dar
bininkų dalyvavo ant Reybum 
Plaza apie 50,000. Lietuvių

Sunkiai serga drauge

Jau kelinta savaitė sunkiai 
serga draugė Veronika Dežo- 
kienė. Ją sužeidė gatvekaris. 
Kuriems laikas ir sąlygos pa
vėlina, draugai ir draugės tu
rėtų aplankyti ligonę. Jos 
adresas yra: 462 N. 6th St., 
Philadelphia, Pa.

Lankytoja

ALDLD 9-to Apskričio Metinės 
Konferencijos

Konferencija įvyko 28 d. 
balandžio, 1935, Najaus sve
tainėj. Shenandoah, Pa. Kon
ferenciją atidarė org. A. že-. 
maitis, 11:30 v. ryte.

Mandatus peržiūrėt paskyrė 
O. Šemerienę ir V. Šmulkštį.

Komisija pranešė, kad da
lyvauja 10 delegatų nuo 
kuopų ir 5 komiteto nariai, 
so dalyvauja 15 ypatų.

P i r m i n i n k u išrinkta 
Šmulkštis, sekretore E. Motu
zienė.

Komitetas pranešė, kad bu
vo surengta drg. D. M. šoloms- 
kui 4 vietose prakalbos. Per 
prakalbas jeigu buvo $15.57, 
išlaidų pasidarė $25.93. Reikė
jo iš iždo pridėt prie prakal
bų surengimo $10.36.

Iždininkė pranešė, 
gų ižde yra $24.33.

Drg. Arminas, K. 
jos organizatorius,
prašydamas pagelbėt pinigi
niai Pirmos Gegužės išlaidom. 
Nutarta paaukot $2.

Kuopų Raportai

159 kuopa, Port Carbon, na
rių turi 12. Susirinkimus laiko 
kiekvieną mėnesį, šiais metais 
gauta 2 nauji nariai į kuopą, 
išaukota Komunistu Partijos 
reikalams $10, “Darbininkų 
žodžiui” $1.50, politiniams ka
liniams $5, viso išmokėta $15.- 
50. Kuopa pinigų ižde turi 
$6.34.

14 kuopa, Minersville, turė
jo 3 parengimus. Pelno paren
gimai davė $53.85. Aukų su
rinkta Lietuvos politiniams ka
liniams ir Agitacijos Fondui 
$15, del bedarbių kongreso į 
Washingtoną—$14.75, gelbėji
mui Tom Mooney $5.25, viso 
aukų surinkta per kuopos na
rius $34.75. Iš iždo išaukota 
Scottsboro jaunuolių gynimui 
$2, Pirmos Gegužės literatū-

Nutarta, kad Pirmos Gegu-1 
žės demonstracijoj Pottsvillėj i 
visi bendrai dalyvautų su kitų ' 
tautų darbininkais ir kad 
moterys darbininkės 
savo iškabą, kaipo atstovau
damos moteris darbininkes. 
Kalbėta daug apie Visuotiną | 
Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimą, kad kaip galint daugiau 
pasiekt organizacijų, kad pa
siųstų delegatus į šaukiamą vi
sos apielinkės organizacijų 
konferenciją 12 d. gegužės. 
Taipgi šiuo reikalu nutarta pa
siųsti atsišaukimas ir į “Tėvy
nę”, S.L.A. organą.

Nutarta pasiųsti proterto 
telegrama kariškam teismui į 
Kauną prieš smerkimą nekal- v 
tų politkalinių. Nutarta, kad 
9-tas Apskritys turėtų vajų 
gavimui naujų narių. Vajaus i 
laikas skirtas nuo liepos iki i 
spalio mėnesio.

Nutarta, kad 
mitetas stengtųsi 
žiavimą į Lake 
kaipo lietuvių darbininkų die
ną.

Surengimas apskričio pikni
ko paliktas apskričio komite
tui. Komitetas išrinktas iš se
kamų draugų: V. šmulkštis, 
O. Šemberienė, Kaunienė, Rų- 
šinskienė, Rušinskas, žemai
tis ir Matuzienė. Sekanti kon-

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskit? 

ir mokestį. Galite mokėti pažto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku- 
turėtų j rios jms Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose parengimuose 
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.

Dviejų dolerių vertės knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAI
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LIETUVOS ŽINIOS PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Austrijos

prisiekę

ištikimai

kovoti prieš

darbininkus.

i daro

Ketvirtas Puslapis

Clevelando Kronika
Ko Clevelando Lietuviai Nori Skipitį atsistoti prieš Clevelan- 

Žinoti iš Rapolo Skipičio? do liet, visuomenę ir atsakyti 
Svarbios Prakalbos Įvyks 
Pirmadienį, Gegužės Mene-

tainėje, 6835 Superior Ave., 
Cleveland, Ohio. Pradžia 8 
Vai. Vakaro. Įžanga Veltui.

Gerbiamieji Clevelando Lietu
viai !

Į mūsų koloniją šiomis die
nomis atvyko iš Lietuvos į 
Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti pirmininkas ponas Ra- į 
polas Skipitis neva tikslu “pa- Į 
gelbėti užsienyj gyvenantiems. 
lietuviams.” Tikras jo tikslas, | 
tai suagituoti Amerikos lietu- , 
vius, kad pasiųstų delegatus į I 
jo atstovaujamos draugijos 
šąjjkiamą viso pasaulio lietu
vių išeivių kongresą Kaune.

Iš oficialių atsišaukimų ma
tome, kad pono Skipičio šau
kiamą kongresą užgiria ir Lie
tuvos dabartinis prezidentas 
Antanas Smetona. Amerikos 
lietuviam gerai žinoma, kad 
Smetonos prezidentu niekas ! 
Lietuvoj nerinko; jis tą galią i 
pasisavino su pagalba fašistų 
generolų ir karininkų gruodžio 
17’d., 1626 m. Smetona dar ir 

J 4 J /1 < * Į šiandien t e b e š e imininkauja 
Lietuvoj, bet neturi pritarimo 
užsienio lietuviuose, tai suma
nė susikviesti kongresan 
delegatus, pakėlimui savo 
styžo užsienyj. 

9

Atvykus p. Skipičiui į 
velandą, viena lietuvių grupė gyrė Amerikos Lietuvių Dar- 
surenge jam priimtuves, kurio- bininkų Visuotiną Suvažiavi- 
se įžangą padarė ne žemą. mą. Kadangi mūsų kuopa dar 
Suprantama, tokiame parengi-’ nedidelė is su finansais silpnai 
me tik siauras pranešimas- | stovi, tai mes delegato negalė- 
prakalbos tegalės būti ir ma- sime pasiųsti taip toli. Bet 
ža lietuvių dalis gali dalyvau- nutarta pasiųsti pasveikinimas 
ti. Tačiau didelė didžiuma yra su dviejų dolerių auka. Lai 
susįinteresayę, kaip šaukiamu gyvuoja Visuotinas Suvažiavi- 
koągresu Kaune, taip ir Lietu- mas prieš Karą ir Fašizmą! 
vos ekonominę ir politine | ---------
būkle. Čia jam nebus laiko at-' Kuopos susirinkimas atsibu- 
sakyti į tuos visus klausimus, vo Workers Club svetainėj, 
kuriais labiausia yra susiinte- Nors buvo per laikraštį gar- 
resavę Clevelando lietuviai. \ sinta, bet susirinkime mažai 
Taigi šiuomi iššaukiame poną draugų dalyvavo. Tai labai ne-

į sekamus klausimus:
1. Ar jo šaukiamam kon

grese Kaune delegatai turės 
teisę svarstyti Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių reikalus?

2. Ar tame kongrese turės 
teisę dalyvauti atstovai
Lietuvos darbininkų ir valstie
čių, kad užsienyj gyvenantieji 
lietuviai galėtų arčiau susipa-

j žinti su jų ekonomine, sociale 
ir kultūrine būkle ?

3. Pagaliau, ar Amerikos lie
tuviai ten 'kviečiami tik pasi-

I klausyti referatų, kuriuos iš- 
■ duos jau išanksto parinkti val- 
’ džios žmonės ?

