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KRISLAI
Mokslas ir “Idealai”.
Dovidas Prieš Galijotą.
Karo Priekabė.
Būklės Rodykle.

Rašo Komimiaras

Buržuazijos profesoriai nuo 
senai giriasi, kad jų mokslas 
įauklėja studentams augštus 

r idealus. Bet perklausinėjus di
delio Princeton Universiteto 
studentus, ko jie siekia, pasiro
do kas kita. Didžiausias jo 
studentų nuošimtis norėti] būt 
skelbimų-garsinimų specialis
tais, tai yra bloferiais šiokių 
bei tokių tavorų. O pirmiau, 
kol kompanijų šėrų biznis ge
riau ėjo, stambiausias nuošim
tis Harvardo ir.Yale Universi
tetų studentų rengėsi 
meklerius.
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į Šeru

Paryžiaus žurnalas 
du Monde” išspausdino 
nį apie Lietuvos santikius su 
Hitleriu, šitaip padrąsindamas 
Kauno valdžią:

‘‘Mažoji Baltijos valstybėlė 
pradėjo kovą su Vokietijos Ga
lijotu.”

Tuomi Lietuva prilyginama 
Dovidui, kuris menkas būdamas ■ 
akmenuku užmušė milžiną Ga
lijotą.

Lietuvos tautiniai laikraščiai, 
žinoma, didžiuojasi tuom paly
ginimu. Bet hitleriškas Galijo
tas greit apsidirbtų su lietuviš
ku Dovidu, jeigu jis neprisibi-j 
jotų Sovieti] Sąjungos.

“Miroir 
straips-
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 

Retežius, o Išlaimčsite 

Pasaulį!
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Labai Sumažėjo Studentų 
Skaičius prie Hitlerio

BERLYNAS. — Nuo 
Hitlerio diktatūros įvedi
mo Vokietijoj skaičius vo
kiečių studentų universi
tetuose nupuolė 21 nuo
šimčiu; “arijų” studentų 
daugis iš svetur sumažė
jo 25 nuošimčiais, o kie
kis žydų studentų iš už
sienių nukrito 73 nuošim
čiais žemyn. Čia turime 
pavyzdį, kaip naziai kul- 
tūrizuoja Vokietiją ir 
kaip pasaulio akyse dabar 
nusmuko Vokietijos uni
versitetų mokslingumas.

Norint karo, surandama ir; 
priekabė. Paskutinė Hitlerio . 
kalba rodo, jog jis galėtų pra- ; 
dėt karą prieš Sovietus jau to
dėl, kad Sovietai skleidžia savo 
propagandą Vokietijoj.

Jeigu tik ganėtinai Hitleris zįc]entui Rooseveltui atme- 
susiklijuos su Anglijos imperia-Į į-us (vetavus) Patmano bi- 

, lių delei greito bonų išmo- 
.. . i kčjimo ex-kareiviams, tar- 

11 s I navusiems laike pasaulinio 
karo,—generolas Smedley

j D. Butler žada suorgani
zuoti 5 milionus buvusių ka
reivių. ir su jais daryti 
“snaudima” į valdžią. Gene
rolą Butleri remia J. H. 
Rand. prezidentas Morga
no - Rockpfellerio - Hearsto 
kornoraciios vardu Reming- 
ton-Rand, ir' Tautos Komi
tetas, kuriam priklauso 
2.000 dideliu hankierių ir 
fabrikantu. Reikia suprasti, 
kad šiai kapitalistu grupei 
būtų naudinga, ieigu nagai 
Patmano bih’u.būtu išleista 
$2.300,000 000 popierinių pi
nigų px-kareivin bonams 
apmokėti. Tuo būdu taptų 
dar žemiau numušta ner- 
kančioji verte dolerio, kuri 
o-auna darbininkas už dar
bą.

Komunistai nerserp'sti ex- 
kareivius. kad nepasiduotu 
p-en. Butlerio komnaniiai. 
Jis P'ali panaudoti juos kai
no iėga delei darvmo fašis
tinio perversmo šioie šalv
ie. Jau Pernai tūli Wall 
Stryto kapitalistai kvietė 
ta generolą suorganizuoti 
500.000 vyrų armiia. užimti 
Washinp'tona ir įsteigti fa
šistine “tvarka.”

Ex-kareiviai turi kovoti, 
kad bonai jiems būtu atmo
kėti, tuo tikslu aptaksuo- 
jant turčius, o ne spausdi
nant bilionus doleriu neuž
tikrintų popierinių pinigų.

Gen. Butler Mobilizuoja 
Fašistinę Armiją? <

WASHINGTON. — Pre-

listais ir pasijus apskritai įva- i 
lias drūtas, jam užteks bile kab
liuko kruvinam žygiui 
Darbi n ink ii Tėvynę.

isSovietų Sąjungoj metai 
metų didėja gimimų skaičius ir 
mažėja mirimų kiekis. Bet 
Jungtinėse Valstijose per pen
kis paskutinius metus gimimai 
nupuolė 10 nuošimčių. Tatai ir
gi rodyklė, pasakanti, katroj 
šalyj žmonių gyvenimas gerėja, 
o katroj eina blogyn. Krizio, be
darbės metu visuomet gimimai 
sumažėja.

Karo Teismas Slaptai 
Tardo Augštą Amerikos

Armijos Karininką
WASHINGTON. — Di- 

‘ džiausioj slaptybėj karo tei
smas teisia vieną augštą 
Jungtinių Valstijų armijos 

^viršininką. Neskelbiama vie
šai net jo vardas ir “cinas.” 
Kiek tenka sužinoti, jis yra 
teisiamas už kyšių ėmimą 

t iš kompanijų. Už tuos ky
šius jis darbuodavosi, kad 
kongresas išleistų naudin
gus vienai bei kitai kompa
nijai įstatymus arba kad 
valdžia padarytų kokią ma
lonę tiems, iš kurių tas ka
rininkas gaudavo kyšių.

Žuvo 3 Automobilistai
INDIANAPOLIS, Ind. — 

Persmarkiai leidžiami, du 
automobiliai’ peršoko per 
siena, kuria aptvertas auto- 

’mobilių lenktynių kelias. 
Užsimušė trys automobilis
tai; ketvirtas pavojingai su
žeistas. Jie darė bandymus 
būsimoms automobilių lenk
tynėms.

Munich.—Hitlerio šturmi- 
ninkai apdaužė daugelį ka
talikų parapijonų ir kunigų 
laike bažnytinių rinkliavų 
gatvėse ir atėmė aukas, 
nors rinkliavos buvo valdiš
kai leistos.
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Mirė Jane Adams
CHICAGO, Ill.—Numirė 

Jane Adams, 75 metu am
žiaus, žinoma buržuazinė 
labdarybės veikei a, Hull 
House “visuomeniško cent
ro” įsteigėja. Ji buvo pa
gelbėjus ir tūliems tautiš
kiems lietuviu jaunuoliams 
eiti mokslą bei gauti vietas 
politikieriškose labdarybė- 
se.

Amerikos Lyga prieš Karą ir Fašizmą Taip 
Pat Remia Visuotiną Amerikos Lietuviu 
Darbininką Suvažiavimą Clevelande

_ Sužinojus, kad lietuvių darbininkų organizacijos šau
kia platų Visuotiną Amerikos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimą, Amerikos Lyga Prieš Karą ir Fašizmą, kuri 
atstovauja virš 3,000,000 organizuotų žmonių, prisiuntė 
sekamą laišką Visuotino Suvažiavimo Šaukimo Komite
to Sekretoriui J. Siurbai:

Brangus Drauge:
Amerikos Lyga Prieš Karą ir Fašizmą yra labai 

suinteresuota jūsų Visuotinu Suvažiavimu, kuris 
įvyks 30 birželio ir 1 liepos, Cleveland, Ohio. Tas 
suvažiavimas bus dideliu protestu prieš pirmyn be
siveržiantį fašizmą ir smarkiai besiartinantį karą. 
Mums reikalinga mobilizuoti visas galimas pajėgas 
prieš tuos šių dienų nelabuosius dvynus. Svetim- 
kalbių grupės, tokios kaip jūsų, gali daug pagelbėti 
mums mūsų bendroj kovoje.

Mes nuoširdžiai užgiriame jūsų KONGRESĄ" ir 
labai apvertiname darbą, kurį jūsų lokalinės organi
zacijos atlieka (M Lvgos Prieš Karą ir Fašizmą. ;

Nuoširdžiai jūsų, 
PAUL M. REID, 

Veikiantysis Sekretorius.
Reiškia, mūsų Visuotiną Suvažiavimą puikiai apverti- 

na Amerikos Lyga Prieš Kara ir Fašizmą, kuria sudaro 
tūkstančiai įvairių organizacijų, darbo unijų; kuri at
stovauja įvairių pažvalgų žmones, nusistačiusius prieš 
kara ir fašizmą.

Nėra abejonės, į mūsų suvažiavimą prisius savo at
stovą minėta Lyga, ir mes išdirbsime planus, kaip bend
rai veikti su tuo didžiuliu Amerikos darbo žmonių judė
jimu prieš karą ir fašizmą.

. Karas ir fašizmas—tai klausimai, kurie šiandien palie
čia kiekvieną mus. Ir mes turime veikti, turime viską 
daryt? kad sukriušinti besiplečiančias fašizmo jėgas, kad 
nedaleisti fašizmui įsigalėti Amerikoj. Mes turime dėti 
visas pastangas, kad nedaleisti imperialistams surengti 
hauja skerdynę.

Todėl dirbkime, kad Visuotinas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimas būtų pasekmingas, kad jame 
dalyvautu atstovai iš visų miestų ir miestelių, kur tik 
randasi lietuvių.

Visos musu organizacijų kuopos, visos pašalnos drau
gijos, visi kliubai, dailės organizacijos, chorai ir tt. pri
valo rinkti ir siųsti atstovus i Visuotiną Suvažiavimą.

J. SIURBA.
Suvažiavimo šaukimo Komiteto Sekretorius.

Hitleris Keršija Lietuvai, Kursto Kitas 
Šalis prieš Sovietų Sąjungą; Reikalauja 
Vokietijai Kolonijų; {veda Karinį Draftą

BERLYNAS.—Savo kai-(blogai su jais apsieina.” 
boj fašistiniame “seime” 
Hitleris antradienį veidmai
niavo, būk jis norįs, palai
kyti taiką su kitomis šali
mis; būk Vokietija sutiktų 
daryti nepuolimo ir ginklų 
aprubežiavimo sutartis su 
kitais kraštais. Bet, sako, 
su Lietuva tai Vokietija ne
darys jokios sutarties, kol 
kitos šalys, užtikrinusios 
Klaipėdos savivaldybę, ne
privers Lietuvą “gerbti pa
prasčiausias žmoniškumo 
teises” Klaipėdos krašte. 
Hitleris čia turėjo mintyje 
nazių vokiečių teises. Jis | 
tęsė, kad jis nenorįs karo 
nei su Lietuva, bet, girdi, 
“mes negalime daryti jokių 
politinių sutarčių su .tokia 
šalim, kuri nelaimingus, nuo 
mūsų atplėštus (vokiškus); 
tautiečius kankina ir taip

Grąsina Bolševikams “Dan
timis ir; Nagais”-

Didelė Hitlerio kalbos da- ■. ■ i
lis buvo atkreipta prieš So
vietų Sąjungą. Jis pakar
tojo melą, būk Sovietuose 
badu išmirę milionai žmo
nių. Jis šaukė, kad Sovietų 
bolševikai rengiąsi užvaldyt 
pasaulį; ir jis pagrūmojo 
“kovoti dantimis ir nagais, 
jeigu bolševizmas užmes sa
vo tinklą ant Vokietijos.” 
Čia Hitleris šaukė prieš ko
munistinės literatūros sklei
dimąsi Vokietijoj ir nupa
sakojo, būk jinai yra bolše
vikų įgabenama iš užsienio. 
Jis rėkė ir prieš Sovietų ra
dio1 “propagandą.”

Hitleris taip pat smerkė
(Tąsa 5 pusi.)

Parker Komp. Pražudė 20 
Miliony Žmonhj Pinigų

BOSTON, Mass. — Ke- 
Įlos savaitės atgal nusižu
dė Bowen Tufts galva me- 
kleriškos bankrutavusios 
Parker kompanijos. Ta 
kompanija buvo išpurda
vus tūkstančiams žmonių 
daugybę šėrų Seaboard 
Utilities ir Railroad 
Shares Korporacijų. Da
bar valdžiai perėmus už
baigti kompanijos daly
kus, pasirodo, kad ji pra
žudė $20,000,000 pinigų, 
įbrukdama už juos “publi
kai” savo beverčius Še
rus.

Fordas vėl Garsinasi
$6 Alga per Dieną

DETROIT, Mich. — H. 
Ford, fabrikantas “Fordu- 
kų” ir Lincoln automobilių, 
skelbiasi, kad greitu laiku 
nakelsiąs savo darbinin
kams algą nuo $5 bent iki $6 
dienai, tai yra, sugrąžinsiąs 
1929 metų uždarbius.

Kiekvieną kartą pirmiau, 
kuomet jis pasigarsindavo, 
kad kels darbininkams už
darbius, tuo pačiu laiku su
mažindavo darbininkų skai
čių, įvesdavo didesnį skubi- 
nima ir dažna? numušdavo 
skaičių dirbamų dienų per 
savaite. Galutiname suve
dime Fordas no tokiu “ge
radariškų” algų pakėlimų 
kuopdavosi dar daugiau pel
no. Panašiai bus ir dabar, 
jeigu jis ištesės savo priža
dą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

DEMONSTRUOKIM IR PROTESTUOKIM 
PRIEŠ RCOSEVELTINĮ PAŠALPŲ IR 

ALGŲ KIRTIMĄ 60 NUOŠIMČIU!
Brooklyniečiai ir Newyorkieciai, Šiandien į Union Sąuaro 

Demonstraciją prieš Pašalpinio Uždarbio Numosimą, prieš 
Algų Kapojimą Visiem Darbininkam ir už Soc. Apdraudą!

Tiesa, paprastiems bedar
biams, turintiems 5 asmenų 
šeimynas, New Yorke išei
tų $55 per mėnesį; bet tai 
irgi ištikro būtų mažesnė 
negu dabar alga todėl, kad 
reikėtų toliau važinėti į dar
bą, iš savo algos pirkti vir
šutinius darbo drabužius ir

Visose Jungtinėse Valsti
jose pekilo didelis darbinin
kų subruzdimas prieš Roo
sevelto paskelbtas begėdiš
kai žemas algas pašalpi- 
niams darbininkams. Darbo 
unijų nariai priverčia net 
Rooseveltui pataikaujančius 
savo vadus, Greeną, J. Ry-
aną ir kitus, ką nors sakyti čeverykus ir tt. 
prieš badiškas jo skiriamas A(muš uždarbį u? Su ištą 
algas mihonams pasalpimų į dd Lį Laik 
darbininkų valdiškuose dar
buose. Rooseveltas. tiems ' Nuo pašalpinių darbų al- 
darbininkams težada tik po i gos bus atmušama mokesnis 
$19 iki $94 per mėnesį; bet j už sugaištą laiką del ligos, 
pastarąja, neva “augštą” al-' del darbo pertraukimo iš 
gą tegalės gauti tik ^inži- > valdininkų pusės, ar del ko- 
nieriai. daktarai ir kiti be
darbiai specialistai, ir tai 
ne visi.

Rooseveltas žada i viešuo
sius darbus įstatyti 3.500,- 
000 šeimyniškų darbininkų. 
Ir jiems bus mokama že- v

kios kitos priežasties. O ku- . 
rie bedarbiai pasirodys ne
gana paklusnūs, tie bus vi
sai iš darbo pavaromi ba- ' 
dauti.

Juo platesni blogumą Ro- 
oseveltas padarys tuom, kad

mesnė negu NRA nustatyta! ,suli£ A’J'teo ir Platinės 
alma: žemesnė negu iki šiol kompanijos kapos darbo 
bedarbiai gaudavo PWA 
viešuose darbuose: daugely 
atsitikimų rooseveltinė alga j 
bus mažesnė negu dabar 
gaunama tiesioginė pašalpa. 
Rooseveltas jiems skiria; 
mažiau algos, negu moka
ma CCC darbų stovyklose, 
priskaitant ten užlaikymą.