Šie ir daug kitų klausimų 
bus svarstomi masiniame mi
tinge, į kurį kviečiamas ponas 
Skipitis iii kalbėtojai nuo visų 
sriovių. Visiem bus duota lai
svai išsireikšti savo mintis.

Mitingą rengia Clevelando 
Lietuvių Progresyvių Draugijų 
Komitetas.

Įžanga veltui.
Visus skaitlingai atsilankyti 

| kviečia,
C.L.P.D. Komitetas.

Nashua, N. H.
liet.
pre-

Iš Mūsų Veikimo
Gegužės 6 dieną Lietuvių 

' Darbininkų Susivienijimo 128 
Cle- i kuopa laikė susirinkimą ir už-

I

*

KNYGA “POVILAS JURKA”

Nuo. Red. Prašome draugą 
korespondentą aiškiau rašyti. 
Jūsų raštas taip sunku įskaity
ti, kad jokiu būdu negalima 
išvengti klaidų. Rašykite at
sargiau, trumpiau, pirma pats 
gerai perskaitykite, ką parašė
te ir tt. Tas pagelbės išveng
ti klaidų ateityje.

Montello, Mass
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau

gijos 1935 metų knyga “Povilas Jurka” jau gatava. 
Ji yra net 318 puslapių. Visoms kuopoms ir pavie
niams nariams ją siunčiame.

'Jeigu kuri kuopa arba pavienis narys negausite 
jps, apie tai praneškite Į centrą.

Daugelis kuopų dar nėra prisįuntę į centrą nei 
ųž vieną narį 1935 metų duokles. Daugelis kuopų dar 
lįž labai mažai narių mokėjo. Jos dabar turi subrus- 
ti. Ifnygą gauna tik tie nariai, kurie yra sumokėję 
už 1935 metus arba tikrai žinia, kad jie sumokės.

Knygą leidžiant pasidarė pęmažai skolos, nes 
knyga yra už 1935 piętus, o duokles dar pas tūkstan- 
Čjus narių.

Visi nariai privąlo greitai subrusti mokėti duo
kles, o sekretoriai jas siųsti j centrą. Mes pasitikime, 
kad ne tiktai greitai padengsime skolą, bet bus už
tektinai pinigų leidimui “šviesos” ir ruošimui 1936 
ipctų knygos.

Draugai ir draugės, kurių dar nėra mokėtos 
duoklės už 1935 metus, tuojaus tą atlikite—mokėkite 
Įr siųskite pinigus j centrą.

Nauja knyga privalo tarnauti ir naujų narių ga
vimui į mūsų organizaciją. Kalbinkite sayo ^raggus 
ir draūges į ALDLD!

D. M. ŠOLOMSKĄS,
ALDLD CK Sekretorius.

* < *. » * n*. • u * % i i «. i k <: >.

Kuopa susirinkimus lai- 
kožnp 
svetai-

gerai.
ko pirmą nedėldienį 
mėnesio Workers Club 
nėj, 6 :30 vai. vakare.

žinote,Dabartės, draugai
kad “Laisvės” piknikas įvyks 
liepos 4 d., Maynard, Mass. 
Įžangos-laimėjimų tikietus jau 
turime ir platiname. Mūsų 
miestui paskirta 16 bunčiukų, 
tai yra, už $50. Mes pernai

nuo tuos tikietus išpardavėme, tai- 
turime ir šiemet išparduoti. 
Sekami draugai jau metėsi 
darban: J. Egeris pasiėmė 3 
bunčiukus, Mickevičius 1, B. 
Butimas 2, F. Žukauskas 1, 
J. ir M. Virbickai 2, Senulaus- 
kas 1. Taigi, draugai, dar tu
rime tikietų ant- rankų. Būtų 
gerai, kad ir kiti draugai pasi
imtumėte platinti. Atsišauki
te pas V. Vilkauską.

Vienas iš Visu
Nuo Red. Iš korespondenci

jos apleidome tas vietas, kur 
kritikuojate draugus už nevei
klumą ir taip toliau. Tuos 
klausimus iškelkite kuopų susi
rinkimuose ir ant vietos nuro
dykite klaidas.

Klaidy Atitaisymas
Gerbiama “L.” Redakcija:

Pataisykite klaidą, kuri įvy
ko paskutinėj korespondenci
joj iš Nashua, N. H. Ten pa
sakyta, kad Ignas Kubiliūnas 
sudainavo kelias daineles. Tu
ri būti šitaip: Drg. Kubiliū
nas buvo atvažiavęs ir atsive
žė pianistę jam akompanuoti. 
Bet jis negalėjo dainuoti, nes 
nebuvo piano šitoj svetainėj. 
Tuo būdu rengėjai atsiprašo 
visų, sykiu ir d. Kubiliuno, už 
šitą nemalonų atsitikimą.

Antra klaida padaryta, kur 
kalbėjo J. M. Karsonas, an
tras kalbėjo vietinis P. Nahor- 
ski (Red.). Abudu kalbėjo 
angliškai.

Draugiškai,
Viską Patyręs.

Operetiškas koncertas, atsi
buvęs gegužės 5, kurį surengė 
LDS 67 kp., pusėtinai nusisekė. 
Darbininkiškos publikos į Lie
tuvių Svetainę susirinko apie 
pusantro šimto. Pirmiausią 
Liuosybės Dailės Ratelio Cho
ras, vadovystėje Alb. Pofsiaus, 
sudainavo tris dainas. Po to 
pirmininkas St. Baronas per
statė Candido Canforą, kuris .t' ■■ ■
lavintų balsu puikiai pasirodė. 
Publiką iššaukė antru kartu. 
Menkeliūniūtė savo layintų 
balsu gerai atsižymėjo, buvo 
iššaukta po kelis sykius. Taip
gi abudu sulošė iš operos “Ka- 
valeria Rųsticana” 4-to akto.

Prie to buvo ir vietinių solis
tų. M. Milteniųte, Z. Vaitkai- 
tė ir A. Krušas. Pąstarajapi 
piapų akompapavo Žabaraus- 
kaitė, o šiaip visą vakarą vi-
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siems pianu akompanavo J. 
Yarmolavičiutė, iš Norwood, 
Mass. ,

Šitas koncertas publikai pa
tiko. Matomai, programos da
lyviai buvo gerai prisirengę.

Tą pačią dieną šio koncerto 
plakatus G. Šimaitis dalįno 
prie bažnyčios išeinantiems 
žmonėms. Bet jo vienas pažįs
tamas K. Grigas ėmė ant jo 
garsiai bartis ir varyti šalin. 
Tuomet G. š. jam paaiškino, 
kad čion nieko blogo, tik gar
sinimas gero koncerto. Į jų 
garsinius barnius kiti parapijo- 
nai darbininkai nekreipė jo
kios atydos, su ‘šypsą ėmė pla
katus, matomai, jau praėjo tie 
laikai, kad del plakatų dalini
mo iškeltų muštynes. ALDLD 185 KP. NARIAM

Kapsuko Paveikslai

Binghamton, N. Y

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas

savo

yals- 
apie

SEREDŽIUS
Bedarbių Išstojimas

Kovo mėn. 18 d. prie 
čiau valdybos susirinko Lietuvos Darbininkės ir Poniutės

Ši knyga turi 152 puslapiu. Ją išleido L.D.S.A. 
Jos kaina 25 centai. Dabar tik 15 centų. Šioje kny
goje aprašoma kaip Lietuvoj darbininkės gyvena ir 
kovoja, taipgi kokioje padėtyje yra poniulės.

Tel. Locust 6100.

ADVOKATAS
J. GEORGE LIPSIUS

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą: 
Building

Lietuvių Piliečių Savišalpos 
Kliubas laikytam mitinge, 2 
dieną gegužės, gavo laišką, 
kaipo pakvietimą dalyvauti 
Visuotinam Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavime, kuris 
įvyks birželio 30 ir liepos 1, 
1935, Cleveland, Ohio, šiam 
Kliube yra pažangių darbinin
kų, bet kažin kodėl bė jokio 
svarstymo laišką atmetė. Tas 
labai negerai. Kova prieš ka
rą ir fašizmą turėtų apeiti 
kiekvieną darbininką, ir kiek
vieną organizaciją, kurioje 
priklauso darbininkai.

Šalna.

Tai Bus Šaunus Pasižmonė- 
jimas

Apie rochesteriečių atvažia
vimą kalba daug kas. Ir kal
ba iš geros pusės. Kiek sykių 
rochesteriečiai čia buvo, tiek 
sykių mūsų publika turėjo kuo 
pasigrožėti. Jie geri daininin
kai, j re geri lošėjai.

25 d. gegužės teks girdėt jų 
jaunimo chorą dainuojant, 
teks girdėti solistus—Edną 
Vaivodaitę ir B. Brooks; teks 
girdėt duetą, kvartetus ir 
merginų oktetą. O dar ppiedo 
—komediją vaidinant.

Jaunimas domisi šokių or
kestrą, kurią irgi rochesterie
čiai duos.

Po šokiais—vakarienė, čia 
vėl bus ir dainų, bus ir kalbų, 
ir juoko.

Įžangos bilietas į tą visą ge
rą—$1.00. Kas vakarienėje ne
dalyvaus, tiems tik 40c. Bet 
kas čia įsismaginęs norės ap
leisti svetainę, žinodamas, kad 
svečiai joje liekti. Liksis ir vie
tinė publika drauge.

Patarimas: Įsigykite iš ank
sto dolerinius bilietus, kad ko
misija žinotų kiek, maž daug, 
bus dalyvių vakarienėje.

“AĮAČIO-KEĘŠTO EILES” 
ir J. Baltrušaičip 

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

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

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Sęnęcą Stf PittsĮ»u|*gh (1Q) Pa.

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

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

46 Tęn Ęyck ?t., Brooklyn, N. Y,

KAUNAS
Visomis Jėgomis Trukdo 

Bendram Frontui
“Qrt” profesinės mokyklos 

administracija labai blogai ap
sieina su mokiniais. Vyresnių
jų klasių mokiniai atlieka daug 
užsakymų, bet jiem algos ne
moka, o primeta premijų. Kas 
tik užsistoja mokinių reikalus, 
tam tuoj nutraukia premijų 
davimą. Už kiekvieną smųlk- 
jpenį meta iš darbo, stato blo
gų pažymių, ąĮįma pietus ir tt.

Kad sėkmingiau kovot už 
geresnes darbo ir mokymus są
lygas, kairieji jaunuoliai šau
kė į bendrą frontą ir išrinkt 
mokinių tarybą. Mokiniai iš
rinko tą mokinių organą, į ku
rį įėjo įvairių pažiūrų jaunuo
liai. Bendra kova daug padėjo 
mokiniams, nes privertė dau
giau skaitytis su jais.

Tuomet sionistų — socialis
tų ir kitų, organizacijų yadai 
ranka į ranką su administra
cija iš visų pusių ėmė bombar- 
dųot bendrą fron. Tie jų vadai 
pradėjo šaukt savo narių susi
rinkimus ir juos priverst atsi
sakyt nuo bendro fronto, kaip 
lygiai nuo mokinių tarybos, 
kurioj jie mato bendro fronto 
organą. Taip jie. stengias žūt 
būt suąrdyt mokinių bendrą 
kovą ir tuom padėt adminis
tracijai dar daugiau spaust 
mokinius. Tas aiškiai rodo tų. 
socialistų vadų tikrąjį veidą.

Iš Technikos Mokyklos
Neseniai Technikos mokyk- 

klos pedagogų taryba svarstė 
mokinių paduotus ' prašymus 
paliuosąvimui nuo mokesčių 
už mokslą. Oficialiai paliuo- 
suoti gali būt tik tie, kurie 
gerai mokosi ir yra neturtingi. 
Bet aišku, kad neturtingas 
mokinys neturi pakenčiamų są
lygų mokytis ir dėl to turi iš 
kai kurių mokslo dalykų ne
patenkinamus pažymius. To
dėl iš neturtingų mokinių be
veik niekas nepaliuosuojamas 
nuo mokesčio.

Mokesčio už mokslą nemo
ka tas, kurio tėvai provincijoj 
turi 40 arba daugiau liek, že
mės. Tokie gali neturėt nepa
kenčiamų pažymių, nes turi 
geras sąlygas mokytis. Be to 
jie dar nesidrovi pristatyt nuo 
valsčiaus viršaičio “neturtingu
mo” liudijimą.

Nesumokėjusieji išvaromi iš 
mokyklos, kol jie negauna pi
nigų. Mokinys, praleisdamas 
pamokas, kitą pusmetį vėl mo
kosi nekaip. Be to, jis, sumo
kėjęs pinigus, nevalgo visą 
mėnesį pietų. Aišku, kad to
kiomis sąlygomis nieko gero 
nepasieks. Daugumas iš netur
tingų mokinių turi pasitraukt 
iš mokyklos. Mes turim kovot 
prieš tokią tvarką. Mes turim 
reikalaut, kad visi neturtingie
ji mokiniai būtų paliuosuoja- 
mi nuo mokesčio už mokslą. 
Skautų ir Jaunalietuvių orga
nizacijos nieko nepadės, nes 
jų vadai tik palaiko tokią tvar
ką. Visi neturtingieji mokiniai 
be pažiūrų skirtumo turim ben
dromis jėgomis kovot už 
reikalavimus.

70 bedarbių, jų tarpe ir jau
nuolių ir reikalavo darbo. Vir
šaitis liepė ateit už 2 dienų. 
Dviem dienom praėjus bedar
biai vėl susirįnko, bet tada 
viršaitis liepė rašyt prašymus 
ministeriui. Bedarbiai jo pa
klausė ir išsiskirstė. Bedarbiai 
jaunuoliai tūri žinot, kad iš 
prašymų rašymo ministeriui 
nieko neišeis. Reikėtų neišsis- 
kirstyt kol nepatenkina bedar
bių reikalavimų.

Karvelis ir Vėliava
• ♦ » >

Kovo 8 d. (moterų dienoj) 
komjaunuoliai paleido karvelį 
su raudonais juostais ir obal- 
siąis. Kovo men. 18 d. Pary
žiaus komunos dienoj komjau
nuoliai iškabino raudoną vėlia
vą. Medžio savin inkui 
žvalgyba liepė išpjaut tą me
dį, kuriame buvo iškabinta vė
liava, ką tas ir padarė.

Kybartuose Gerokai Pasnigo
Kybartuose gegužės 1 d. 

gerokai pasnigo. Stogai ir lau
kai buvo apdengti geroku 
sluogsniu sniego. Viskas per 
keturias valandas atrodė, kaip 
žiemą.

Šį trečiadienį, gegužės (May) 
22 d., įvyks mėnesinis susirin
kimas ALDLD 185-tos kuopos, 
Kiburio svetainėje, 950 Jamaica 
Ąve., Brooklyn, N.Y. Pradžia 
8-tą vai. vakaro.

Sekr. M. Misevičienė.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Colupibią Avė., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi Įvairiais žuvy 

Valgiais (Sea Foods)
2 MOTERIM? STALAI 

BUSINESS MEN’S LUNCH
• HĄRRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone poplar 9257

Mes dar turime trijų drg. Kapsuko knygų 
pardavimui, o būtent:

CARO KALĖJIMUOSE
Ši knyga yra 320 puslapių, su geru drg. Kapsuko 

paveikslu. Jos kaina buvo $1.75, o dabar galite 
dar gauti už $1.00. Knyga aprašo 1905 metų revo
liuciją Lietuvoje ir padėtį caro kalėjimuose. Knygos 
jau ipąžai turime ir kas norite gauti, tai pasiskubin
kite su užsakymais.