'mokesni. Daugelis fabri
kantų ir kontraktoriu jau 
dabar apdirbinėja planus 
del algų kirtimo savo dar
bininkams.
Nepasiduokite! Kovokite! 

Demonstruokite!
Bedarbiai ir dirbantieji 

i darbininkai, nepasiduokite! 
| Kovokite prieš tokias ver
gų laipsnio algas!

New Yorko ir Brooklyno 
darbininkai, šiandien nuo 

apie V^afkur'dato meskite darbą ir trau-
; lavintas darbininkas rauna J? e •* emons laciją nion 
' $13.00 dienai. Valdžiai dir-1 S<lua‘-e’ (NcW Yorke-de- 
! ban tiem elektrininkam bus lu?- P*° 1*0Dries tokius Roosevelto ir 

išnaudotojų pasimojimus! 
Reikalauti unijinės algos 
pašalpiniams darbininkams! 
Protestuot prieš skebišką' 
Wagnerio-Lewiso neva “so- 
cialės” apdraudos bilių! Ma
siniai reikalaut, kad būtų iš
leistas tikros bedarbių ir < 
darbininkų socialės apdrau- 
dos įstatymas pagal H. R. 
2827 bilių!

Union Square demonstra
cija prasidės 3 vai. po pietų.

Skardžiausias Algų 
Kapojimas

Valdiškuose plieno staty-' 
bos darbuose bus mokama I

Nubaudė už Raginimą 
Streikuoti

Kauno komendantas už ragi
nimą streikuoti pil. VI. Luko
ševičių nubaudė 1 mėn. kalėj i-Į 
m o.
Apvogė Kauno Rusų Cerkvę I mokama 62 nuošimčiais ma- ■

Aną naktį nežinomi piktada
riai pro langą įlindo Kauno ru
sų cerkvėn ir išplėšė 5 aukų dė
žutes.

Vokiečiai Teis Estus, Kurie 
Turėję Santikių Su Kauno

Bankais
KAUNAS.—Praneša, kad ar

timiausiu laiku Vokiečių Mabito 
teisme bus keliama byla 7 as
menų grupei—dviem moterims 
ir 5 vyrams, kurie yra kilę iš 
Estijos. Tie asmenys kaltina
mi gabenimu per sieną register- 
markių. Esą, minėti asmenys 
palaikę santykius su kai kuriais 
Kauno bankais. Kaltinamoji 
Aleksandra Lipstor iš Talino 
pereitų metų spalių mėn. pabai
goje išvažiavusi į- Kauną su di
dele markių suma, 
mėn. pradžioje ji vėl sugrįžusi 
į Berlyną, norėdama tą darbą 
tęsti. Esą nustatyta, kad Lip- 
storienė įsigijusi du pasus, kad 
tuo būdu galėtų gauti daugiau 
registermarkių.

Gruodžio

žiau negu., dabar privati
niuose darbuose. Maliavoto- 
iams Rooseveltas nukerta 
52 nuošimčius, lyginant su , 
dabartiniu unijistų uždar
biu.

Bet begėdiškiausiai Roo
seveltas elgiasi su papras
tais bedarbiais darbinin
kais, kurie sudaro didele di
džiuma. Pietinėse valstijo
se tokiems darbininkams 
yra skiriama $19 per mėnesį!Ją šaukia Amerikos Darbo 
už 130 darbo valandų, arba Federacijos Eilinių Narių 
po 14 centų valandai. O lig- Komitetas ir įvairios kitos 
šioliniuose PWA pašalpos darbininkiškos organizaci- 
darbuose buvo mokama po jos. Prakalbas sakys drg. 
40 centų valandai. , Hathaway, Ben Gerjoy, Mo-

Inžinieriai, chemikai ir ki- tėviškų Drabužių Darbinin- 
ti profesionalai New Yorke, ku Unijos 22-ro lokalo vei-
gaudavo vidutiniai $104 nėr 
mėnesi PWA darbuose. Pa
gal Roosevelto program^ 
jiems bus mokama ne dau
giau .kaip $94.

kėjas, ir kiti kovotojai už 
darbininkų reikalhs.

‘Visi j demonstraciją prieš 
rooseveltišką darbo minių 
alkinimo politiką!
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Laisvė Draugui Angelui 
Herndonui!

Skaitytojai matė vakar dienos “Lais
vėj”, kad augščiausias šalies teismas at
metė Herndono apeliaciją, pasiremiant 
techniškumais. Girdi, neužtenkamai įro
dymų, kad kuomet Herndon buvo nu- 
smerktas 18-kai metų kalėti, teisme bu
vęs .iškeltas klausimas, paliečius fede- 
ralius įstatymus. Tai, žinoma, tiktai pa
prastas išsisukinėjimas, kuriuo pasi
remdami didžiuma teisėjų bando pasiųsti 
Angelo Herndon į kalėjimą supuvimui.

Mažuma teismo narių—Cardozo, Bran- 
deis ir Stone—tačiaus suranda kaip tik 
priešingą. Šitie trys teisėjai teigia, jog 
Georgia valstijos teismas pažeidė fede- 
ralius įstatymus, neįsileisdamas negrų 
į džiūrę, ir todėl reikalinga šis dalykas 
pernagrinėti.

Angelo Herndon byla yra kaip tik pa
naši Scottsboro berniukų bylai. Jinai 
dar tuo šlykšti, kad Georgia valstija, 
smerkdama Herndon, smerkė jį pasirem
dama įstatymu, išleistu dar vergijos lai
kais.

Aišku, Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas, kuris veda šitą bylą, nenuleis 
»rankų, bet veiks toliau, kovodamas už 
Angelo Herndon laisvę. Jis apeliuos, 
reikalaudamas bylos pernagrinėjimo.

Savo pareiškime, Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo generalinio sekreto
riaus pareigas einanti draugė, Anna Da
mon, taLpe kitko sako:,

“J. ZV. augščiausio teismo nuosprendis 
HerhSono byloj yra tiesioginis pasikė
sinimas terorizuoti progresyves jungti
nių Valstijų pajėgas. Tai tiesioginis tei
smo parėmimas lynčiuotojų, atvirų fašis
tų, kurie nori padaryti nelegališka spau
dos, susirinkimų ir darbininkų organiza
cijų laisvę, kovojančių už tautinę laisvę.

“Suvienyta Jungt. Valstijų darbo žmo
nių gale išgelbėjo Angelo Herndon nuo 
čain-gang kartą, iškovojo jo laikiną lais
vę, irjpristatė jo bylą augščiausiam J.V. 
teismui. Tas pats TDA įsakys savo ad
vokatams daryti tuojautinius žingsnius 
tam, J<ad privertus teismą pernagrinėti 
bylą.’!' . * .

TDA ragina darbininkų ir intelektualų 
organizacijas ateiti jam į pagelbą. Juk 
tik n&siniai protestai išgelbėjo Herndon 
nuo mirties. Masiniai protestai, podraug 
su legališkais žygiais, dabar padės pa- 
siekti«pilną šito“ kovotojo išsiliuosavimą.

Darbininkų organizacijos raginamos 
šauklį nepaprastus savo mitingus ir pri
imti įfezoliucijas, reikalaujančias, kad J. 
V. augščiausias teismas antru kdrtu per
žiūrinėtų šitą bylą.

Reikalinga skubi finansinė parama ve
dimu^ legališko darbo. Tarptautinis 
Darbįpinkų, Apsigynimas gali tiktai tuo
met darbuotis, kada masės stovi su. juo, 
kadaįnasčs paremia, kadangi TDA netu- 
;ri saį> jokių fondų, iš kurių galėtų už
mokai išlaidas, surištas su bylų vedimu. 

‘ Atidos turi būti siunčiamos sekamu 
antrašu: International Labor Defense, 
Roon£610, 80 E. 11 th St., New York City,

■ n. Yi
Kovotojas Angelo Herndon .turi būti 

. laisvąs!
Drauge darbininke, tavo pareiga pri- 

sidetfprie iškovojimo jam laisvės!

Prie' Organizacinės Vienybės
Francijoj, dabar vedamos rimtos de- 

^ryboS; delei organinio suvienijimo socia-
■ listų ir komunistų partijų. Jau buvo at
laikyta du mitingai, kuriuose dalyvavo iš 
abiejij pusių atsakomingi darbuotojai.

‘ Prieš’vienybę smarkiai veikia trockistai 
į (pastarieji nelabai senai įstojo į socialis

tų partiją) ir brandleriečiai, amerikinių 
lovestoniečių politiniai brolukai.

Aišku, didelės skerspainės stovi kely
je linkui tokios vienybės, bet Franci jos 
Komunistų Partija pasirįžo daryti vis
ką, kad ją pasiekus. Socialistų Partijoj 
taipgi randasi didelis atbalsis.

Austrijoj eina panašių pasitarimų. 
Anglijoj jau senai tarpe Komunistų ir 
Nepriklausomosios Darbo Partijos (so
cialistų) tokios derybos vedamos. Taigi, 
darbas už vienijimą darbininkų į vieną 
revoliucinę partiją yra vedamas pirmyn. 
Tai nepaprastai svarbus darbas. Tai is
torinis žygis. Kuomet tai darbininkų 
klasė pasieks, tai bus padarytas didelis 
laimėjimas.

Amerikoje mes šiuo tarpu kovojame 
pirmiausiai už bendro fronto sudarymą 
tarpe komunistų ir socialistų. Tai yra 
nepaprastai didelis ir svarbus darbas. So
cialistai darbininkai privalo padėti • 
mums.

Lietuviškų Babbittų Kliubas 
Kaune

Nesenai Kaune inauguruotas “Rotary” 
Kliubas ir jis gavo čarterį iš tarptauti
nio centro. Rotary Kliubai pradėta 
tverti Amerikoje 1905 metais. Dabar ši
tų kliubų visur randasi, kur tiktai bur
žuazija gyvuoja. Viso jų turima apie 
4,000, su kokia pusantro šimto tūkstan
čių narių.

Šiuos kliubus sudaro stambesnė biznie
rių a ir profesionalai. Tai Babbittų kliu- . 
bai, kaip juos čia Amerikoje dažnai va
dina. Tokiam Kauno kliube, pasak “L. 
Ž.” priklauso “augštasis profesionalų eli- ' 
tas.” Jame nėra “nei darbininkų, nei 
amatininkų, nei smulkių prekybininkų, 
nei kurių nors kitų užsiėmimų žmonių...” 
Kliubas išrinko Smetoną garbės pirmi
ninku.

Tas ir parodo kliubo veidą—jis fašis
tinis.

Nors andai fašistų spauda skelbė, kad 
Lietuvoj darbininkai daroma vis labiau 
gerbiami, .bet šis faktas parodo,-. kaip 
buržuazija didžiuojasi tuo faktu, kad tu
ri kliubą, kuriame nėra vietos prasčio
kėliui!

“Blaginizmas” 1
Po lakstytuvo Maksimo Gorkio katas

trofos, Sovietų Sąjungos spauda plačiai 
rašo, smerkdama Blaginą—orlAivininką, 
kuris skraidžiojo mažam orlaivy j, be- 
narstydamas ore, prarado kontrolę ir su
davė savo mažyčiu orlaiviu į Maksimą 
Gorkį, sudarydamas baisią nelaimę. Bla- 
gin buvo senas orlaivininkas—skrajojęs 
Sovietų padangėje penkiolika metų. Jis 
prityręs, bet jis nebuvo užtenkamai at
sargus. Jis nesilaikė disciplinos. Jis 
dažnai pirmiau statė savo asmenišką gar
bę už visuomenišką gerą.

Blaginui buvo sakyta, kad jis vengtų 
daręs štukas ore, nes tai gali brangiai 
lėšuoti. Bet jis to perspėjimo nepaisė. 
Jis darė savo, žinodamas, kad ore nie
kas jo ten nesučiups, o savo miklumu 
jis užsitarnaus asmeninės pagarbos. Bet 
išėjo priešingai. Jis pats žuvo ir žuvo 
dar 47 asmenyš, o podraug padaryta 
daug, nuostolių Sovietų kraštui.

Aišku, Blagin nenorėjo tos; nelaimės 
ir jo kūno pelenai ;buvo palaidota po
draug su visų žuvusiųjų, pagarboj ir guo- 
donėj, bet jo klaida bus dideliu pasimoki-’ 
nimu kitiems orlaivininkams ir šiaip at- 
sakomingiems darbininkams. Kiekvienas 
visuomet turi žinoti, kad reikalinga dis- 1 
ciplina, reikalinga pamiršti savo asme
niškos ambicijos, o žiūrėti visuomeniško 
labo, darbininkiško labo.

Blaginizmas dažnai pasireiškia ir pas 
mus. Ne kartą draugas, vedamas savo 
asmeniškų ambicijų, padaro nepaprastai 
daug žalos visam judėjimui. Prieš tai 
reikalinga kovoti.

Gera Lekcija Mums
Čechoslovakijoj įvykusieji parlamento. 

rinkimai pereitą sekmadienį suteikia 
mums daug pamokų. Fašistinė organi
zacija, kaip sako pranešimai, aplaikė 
juose nepaprastai didelių laimėjimų. Tie 
laimėjimai, aišku, datigiausiai pasireiš
kė vokiečiuos, kurių Čechoslovakijoj ran

dasi virš 3,000,000. Social-demokratų

partija vokiečiuos beveik visiškai sunai
kinta. Komunistai taipgi turėjo pralai
mėjimų. Visos kitos partijos turėjo pra
laimėjimų.

Jei Čechoslovakijos social-demokratai 
ir komunistai būtų sudarę bendrą fron
tą, tai to nebūtų įvykę. Darbininkų, val
stiečių ir smulkiosios buržuazijos masės 
būtų pakrypusios daugiau. į kairę, ka
dangi jos būtų persitikrinusios, jog su-

vienytom pajėgom bus galima daugiau 
laimėti. Bet, deja, socialistai atsisakė 
daryti bendrą frontą su komunistais. Pa
sėkos, todėl, baisios.

Tebūva tas pamoka Amerikos darbi
ninkams. Socialistai darbininkai privalo 
į tai kreipti daug domės, kadangi komu
nistai senai yra pasirengę paduoti socia
listams rankas ir kovoti bendrai prieš 
bendrą priešą—fašizmą.

Kunigas Valančiunas
Skelbia Bado Mirtį
Savo Parapijonams

Philadelphia, Pa. -— Gal nė
ra buvę tokio atkaklaus kuni
go, kuris taip begėdiškai elg
tųsi, kaip kun. Valančiunas. 
Jis skelbia savo parapijonams 
bado mirtį. Jis sako: “Geriau 
tegu miršta maho parapijonai 
bedarbiai badu, negu prisidės 
prie veikimo už Socialės Be
darbiams ir Seneliams Apdrau
dos Bilių HR 2827.”

Kad būtų aiškiau visiems, 
nors trumpai pažymėsiu kame 
buvo dalykas.

Philadelphijoj yra susiorga
nizavęs bendras komitetas, ku
ris susideda iš delegatų nuo 
kliubų ir organizacijų, draugi
jų ir kultūros ratelių. Jis veda 
darbą, kad iškovojus Socialę 
Bedarbių ir Senelių Apdraudą, 
Bilių HR 2827. Ir jis veikia 
nuo gruodžio 1934 m. Visi di
dieji kliubai ir draugijos yra 
prisidėję prie to taip didelio 
ir svarbaus darbo. Bet dar ran
dasi keletas mažesnių draugi
jų, kurios yra valdomos kuni
gų, dar nėra užgyrę minėto bi
liaus. Komiteto tikslas buvo ir 
yra-įtikinti tų organizacijų na
rius, kad jie-prisidėtų prie to 
didelio darbo, neskiriant į jo
kias pažvalgas bei įsitikini
mus. Išnaudotojų klasės kapi
talistai neskiria; artu būsi, ge
ras katalikas, ar komunistas, 
ar< tautininkas, ar socialistas, 
visus vienodai badu marina, 
vienodai išnaudoja. Tad ir 
darbininkams reikia visiems 
bendrai kovoti prieš badą ir 
bado skelbėjus.