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietu Valdžia '

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

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2-ros kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, 22 d. gegužės, 
8 vai. vakare, 376 Broadway, Lietu
vių Piliečių Kliube. Visi nariai bu- y 
kite laiku, nes .turime daug svarbių 
reikalu aptarti. Sekr. V. K. <

• (118-120)

GLENFORD, OHIO, KALVIS
Taisau visokias farmerių mašinas,'^ 

traktorius ir kaustau arklius už la
bai prieinamą kainą. Antrašas: 
Blacksmith Worker, Wm. Withman, 
P. O. Box 11, Glenford, Ohio.

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 20 d. ge
gužės, 8 vai. vakare M. and H. Sa- 
bepko Svetainėje, 91 Steamboat Rd. 
Draugės ir draugai, dalyvaukite pa
tys ir paraginkite kitus. Visuomet 
tik maža dalis narių lankosi ant su
sirinkimų. Ką veikia kiti nariai T 
Taipgi draugai, pasirūpinkite užsi“ 
mokėti duokles, nes jau praėjo 4 mė
nesiai šių metų, o dar mažai narių 
yra pasimokėjusių. Pinigai Centrui 
reikalingi.

Sekr., V. A.

PRANEŠIMAS

ir mvestigatonus

Broad ir Chesnut,

PHILADELPHIA

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

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

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

ČIUS-KAPSUKAS
Paveikslų reikalaudami rašykite

‘LAISVĖ’
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y



labai

Jokūbas.

I&

Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

M M MM MM M M

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo« 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

SKAITYK LAISVE .
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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

Didina kazermes iki 500 vy
rų įtalpos. Pastebiu miestų i 
darbininkams, kurie laukia ge-! 
rų laikų. Neapsigaukit lauk-1

■■MB

Pirmadienis, Geg. 20, 1935

Maršrutas Sovietinių Kalbamų PaveikslųVertė W.

(Versta iš Anglų Kalbos Vertimo)

Aug.

a

Kokadjo, Me
Balsas Iš Vergijos Stovyklos

karaliaus

No.

Aranjuez 
kad tūks-

Rudis airys gavo pakelti al
gą ir tris Įtartus apkulti nuo

įnamių. Neblogai klojasi, gau
na pridėt iš abiejų pusių.

gavo
ir iš-

Parašė ILYA ĖHRENBŪRG.

ATVIRAS PASIKALBĖJIMAS

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License
SL-24 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi’ at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Bowery and West 12th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOSEPH J. CARTORI
Bowery & West 12th St. Brooklyn,. N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
SL-26 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at N. E. Cor. Bowery & West 15th 
St. Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DANIEL LANE
N. E. Cor. Bowery & West 15th St. 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL-8 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Boardwalk & West 19th St. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed on the premises.

J. Do POLO, INC.
Boardwalk & W. 19th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
SL-93 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectioif 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1217 Surf Ave, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on tho premises.

TUDOR BAKERS, INC.,
1217 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9737 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1636 Neptune Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ANTONETTE PACIELLO
1630 Neptune Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9968 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 254 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

JOHN ANTOSZ
254 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9967 has been issued to the undersigned 
to sell beer, winą and liquor at retail under 
Section 13-2 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 769 Metropolitan Ave.^ Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum- 
on the premises.

MARGARET SPIEZIO
769 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.-Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-515 has been issued' to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 191 De Kalb Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings to be consumed off the 
premises.

ANNA LAVITZ
191 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-11332 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 79 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County, 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY SCHNAKENBERG
79 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Pirmos klasės anglis, geriausios

Prista-
Prašome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

# (Tąsa)
Jei aš būčiau paskirtas jums aprodyti 

♦mūsų šalį, aš vesčiau jus į butus tų vyrų 
ir moterų, kurie pastatė tas dirbtuves, 
tas liejyklas ir požeminius geležinkelius, 

galiu įsivaizduoti kaip jūs nustebtu
mėte; nes, nors jums teko matyti Niaga
ros vandenpuolį, Chicagos skerdyklas,

* Westminsterio Abbey, Pompėjaus griu
vėsius, Paryžiaus bulvarų šviesas — ne
noriu užginčyti, kad jūs daug matėte, tu
rėjote progos pamatyti — tačiaus vieno, 
jtis nematėte, tai mūsų naujų žmonių: 
mūsų vyrų ir moterų.

Jūsų turistų biurai geriau suorgani
zuoti. Mes šiame biznyje tik penkti me

tai, kai jūsų šalyse tas . praktikuojama 
jau pusantro šimtmečio. Jūs žinote, ką pa

lodyti savo turistam. Monsieur Durand, 
jūs esate susipažinę su turistų busais, 
kuriuose Anglijos turistai aprodomi Pa- 
ryžių. Jūs žinote kur juos veža. Jūs ge
rai žinote, kad jie neturi progos nukryp
ti nuo to kelio ir pamatyti, kaip skursta 
žemesnių luomų gyventojai, darbininkų

• apgyventose miesto dalyse. Tie Anglijos 
turistai nesužinos apie Belleville, Menil- 
montant ar Billancourt. Patyrę žvalgai

♦parodys jiems Milo Venera, Notre Dame 
bažnyčios stovylas, Versailles sodus. Ka
da keleiviai bus pailsėję po dienos ke
lionės, kitas busas su užrašu “Paryžius 
Nakties Metu” atvažiuos ties jų viešbu
čiu. Šis automobilius nesustos ties tiltais 

»ir turistai nepamatys skurdžių gulinčių 
po jais. Ne. Palydovas vikriai atitrauks 
jų dėmesį nuo to ir nuves juos į Mont
martre. Ten jiems parodys netikrą bliz
gučių ir kūniško pasilinksminimo vietą. 
Ir jūs, Mr. Davis, jūs žinote, ką Cook 
and Sons parodys Franci jos turistams? 
Kartą Londone aš pareiškiau, kad noriu

> pamatyti Manchesterį. Mano draugai, an
glai buvo nustebinti. Kodėl? Juk nei vie
nas iš turistų nevažiuoja į Manchesterį. 
Ten visados prieblanda, ūkanota, visur 
juoda nuo suodžių. Ir toj tamsioj ūkanoj

4. bedarbiai nežino kur kreiptis. Turistai 
, važiuoja į Windsor, arba į ežerus. Jie ap

lanko Britanijos Muzėjų ir gėrisi nuolat 
mainančiais sargybiniais ties 
palociu.

Ispanijoj turistus nuveža į 
žrba Alhambra. Jie nesužino,

* tančiai Ispanijos badaujančių valstiečių 
vagia ąžuolų giles nuo savo viešpačių; 
jie nesužino, kad kareiviai Carmen ke
purėmis pasidabinę kasdien šaudo gyvus 
sutvėrimus, kurie nedainuoja “Torea
dor,’’ bet “Internacionalą.”

Taip, piliečiai-turistai, jūsų šalyse ke
leiviam yra rodoma gražios vietos, gra- 

4 žūs daiktai: palociai, muzėjai, bažnyčios, 
griuvėsiai. Visa tai buvo sukurta du, trys 
ir penki šimtmečiai atgal. Ir taip, ne
daug žinanti turistai tampa savotiški ar
cheologai.

Jei aš būčiau paskirtas jums aprodyti 
mūsų šalį, ponai, aš jums parodyčiau da- 

4 bartį, o ne praeitį. Aš nesistengčiau būti 
apsimetėlių, neigi slėpčiau, kas yra ne
gera. Aš nesakyčiau:

“Žiūrėkite, po dešinei *ten yra keista, 
maža koplyčia,” kada po kairei būtų žmo
nių eilė, laukianti ko. Dar daug ko trūk
sta mūsų šaliai, nes yra sutižitno ir tam
sumo; mes dar tik pradedam gyventi. Aš 
už vardijau savo naują knygą—“Antroji 
Diena” (“Out of Chaos,” anglų kalbos 
vertime); matot, mes dar nepasiekėm 
septintos kūrybos dienos. Mes dar neuž- 
baigėm statyti savo pasaulį, kad galėtu
mėm gėrėtis pilnais savo puikaus darbo 
Vaisiais. Jūs savo akimis matėte šiurkš
čią tikrenybę—tą viešbutį. Tas duoda 
truputį suprasti kaip mums sunku atsi
skirti nuo žiauraus istorinio palikimo.