Balandžio 28 d. aš ir B. 
Stanionis atlankėme šventos 
Cicilijos Draugystę, kad pla
čiau paaiškinus tikslus ir mie- 
rius Socialės Bedarbių ir Se
nelių. Apdraudos Biliaus HR 
2827. Minėtas bilius yra vie
nas populiariškiausias Ame
rikos darbininkuose ir jį remia 
tūkstančiai unijų ir organiza
cijų. Šiuo kartu galima drąsiai 
sakyti, kad minėtą bilių re-1 
mia daugiau, kaip 10 milionų 
.Amerikos1 darbininkų ir reika
lauja, kad jis būtų pravestas 
įstatymu. Bet dar Washingto- 
no ponai laikosi užsispyrusiai, 
kad nepravedus to biliaus. Nes 
tokio biliaus pravedimas būtų 
didelis laimėjimas darbinin
kų klasės. Kiekvienas bedar
bis turėtų teisę gauti nema
žiau, kaip $10 savaitei ir $3 
kiekvienas šeimynos narys. O 
turčiai turėtų būti aptaksuoti, 
'kad sudarius reikalingą sumą 
pinigų.

Paaiškinus draugijos valdy
bai; kpkiuo reikalu atėjome, 
sutiko duoti progą pakalbėti 
į visas nares. Bet dar turėjome 
palaukti kelias minutes, nes 
jos svarstė kitą klausimą. Po 
kelių minučių išeina kunigas 
Valančiunas. Jis savo akimis 
pervedė mus nuo galvos iki 
kojų. Užklausia, ko mes nori
me. Paaiškinome, kad. mes atė
jome pas organizaciją tikslu, 
kad prisidėtų, bei indorsinių 
Socialės Bedarbių ir Senelių 
Apdraudos Bilių HR 2827. Jis 
suriko, kad neturime jokios 
teisės eiti į organizaciją, be jo 
pavelijimo. Pažymėjome, kad 
mes kreipėmės prie draugijos 
valdybos, kuri turi daugiau 
teisės prie organizacijos, negu 
kunigas. Tuom kartu draugijos 
narė kvietė mus įeiti, bet Va

lančiunas neleido.
Nenorėdami kariauti su juo, 

reikalavdme, kad jis išduotų 
leidimą. Kun. Valančiunas pa
reiškė: “Jei norite leidimo, tai! 
ateikite pas mane į raštinę.” 
“Mes galime eiti ir dabar,” 
mes atsakėme. Sutinkant jam, 
nuėjome.

Plačiai aiškinome apie vei
kimą organizacijų, draugijų ir 
kliubų ir unijų ir parapijų už 
Socialės Bedarbiams ir Sene
liams Apdraudos Bilių HR 28- 
27. Svarbiausia, tai kodėl tokis 
bilius turi būt pravestas įstaty
mu Washingtone ir kad kapi
talistai ir valdžia turi sudėti 
reikalingą sumą pinigų mokė
jimui bedarbiams apdraudos. 
Valančiunas piktai sako: “čia 
darbas yra komunistinis. O ko
munistai nesriūpina bedarbiais, 
jie tik rūpinasi nuversti kapi
talizmą ir sudrumsti ramybę 
katalikiškose organizacijose, o 
tai baisus prasižengimas prieš 
dievą.”

Pastebėjau, kad kunigo aiš- 
, kinimas kaip tik yra tas drum- 
i stirnas katalikiškos ramybės. 
! Gi pravedimas Socialės Bedar- 
; bių ir Senelių Apdraudos Bi- 
Uiaus HR 2827 nėra jokis i* • * ‘drumstimas katalikiškose or
ganizacijose ramybės. Aptak- 

Isavimas turčių, pradedant nuo 
1 $5,000 ir tt., nėra jokis prasi- 
i žengimas prieš dievą. Taipgi 
nėra' jokio prasižengimo prieš 
dievą prisidėti katalikiškom 
organizacijom ir kovoti už pra
vėdintą minėto biliaus, nes tai 
yra kovojimas prieš badą, 
prieš skurdą, kurį suteikė ka
pitalistai, o ne dievas. Prie to, 
šiame darbe dalyvauja tūks
tančiai organizac. ir unijų lo
kalų, bažnytinių organizacijų 
ir parapijų, katalikiškų ir ne
katalikiškų ir tt. Toliaus, 52 
kongresmanai, kurie balsavo 
už bilių HR 2827, vadinamą 
Lundeen Bilių, nėra komunis
tai, neigi pritarėjai komunis
tams. Jie yra tai republikonai, 
tai demokratai ir Farmerių 
Darbo Partijos atstovai. Ir ga
lima sakyti, kad jie yra vieni 
vienokio, kiti kitokio tikėjimo 
garbintojai. Todėl negalima 
sakyti, kad tai vien komunistų 
darbas. Kad kartu veikia ir 
komunistai, tai mes neginčysi
me. Komunistai veikia tame 
darbe kuo daugiausia. Jie su
pranta, kad tai yra vienas iš 
svarbiausių darbų, kad išgel
bėjus milionus darbininkų nuo 
bado.

Tas neįtikino kun. Valančiu- 
no. Jis darėsi vis piktesnis ir 
nervavosi. Jis suriko: “žiūrė
kite, Sovietų Sąjungoj milionai 
badu miršta!”

B. Stanionis pastebėjo toj 
vietoj: “Kunige! Nekišk So
vietų Sąjungos, nes mes neatė
jome apie Sovietus debatuoti, 
bet. kalbėti apie tai, kas dedasi 
čia, Amerikoj, čia yra dau
giau 17,000,000-bedarbių. Val
džia jau maitina 22,000,000 
bedarbių. Gi Sovietų Sąjungoj 
nėra jokios bedarbės, jokio ba
do. Tuos melus tiktai skelbia 
kapitalistų ir kunigų spauda. 
O tai jūs ir kiti kunigai daro
te, kad parapijonai nekovotų, 
prieš badą, prieš išnaudoji
mą, kad tuomi kapitalistai ga
lėtų daugiau išnaudoti darbi
ninkus ir juos nustumti į dar

didesnį skurdą ir badą. Jūs 
tiksliai skelbėte, kad Sovietų 
Sąjungoj yra badas. Jūs žinote 
gerai, kad ten nėra bado. Mes 
jum nepavydžiame to melagin
go amato. Amerikoj yra viso 
ko perdaug. Amerika yra tur
tingiausia šalis pasaulyje; vie
nok joj yra daugiausia badau
jančių žmonių, čia valdžia nai
kina maistą, javus, daržoves, 
rauna vaisinius medžius, 'nai
kina gyvulius, žodžiu sakant, 
bilionus dolerių praleidžia su
naikinimui maisto ir drabužių, 
kad tik palaikius aukštas kai
nas ant reikmenų. Gi tuom pa
čiu kartu milionai žmonių ba
dauja. Ar gali bent vienas do
ras katalikas ar kunigas pri
tarti tokiai valdžiai? Atsaky
mas bus aiškus, kad ne. Ne 
tik, kad jie nepritars, bet jie 
kovos prieš tokią sistemą. Tik
tai akliausias kapitalistinės 
sistemos agentas gali remti to7 
kią sistemą. Kalbant katalikiš
kais žodžiais, tiktai tas kuni
gas gali sakyti, kad Sovietų 
Sąjungoj yra badas, kuris pats 
netiki į dievą. Jūs sutinkate, 
kad Amerikos valdžia naikintų 
visokį maistą, kad tuomi dau
giau išmarinus žmonių badu ir 
abelnai .visų darbininkų sąly
gas pabloginus ir dar kad nu
stūmus į didesnį badą.”

Jam buvo pastatytas griež
tas klausimas: ’“Ar kunigas 
Valančiunas sutinkate,, kad jū
sų parapijonai badu mirtų, ar 
kad prisidėtų prie kovojimo už 
Socialės Bedarbių ir Senelių

Apdraudos Bilių HR. 2827?” 
Valančiunas atsake : . “Geriau 
tegu mirs badu mano parapi
jonai, negu prisidės prie komu
nistinio darbo.”

Vėl pastebėjo B. Stanionis, 
kad badas nei vieno nelenkia, 
ar jis būtų komunistas, ar so
cialistas, ar katalikas, visus 
vienodai smaugia. Todėl šis 
darbas prieš badą nėra vien 
komunistų darbas; yra visų
darbas. Greičiau sudalysime 
bendrą veikimą, greičiau iško
vosime bedarbiams ir- sene 
liams apdraudą.

Kad užtikrinus tvirčiau jo 
pareiškimą, dar kartą mes 
klausiame: “Ar kun. Valančiu
nas ištikrųjų manote taip, ką 
sakote, kad geriau tegu mirs 
badu parapij., negu- prisidės 
prie kovos už Socialės Bedar
bių ir Senelių Apdraudos Bi
lių HR 2827?”

Jis vėl atsakė: “Geriau tegu 
mirs badu, negu prisidės prie 
to darbo.” >

To mums užteko ir mes ap
leidome jo kleboniją.

Dabar norime tarti keletą 
žodžių į visus Valančiuno pa- 
rapijonus ir į kitus.

Kun. Valančiunas vienu tik 
rankos pamojimu .nusprendė, 
kad jūs visi parapijonai be
darbiai “turite badu mirti.” Šį 
pareiškimą turį įsidėti giliai į 
galvą kiekvienas parapijomis 
ir jo neužmiršti niekados. Juk 
tokis pareiškimas yra laiky
mas savo parapijonų žemiau
siam laipsnyje. Tas rodo, kad 
kun. Valančiunas neįvertina 
žmogaus gyvybės, savo parąpi- 
jonų gyvybės nei tiek, kiek 
musės.

Kuomet dirbote fabrikuose 
•sąžiningai ir meldėtės ščyrai, 
atidavėte savo kruvinu prakai
tu uždarbio dalį kun. Valan- 
čiunui, būtent dievui ant gar
bės ir ant bažnyčios, atėjus 
ekonominiam • krizini,' daugelis

(Tąsa 3-čiam pusi.)

, Įkirūs Spuogai—Ąkne

Prašau ir aš patarimo per 
“Laisvę.” Esu moteris 28 me
tų amžiaus, 5 pėdų, 110 sva
rų. Pusseptintų metų kaip ve
dusi, vaikų nėra.

Šiaip jaučiuos sveika, bet 
man išberia veidą pučkais, jau 
3 ar 4 metai, žiemą ir vasa
rą—vis viena. Odos ligų spe- 
cijalistas švitino X-spinduliais, 
kiek apgydė, o paskui ir vėl. 
Leido negyvų bakterijų, ir gi 
nieko nepadėjo.

Kitas odos specijalistas pri
pažino, kad man aknė, dau
giau nieko. Sakė, kad tie X- 
spinduliai geriausia vartoti, 
bet pastoviai išgydyt nesą ga
lima. Užgynė daug ką valgyt. 
Uždraudė šokoladą, riešutus, 
kiaulieną, grietinę, visokius, 
riebalus. Neleido koldkrėmu 
veido teptis. Girdi, aknė yra 
bakterija, kurį minta grietine, 
aliejais ir riebiais valgiais. Ir 
man rodos, kad nuo tokių val
gių mane labiau išverčia spuo
gais. Kiaušinių ir' gi negaliu 
valgyti: blogiau esti.

Ar nėra gi kokio būdo visai 
išnaikinti tą nelemtoji aknė? 
Mano tėvai visai sveiki, šva
rūs, paveldėjimo nėra. Pirma 
dirbdavau raštinėj, o dabar bi
jau ir darbo ieškoti, bijau pa
sirodyti su tokiuo veidu.

Atsakymas.

žinoma, galimas daiktas, 
kad Jums kenkia kai kurie 
valgiai, kad Jums yra savo .rū
šies organizme liguistas jau
trumas link tūlų valgių, aller
gy vadinamas. Vis dėlto nėra 
Jums gerai labai jau apsiribo-

ti su dijeta, vengti visos eilės 
labai esmingų valgių. Kai taip 
vengi svarbių valgių, tai ilgai
niui organizme pasidaro trū
kumų, ir dėl tų trūkumų gali 
paskui įsigalėti, tarp kitko, ir 
aknė.

Visai Jums nepatarčiau 
vengti visokių riebalų. Riebalų 
būtinai reikia organizmui— 
smegenų, nervų audiniams, 
šiaip kūno narvelių sveikumui. 
Pasakymas, būk aknė esanti 
kokia tai bakterija, ką minta 
riebalais, yra absurdas. Aknė 
yra pasėka perdidelio veiklu
mo riebalinių liaukučių po 
oda — sebaceous glands. 
Liaukučių latakėliai vietomis 
užsikemša, ir iš to pasidaro 
pučkeliai. Į juos paskui kar
tais įsimeta ir bakterijų.

Gaukite vaistinėje mišinio: 
Potassa sulphurata 2 drachms, 
zinc sulphate 2 drachms, rose 
water 8 ounces. Suplakite. 
Kas vakaras, prieš gult eisiant, 
suvilgykite pučkuotas vietas, 
o ant rytojaus nusimazgokite. 
Darykite taip per savaitę. Kitą 
savaitę apleiskite, nfebesitep- 
liokite, o paskui ir vėl, ir taip 
perijodingai.

Imkite Calcium lactate, 10 
grs., 100 tablets, po 1 arba po 
2 tableti; sutrintas, po valgio, 
kelis mėnesius. Imkite taip gi 
žuvų aliejaus, po šaukštą ar 
daugiau po valgio. lodo, po la
šą kas pora dienų. Būkite daž
niau ant saulės.

Bandykite kiaušinio trynių 
vartoti, baltimų ne. Daržovių, 
ir vaisių visokių. Pieniškų, žu
vų, šviežios mėsos. Iš riebalų 
bent grietinės ir sviesto būti
nai Jums reikėtų.
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Kaip Bus Su Lietuvos
• Atstatymo Bendrove?

9

k (žiupsnelis Įspūdžių iš 
Nepaprasto Seimo).

T

Pereita pirmadienį (geg. 
20 d.), Cornish Arms vieš- 

*butyj, New Yorke, įvyko 
nepaprastas Lietuvos Atsta
tymo Bendroves dalininkų 
seimas, šį seimą šaukti nu
tarė metinis Bendrovės sei
mas, įvykusis sausio mėnesį. 
Manyta, kad šiame seime 
bus galima sudaryti kvoru
mą ir pravesti reformas 
bendrovėje: ją likviduoti 
arba reorganizuoti.

Deja, neatlikta nei vienas 
nei kitas. Seime pasirodė, 
kad dar stokuoja 832 balsų, 
idant būtų galima turėti 
kvorumas ir spręsti organi
zacijos reikalus taip, kad 
galėjus pravest bent kokias 
pamatingesnes joje permai
nas. Iki šiol surinkta 16,- 
965 balsai, o kvorumo su
darymui reikalinga 17,797.

A. B. Strimaitis, b-vės 
' sekretorius, pranešė, kad, 
girdi, buvo “daryta viskas,” 
idant gavus prokses tų šė- 

'rininkų, kurie patys negali 
dalyvauti suvažiavimuose, 
bet dar vis negauta. Girdi, 
p. Daužvardis paskelbė per 
spaudą, būk šis seimas tu
rės įvykti 21 dmna gegužės, 
bet paskui tą atitaisė. “Klai
dą” ir “atitaisymą” Dauž- 
yardis. Hrdi. daręs tiksliai, 
kad galėjus laikraščiuos du 
kartu pagarsinti, nes kitain 
laikraščiai nenorį garsinti 
bendrovės reikalų.

Šis seimas, esą, nieko dau
giau negali spręsti, kai tik
tai tą, kam sušauktas, bet 
kadangi neturime kvorumo, 
tai ir to dalvko nesnręsime.

“Seimas" tesusidėjo tiktai 
iš apie 25 žmonių, bet jis 
buvo tokis triukšmingas, te
kis įkaitintas, kokį šitų žo
džių rašytoms yra retai ma
tęs. Ikaitimmo priežastis, 
be abejo, keri tame, kad šė- 
J’ininkai jaukiasi didžiai nu
vilti. Tai tūli iš iu pareiškė 
atvirai, šiurkščiai ir šla
mančiai.

Katalikas Kiras Vanoja
4 Kailį

Ypatingai ilgoka ir karš
tą kalbą pasakė šėrininkas 
Povilas Kiras (taip, rodosi, 
jis buvo iššauktas), Iš Broo- 
klyno. Katalikas ir didelis 
^patriotas—savo tautos my
lėtojas šis žmogus, bet kad 
jis degino padus tūliems 
bendrovės viršininkams, tai 
tik reikia stebėtis! Trumpai 
suglaudus jo argumentus ir 
faktus, jie yra sekami: 
y —Prieš kiek laiko aš daly
vavau Atstatymo Bendro
vės suvažiavime ir reikala
vau atskaitų. Viršininkai 
man suspendavo tuomef bal
są. Aš no to nedalyvavau 
sifvažiavimuos. Na. ir kas? 
Kur bendroj šiandien nu
vesta? Kaip jūs čia šaukia
te šituos seimus? Juokas 
daugiau nieką*-. ir ant juoko 
kitus norite palaikyti. Jūs 
įsakote, skelbėte spaudoj
anie šį seimą. Kur? Nema
čiau nei “Laisvei.” nei “Vie
nybėj”. nei “Keleivy,]”. o tik 
“Amerikoj’. Pastarasis yra 
nežymus laikraštukas, jo 
niekas arba labai mažai kas 

’skaito. Nemanykit, kad aš 
turiu ka prieš “Am.” Ne. 
Aš katalikas ir tas laikraš
tis vra mano, bet per ii gar
sindami, nesušauksite sei
mo, nesudarysite kvorumo.

Tam tikslui reikalinga nau
doti suminėtieji laikrašiai.

—Mes turim likviduoti 
bendrovę. Gana, jau prisi
pylė kišenius ponai mūsų 
turto. Pinigai mūsų suėsti, 
b-vės nebera. Jūs (matomai, 
bendrovės viršininkams jis 
tai taikė) bėdavojate, kad 
neturite balsų sudarymui 
kvorumo, bet turite užten
kamai balsu algas imti, ofi
sus užlaikyti. (Čionai pirm.

i p. ščeigus bando sulaikyti 
' kalbėtoją, p a s t e b ėdamas, 
i kad jis ne vietoj kalba, bet 
iš kitų šėrininku kyla pro
testai ir nirm. vėl leidžia p. 
Kirui kalbėti). Apie ka jūs 
norite, kad aš kalbėčiau? 
Anie ką aš čia kalbu, jemii 
sakote, kad “ne vietoj”? 
Apie kriaučius. šiaučius, ar 
mūsų bendrove? Pasakysiu: 
jei toki lyderiai būtu buvę 
Rusijoi, tai juos būtu ten 
sušaudę. Aš nesu pritarėjas 
Sovietu Rusijos tvarkai, bet 
nakartoiu, ten tokius sušau
do. kurie panašiai su ben
drovės turtu elgiasi.

■—Taip, jūs nenorite likvi
duoti, nes dar banke pinigų 
randasi. Atsikreipiu į šė- 
rininkus: jūs, draugai, lik- 
viduokit. Jūs ir aš dirbome 
mūsų tautos vardu, mes 
mylime savo tautą, mes dė
jome savo sunkiai uždirbtus 
centus, tikėdamies, kad tuo 
būdu padėsime Lietuvai, o 
dabar, žiūrėkit, kas pasida
rė. Karuža prisipirko dva
ru Lietuvoj, kiti—namu, o 
kas mums liko? Pasakykit, 
ka mes turim? Aš čia atė
jau, kad užbaigus šituos da- 
Ivkus. nors man reikėjo iš
likti iš darbo. Man. bei e, net 
pakvietimu neprisiuntė i ši 
seimą, nors.turi mano ant
ro 5a—mano laiškai eina 
“Vienybės” antrašu. Kodėl 
man "enri siuntė pakvipsi
mo? Todėl, kad šitie (rody
damas i stala) žmonės neno
ri m a Syti kvorumą seimuo
se. Jie nori, kad šitaip da
lykai tėtuši ir tęstųsi, nes 
tai iu laban tas pina. Man 
net baisiu pami«liius. k«d 
mes p-wename 20-tam šimt- 
metvi. bet išnaudoiami esa
me žmu-nan. neo-u žmonės 
i-rnvo išnaudoiami tūkstan
tis metu atgal.

Kaip Dabar Bendrove 
Stovi?

s

Strimaitis bandė ka sa
kyti. bet kita moteriškė-šė- 
rininkė, pašokusi suriko: i 
“Tu prisipirkęs namų už 
$27,000...” Pagaliau ansi- 
raminama. Strimaitis aiški
na. Kirui laišku nesiuntinė- 
jes “V-bės” antrašu, kadan
gi “Vienybės” raštinė ilgai 
buvo valdžios užrakinta. 
Atskaitos, sako iis, nesle
piamos. Pranešimai apie 
bendrovės seimus siunčiami 
visiems laikraščiams, bet, 
pfrdi. tūli iu nebetalnina. 
Bendrove dabar likviduoti 
būtų baisu, nes, girdi, be
veik nieko negautum. New 
Yorke bendrovės namas 
(ant 25 St. ir 8 Avė. kam
po) 1926 metais buvęs ver
tas apie $120.000, o dabar, 
narduodant. už ii negautum 
daugiau kaip $50,000. Ka
dangi namas yra užmorgi- 
čiuotas vertėje $40,000. tai 
atidavus morgičiu, šėrinin- 
kams beveik nieko neliktų. 
Panašiai su namu New Jer
sey valstijoj.

,Lietuvoj bendrovė turinti 
įvezdinusi $120,000, t. y., už 
tiek pinigų yra pirkta serų 
įvairiose įstaigose. Strimai
čiui esant Lietuvoj, 1930, už 
tuos šėrus tūli Lietuvos 
bankai siūlę bendrovei $40,- 
000, na, o dabar—nieko nie
kas nesiūlo. Vadinasi, įstai
gos, kuriose tie bendrovės 
pinigai sukišta, labai su
smukusios.

Taigi, parduodant tą vis
ką dabar ir bendrovę likvi
duojant, nieko nebūtų gali
ma gauti. Todėl reikalinga 
palaukti “geresnių laikų.”

Po Strimaičio kalbos, ima 
balsą Povilas Samulėnas, 
brooklynietis. Jis taipgi pa
reiškia, kad jis pirkęs šė
rus, rėmęs bendrovę, tikėda
masis, kad tuo bus galima 
padėt Lietuvai, josios pre
kybai. Bet štai, kas išėjo. 
Jūs vis sakote, palaukti, ne
likviduoti bendrovę. Jums 
norisi visus pinigus, kurie 
dar pasiliko, suvalgyti. Jūs 
tuos pinigus ir leidžiate. Jūs 
skelbiate, kad jums rūpi 
kvorumas. Aš netikiu. Jūsų 
darbai ką kitą liudija. Jūs 
su bendrove darote, kaip 
tas žmogus su arkliu: laiko 
item peš vadeles ir po biskio 
šmikščioia botagu, štai, ir 
šitam seimui paėmėte vieš- 
būtvj kambarį. Juk tai vis 
pinigai kaštuoja. Eikvojate 
mūsų pinigus, šėrininku pi
nigus. Atsiminkit, kad da
bar laikai sunkūs. Žinokite, 
kad daugelis tu žmonių, ku
rie kadaise pirko bendrovės 
šėrus, šiandien patys neturi 
duonos šmoto: daugelis jų 
tebpsirandrt bread-lainėse. 
Atsiminkit, vyrai, kad kar
vė jums kada nors už
truks.

Toliau Samulėnas kąlbėio 
apie visa eile dalyku, suriš
tų su įvairiais technišku
mais. Jam tūlas žmogus 
paliko 20 b-vės Šeru (tas 
asmuo išvyl o. i Taetuva) 
<*11 savn paraAu, įgaliodamas 
Samnlėna juos atstovauti, 
bot Strimaitis aiškinąs, kad 
tie šėmi nėra formaliai per
vesti. kažin kokiu tai para
šų stokuoja ant jų. ?

Kaip Reikėtų šaukti 
Seimas?

Ima balsą R. Mizara. — 
Man išrodo, — sako jis. 
—kad asmenys, kurie šaukė 
šitą seimu., neėmė to darbo 
rimtai. Jie viską darė tik 
del žmonių akių. Visi girdė
jome. kaip ponas Strimaitis 
pareiškė' kad Daužvardis 
talpines spaudoje klaidingą 
pranešimą, būk tai tuo tiks
lu, kad gavus progos antru 
kartu išspausdinti praneši
mą, kaipo paklaidos pataisy
mą. Tokis darbas juk tai nė
ra gražus. Ateityje bile sa
ve gerbiąs ir gerbiąs savo 
skaitytojus laikraštis vengs 
dėti b-vės pranešimus savo 
skiltisna, kadangi jau ma
toma, kad čia nedirbama 
rimtai: kad norima kain 
tai negražiais būdais pasi
naudoti. pasigarsinti. Laik
raštis. kuriame aš dirbu, 
(“Laisvė”) neskelbia ben
drovės pranešimu, kadangi 
čia yra grynai bizniška įs
taiga, įkurta biznio dary
mui, tai mūsų dienraštis 
mano, jog už visokius nėr 
dienraštį pranešimus, lie- 
čiančiu* šita bendrovę, turi 
būti atmokėta, kaip ir už 
visus kitus komercinius 
skelbimus. Aš manau, jei 
jums rūpi sušaukimas į sei
mą visų šėrininku, jei jums 
rūpi sudarymas kvorumo, 
tai jūs turėtumėt nuskirti 

tam tikrą sumą pinigų ir 
jais apmokėti laikraščiams 
už pranešimus. Pranešimai 
turi būti įtalpinti visuos lai
kraščiuose, dienraščiuos ir 
savaitiniuos. Aš žinau, kad 
daugelis “L.” skaitytojų yra 
L. A. Bendrovės šėrininkai. 
Vieną iš tokių aš čia atsto
vauju ir varde jo pareiškiu, 
jog bendrovė turėtų būti 
likviduota. Bet kad likvi
duoti, tai turime turėti, 
kaip jūs sakote, kvorumą. 
Kad turėti kvorumą, reika
linga pranešti apie seimą 
visiems bendrovės šėrinin- 
kams. Na, tad aš ir lai
kausi savo nuomonės, pąsa- 
'kytos pirmiau: reikalinga 
duoti visapusiai pranešimai 
visuos laikraščiuos ir už 
juos turi būti atmokėta (nes 
tik tuomet laikraščiai gales 
išspausdinti). Tuomet visi 
šėrininkai matys, kame da
lykas ir jie sudarys kvoru
mą sekančiam bedrovės sei
me. Bet. jei jums sušauki
mas bendrovės pilno suva
žiavimo nerūpi, o rūpi tik
tai apie ji kalbėti, tai da
rykite, kaip norite. Nepasi
tenkinimas šėrininkuose di
delis. Jie trokšta bendrovę 
.likviduoti ir proporcionaliai 
turtu pasidalinti, jei dar 
yra kuo pasidalinti.

Po to vėl sekė diskusijos. 
Kalbėjo A. Žitkus, iš Ir
vington, N. J.. Budris, iš 
Elizabeth, Julija Deveško, 
iš Weehawken, N. J.; Ščei- 
gus, Valaitis, ir dar vienas 
kitas, kuriu pavardžių neži
nau. Bet didžiuma šėrinin- 
kų sėdi, kain negyvi. Tūli 
susiraukė, kiti šaiposi. Dvi 
nonios iš Brooklyno visą 
laiką smagiai juokiasi, kuo
met Strimaičiui šėrininkai 
kailį akėja.

Kėdę į Rankas...
Na, ir akėjo. Ko ten ne

buvo ?
Patiekus įnešimą, kad 

sekantis bendrovės šėrinin- 
kų seimas būtų laikomas už 
mėnesio laiko, kilo daug 
ginčų. Kitas įnešimas, kad 
už trijų mėnesių būtų su
šauktas seimas. Strimaitis 
aiškina, kad tai esą per- 
trumpas laikas, nes j Brazi
liją laiškas nesuvaikščios 
per tiek laiko. Girdi, ten 
daug šėrininku esą. Kitas 
sako, kad tai ne tiesa. Gir
di, Brazilija čionai tiktai 
pigus išsisukinėjimas. Vėl 
skandalas. Viena moteriškė 
pribėga prie pirmininko su 
kumštimi ir jam grūmoja, 
keikdama Strimaiti. Pirmi
ninkas pastebi: “Jūs čia su
sirinkime su Strimaičiu ba
ratės, o išėjusi už duru— 
bučiuojatės.” Moterį škė 
grobė už kėdės ir reikalau
ja prirodvti, kada jinai Stri
maitį bučiavusi. Paskui ima 
nuo stalo kieno tai kenurę 
ir bando sviesti ja pirminin
kui Veidan. Anas traukiasi. 
Susirinkusiuos dar didesnis 
triukšmas. Vieni juokiasi, 
kiti pyksta, treti keliasi eiti 
namon. Pagaliaus, atsistoja 
Žitkus ir įsikarščiavęs pik
tai pareiškia: Čia reikėtų 
atsinešti macnine-gun (kul
kosvaidį) ir visus iššaudvti. 
Kas žin kas pastebi: “Tai 
kam visus? Ką šėrininkai 
kalti?” Tuomet jis sako: 
“Aš turėjau omeny j tuos, 
kurie bendrovės turtą pra
ganė.”

Vėl sumišimas. Bet jis ap
tyksta, nes šėrininkai na
mon keliasi eiti. Pasilieka 
tik berods septyni žmonės. 
Pirmininkas p a r e i š k ia: 
“Seimas užsidaro.”

Vadinasi, dabar sekantis 
susirinkimas arba seimas 
įvyks sausio mėnesį. Tai bus 
metinis seimas. Kaip ten 
viskas bus, be abejo, matysi
me.

Nesitikėjau, kad tūli ka
talikai toki smarkūs. Saky
sim, tokis p. Kiras, katali
kas žmogus, kalbėjo čionai 
kai oratorius. Jam taip vy
ko! Matomai, jaučiasi labai 
nuskriaustas žmogus. Entu
ziastiškai gynė šėrininku 
reikalus ir Samulėnas.

Sėdžiu aš ten ir manau 
sau: Tai, jei šitie žmonės 
būtų turėję tokį. supratimą 
prieš penkioliką metų, kaip 
viskas būtų buvę kitaip! 
Jei jie nebūtų paklausę tuo
met kuniginės spaudos, tau
tininkų ir socialistų, tai 
šiandien tuos pinigus būtų 
turėję savo kišeniuose.

Seimo Dalyvis.

Kunigas Valančiunas Skelbia 
Bado Mirtį Savo Pa- 

rapijonams
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

netekote darbo. Daugelio, ku
rie turėjo sutaupinę keletą do
lerių bankuose, bankieriai nu
sinešė. Tie, kurie turėjote nu
sipirkę ar apsipirkę namelius, 
daugelis ir to netekote, atėmė 
bankai arba “building loan” 
įstaigos už nemokėjimą mor- 
gičių ar procentų, ar taksų. O 
kitų stovi ant pražūties slenks
čio. O kunigas Valančiunas ap
gina visus bankierius, fabri
kantus. kurie atėmė iš darbi
ninkų kruvinu prakaitu už
dirbtą centą. Ir dabar dar 
drįsta kunigas Valančiunas sa
kyti, kad jūs, parapijonai, ne
kovokite, bet badu mirkite. 
Kiekvienas sąmoningas parapi- 
jonas turite ve ką jam pasa
kyti. Jei tu, prabaščiau, nori, 
kad mes mirtum badu, vietoj 
kovojus už socialę bedarbių 
ir senelių apdraudą, HR 2827, 
tai štai ką mes tau pasakom: 
Mes nuo dabar tau nemokė
sime jokios algos, jokio užmo
kesčio už jokį darbą, už bile 
kokią maldą. Gali, kunige, 
melstis ir be pinigų, dievui pi
nigų nereikia. Tuomet jūs iš
girsite, ką jis pasakys. Jis pra
keiks jus visus. Pasakys, kad 
jūs esate visi velnio apsėsti. 
Tuomet pasakykite jam: Tai 
ir prabaščius esi velnio apsės
tas, jei nenori mirt su mumis 
kartu badu ir vesti mus į dan
gų. O jei tu nesutinki su tuo. 
tai mes kovosime už Socialės 
Bedarbiu ir Senelių Apdraudos 
Bilių IIR 2827 ir tu kartu su 
mumis turi kovoti. Tatai rei
kia nasakyti ne tik kunigui Va- 
lančiunui, bet kiekvienam ku
nigui, kuris tik nesutinka ko
voti už bedarbių ir senelių ap- 
drauda.