Be to papasakojimo apie žaliamarški- 
nius patarnautojus, aš galėčiau papasa
koti daugelį kitų, tiek pat nemalonių pa- 

> sakelių. Mūsų tarpe yra daug kalbos apL 
gerbimą vieni kitų. Bet mes dar toli nuo 
Įgyvendinimo to pareiškimo. Mes turime 
savo tarpe biurokratų, kurie iškoneveikia 
draugą už šmotelį popieros. Liūdna pasa
ka, bet jūs patys matote, aš jos neslepiu.

Aš žinau, kad už poros metų jaunimas 
su nepasitikėjimu klausys tokių pasakų, 
kaip jie dabar klausosi pasakojimų apie 
1920 metų baisenybes.

Aš esu matęs daug blogo, ir aš neturiu 
jokių tikslų vis tai nuo jūsų užslėpti* 
Herr Schultz iš Zuricho, mūsų šalis nė
ra vienas Šveicarijos kantonas, nei visa 
Šveicarija—tai yra, palyginančiai kal
bant, vienas šeštadalis visos žemės pa
viršiaus. Jį visą išvalyti ir apdailinti nė
ra lengvas darbas. Nors mūsų žmonės 
žino, kad socializmas yra būdavo j amas 
del žmonių gerovės, ne visi dar supranta, 
kad socializmas nėra rytojaus klausi
mas, bet jau šiandienos. Ne visi supran
ta, kad žmogus privalo būti paliuosuotas 
nuo bereikalingų painiavų, nuo tuščių 
sunkumų, kad mūsų šalis privalo būti 
perpildyta linksmumu, juoku, dainomis 
ir gėlėmis.

Jūs pasuksite nosį su panieka, praeida
mi purviną valgyklą; jūs nusišypsosite, 
matydami atkaklų biurokratą barantį 
savo kaimyną; jūs būsite skeptiški, kai 
mes tvirtinsim, kad visą tai galima pa
naikinti į porą, trejetą metų. Aš pažįs
tu gyvenimą jūsų šalyse ir nebijau paly
ginimų.

Jūs išvystėte materialę kultūrą iki 
aukšto laipsnio, bet jūs dedate visas sa
vo spėkas, kad ją sunaikinus.. Pavyz
džiui, mums trūksta popieros. Žmonės 
laukia valandas ties knygynais, kol gaus 
knygą, arba jie išjieškos visą miestą, 
kad ją rastų. Jie trokšta skaityti kny
gas ir negali jų gauti. Dviejų šimtų tūk
stančių kopijų knygos laida toli permaža.

Mūsų knygos neatrodo gražios, toli ne- 
tokios, kurios išeina iš spaustuvių Leipzi- 
ge. Bet mūsų knygos gerėja dien die
non, ir kasdien yra didesnis jų pareika
lavimas. Ir Leipzige, kaip ir kituose di
deliuose kultūringuose miestuose Vokie
tijoj; ten žmonės taipgi laukė valandas. 
Bet ne gavimui knygų; tai buvo tikslu 
pamatyti retą atsitikimą: kaip jas( su
naikina ugnimi.

Netoli Voronežo man teko susitikti su 
kolchozo darbininkais, kurie su pasidi
džiavimu rodė į puikias, aukštas saulė
grąžas. Žiūrint į jas, atrodė tropiškas 
miškas. Jie džiaugėsi išmokę pirmu kar
tu užauginti tokias stebėtinas saulėgrą
žas. Suprantama, saulėgrąžos nėra ka
va. Bet ką gi jūs galite pasididžiuoti, 
Senor Rodriguez iš Rio de Janeiro? Ar 
tai išsilavinimu tiksliai išskaičiuoti, kaip 
geriaus suversti tonų tonus kavos pupe
lių į vandenyną?

Mūsų kolegijų studentam dar nėra ga
lima pasigirti savo žinojimu, bet, pasižy
mėkite tai, jie studijuoja dieną ir naktį. 
Mes turime piemenis, kurie tapo inžinie
riais. Mr. Davis, jūsų šalyje man te
ko sueiti inžinierius, kurie tapo piemeni
mis.

Jūs girdėjote mane pasakojant nema
lonius dalykėlius. Leiskite man papasa
koti keletą malonesnių.

Voronežo distrikte aš užėjau poilsio 
namus. Piliečiai-turistai, ten ne kokie 
svetimšaliai lankytojai, netgi ne Sovietų 
Sąjungos turistai buvo nuvykę. Apie 
tuos poilsio namus težino tik Chochol 
kaimo gyventojai. Tie namai susideda iš 
dviejų namukų, kur juos perkėlė patys 
kolchozo nariai. Gramofonas grojo ant 
verandos. Netoli jo sėdėjo barzdotas 
kolchozninkas, tipiškas rusas valstietis. 
Sulyg tradicijų, jis turėjo pasikasyt savo 
sprandą ir su nusistebėjimu žiūrėti į 
tą daiktą, kaipo į jo viešpačių keistą‘už
gaidą. Bet šis, tačiaus, sėdėjo ir mato
mai džiaugėsi klausydamas gramofono, 
ir su tuo pačiu malonumu jis peržvelgė 
savo naująjį gyvenimą. Po valandėlės 
jis atsikėlė ir užklausė: “Na, ar nenorė
tum arbatos su medumi?”

Mes gėrėme arbatą, sėdėdami ant suo
lelio ir kalbėjome apie kolchozo žąsis. 
Vėliaus pasivaikštinėjome po parką. Jis 
turėjo vieną tikslą: ilsėtis. Tai buvo 
kas nepaprasto ir neįsivaizduojama. At
rodė, nelyginant kokia graži pasakėlė.

(Bus daugiau)

Veikalas “Motina“, parašy
tas pasauliniai garsaus rašy
tojo Maxim Gorkio, lietuvių, 
kalboj išleido darbininkų dien
raštis “Vilnis“. Dabar jį bus 
galima matyti paveiksluose ir 
girdėti motinos balsą, kaip jo
sios sūnus vadovavo streiką 
1905 metais Rusijos revoliuci
joj; Maršruto tvarka tokia:

Gegužės 26, nedėlioj po pie
tų, Opera House, Girardville.

Geg. 27, 8 vai. vak., Nor- 
kevičiaus svet., Mahanoy City.

Geg. 28, 8 vai. vak., Mai- 
nierių svet., Shenandoah, Pa.

Geg. 29, 8 vai. vak., šv. Jo
no svet., Coaldale, Pa.

Geg. 31, 8 vai. vak., Bedar
bių svet., 501 Sunbury St., 
Minersville, Pa.

Įžangos tikietus pardavinė
ja šie darbuotojai:

Girardville, Pa. : M. Dlim- 
bauskienė, S. Marininkaitis, 
J. Mordosa, P. Didvalis, V. 
Leimonas, J. Šimonis, J. Kere-

vičius, Mrs. Budraitienė, Mrs. 
Naudziuvienė, d. Judzenta vi
čius, P. Križanauskas.

Connerton, Pa.: Fr. Pikūnie- 
nė, A. Zavis.

Colorado, Pa.: J. Raulinai- 
tis.

Reapsanick, Pa.: J. Kama
rauskas.

Lost Creek, Pa.: Vine. Ku
činskas, J. Pacauskas.

Shenandoah, Pa.
Stankevičius, J. žemaitis ir J. 
Šiurka. ,

Paveikslų rengėjai:
Girardville, APLA kuopa.
Mahanoy City—R!usų Lyga.
Shenandoah — Kompartijos 

vienetas.
Coaldale — Rusų-Ukrainų I. 

W.O..
Minersville — Bedarbių Ta

ryba.
Visą maršrutą vadovauj 

Komunistų Partijos sekcija.
Sekcijos Org.,

K. Arminas.

Visus jaunuolius mažiau 25 
metų amžiaus išvežė kiton 
įstaigon. Jų tarpe tris lietu
vius.

Maistas kasdien daros vis 
blogesnis ir blogiau pagamin
tas,žalias arba sudegintas. Vi
rėjai girti, tankiai pritrūksta 
duonos. Kaip “karo lauke,” tai 
turim apsieit be duonos.