Delegatai:
M. Zaldokas.
B. Stanionis.

Grand Rapids, Mich.
Įspūdžiai iš Atsibuvusio 

Koncerto

Gegužės 11 d. įvyko pas 
mus gražus ir didelis koncer
tai. .Šį įspūdingą muzikos ir 
dainų vakarą surengė mūsų 
vietinės dvi ’organizacijos, Lie
tuvių Dailės Choras ir Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Pašei pine 
Draugija. Koncertas pavyko 
gerai—svetainė publikos buvo 
pilna. Programa duota viena 
iš geriausių, kokia kada buvo 
suruošta . pas mus Grand 
Ranids darbininkų tarpe.

Kodėl šis koncertas buvo 
taip gražus ir įspūdingas? To-
del, kad Detroit Aido Choro 
dainininkių ir dainininkų de
šimts automobilių, kupinai pri
sėdę, atūžė'.pas mus padėt iš
pildyt programą. Aido Chorą 
pakvietus ant steidžiaus, pir
ma atidarymo scenos, aidietis 

drg. J. J. Butkus keliais žo
džiais paaiškino pamatinį 
tikslą Aido Choro atvykimo į 
Grand Rapids ir baigdamas 
savo kalbą varde viso Aido 
Choro pasveikino mūsų publi
ką tinkamoj formoj, už ' ką 
mūsų publika pasveikinimą 
lydėjo su griausmingais aplo
dismentais.

Detroit Aido Choras, gabiai 
vadovaujamas drg. Walter 
Gugo, sudainavo septynias 
dainas, kurios tiesiog žavėjo 
mūsų publiką. Už tai aidiečius 
mūsų publika lydėjo ilgai su 
aplodismentais po kiekvienos 
sudainuotos jų dainos. Gražią 
atvaizdą darė į mūsų publiką 
aidiečių graži uniforma. Kos
tiumas jų susidėjo iš balto ir 
raudono—tikrai traukė publi
kos žvilgsnį. Toliaus dainavo 
L. Gugienė, soprano, ir O. ži- 
linskiutė, alto; W. Gugas su 
smuiką ir J. šmitrevičia su 
“accordion” pritarė, sudarė 
kvartetą. Publikai gerai patiko 
ir iššaukė po kelis kartus.

Edith Butkiutė, smuikininkė, 
šauniai davė mums apie tris 
kavalkus gana sunkios muzi
kos. Matyt, kad daug lavini- 
mos reikėjo sugriežt taip. Ver
ta pagyrimo.,-

Tarpe Aido Choro radosi ir 
solistų—viena tai yra draugė 
V. Petrušonienė, kuri pirmu 
kartu pas mus dainavo. Ji sa
vo milžinišku soprano balsu 
žavėjo publiką. Ji sudainavo 
tris dainas, vieną iš jų su Aido 
Choru (“My Hero” — O. 
Straus). Kita solistė, Ruth As- 
trauskiutė puikiai pasižymėjo 
su savo maloniu soprano bal
su. Akompanavo jom Anna 
Baron-Gudaitienė. J. šmitrevi- 
čius, gabus jaunuolis, gerai 
vartoja piano accordion ir bu
vo publikos iššauktas kelis 
kartus. Mes sakom Detroit Ai
do Chorui—“Bravo!” Proleta
rai dailėje turi gerų spėkų.

Kitą dalį programos pildė 
mūsų vietinis Lietuvių Dailės 
Choras po vadovyste drg. A. 
T. Palagin. Choras sudainavo 
apie septynias dainas. Daina
vimas sekėsi gerai, už tai gau
tas kreditas nuo publikos del
nų plojimu. Pagarbos vertas 
tai choro vadovas, drg. A. T. 
Palagin už jo gerą energiją, 
žmogus pasiaukavęs, be jokio 
užmokesčio, tai vertas pagar
bos.

Toliaus sekė programoj Til
lie Grušiutė, tai mūsų sena ben
dradarbė, pijanistė, bet jauna 
solistė, kuri sudainavo porą 
gražių dainų. Jos balsas yra 
malonus ir didelis. Jeigu tik 
toliaus turės gerą energiją, bus 
gera dainininkė. Taipgi sudai
navo mūsų sena choristė-solis- 
tė Anna šuksčiutė-Mauricienė 
porą dainelių. K. Kyauskas, 
baritonas, irgi sudainavo porą 
dainų. Helen Versuli.s, tai šo
kikė. Ji tankiai mums padeda 
dapildyti programą. Puikiai 
pašoko. Vyrų trio, po vadovy-1 
ste T. Grušiutės, gerai sūdai- s 
navo, bet būtų dar geriau, kad 
tie jaunuoliai stotų į mūsų cho
rą ir dirbtų su mumis bendrai, 
nes mums jų reikia. Turėtume 
sustiprint mūsų1 chorą, 

f
Užbaigiant programą, abu

du chorai bendrai užtraukė 
“Riaumok, Dundėk” (Raudo
na Armija jau čia) po vado
vyste Gugo ir “Internacionalą” 
po vadovyste Palagino.

Justin Antonaitis.

Detroito Žinios
Automobilių Centras 

Sujudo

DETROIT, Mich.—Geg. 16 
d. Packard Motors kompanijos 
darbininkai šaukė M.E.S.A. 
svetainėje masinį šapos susi
rinkimą, kad informuoti dar
bininkus, kas atsitiko su jų iš
rinktu kompaniškos unijos at
stovu į šapos ’tarybą. Dalykas 
buvo tame: Joe Conner, 'ko
vingas darbininkas, kuris buvo 
tik ką užėmęs neveiklaus 
Russell Walke atstovo vietą, 
nuėjęs mėgino statyti šiokius 
tokius reikalavimus, tai yra, 
gauti darbininkams pagerini
mus. Bosai pamatė, su kuom 
jie turi reikalą, bandė už
smaugi darbininko pasirįžfrną. 
Bet jiems nepasisekė. Tada 
Joe Conner. tapo išmestas iš 
darbo už jo kovingumą. Dar 
daugiau: jis tapo uždėtas ant 
juodo listo ir darbo negali 
gayti visam mieste, šis darbi
ninkas turi moterį ir tris vai
kučius.

Darbininkai, sužinoję viską 
susirinkime, vienbalsiai reika
lavo stoti kovon su kompanija. 
Tapo išrinktas streiko komite
tas, taip pat 25 pikieto kapi
tonai tvarkyti masinio pikie- 
tavimo eiles prie visų šešių, 
vartų. Obalsiai turi būti: 
“Streikuojame prieš diskrimi
nacijas, už pripažinimą mūsų 
unijos ir priėmimą atgal mūsų 
atstovo Joe Conner.”

Šis viskas atsitiko ketvirta
dienio vakare, šiuos žodžius 
rašant, tai yra penktadienį, 
geg. 17 d., Packard Kompani
jos didžiulė šapa ant East 
Grand Blvd, masiniai apsupta. 
Visi šeši įėjimo keliai pikie- 
tuojami. Pikiete randasi jauni, 
čia gimę .kovotojai. Streiko

(Tąsa 4-tam pus.)

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant 

DAUMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS 

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Toms River, N. J.—Išde
gė 20,000 akrų miško ties 
Bamber. Belesinant gaisrą, 
sunkiai susižeidė trys gais
rininkai. Areštuota A. Ar
ends ir O. Brown kaipo pa
degėjai.

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

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

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

ČIUS-KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite

“LAISVE”
427 Lorimer Street 

. Brooklyn, N. Y.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS CAMPAU AVE„ DETROIT, MICH.
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Trečias Bolševikų Par-
tijos Suvažiavimas

1905 metais balandžio 25 d. 
įvyko III RSDD partijos suva
žiavimas Londone, šitas suva
žiavimas buvo pirmas bolševi
kiškas partijos suvažiavimas, 
sulošęs milžinišką, sprendžia
mą rolę sudaryme naujo tipo 
partijos, darbininkų.klasės par
tijos, didžiosios Lenino Stalino 
partijos.

Praėję 30 m.etų po III suva
žiavimo pasižymėjo puikia, ge- 
rojiška visos partijos kova už 
didį Markso-Lenino-Stalino da
lyką, pasižymėjo pilnu sudau
žymu visokio plauko oportu
nistų pradedant nuo ekonomis
tų ir baigiant trigubai panie
kintu trockistiniai-zinovjeviniu 
bloku, nusiritusiu prie niekšin
go ir bjauraus užmušimo iš už j 
kampo' geresniųjų partijos ir 
proletariato diktatūros žmonių. |

Kaipo pirmas bolševikiškas I 
suvažiavimas, kaip bolševikiš-1 
kos partijos įkūrėjas III. suva
žiavimas turi didžiausią tarp
tautinę reikšmę. Jo reikšmę, 
kaip ir visą partijos istoriją, 
turi žinoti kiekvienas komunis
tas, komjaunuolis, kiekvienas 
priešakinis darbininkas. Parti
jos istorija turi būti gyva pa
moka šių laikų mūsų kovai.

Suvažiavimas susirinko au
gančio Rusijos darbininkų ir 
valstiečių revoliucinio judėjimo 
apystovose. Pralairpėtas rusų- 
japonų karas padėjo revoliuci
nio judėjimo augimui. Kruvi
noji pamoka, kurią gavo Rusi
jos proletariatas sausio 9 d., ne
praėjo veltui. Galinga protestų 
streikų banga prieš ramios dar
bininkų demonstracijos sušau
dymą perėjo per visą Rusiją.

Tolimesnė įvykių eiga svar
biausia priklausė nuo Rusijos 
darbininkų klasės organizuotu
mo, nuo klasinės revoliucinės 
partijos buvimo, kuri vadovaus 
bevykstančiai revoliucijai. Rei
kėjo organizuoti naują revoliu
cinę partiją, revoliucinio prole-! 
tariato partiją, pilnai atatin-j 
kančią kovingiems, sudėtin-Į 
giems naujo revoliucinio perio-l 
do uždaviniams.

Milžiniška III suvažiavimo 
reikšmė charakterizuojama kaip ; 
tik tuo, kad jame pirmą kartą 1 
galutinai politiniai ir praktiškai 
susikūrė, pilnai susiformavo 
nauja kovinga bolševikų parti
ja, naujo tilpo partija.

LENINAS nurodinėjo,, kad 
pergyvenamas revoliucinis mo-. 
mentas iškelia prieš socialdemo
kratų darbininkų partiją “prie
šakinio kovotojo už laisvę rolę, 
avangardo rolę ginkluotame su
kilime prieš samoderžaviją.”

Draugas STALINAS nurodė 
į reikalingumą “naujos parti
jos, kovingas partijos, revoliu
cinės partijos, ganėtinai drąsios 
delei to, kad vesti proletariatą 
į kovą už valdžią, ganėtinai pri
tyrusios delei to, kad susivokti 
sudėtingose revoliucinių apysto- 
vų sąlygose, ganėtinai lanksčios 
delei to, kad apeiti visus ir vi
sokius povandeninius akmenis, 
kelyje į tikslą.” • *

Tame ir yra III suvažiavimo 
didžiausia reikšmė, kad jis pri
ėmė genialų Lenino bolševikiš
kos partijos pastatymo planą, 
išdirbo ir priėmė išplėstą bol
ševikišką revoliucinių veiksmų 
programą, leninišką varomųjų 
jėgų ęharakterio ir tiesioginių 
revoliucijos uždavinių įkainavi
mą.

Leninas ir jo šalininkai grie
žtai kovojo už III suvažiavimo 
sušaukimą, kad jame išdirbti 
pilną revoliucinių veiksmų pro
gramą, sudaryti galingą, vienin
gą, disciplinuotą bolševikų par
tiją.

Suvažiavimas buvo sušauktas 
nežiūrint į dezorgąnizatorišką 
menševikų ir trpckistų veikimą,

Suvažiavimas įvyko ir iš
sprendė visus klausimus tiesio
giniai Leninui vadovaujant. Su
važiavimas apsvarstė visą eilę 
svarbiausių klausimų, kaip tak
tikos, ginkluoto sukilimo, vals
tiečių judėjimo ir organizaci
nius klausimus.

Smarkiai kylanti revoliucija 
reikalavo iš naujos bolševikų 
partijos teisingo atsakymo į vi
sus pribrendusius ir neatidėlio
tinus klausimus.

Menševikai skaitė, kad artė
janti revoliucija yra buržuazi
nė ir iš čia darė išvadą, kad 
vadovaujančia revoliucijos jėga 
turi būti buržuazija, šituo “są
jungininku” jie ir siūlė pirmoj 
eilėj remtis darbininkų klasei.

Bolševikai tvirtino, kad savo 
socialiniu charakteriu artėjanti 
revoliucija yra buržuazinė, tiks
liau, buržuaziniai-valstietiška, 
nes jos uždavinys yra—revoliu
cinis panaikinimas feodalizmo 
liekanų: dvarininkų žemvaldys- 
tės ir carizmo. Bet šita revoliu
cija vyksta augštai, išvystyto 
kapitalizmo visame pasaulyje 
sąlygose ir palyginamai augštai 
išvystyto kapitalizmo Rusijoj. 
Jos gegemonu ir pagrindine 
varomaja jėga bus išaugęs 
proletariatas. Bolševikai griež
tai pareiškė, kad liberalinė bur
žuazija negalės būti revoliucinio 
proletariato sąjungininku. To
kiu sąjungininku gali būti tik 
valstiečiai, užinteresuoti griež
tame dvarininkų žemvaldystės 
likvidavime.

Skirtingai nuo II internacio
nalo vadų, tvirtinusių, kad tarp 
buržuaziniai-demokratinės revo
liucijos ir proletarinės yra be
dugnė ar, bent, kinų siena, bol
ševikai sakė, kad mūsų revoliu
cija bus ne tik buržuaziniai- 
valstietiška, bet bus socialisti
nės revoliucijos pradžia, o so
cialistinė revoliucija įvyks tuo 
greičiau, kuo didesnė bus darbi
ninkų klasės pergalė buržuazi- 
niai-demokratinėj revoliucijoj.

Jau tuomet supuvusi Trockio 
pozicija buvo tame, kad jis pa
ėmęs, Markso permanentinės re
voliucijos idėją ją iškraipė ir 
pritaikė kovai. prieš Leniną; 
Trockis netikėjo revoliucinio 
valstiečių judėjimo galimumais, 
netikėjo proletariato jėgoms.

Leninas kovodamas prieš vi
sokio plauko oportunistus moki
no, kad tik revoliucinis proleta
riatas kaipo revoliucijos gege- 
monas, partijos vadovaujamas, 
tamprioje sąjungoje su revo
liuciniais valstiečiais gali ir tu
ri nuversti carizmą, išrauti fe- 
odalizmo-baudžiavos liekanas ir 
pergalėti buržuaziją kovoje už 
peraugimą buržuaziniai-demo
kratinės revoliucijos į socialisti
nę revoliuciją.

.Visa 1905 metų revoliucijos 
eiga pilnai patvirtino Lenino 
teorijos teisingumą.

Sąryšyj su marksistiniu pra
sidėjusios revoliucijos įvertini
mu III suvažiavime buvo iš

kovojusių prieš jo sušaukimą.
Kokiame stovyje buvo mūsų 

partija ?
Tuoj po II suvažiavimo (1903 

m.), kuriame įvyko RSDRP 
skilimas į bolševikus ir menše
vikus, su Leninu priešakyje pri
siėjo vesti nenuilstamą kovą su 
menševikais, kurie, gaudami pa
ramą iš II Internacionalo vadų, 
vedė ardomąjį darbą užsienyj 
ir Rusijoj. Z

CK, kuris vedė taikstymosi 
politiką, ilgai priešinosi III su
važiavimo sušaukimui, stengda
masis atvaizduoti dalyką taip, 
būk tai tarp bolševikų ir menše
vikų nėra principinių skirtumų, 
ir kad todėl nėra reikalo šaukti 
suvažiavimą.

Tik 1905 metais kovo pra
džioje didžiumos komitetų biu
ras padarė sutartį su CK apie 
neatidėliotiną suvažiavimo su
šaukimą, kuris ir įvyko Londo
ne.

spręstas ir ginkluoto sukilimo 
klausimas.

Bolševikai skaitė, kad revo
liucija gali laimėti tik ginkluo
to sukilimo keliu, griežtai pa
laikant valstiečiams. Proleta
riatas turi stovėti priešakyj 
ginkluoto sukilimo. Proletaria
to partija turi tą ginkluotą su
kilimą paruošt ir organizuot. 
Reikia apginkluoti proletariatą, 
reikia užtikrinti technišką, or
ganizacinę ginkluoto sukilimo 
pusę ir surišti jį su visuotino 
streiko organizavimu, kad už
tikrinti tikrą revoliucijos pasi
sekimą.

Menševikai gi tvirtino, kad 
ginkluoto sukilimo ruošimas tai 
avantiūrizmas, kad reikia laukti 
kol masės stichiniai sukils.

Tokiu būdu, III suvažiavimas 
konkrečiai pastatė klausimą/ 
kaip organizuoti ir vadovauti 
sukilimui?

Laikinos revoliucihės vyriau
sybės klausimu Leninas suva
žiavime išvystė mintį, kad gink
luoto sukilimo pergalės rezulta
te bus įvesta revoliuciniai-demo- 
kratinė proletariato ir valstie
čių diktatūra.

Leninas pabrėžė, kad šita vy
riausybė bus ne “tvarkos orga-? 
nizacija”, o “karo organizaci
ja”. Reikalinga vesti griežtą ko
vą už tolimesnį revoliucijos vys
tymą ir iš apačios ir iš viršaus. 
Uždavinys yra ne tik liaudies 
užkariavimų įtvirtinime—revo- 
liuciniai-demokratinės proleta
riato ir valstiečių diktatūros 
pergalė reikalinga tam, kad 
stumti pirmyn socialistinę revo
liuciją.

Menševikai visa tai atmetė ir 
skaitė, jei revoliucija buržuazi
nė, tai ir valdžia turi pereiti į 
buržuazijos rankas’.

Leniniškai išspręsti ir visi III 
suvažiavimo nutarimai apie val
stiečių judėjimą.

Pagrindinis leniniškas dės- 
nys, tai revoliucinis proletaria
tas—revoliucijos vadovas, są
jungoje su valstiečiais. Suvažia
vimas numaskavo menševikų ir 
trockistų samprotavimus apie 
nebuvimą “vieningos valios” 
pas proletariatą ir valstiečius, 
sudaužė trockistinį valstiečių 
rolės revoliucijoj neigimą.

Suvažiavimas jau tuomet iš
kėlė visų dvarininkų žemių kon
fiskavimo reikalavimą. Suvažia
vimas pabrėžė reikalingumą ne
atidėliojant organizuoti revoliu
cinius valstiečių komitetus ne
atidėliotinam dvarininkų žemės 
užgrobimui pačiais valstiečiais.

O menševikai rekomendavo 
valstiečiams laukti... steigia
mojo susirinkimo, kuris, girdi, 
duos jums žemę. Menševikai pa
sisakė prieš neatidėliotiną dva
rininkų žemės konfiskavimą, 
prieš revoliucinius valstiečių 
komitetus.

Suvažiavimks pasiūlė visoms 
partijos organizacijoms begai- 
lestingai kovoti ir numaskuoti 
eserus, kurie visuomet užmas
kuoja savo reakcines pažiūras 
socialistinėmis frazėmis. .

Suvažiavimas taipgi pa
smerkė menševikus už jų de- 
zorganizatorišką darbą po II 
suvažiavimo.

Kova už Lenino suformuluo
tą pirmą partijos statuto para
grafą III suvažiavime užsibaigė 
pilnu bolševikų laimėjimu. Šito 
Lenino formulavimo priėmimu 
III suvažiavimas galutinai įtvir
tino leninišką partijos statybos 
principą.

Tokie trumpai atpasakojant 
pagrindiniai . III suvažiavimo 
nutarimai, padėję tvirtus bol
ševikų partijos pagrindus. III 
suvažiavimas davė pagrindinę 
programą, strateginius bolševiz
mo nuostatus, kurie bėgyje 30 
metų pilnai pasitvirtino.

A.
(“R. Art.”)» r* ’ . I »

Detroito Žinios
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

sentimentas augštas, pasiryži
mas laimėti didelis.

Nors streiką pradėjo malia- 
votojų ir trimerių departmen- 
tas, bet kiti departmental 
greitai sekė ir manoma, kad 
bus šimtaprocentinis streikas, 
nes dar ne visi departmental 
sužinojo apie streiką. Vėliau
sios žinios sako, kad kompa
nija* daro nusileidimus, liepia 
grįžti darban, prižadėdama 
imti visus atgal be nuskriaudi- 
mo. Darbininkų atsakymas: 
padvigubinti pikieto eiles ir iš
keltas, obalsis: “Negrįšime dar
ban be pripažinimo mūsų uni
jos.” Plačiai šnektos pasklydo, 
kad jeigu greitai nebus susi
tarimo, seks Briggs ir kitos ša- 
pos su simpatijos streiku.

Bedarbių Bėdos

Wayne paviete panaikinta 
tiesioginė pašalpa bedarbiams. 
1,500 C. E. F. A. darbininkų 
atleista pereitą ketvirtadienį; 
šią savaitę seks kiti 1,500. 
Darbininkai rengiasi stoti ko
von. Tai bus didžiausias išstoji
mas prieš badą.

Tiesioginė atleidimo prie
žastis yra, kad tai būsiąs nau
jas pašalpų ir algų mažinimas, 
kurį padaryti įsakius federalė 
valdžia.

Djdžinlis Bendras Frontas 
Prieš Karą

Gegužės 30 dieną jaunimo 
paradas (demonstracija) įvyks 
ant didžiausios papėdės šiame 
mieste. Michigano Jaunimo 
Kongreso pastangomis sušauk
ta konferencija, kuri išdirbo 
planus didelei demonstracijai. 
Joje dalyvaus, aprokuojama, 
apie trys keturi tūkstančiai 
įvairių tikybų ii; politinių’min
čių jaunimo organizacijų na
rių. Ten bus įvairių tautų kos
tiumų ir ’atskirų organizacijų 
uniformų, taip pat įvairiais 
būdais išreiškiant napykantą 
prieš karą ir kokiu būdu gali
ma jam priešintis.

Detroito lietuvių darbinin
kiškos organizacijos yra kvie
čiamos remti . šią atminties 
dienos jaunimo demonstraciją. 
Jūs galite prisidėti dalyvauda
mi sykiu ir nerengiant jokių 
parengimų tą dieną. Paradas 
prasidės 2 vai. po pietų, nuo 
Joseph Campau ir eis Jeffer
son gatve į Belle Isle prie 
Geldos (Shell), kur bus pra
kalbos tinkamai pagerbti mi
rusį jaunimą.

Reporteris.

Amerika Uždraudžia {vežt 
Svetimus Sidabro Pinigus

WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų iždo ministe
rija uždraudė įvežti sidabri
nius pinigus iš Bolivijos, Či
lės, Chinijos, Meksikos ir še
šių kitų šalių. Mat, tų ša
lių sidabro pinigų vertė yra 
didesnė negu ant jų pažy
mėta, lyginant su Amerikos 
pinigais. Uždraudžiant mi
nimų svetimų pinigų įveži
mą, Amerikos valdžia sten
giasi palaikyti augštesnes 
savo sidabro kainas namie, 
taip pat prilaikyti, kad del 
to dar labiau nenupultų 
amerikinių pinigų vertė.

PRANEŠIMAI K KITUR
f

CLEVELAND, OHIO 
r 

Bendro Fronto Komiteto Parengimas
Ketvergė vakarė, 23 d. gegužės, 

(7:30)/ 920 E. 79th St., yra rengia-, 
irias Cleveland© Lietuvių Draugijų 
Bendro Fronto Komiteto HR 2827; 
Biliaus reikalu smagus vakaras, ar
čiaus susipažinus su 24 draugijų 
veikėjais ii’ smagiai kartu ląiką pra-j 

leidus. Bus gera orkestrą šokiams, 
skanių užkandžių ir dar atsilanku- 
sieji gaus dovanų už tam tikrą su- 
gabų pasirodymą šiame parengime. 
Ypač* “Laisvės” skaitytojai. ir mū
sų progresyvių draugijų nariai yra 
raginami atsilankyti, susipažinimui 
su mūsų broliais darbininkais iš ka
talikiškų draugijų. Bendro Fronto 
darbas už HR- 2827 bilių to reikalau
ja, pasitarnaukime savo reikalams. 
Būkime skaitlingai bendro fronto 
vakare.

Komisija.

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partijos vietinė kuopa 

rengia pasilinksminimo vakarėlį, bir
želio 1 d., Elm Street Svetainėje. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Visi Bing
hamton© lietuviai kurie pritaria ko
munistiniam veikimui prašome at
silankyti i šią pramogą ir savo at
silankymu paremsite taip svarbų 
darbą, kurį veda Komunistų Partija. 
Įžanga visiems veltui.

K. P.
(121-123)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia pirmutinį šio 

sezono pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 
gegužės (May) 26, Mačiutos far- 
moj, Green Road. Pradžia 12 vai. 
dieną ir tęsis iki 12 vai. nakčia. Bus 
perstatyta vaizdas iš Rusijos Revo
liucijos 1917 m. atvirame ore. Taipgi 
bus įvairių žaislų, dainų ir šokių. 
Bus duodama viena dovana prie į- 
žangos tikietų, $3.00. Visus širdin
gai užkviečia Lyros Choras.

(121-123)

NEWARK, N. J.
Newark© lietuvių draugijų Sąryšis 

rengia puikią Card Party, įvyks 24 
d. gegužės, Lietuvių Svetainėje, 180 
New York Avė. Pradžia 8 vai. va
kare. Bus duodama užkandžių, ka
vos, taipgi laimėtojai gaus dovanas. 
Tas viskas tik už 25 centus. Todėl 
visų newarkieciu yra privalumas bū
ti penktadienio vakare ant šio paren
gimo.

Kviečia Komitetas.
(121-122)

MONTELLO, MASS.
Birutės Pašalpine Draugija rengia 

linksmų balių, kuris įvyks 25 d. 
gegužės, Lietuvių Tautiškam Name. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga asme
niui 25 centai. Bus visokių užkandžių. 
Ateikite praleisti linksmai laiką.

Užkviečia Rengėjai.
(121-122)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopa praneša 6-to 

apskr. kuopoms, kad 16 d. birželio 
įvyks didelis piknikas ant Jono Na
vicko farmos, Village Green, Pa. Nei 
viena kuopa neturi užmiršti tą die
ną, visi nariai tūri dalyvauti, nes yra 
visų pareiga remti šį parengimą kaip 
antrą metini išvažiavimą.

Chesteriečiai yra prisirengę kuo 
puikiausiai priimti svečius iš apie
linkės ir toliau.

~ Kviečia Komitetas.
(121-122)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadien, 26 d. ge
gužės, 2-rą vai. po pietų, Naujaus 
Svetainėj, kampas Main ir Poplar 
St. Draugai ir draugės dalyvaukite 
visi šiame susirinkime ir pasirūpin
kite užsimokėti duokles, nes jau yra 
prisiųstos knygos, “Povilas Jurka,” 
labai graži apysaka. Kurie dar ne
sate užsimokėję už šiuos metus, tai 
negalėsite gauti šios puikios kny
gos. Tad, draugai, pasirūpinkite už
simokėti, kad galėtumėt gauti kny
gą.

V. Rugienius.
(121-122)

HAMTRAMCK, MICH.
Gegužes 30 d. (Decoration Day) į- 

vyks “Laisvės” Choro didelis meti
nis piknikas, Dombrauskų faunoje, 
Utica, Mich. Piknikas prasidės 12:00 
vai. ir šokiai 2:00 vai. po pietų. Grieš 
gera orkestrą šokiams, amerikoniškus 
ir lietuviškus. Įžanga 20c. Bus viso
kių žaislų, taip pat valgių ir gėrimų. 
Lauksime jūs draugai ir draugės at
vykstant. Tie kurie dalyvausite Nat’l 
Youth Day parodoj, kviečiame ateiti 
po parodai į pikniką.

Kelrodis: Važiuokite North Van 
Dyke į M 59, siukitės į dešinę ir 
važiuokite penkias mailes, davažiavę 
pirmą cementuotą kryžkelį siukitės 
į kairę, važiuokite vieną mailę iki 
privažiuosite bažnyčią, čia siukitės 
po kairėj. Trečia farma ant kraies.

(120-122)

PLYMOUTH, PA.
Gegužės 26 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Lietuvių Kapinių Korporacijos susi
rinkimas, 40 Ferry Street. Yra labai 
svarbu, kad visi dalyvautų šiame su
sirinkime, nes turėsime apkalbėti 
apvaikščiojimą, kuris įvyks 30 d. ge
gužės. Šiame apvaikščiojime kalbės 
garsusis Amerikos -lietuvių kalbėto
jas, Rojus Mizara, “Laisvės” redak
torius. „

Draugai, turit aptaisyt mirusiųjų 
kapus, kurie turit palaidoję savo gi
minių, draugų bei pažįstamų. Vienų 
paminklai pasvirę, kitų kapai įdubę; 
tas nedailu, turit apžiūrėti pirma 30 
d. gegužės.

Antras dalykas, kurie1 draugai ne
užsimokėję asesmentų, $1.00 ant me
tų, turite užsimokėti. Taipgi kurie už 
lotus neužsimokėję, turite užsimokė
ti. Kurie lotų norėsite pirkt, komi
sija bus . ant vietos.

S. J. Staskevičius.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS '

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraamdau automobilius vestuvėm, 

parSm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. i 
(Arti Mai-cy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA'.
Išgirsite teisybę apie Father Cou

ghlin, subatoj, gegužės 25 d., 8 vai. 
vakare, Rusų ir Lietuvių Darbininkų 
Name, 701 N. 8th Street. Tai bus 
“Daily Worker” bankietas su pro
grama ir prakalbomis. Kalbės A. B. 
Magil, rašytojas ir korespondentas 
“Daily Worker’io” iš Detroito, Mich. 
Taipgi kalbės A-. W. Mills, MacHar- 
ris ir Russell Watson. Dalyvaus dai
nininkų, pianistų ir smuikininkų. 
Įžanga 25c, bedarbiams—15c, su ban- 
kietu—45c, už ką gaus visą vakarie
nę. O kuris gaus ant dviejų mėnesių 
skaitytoją del “Daily Worker,” tain 
bus viskas veltui, šį parengimą ren
gia K. P. 5-ta sekcija. Kviečiame vi
sus skaitlingai atsilankyti ir paremti 
“Daily Worker”.

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

bas iš Bostono ir LDS 20 kuopa iš 
Bridgewater bendrai rengia linksmą 
pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 26^ d. 
gegužės (May), Grange Parko, Fair 
Grounds, Bridgewater, Mass.

Šis piknikas bus vienas iš links
miausių, todėl kad tai pirmas pikni
kas šiame sezone. Bus įvairi progra
ma, kur kiekvienas dalyvaujantis tu
rės progą pasižymėti ir gauti dova
ną. Taipgi bus gera orkestrą prie 
kurios jauni ir seni galės linksmintis 
didelėj ii’ gražioj svetainėj tarpe 
miškų. Valgymui ir gėrimui stalai po 
stogu, tad nereikia bijotis nei lie
taus!