Iš valgomo kambario išėmė 
radio. Viršylos nenori mus 
maitint muzikomis.

Roosevelto paveikslą išmetė 
iš valgomo kambario ir jo vie- 
ton pakorė g ubernatorių 
Braun.

Kaip virš minėjau, G. V. 
Grealey atsiėmė savo brolį iš 
Šios įstaigos krautuvės. Nea
bejoju, kad būdamas aukščiau
siu viršyla ant šios valstijos 
R o o s e v e Itburgų, davė savo 
broliui geresnį darbą,

Penktas Puslapi?

Naujai atvykę šion įstaigon 
bedarbiai pasakoja, kad yra 
labai daug bedarbių Bangory 
ir Portlande, atvykusių iš did
miesčių dirbti prie plukdymo 
popiermedžių. Tai labai nege
rai. Viena, kad patys tie be
darbiai, iš kitur atvykę, dova
nai vergaus popieros kompa
nijoms, o antra—jie
daug pakenks vietiniams dar
bininkams, nes pernai popieros 
ir popiermedžio kompanijos 
mokėjo plukdytojams tik po 
$1.25 centus už 16 ir daugiau 
vai. dieną darbo, o šiemet tos 
kompanijos vers tuos vargšus 
dirbti tik už valgį, nes bus per- 
pilnai darbininkų.

Todėl, aš jus, mano broliai 
bedarbiai, persergiu dar kartą. 
Nevažiuokit Šion valstijon, nes 
apart šuniško gyvenimo, bjau
riausių aplinkybių, jūs čia nie-, 
ko nerasite.

Šios verstinų darbų stovyk
los viršylos paskelbė naujus 
Įstatymus:

1. Eks-kareiviai, gaunanti 
nuo valdžios pašalpas už su
žeidimus ir panašiai, $20 ant 
mėnesio ir daugiau, turi aplei
sti šią įstaigą ir nauji nebus 
priimami.

2. Užgina visiems paliekan
tiems šitą įstaigą, įstoti kiton 
tokion įstaigon šioje valstijoje.

3. Užgina registruotis ir 
būti centruose Bangoryj, Port
lande ir kitur.

4. Atgal šion įstaigon pri
ims tik tuos, kurie išeis jieš- 
kot darbų ir prirodys, kad ne
gavo j ieškomo darbo. ,

5. Verstinas “Wassermann’s 
test,” tai su šiuom ir rišasi la
bai nešvarus Roosevelto fašis
tų darbas. Jau rašiau, kad čia 
yra gydytojas, kuris šmirkš- 
čia į gyslas kiekvieno Šios įstai
gos įnamio kokius tai nuodus 
tris kartus. Pirmoje dešimty
je dienų, atsargiai temijant, 
štai kokios pasekmės.

Visi įnamiai, kurie 
tris tokius šmirkštimus
buvo šioje įstaigoje nuo spalio 
mėnesio ir ilgiau, pradėjo 
sirgti įvairiomis ligomis— re
umatizmu ir kitomis, taipgi 
dantimis. Keliems jauniems vy
rams ištraukė visus ligi vieno 
dantis. Čia dantų netaiso ir 
neduoda dirbtinų dantų. Da
bar ima visų įnamių, kraują 
“ W ass e r m an n ’ o ” tyrinėjimui, 
kas reiškia, kad pirmiau už
nuodija ligų perais, o paskui 
ima kraują ištirti, kaip tos li
gų bakterijos veikia ant nelai
mingų bedarbių.

Seniaus medicinos moksli
ninkai praktikavo ligų perus 
ant beždžionių ir Gvinėjos kiau
liukių, dabar Roosevelto vaL 
džia praktikuoja ligų perus 
ant “pertekliaus” darbininkų, 
teisingiau sakant, naikina 
“perteklių” darbininkų, kartu 
su perteklium gyvulių, derliaus 
ir kitokių reikmenų.

Ponas Richards paleido įna
mius kalvius iš savo privatinės 
kalvės, o viršylos kalviams nu
kirto algas ligi vieno dol. į 
savaitę, čia krinta nuožiūra, 
ar tik neskaito mūsų “Laisvę” 
dideli ponai. Jei taip, tai labai 
gerai, grafteriai, švieskitės, jei 
dar jūsų protas visai nesupu
vo nuo kapitalizmo nuodų. 
Darbininkiška apšvieta jums 
labai reikalinga, gal susiprasit, 
liausitės gert mūsų kraują.

Laikraščių šion įstaigon at
eina sekamai: “Laisvės” 1 ko
pija, “šviesos” 1 kop., “Boston 
Globe” 3 kop., “Boston Post“ 
3 kop., “Bangor Daily News” 
3 kop., “Int. Cosmop.” 1 kop., 
“Liberty” 6 kop., “Saturday 
Eve. Post” 1 kop., įvairių šiuk
šlių, “Western Stories” ir pa
našių, po vieną 15 kop.

Taipgi yra knygynėlis. Kny
gas prisiunčia iš Augusta, Me., 
valstijos knygynas. Tai bever
čiai šlamštai, neverta nei skai
tyt, nei minėt jų vardus.

Vieną savaitę mes, lietuviai^ 
apturėjom tiesiog dzūkišką 
smūtką—“Laisvė” nepasirodė 
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džia ne veltui didina CCC ir j 
visokios rūšies elgetnamius, ži- ■ 
no ir laukia blogesnių laikų, ' 
tai yra didesnio nedarbo. Tad 
mažiau tikėkit kapitalistų gel- 
tonlapiams. Ruoškitės kovon, 
skaitykit darbininkų laikraš
čius, organizuokitės, nebūkite j 
aklais, nesiduokit kapitalistų 
gynėjų spaudai jus mulkint, 
apgavinėt.

Bet štai laime, ketvirtadienį 
i gavom visus numerius. Kiek 
i buvo džiaugsmo! Ne visi mo
kam skaityt, bet Feliksas Bal-. 
kus gerai skaito, tai visus už
ganėdina.

Tel STagg 2-5043
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čia įvyko keletas muštynių 
tarpe tamsių įnamių. Trys 
Amerikos fašistukai užpuolė 
italą kalvį. Italas fašistukus 
apipjaustė peiliu, nes kitaip ir 
apsiginti negalėjo. Įdomu, kad 
tose muštynėse dalyvavo ir 
Francis Grealey, didžiojo 
Maine valstijos viršylos G. V. 
Grealey brolis. Jis čia dirbo 
už įstaigos krautuvininką, da
bar čia jo nėra, gal gavo kiką, 
nes du iš tų fašistukų užpuo
likų didysis viršyla išginė to
dėl, kad italas yra geras kal
vis mechanikas ir jo čia labai 
reikia.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street,

Lietuviu Augliu Kompanija
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris.
tome greit i jūsų namus.
isitėmyti adresą ir telefoną.

arba užeikite pasikalbėti į ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Šešias Puslapis < LAISVU Pirmadienis, Geg. 20, 1935

Į new yorko ir apieunkes žinios gegužės 13 d., Kings County 
ligoninėj. Palaidota gegužės 
16* Lutheran kapinėse.
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Streikas New Yorke 23 Dieną Gegužes
Amerikos Darbo Federacijos • raišiais pora metų. Vieton ža- 

unijos šaukia streiką ir demon- dėtos gerovės, viešpatauja ba
das tarp biednuomenės ir šalis 
šuoliais stumiama j fašizmo 
glėbį.