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

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

Kviečia visus rengimo Komisija.
(119-121)

PHILADELPHIA, PA.
Teatras, koncertas ir balius. Ren

gia Lyros Choras penktadienį, gegu
žės 24 d. Pradžia 7 vai. vakare, Liau
dies Name, 8th ir Fairmount Ave. 
Scenoje bus suvaidinta “Nelauktas 
Svetys,” vaizdas iš revoliucijos lai
kų 1917 metų. Programą pildys Ly
ros Choras, grajys smuikos solo ir 
piano duetus. Po programai tęsis šo
kiai iki vėlumai nakties. Grieš gera 
orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Bus užtektinai gardžių val
gių ir gėrimų. Įžanga su drapanų pa
dėjimu tik 35 centai. Lyros Choras 
užkviečia vietinę ir apielinkės jau
nuomenę ir suaugusius kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes yra dedama 
pastangos maloniai visus priimti ir 
program© dalyviai atatinkamai iš
pildys savo užduotis ypač visiems 
bus žingeidu matyti scenoje tą per
statymą.

Kviečia Lyros Choras.
. (119-122)

ELIZABETH, N. J.

Nedėlioj, 26 d. gegužės (May) į- 
vyks Liet. Darb. Susiv. 3-čio Apsk. 
piknikas, Meadow Grove, Cranforde. 
Išeis iš Elizabeth© busas kaip 1-mą 
vai. po piet, nuo 408 Court St.

Visi norintieji važiuoti ateikit pa
skirtu laiku ir nesivėluokit. Ant bu-, 
so kaina tiek pat, kaip gatvekariu 
lėšuoja.

Žinote, kad tai bus pirmas tokis 
iškilmingas išvažiavimas šiame se
zone. O dar kur, ogi laukuose! Gam
ta mus visus traukia į žaliuojančią 
girią pakvėpuoti tyru oru. Turėsim 
svečių ir chorų, kurie palinksmins 
visus.

Atsilankykit visi, pasimatysim su 
visais.

Kviečia Komisija.
(120-122)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, 26 d. gegužės, 10 
vai. ryte, 928 E. Moyamensing Avė. 
Draugės ir draugai, dalyvaukite pa
tys ir kitus atsiveskite. Visuomet 
maža dalis narių lankosi į susirinki
mus. Taipgi draugai pasirūpinkite 
užsimokėti duokles, nes mažai šiais 
metais mokėjo. Pinigai Centrui rei- 
kalihgi.

Durekis.
(120-122)

READING, PA.
ALDLD 143 kuopa rengia puikų 

balių kuris įvyks subatoj, 25 d. ge
gužės, 7:30 vai. vakare, Catholic Lits. 
Svetainėje, 126 No. 10th St. šokiams 
grieš Zeikų orkestrą iš Orwigsburg, 
Pa. Kviečiame visus apielinkės drau
gus ir drauges dalyvauti, praleisti 
linksmai vakarą ir tuom pat kartu 
paremsite darbininkišką organizaci
ją. Pelnas, bus skiriamas del Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Visuotino 
Suvažiavimo.

Komisija.
(120-122)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskričio pusmetinė 

konferencija bus laikoma 28 d. lie
pos, 1935 m., Binghamton, N. Y. Vie
ta, Lietuvių Svetainėj, 315 Clinton 
Street. Delegatai turi pribūt ne vė
liau kaip 10 vai. ryte, nes posėdį 
manoma perkelt kur nors ant farmų, 
tdole pribuvę vėliau Ims sunku su
rasti vietą.

ALDLD 12 Apskr. Sekr. F.M. I.
(120-122)

“MAČIO-KEKŠTO EILES” 
ir J. Baltrušaičio 

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

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

Siųsk šiandien 
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopa rengia linksmą 

balių, kuris įvyks 25 d. gegužės, 
Najaus Svetainėje, kampas Main ir 
Poplar St.

Draugai ir draugės, skaitlingai at
silankykite ant paskutinio šio sezono 
parengimo. Bus gera muzika šo
kiams. Visi galėsite linksmai praleis
ti laiką. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga vyrams 25c, moterims 15c.

Kviečia Rengėjai.
(119-121)

Detroit” mich.
DLK Keistučio mėnesinis susirin

kimas įvyks gegužės 26 d. 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėje, šiame su
sirinkime apkalbėsime ir nutarsime 
ar siųsti ar ne delegatą j Visuotiną 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Suva-, 
žiavimą Clevelande. Nariai kviečia
mi skaitlingai atsilankyti.

J. Overaitis, Nut. Rašt.
(119-121)

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parčse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dvieju Svaru Dėžė 7 H
6 Skirtingų Rūšių • "c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose 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.

I Harry’s Cafe | 
g Kur Geri Draugai Susieina g 
g 1701-03-05 No. Dover St. g 
g, PHILADELPHIA g 
g Ant Columbia Ave., tarpe S 
& 28th & 29th g
x Smagiausia Vieta Mieste g 
g Specializuojasi įvairiais Žuvų g 
g Valgiais (Sea Foods) S
8 7 MOTERIMS' STALAI S
g BUSINESS MEN’S LUNCH į 
§ HARRY SLOBODIAN ?
g Savininkas £
g Bell Phone Poplar 9257 ?

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą: 
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

111-40, 128tl?Str., 
OZONE PARK, N. Y.



8
Dovanos

Tel STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotaš Graborius
BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST.,

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

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.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai. 
■1 ..........■........ '... ' .................... :----------------- 1

Ii

APLA 50 Kp. Parengimas .

r

PITTSBURGHO IR APIELINKeS ŽINIOS

Reporteris.

Bazaras
JŽANGA: šį vakaną: 25c; Durys atdaros 5 vai. vak.

S

Matot, jie save vadinas “ko
munistų opozicija,” bet nera
do kokių tai’ organizacijų pri
sidėjusių prie Gegužinės ke

bus puikus: dai- 
ir paskui šokiai. 
25 centai ypatai.
gaus užkandžių 

Pasilinksmini-

iš-
Bet

Programas šį vakarą:
ANDREI CIBULSKY 
DANCE GROUP 
HARMONICA BAND

• RESTAURANTE 
ŠOKIAI—BARGANAI

ne-
pa-

Lietuvių Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą,

NEW STAR CASINO 
107 St. & Park Avenue 
New York City, N. Y.

Ge-
15 

kas 
kad

Elsie Norkus, 
APLA 50 Kp. Sekr.

iš 
susirinki- 
“Aš ma-' 
dalyvaus

Sekretorius, J. Urbonas,
1401 Page St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

Rengia:
KOMUNISTŲ PARTIJOS

N. Y., DISTRIKTAS

m*

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) * 

485 Grand Street Brooklyn* N
Telefonas: EVergreen 7-1661

geriausiosPirmos klasės anglis,

rnsta-
PraBome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Ketvirtadienis, Geg. 23,1935 Penktas Puslapi?

AUGŠČ1AUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1322 Reedsdale St. N. S. Pittsburgh, Pa.

Norwoods Skloldninkai yra Priešai Pirmos 
Gegužės Demonstracijoms

HITLERIS KERŠIJA LIE
TUVAI IR KURSTO KI
TAS ŠALIS PRIEŠ SSRS

Naujas APLA Centro Adresas
Jau buvo per organą “Lais

vę” pranešta, kad PLA. Centro 
raštinė perkelta kiton vieton. 
Bet vis daugelis sekretorių siun
tinėja laiškus senuoju adresu. 
Pasirodo, kad mūsų organiza
cijos kai kurie sekretoriai ne
skaito organo “Laisvės.”
* Taigi dabar vėl prisimenam, 
kad APLA. Centro raštinė ran
dasi naujoj vietoj ir visi kuopų 
sekretoriai ir taipgi nariai rei
kale kviečiami rašyti nauju ad
resu : 1322 Reedsdale St., N. S. 
Pittsburgh, Pa. Nei vienas ne
pamirškite naujo adreso.

Centro Komiteto Balsavimų 
Pasekmės i

Centro Komiteto rinkimų vi- 
.Taotino balsavimo pasekmės se
kamos :

Pirmininko vietai J. Gatavec-, 
£as gavo 298 balsus, J. čirvin- [ 
skas 102 b., J. Urbonas 51 b. t

Vice pirmininko vietai K. 
Stašinskas 343, P. Povilaitis' 
95 P. Alska 64.
♦ • tSekretoriaus vietai J. Gasiu

nas 444.
Iždininko vietai J. Yesadavi- 

ė%s 411, A. Kerčinsky 86.
Iždo Globėjų vietai D. Leka

vičius 415, A. žvirblis 354, J. 
^Mažeika 332, A. Višniauskas 
*126, J. Tokubauskas 122, P. 
ViČinas 98.
*• Delei Naujų Narių Gavimo

TiK kelios kuopos tesidarbuo- kričiai ir kuopos turėtų svar-

ja gavimui naujų narių. Tai ne
gerai. Kodėl visos negali dar
buotis? Kodėl tos kuopos, kurios 
jau per kelis metus nėra 
gavusios naujų narių, negali 
nors kiek pasidarbuoti? Tai vis 
apsileidimas.

Balandžio mėnesį gavo naujų 
narių 9-kuppa 1, 17 kp. 1 ir 19 
k p. 1. Jkuviskas. Tiktai 3 nau
ji nariai gauta per vieną mė
nesį. Kur kitos kuopos? Kodėl 

j jos neprisiunčia naujų narių?
Gegužės mėnesį 17 kuopa pri

siuntė dviejų narių aplikacijas 
j ir 54 kuopa prisiuntė vieną. 17 
kuopos sekretorius rašo, kad 
dar turįs porą kandidatų. Vadi
nasi, kas nors darbuojasi, bet 

I mažai kas. Wilmerding, Pa., 
draugai pradeda smarkiau veik
ti. Jie ragina ir kitas kuopas 
prie darbo.

Visuotinas Lietuvių Su
važiavimas 

t

Clevelande įvyksta birželio 
130 ir liepos 1 labai svarbus 
! visuotinas lietuvių suvažiavi- 
i mas kovai prieš karą ir fa- 
' Šizmą. APLA Centro Komite
tas vienbalsiai užgyrė tą suva- 
1 žiavimą. Taipgi visi trys aps
kričiai užgyrė, daugelis kuo
pų užgiria. APLA turi savo 
atstovus prisirengimo prie su- 

. važiavimo komitete.
Dabar jau laikas rinkti de- 

i legatus į tą suvažiavimą. Aps-

styti, kaip daugiausia delega
tų pasiųsti. Jeigu vienos kuo
pos kur nors negalėtų pasiųsti, 
tai turėtų tartis su vietinėmis 
kitomis organizacijomis ir ben
drai siųsti delegatus.

Svarbumą šio suvažiavimo 
mes visi suprantam^. Karo pa
vojus gana didelis. Fašizmas 
ne vien Europoj, bet čia pat 
Amerikoj grasina mums. Tik
tai sujungtomis spėkomis gali
me tą siaubūną nugalėti ir ka
ro pavojų atitolinti. Tad visi 
ir darbuokimės toj linkmėj.

J. Gasiunas,
APLA Centro Sekr.

Norwood, Mass. — Rengian- miteto, o tik komunistam arti- 
tis prie Pirmos Gegužės pami
nėjimo buvo kviestos įvairios 
organizacijos. Taipgi buvo pa
keltas klausimas ir Amerikos 
Liet. Piliečių Bendrovėj. Ap
kalbėjimui einant, Pruseikos 
pasekėjai kalbėjo prieš prisi
dėjimą prie Gegužinės ap- 
vaikščiojimo. Bet balsuojant 
pasidalino balsai per pusę, pir
mininkas Blažys, savo balsu 
nusvėrė, kad prisidėti. Ren
kant delegatus apsiėmė ir vie
nas Pruseikos pasekėjas (kad 
iš vidaus ardyti darbininkų 
bendrą darbą).

Pirmam Gegužinės delega
tų susirinkime ir prūseikinis 
dar neišėjo prieš. Komitetas 
išrinko delegaciją iš dviejų at-

APLA 50 kuopa rengia gra- lankyti socialistų (finų) kuo- 
žų parengimą išleidimui dele- pelės susirinkimą ir užkviesti 
gatų į APLA 5-tą Seimą. Pa- į bendrą frontą Gegužinės ap
rengimas bus gegužės 29, nau- vaikščiojime, 
jai ištaisytoj; Liet. Darb. Kliu
bo svetainėj. Įėjimas iš 1339 
Medley St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Programas 
nos, muzika 
Įžanga tiktai 
Taipgi veltui 
ir išsigėrimų. 
mas visiems užtikrintas.

Kviečiame šiame svarbiame 
parengime dalyvauti. Taipgi 
prašome parduoti ir kitiems ti- 
kietų.

Rengias Prie Gegužės 30 
Demonstracijos

Įvairios jaunuolių organizaci
jos, tarp kurių randasi Jaunų-1 
jų Komunistų Lyga ir Jaunų-1 
jų Socialistų Lyga, turėjo kon
ferenciją geg. 19, Mayfair vieš- 
Iputyj. Nutarta turėti didelę 
demonstraciją gegužės 30 dieną, 
Schenley Parke.

Dabar eina prisirengimas 
prie demonstracijos. Komitetas, 
konferencijos išrinktas, bandys 
gauti leidimą paroduoti, gatvė- 
tnis maršuoti. Tai bus labai 
svarbi demonstracija prieš ka
rą ir fašizmą.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos irgi kviečiamos dėtis 
prie prisirengimo, kad toji de
monstracija būtų sėkmingiau
sia. Lietuviai jaunuoliai turė- 

4jo savo atstovus konferencijoj.

bar pasidarė centru viso mūsų 
veikimo Pittsburgh© apielinkėj.

I Ne vien lietuvių darbininkų or- 
j ganizacijos ta vieta naudojasi, 
bet ir kitų tautų, parti jinės ir 
bedarbių organizacijos. Todėl 
visiems reikia kiek galima remti 
ta vieta, v

svarbi. Bendrai susirinkę pasi
tarsim, kaip geriau kovoti prieš 
Vokietijos fašizmą, kuris pasi
rengęs grobti Klaipėdą ir visą 
Lietuvą, ir pulti Sovietų Sąjun
gą, geriausią Lietuvos rėmėją,

Viena northsidiečių lietuvių 
šeimyna užpirko mišias už savo 
motinos dūšelę. Motina buvo 
mirusi metai laiko atgal.

Po mišių, suprantama, reikia 
pasilinksminti. Po vieną ir kitą 
stikliuką ir kai kurie visai nu- 
silinksmino. Vienas tokių be
eidamas vėlai vakare namo tre- 
pais nuvirto. Ir tik ant ryto
jaus saviškiai jį rado begulintį 
šalę trepu visą kruviną ir tik 
pusgyvį Buvo nuvežę tuojaus 
ligoninėn, bet ir toji be pinigų 
nenori priimti. Pagaliau po ke
lių valam visokių derybų ligoni- 

i nė priėmė. Ligonis randasi 
kritingoj padėtyj ir klausimas, 
ar tik ir jam nereikės mišios 

26-ipi,'kti? ’
Taigi, toks numirusių minėji

mas tiktai didelius nuostolius 
padaro. Vietoj to reikėtų dau
giau rūpintis apšvieta, tada to- 

APLA7seimo, ketina: kiM atsi‘ikimM nebūtM ir dau«

Lietuvių Darbininkų Kliubo 
svetainė baigiama taisyti. Pir- i 
mas parengimas naujoj vietoj | 
bus geg. 29. Rengia APLA 50 i 
kuopa išleidimui delegatų į 
tą Seimą. Už kelių dienų bus 

^prakalbos. Drg. J. P. Milleris, 
iš Chicagos, dienraščio “Vil
nies” administratorius, važiuo
damas iŠ m un. UV11UU, nvviua Į 
sustoti Pittsburgh© ir pasakyti sau nauc^os bu U- 
prakalbą.

Svarbiausias iš visų parengi-1 
mas—tai atidarymo svetainės 
parengimas, kurį rengia pats i 

r Lietuvių Darbininkų Kliubas. 
Tasai parengimas bus birželio 
8, šeštadienio vakare. Iš anksto 
visi kviečiami prie jo ręngtis.