Komunistų Partija nuošir
džiai rems šį streiką ir ragina

straciją ateinantį ketvirtadie
nį, 23 gegužės. Bet AF of L 
vadovybė šaukia jį “Už stip
resnį NRA ; už Wagnerio Dar
bininkų Ginčų Bilių.” Ir toji 
vadovybė kviečia kalbėti de
monstraciniam masiniam mi
tinge tokius ponus, kaip Wag
ner ir LaGuardia, kurie anot 
AF of L vadovybės esą “darbi
ninkų draugai.“

Komunistų Partija pripažįs
ta, kad darbininkai ištikrųjų 
turi tikslą streikuoti ir demon
struoti, tik ne už stipresnį NR 
A ir ne už Wagner bilių, bet 
prieš juos. NRA pasirodė di
džiausia darbininkų apgavys
tė ir spąstai. Darbininkų algos 
arba jų perkamoji vertė, net 
pati AF of L statistika rodo,

darbininkus paversti jį į tik
rą demonstraciją už savo rei
kalavimus: už 30 valandų sa
vaitę be numažinimo algos; už 
unijinę algų skalę, už priėmi
mą Darbininkų Bedarbės, Se
natvės ir Socialės Apdraudos 
Biliaus H. R. 2827; prieš kom- 
panišką unijiž. ir verstiną tai
kymą; už neapribotą teisę or
ganizuotis, streikuoti ir pikie- 
tuoti; prieš negrų diskrimina
ciją; prieš NRA ir Wagnerio 
Bilių, ir už budavojimą galin
gos ir kovingos Darbo Parti
jos, paremtos darbo unijomis
ir kontroliuojamos pačių eilinių 

sumažėjo 5 nuošimčiais pasta- ‘ darbininkų.

Buvęs Ir Būsiantis Bedarbių Teismas
Tūlas laikas atgal Williams-' 

burgo bedarbiai išrinko dele
gatus nuėjimui į šalpos biurą, 
išreikalauti alkaniems darbi-į 
ninkams maisto ir kitokių reik
menų palaikymui jų gyvybės. 
Tokios delegacijos tankiai 
siunčiamos.

| 
žiauri ir sužvėrėjusi polici

ja skaudžiai juos sumušė ir 
dar areštavo. Bet draugams 
uždėjus paranką—jie tapo pa- 
liuosuoti iki teismo.

Trim savaitėm vėliau, apie į 
pirmą valandą po pietų. Teis- 
mabutis pilnas darbininkų. 
Prasiveria teisėjo kambario 
dticvs ir tarpe durų pasirodo 
vidutlriio ūgio, virš 60 metų 
amžiaus, plika galva senukas, i 
Jo veidas buvo raukšlėtas, 
kaip keptas obuolys nuo karš
čio. Jis lėtais žingsniais slinko 
pirmyn į teisėjo vietą. Sėdosi 
ant to melagingo, už pinigus 
perkamo ir parduodamo, su 
teisdarybės skraiste dengiamo, 
nuo darbininkų akių, sosto. 
Viršuj jo galvos kabojo didelė, 
dryžuota ir žvaigždėta, ameri
koniška vėliava.

Teismabutis dvokė Hitlerio 
fašistine dvasia. Visuose pa-1 
sieniuose ir kampuose buvo iš
skirstyta apie penkiosdešimts 
ginkluotos policijos. Rodos, 
kad jie laukia nuo savo bosų 
įsakymo arba komandos grieb
ti, sumušti ar žudyti nekaltus 
darbininkus, kaip paprastai 
pasielgiama Amerikoje.

Daugelis darbo žmonių ma-' 
no, kad kapitalistinės valdžios 
policija ir milicija yra del pa- < 
laikymo tvarkos, ir apsaugoji- Į 
mo piliečių gyvybės. Bet toks 
manymas yra klaidingas. Tos Į 
didelės ginkluotos armijos yra i 
palaikomos darbininkų pini
gais, o jos apgina kapitalisti
nę sistemą ir tarnauja turčių 
klasei.

Teisėjui pasirodžius, teismo 
vedėjas sušunka, oje, oje, oje, 
su kūju mušdamas į stalą, 
duodamas ženklą, kad teismas, 
jau atsidaro.

Pirmiausiai buvo pašaukti i 
5 Bedarbių Tarybos nariai: jie | 
su pilna energija ir drąsa sto
jo prieš teisėjo akis, su reikala
vimu įrodyti jų prasižengimą 
del reikalavimo alkaniems 
darbininkams maisto.

Policija melagingai liūdijo 
prieš Bedarbių Tarybos na
rius, bet šį sykį jiems nepavy
ko sugrūsti į kalėjimą bedar
bius vadus. Už tai reikia pa- 
dėkavoti TDA advokatui ir be
darbių organizacijai; jie, be- 
sigrumdami su policija ir šal
pos biuro administracija, išmo
ko sėkmingai kovoti. Kada tiJ

įvyksta jų teismai, jie visada 
moka užpildyti teismabučio 
suolus.

Valdininkai ir policija, ma
tydami pilną teismabutį dar
bininkų, susinervuoja, ir nusi
gąsta. Jie visada dangsto 
balta nekaltybės skraiste savo 
bjaurius ir žmogžudiškus dar
bus, tad prieš minią žmonių 
neišdrįsta nuteisti visai nekal
tus darbininkus ir tokiu būdu 
laimėjimas virsta darbininkų 
pusėn.

Ateinantį trečiadienį, 22 d. 
gegužės, tame pačiame Wil
liamsburg Bridge Plaza teisT 
mabutyje, bus teisiami 14 Be
darbių Tarybos narių : 12 vyrų 
ir 2 moterys, kurie tapo sua
reštuoti pereitą antradienį. 
Draugai, užpildydami teisma
butį, galime išgelbėti ir šiuos 
taip, kaip išgelbėjom aną sy
kį.

Dirbantieji darbininkai turi
te daugiau susidomėti bedar
bių tarybomis ir jų organizavi
mu ir sykiu su bedarbiais ko
voti. už socialės apdraudoš bi
lių H. R. 2827, kuris yra įneš
tas į kongresą, taip pat už 
tuojautinę pašalpą bedarbiam.

J. A. M.

Dariaus Motinos Kūnas 
Vežamas Lietuvon

Augustinos Degutienės, Da
riaus motinos, kūnas vežamas 
Lietuvon. Jį atveš 21 gegužės, 
8 vai. vakaro, Erie stotin, Ho
boken, N. J., o iš čia nuveš 
laivan Frederick Vili, kuriuo 
bus vežama Lietuvon. Velionę 
lydi Katrė Stulpinienė-Dariutė.

dalyvaukite bazare. Tikietų 
kainos: bile dienai apart šeš
tadienio 25 c., šeštadieniui— 
40c., visoms penkioms dienoms 
bendras tikietas 75c. Gaunami 
pas visus partijiečius ir kitus 
veikėjus.

Bazaras įvyks 22, 23, 24, 25 
ir 26 gegužės, New Star Casi
no, 107th St. ir Park Ave., 
New Yorke.,

Atsišaukimas Į Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo III Aps
kričio Kuopas ir Pavienius

Narius
Sekantį nedėldienį, gegužės 

26 d., Cranford, N. J., įvyksta 
linksmas piknikas, kurį rengia 
LDS III Apskritys.

Apskričio valdyba dėjo pa- 
I stangas surasti • tinkamą vietą 
. šiam piknikui; taipgi užkvietė 
(chorus, sekstetus ir pasamdy- 
! ta viena iš geriausių orkestrų 
j minimam išvažiavimui.

Todėl nariai, kuriems apei
na šios organizacijos gerovė, 
turėtų taip lygiai rūpintis šiuo 
metiniu parengimu, kaip ir 
rengėjai. Visų, draugai, parei
ga dalyvauti patiems ir para
ginti savo pažįstamus. Tai tik 
tuomet mūsų parengimas bus 
šimtu nuošimčių pasekmingas.

Vieta: P. Vaičionio ūkėje, 
Cranford, N. J. (Meadow 
Grove Park). Pradžia 12 vai. 
dieną. Įžanga tik 25 centai.

Užkviečia Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo III Apskri

čio Valdyba.

linkėjo, kad jo vadovybėj dis- 
triktas smarkiai pakiltų, skai
čiumi narių ir darbais.

Patsai sveikinamasis, d. Am
ter, buvo atvežtas į bankietą 
ligonio kėdėj, ant ratukų. 
Atsistoti dar negalėjo, nes vie
na koja tebėra sucementuota, 
o kita taip pat silpna. Atrodo 
gana suvargęs. Sėdėdamas, ji
sai pasakė puikią prakalbą, 
kukliai pastebėdamas sveiki
nusiems, kad tie atlikti darbai 
tai yra nuopelnas partijos ben
dros vadovybės ir kad jis, kai
po atskiras asmuo, negalįs imti 
kreditus. Stipriai pabrėžė, kad 
mes’ privalome auklėti naujus 
kadrus, kurie galėtų užimti bi
le kada ir bile vado vieta, ko 
dabar pas mus labai stoka.

Draugas Browder, naciona- 
lis Komunistų Partijos sekre
torius, savo sveikinime pažy
mėjo, kad tiesa, jog mūs ju- 

! dėjimo atlikti darbai yra nuo- 
: pelnas visų. Tačiau tie asme
nys, kurie visą savo energiją 
pašvenčia tam judėjimui, ku
rie judėjimo reikalus stato 
augščiau asmens reikalų, ku
rie neturi kito gyvenimui tiks- 

i lo apart judėjimo ir dėlto eina 
pirmosiose jo eilėse, su pasi- 
aukavimu ir sumaniai vado
vauja tam judėjimui, jie ypa
tingai mums brangūs. Tokį 
žmogų mes turim d. Amter as
menyje ir dėlto mes jį džiaug
smingai sveikiname. Browderis 
taip pat stipriai užakcentavo 
naujų kadrų auklėjimo reika
lą.

Aukų Nacionalei ir Distrikto 
Mokykloms sukelta apie $390.

Rep.

William Mulligan, 48 metų, 
mirė gegužės 13 d., St. Cathe
rine ligoninėj. Palaidotas ge
gužės 16 d., St. Michaels kapi
nėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

Tel. STagg 2-3438 / 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
■ ( ' ; - ■ r .

M. Bruckheimer’s Sonk, Ino.
' \ { L \ i
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.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kurią turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1376 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
»

Taipgi ir Amerikonišku;
Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE! •

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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Dabar Visą Atydą Bazarui
» t > ; . t !

Trečiadienį prasidės penkių 
dienų bazaras, (kurį rengia Ko
munistų Partijos 2-ras Dis- 
triktas. Bazaro tikslas:, subu- 
davoti Raudonąjį Fondą, ap
gynimui Komunistų Partijos ir 
kitų darbininkų organizacijų 
nuo fašizmo puolimo. O fašiz
mo puolimas hematomai auga.

i Kaip tik tą pačią dieną atsiba
ladoja demagogas ■ kunigas 
Coughlin, kurio vienintelis tik
slas yra budavoti fašizmo spė
kas. Mes gi, draugai ir drau
gės, turime suburti visas pajė
gas budavojimui darbininkų 
spėkų. Skaitlingas ir sėkmin
gas bazaras bus geriausias at
sakymas fašistų agentui Cou
ghlin.

Paaukaukite bazarui. Pasi- 
pirkite iš anksto tikietus. Pa
raginkite savo bendradarbius, 
draugus ir kaimynus ir sykiu

Nori Atimt Iš Jaunuolių 
Madison Sq. Parką

Nors jau kartą Policijos 
Departmentas buvo prižadėjęs 
Jaunuolių Kongreso atstovams 
duoti Madison Sq. Parką ma
siniam mitingui po demonstra
cijai 30 gegužės, Atminimo 
Dieną, tačiau dabar, kuomet 
pamatė, kad jaunuoliai turės 
įspūdingą milžinišką demons
traciją, bando išstumti juos iš 
parko. Organizacijos privalo 
tuojau siųsti protestus polici
jos departmento viršininkui: 
Deputy Commissioner MacAu- 
liffe, Police Department, N. Y.

Liudys Prieš Žudeikas 
Policistus

♦

Liūdymas apie policijos nu
žudymą Aubrey Knight, 22 
metų negro jaunuolio, įvyks 
pirmadienį, 10 vai. ryto, ins
pektoriaus Lodell raštinėj, 485 
Bergen St., Brooklyne.'

Tai įvyks LSNR (Lygos Ko
vai už Negrų Teises) pastan
gomis. ši organizacija veda 
kovą už areštavimą ir nubau
dimą žmogžudžių policistų. 
Jinai prirengė delegaciją neg
rų ir baltų darbininkų, kurie 
sykiu su liudininkais eis pas 
inspektorių Lodell.

Iš Didžiojo Bankieto
* ' I

Penktadienio vakarą, Irving' 
Plaza1 svetainėj, įvyko bankie- 
tas pagerbimui d. Amter, su
grįžusio užimti Komunistų 
Partijos 2 Distrikto organiza
toriaus vietą, taipgi jo pakili
mą iš sunkios ligos-sužeidimo 
11 savaičių atgal.

Reikia pažymėti sma^ų fak
tą, kad mūs partija išgyveno 
seniau buvusį nemalonų pra
dėjimu vėlai, šį syk buvo gar
sinta 8:30 ir prasidėjo, taip 
pat ir pasibaigė ne vėliausia, 
apie 12 vai. buvom namie, 
nors ant programos buvo visa 
eilė kalbėtojų ir dainų bei mu
zikos.

Visa eilė kalbėtojų, naciona- 
lio ir vietos darbininkų judėji
mo Vadų sveikino d. Amter ir

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Antanas ,Dembra, 66 m. am
žiaus, 8639 26th Avė., mirė 
gegužės 17 d., Shore Road li
goninėj, Bus palaidotas gegu
žės 20 d., šv. Jono kapinėse.

Annie Roll, 66 metų, mirė

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5-kių kambarių ra

kandai, visai geri rakandai. Parduo
siu visus kartu arba po kavalką. Va
žiuoju į Lietuvą, tai greit turiu par
duoti. Kaina ganai žema. Yra pia
nas ir siuvama mašina. Kreipkitės 
šiuo antrašu: 56 Stagg St., Apart
ment 20, Brooklyn, N. Y.

(118-120)

HILLSIDE, N. J.
PARSIDUODA pigiai vienos šeimy

nos namas su žeme. 98 x 94 pėdų 
pločio, labai gražioj vietoj, arti prie 
Newarko ir Elizabetho. Galima vištų 
laikyti. Priežastis pardavimo — savi
ninkas nori išvažiuoti Į Lietuvą. Na
mas su penkiais kambariais, elektra, 
šiltas-šaltas vanduo ir kiti įtaisymai. 
Del daugiau informacijų rašykite se
kančiu antrašu: B. Dambruta, 1584 
Long Avenue, Hillside, N. J., arba 
telefonuokite: Waverly 3-1415.

(116-118)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA penki kambariai 
su visais moderniškais įtaisymais. 

Šildomi garu. $25.00 į mėnesį. Kreip
kitės prie namo prižiūrėtojo, 436 
South 5th Street, arti Hewes Street, 
Brooklyn, N. Y.

(117-122)

PASIRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA dvi krautuvės su 

Bar ir. Grill, trijų metų randavimu.
Šildomas garu. $65 į mėnesį. Dabar
tinės jėigos $400 per mėnesį. Čia yra 
puiki proga padaryti tinkamą gyve
nimą. Del daugiau informacijų kreip
kitės prie: Joseph Riela, 2837-39 Ful
ton Street, Brooklyn, N. Y., arba te
lefonuokite: Applegate 6-9672.

(114-119)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

512
JONAS STOKES

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

Tel.: Glenmore 5-6191
rrns.

ROBERT LIPTON

<i>

<b

<t>

<>

<♦>

<♦>

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6901

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

Juozas Levanda
(LEVANDA USKAS) 

GRABORIUS -
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<

<

!>

<1>

<♦>

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ribalzamUoja ir laidoja numirusius 
aut visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoma, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
( ...ji

MAUMAS

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
4 Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų

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

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

""■■■........

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

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

g Senai dirbąs graborystės pro- g g fesijoje ir Brooklyno apielin- r 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
« balsamavimu ir palaidojimu c 
8 mirusių. S

g Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius Serme- c 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
g ir kitokioms parems g
8 Saukite dieną ar nakt| g
| 423 Metropolitan Avė. g 
B Brooklyn, N. Y. g

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 

' Nervų L i gos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp <th Avė. ir Irving PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