Liet. Darb. Kliubo vieta da-'

Lietuvių Konferencija Ko
vai Prieš Karą ir Fašiz
mą, Nedelioj, Geg. 26 d., 
L.M.D. Svet., 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa.

Gerb. Draugai:
šita konferencija bus labai

Taipgi bendrai pasitarsim, 
kaip geriausia kovoti prieš be- 
didėjantį karo ir fašizmo pavo
jų Amerikoj ir daugelyj kitų 
šalių; kaip pasiųst kuodaugiau- 
,sia atstovi] nuo Įvairių draugi
jų Į Visuotiną Lietuvių Suva
žiavimą, kuris Įvyks Clevelan- 
de birželio 30 ir liepos 1, 1935.

Kviečiame jūsų draugiją iš
rinkti bent tris delegatus ir pa
siųsti Į šią konferenciją geg. 
26. Prasidės lygiai 1 vai. po 
pietų.

Taipgi prašome jūsų draugi
jos finansinės paramos. Jei ne
galima iš. iždo kiek nors paau
koti, tai gal galima būtų- pa
rinkti kiek iš narių aukų delei 
vedimo kovos prieš karą ir fa
šizmą.

Sykiu šiame laiške pasiun
čiamo jūsų draugijai kopiją at
sišaukimo Į Visuotiną Lietuvių 
Suvažiavimą. Kviečiame ap
svarstyti šitą klausimą ir pra
nešti konferencijai savo nuomo
nę apie siuntimą delegatų Į Cle- 
velandą.

Ant sekančio 
susirinkimo Gegužinės komite
to raportuoja, kad socialistai 
neprisideda prie bendro fron
to Gegužinės. Jeigu socialis
tai neprisideda, tai ir prūseiki
nis Poškevičius išmaršavo 
Gegužinės komiteto 
mo, pareikšdamas: 
niau, kad socialistai
bendrai, nes Grybas sakė, kad 
socialistai yra užkviesti, o čia 
pasirodo, kad socialistai ne
prisideda, tai ir aš turiu labai 
svarbias priežastis, del kurių 
negaliu dalyvauti Gegužinės 
bendram komitete. Taipgi 
galiu tų svarbių priežasčių 
sakyti.”

Tai pasakęs ir pakilęs 
maršavo iš susirinkimo,
antras Bendrovės atstovas pa
siliko ir dalyvavo susirinkime, 
pareikšdamas: “Mūs Bendrovė 
neatšaukė ir dalyvauju varde 
organizacijos.”

Gegužine įvyksta be socia
listu ir sklokininkų malonės. 
Delei nepalankaus oro ir del 
kitų priežasčių, žmonių susi
rinko nedaug, 200, ką ir vie
tos bosu ir bankieriu. laikraštis 
“Norwood Messenger” pripa
žino. Kalbėtojom buvo drau
gas Charles Flaherty, Norwoo- 
de augęs ir Norwood© augš- 
tesnę mokyklą užbaigęs, taip
gi Colby College. Bet ALP 
Bendrovės susirinkime 8 d. 
gegužės, priėjus prie raporto 
iš atsibuvusios Gegužinės, Ma- 
čėnas raportuoja, kad “Gegu
žinė atsibuvo, dalyvavo 14 or
ganizacijų, išlaidų mūsų Ben
drovei nepadaryta.”

Reikia pripažinti, kad Mace
lio raportas yra labai prastas, 
nes, mat, ir pats Mačėnas ak
tyviai, del Gegužinės prirengi- 
mo nedalyvavo (išskiriant į 3 
susirinkimus atsilankymą). Pa
čioj Gegužinėj visai nepasiro
dė, todėl ir raportas negalėjo 
būti geresnis.

Bet dabar raportuoja sklo- 
kininkas Poškevičius. Jis sa
ko : “Gegužinė neįvyko, nes 
žmonių buvo gal apie 15, Ma
čėnas po lova gulėjo, o Gry
bas Samavar saliune buvo.”

Tėmykit, net “Norwood 
Messenger” pripažįsta, kad 
Gegužinėj dalyvavo 200 žmo
nių, o prūseikiniui visai 
gužinė neįvyko, nes tik 
žmonių atsilankė! Taipgi, 
buvo Gegužinėj, tas matė,
Grybas Gegužinėj dalyvavo ir 
“Daily Worker” ir - lapelius 
skleidė tarpe publikos, o prū
seikiniui Grybas buvo saliune.

Dar toliau prūseikinis rapor
tuoja: “Aš iš Gegužinės komi
teto rezignavau, nes aš pama
čiau, kad ten yra tik komunis
tam simpatingos organizacijos, 
apie 8, o nei socialistų, nei ki
tokių organizacijų ten nebu
vo.”

mas organizacijas, tai ir prū
seikinis išmaršavo jieškoti so
cialistų ir kitų, bet jų nesura
dęs, atėjęs į susirinkimą ra
portuoja, kad Gegužinė neįvy
ko!

Iš kalno susiorganizavę prū- 
seikiniai, ropublikonai ir san- 
dariečiai užgiria Poškcvičiaus 
šlykštų pasielgimą, o dar šlyk- 
štesnį raportą.

Direktorių iš kalno paga
minta įnešimas, kad Bendro
vę apsaugoti nuo darbininkiš
kų reikalų, todėl duoda suma
nymą, kad “Bendrovė niekad 
nedalyvautų jokiose politinėse 
demonstracijose.” Eina apkal
bėjimui, kalba socialistai. Pa
karki is ir Pratašius ir abu kal
ba gana gerai prieš direktorių 
įnešimą, kad Bendrovė, kaipo 
darbininkų organizacija, visuo
met turi dalyvauti ypatingai 
Gegužinės d e m onstracijose. 
Kalbėjau ir aš, taipgi smarkiai 
smerkiau direktorių nelemtą 
sumanymą ir nurodžiau, kad 
kaipo Gegužinės demonstraci
jos, tai nėra kokios tai parti
jos politinis dalykas,- bet yra 
darbininkų klasės reikalas. Per 
Gegužinę darbininkai parodo 
savo solidarumą prieš valdan
čią kapitalo klasę. Todėl tokis 
Bendrovės apsirubežiavimas 
reikš parodymą savo, kaipo 
darbininkų, nesąmoningumo ir 
iš to galės pasidžiaugti tik 
darbininkų priešai-išnaudoto- 
jai. Bet už direktorių įnešimą 
bendrai kalbėjo republikonas 
Shąrgalis, prūseikinis Kručas, 
sandarietis Tumavičius ir ke
leiviniai Pėža ir Blažys.

Iš kalno prisirengę užgyrė 
direktorių priešdarbininkišką 
sumanymą—20 balsų už ir 11 
■prieš.

Pas keleivinius socialistus 
pasirodė aiškus pasidalinimas: 
Pakarklis ir Pratašius už dar
bininkų bendras demonstraci
jas; o Pėža ir Blažys prieš 
darbininkų bendrus išstojimus.. 
Blažys pasirodė be politinio 
nugarkaulio. Balandžio susi
rinkime jis savo balsu nusvėrė 
už bendrą Gegužinės apvaikš- 
čiojimą, o šiame susirinkime 
jau griežtai stovėjo prieš ben
dras darbininkų demonstraci
jas. Mes sveikinam Pakarklį su 
Pratašium už aiškų stovėjimą 
už darbininkų vienybę, ypatin
gai už Gegužinės demonstraci
jas.
Pruseikiniam Žydai Vaidinasi

Pruseikos vyriausias agen
tas Norwoode P. P. Kručas, 
kalbėdamas prieš Gegužinės 
demonstracijas, sako: “Komu
nistams kas gi svarbu, atva
žiuoja kokis žydelis ir kalba 
visokias nesąmones, o jeigu iš
kils kokis nesusipratimas su 
policija, tai tuomet mes turė
sim atsakyti, nes komunistai 
bijosi savo vardo.” Kručui net 
ir Charles Flaherty, airių tau
tybės, Norwoode gimęs ir au
gęs žmogūs, pavirto į žydelį. 
Taipgi yra didelė nesąmonė 
sakymas, kad “bijosi savo var
do?” Jau daug reikalų komu
nistai turėjo su vietos valdinin
kais, o dar daugiaus turėsim, 
bet niekuomet nepadavėm ijei 
sklokininko Kručo nei republi- 
kono Shargalio vardo, visados 
reikalą turiiii savo vardais. Bet 
sklokininkui Kručui negi fak
tai rūpi. Jis turi ką nors sa
kyti, kad išgązdinti savo sekė
jus, tai sako kad ir nesąmonę.

Darbininkai visų pažiūrų, 
vienykime savo darbininkiškas 
spėkas prieš bendrą priešą1 
kapitalą, o neatsirubežiuokim 
nuo bendrų darbininkam kovų. 
Gegužės susirinkime Bendro
vės pravestas tarimas nedaly
vauti darbininkų demonstraci
jose kaip Pirmojoj Gegužes, 
yra naudai išnaudotojų klasės, 
o prieš darbininkų reikalus.

J. Grybas.

(Tąsa iš 1 pusi.) 
tarpsavinės pagelbos sutar
tį, padarytą tarp Sovietų 
Sąjungos ir Francijos. Jis 
tą apsigynimo sutartį taip 
“nuaiškino,” kad, girdi, bol
ševikai galį “surasti kokią 
priekabę” karui, ir tuomet 
Franci j a, pagal sutartį, tu
rėtų eiti jiem talkon.

Savo kalboje Hitleris ypač 
gerinosi prie Anglijos, kuri 
tyliai pritarė Vokietijos at- 
siginklavimui. Jo suprati
mu, Anglija turėtų būt na
tūrali Vokiečių talkininkė • 
prieš Sovietus. Be to, jis i 
reikalavo Vokietijai senųjų ■ 
josios kolonijų, kurias, ta- 
čiaus, jis neva tikisi atgrieb-’ 
ti “ramiu” derybų keliu.

Hitleris reikalavo. Vokie-, 
tijai teisės pasibudavot ka
ro laivyną, kuris būtų lygus 
35 nuošimčiams Anglijos i 
laivyno. Kai del kariškos 
tarnybos, tai . Hitleris pa
skelbė, jog visiems Vokieti
jos “arijams” piliečiams 
(apart žydų) tarp 18 ir 45 
metų amžiaus yra verstina 
karo prievolė. Be to, mote-, 
rys taipgi draftuojamos 
įvairiems karui tarnaujan
tiems darbams.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

ROBERT LIPTON 
įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams|0

,, HARM AM

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi-

t . ____ _ mo Žiedų
Sėtų $10.00 ir augštyn.

Speciale nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

i®

Gegužinės 
Iškilmės

DABAR
LAIKOMAS!
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Lietuviu Augliu Kompanija
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legaliskas svoris.
tome greit i jūsų namus.
isitėmyti adresa ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.



Šešias Puslapis Z EAISVfi ' Ketvirtadienis, Geg. 23, *1935

Šiandien, 3 Vai. Po Piety, Visi Į Union Sq.!
Union Square Demonstraciją šaukia Adatos Amatų Uni

jų Eilinių Narių Komitetas su Parama AF of L Eili
nių Narių Komiteto ir Eilinių Narių Grupių Interna
tional Ladies Garment Workers, Amalgamated Cloth
ing Workers, Millinery Workers Unijų ir Kitij Orga

nizacijų.
Pirmadienį Komunistų Par-1 paskelbta po to, kaip AF of 

tijos 2 Distriktas, per savo or-jL vadai, padedami Sidney 
ganizatorių, I. Amter, .taipgi uj]]man jr David Dubinsky, 
paskelbė užgyrimą šios demon—
stracijos, sykiu atsišaukdamas j P1 a( ^° °1 gazuoti Madison 
ir į Socialistų Partijos Miesto, Square Garden mitingą, ket- 
Centralį Komitetą, raginant virtadienį, po obalsiu: “Už Di- 
stoti demonstracijon prieš NR-| dėsnį ir Galingesnį NRA, už 
A ir Wagner Bilių. iWagnerio Darbininkų Ginčų

Union Square demonstracija Biliii.” Jie pasikvietė LaGuar

dia, Wagnerj, Green kalbėto
jais.

Kalbėtojų sąraše Union 
Square mitingui bus visa eilė 
kalbėtojų, kovingų vadų AF of 
L ir kitų unijų, eilinių komite
tų veikėjai, darbo masių at
stovai.

Draugai kriaučiai, suknia- 
siuviai ir visi kiti darbininkai! 
LaGuardia, Wagner ir kiti to 
plauko tipai neatstovauja mū
sų reikalus. Madison Sq. Gar
den mitingas bus atkreiptas 
prieš mūsų reikalus. Union 
Square demonstracijoj kalbės

mūsų atstovai ir kiekvienas sa
vo, dalyvumu ginsime savo rei
kalus, tad visi j Union Square!

Dalyvaudami Union Square 
i demonstracijoj mes pastūmė
sim pirmyn savo reikalavimus.

Remkime kovą už 30 valan
dų savaitę be numušimo algos!

Už unijinę algų skalę!
Už Darbininkų Bedarbės ir 

Socialūs Apdraudos Eilių!
U,ž apgynimą darbininkų ci

vilių ir unijinių teisių!
Streikuokite ir dalyvaukite 

kovingų darbininkų demon
stracijoj, ketverge, 23 gegužės, 
3 vai. po piet, Union Square!

jos Distrikto bazare, kuris jau 
prasidėjo trečiadienio vakarą, 
New Star Casino, 107th St. ir 
Park Ave., New Yorke. Baigsis 
sekmadienį.

Programoj dainuos garsusis 
dainininkas, Andrei Cibulsky. 
Šoks Gamtos Draugų Šokikų 
Grupė. Nepaprastuoju punk
tu programoj bus 1WO Vaikų 
Sekcijos Armonikų Benas.

Bus šokiai. Sovietų Sąjungos 
Draugų Balalaikų Orkestrą 
grieš bazaro restaurane visą 
va k a ra.

Įžanga šį vakarą yra 25c. 
šeštadienį bus 40c.

šis penkių dienų bazaras 
yra surengtas tikslu subuda- 
voti Raudonąjį Fondą, kuris 
padės partijai atmušti fašistų 
atakas ant darbininkų judėji
mo. t U ■

f LORIMER RESTAURANT "j 

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku J Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi J PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. Y.
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Jaunuolius Karo Priešus Nu- Prūseikos-Butkaus Bendras 
baudė Po 30 Dieną Kalėjimo Frontas---Su Kuo?

Be to, ar jūs negirdėjote, kad 
' 30 gegužės yra Tarptautinė 
Jaunimo Diena prieš karą ir

Masiulis Laimėjo Bylą prieš. 
Savo Skundiką

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginima® tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.
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Sam Goldman ir Edward 
Young, kuriuodu nešė papar
čius su užrašu: “Kovokim 
prieš Bosų Karą,” tapo nuteis
ti po 30 dienų kalėti. Juos tei
sė Bernard Mogilesky.

Gegužės 12 d., Van Cort- 
landt Parke, buvo militaristi
nis paradas. Kad išaiškinti 
darbininkams to parado tiks
lus, buvo susimobilizavę 300; 
Jaunų Komunistų Lygos narių : 
bei kitų prieškariniai nusista-| 
čiusių jaunuolių, išdalinti la
pelius tarp susirinkusios mi
nios. Gi Goldman ir Young 
bėgo su paparčiais skersai par
ką, šaukdami: “šalin karas.” 
Jų šūkis buvo signalas jaunuo
liams pradėti su lapeliais ir sy
kiu patraukė atydą militaristų, 
o tuo tarpu jaunuoliai išdalino 
darbininkams lapelius. Iš trijų 
šimtų, tik 6 jaunuolius spėjo 
areštuoti.

Tarptautinis Darbininką Ap
sigynimas prašo aukų apelia
cijai.

Gudri, Bet Ne Sulyg Įstatymų
Louise Dunbar, 32 metų, 

moteris vagilka, distrikto pro
kuroro pagelbininko pripažin
ta gudriausia vagilka, tačiau 
vis vien nuteista 10 metų ka
lėti už pavogimą $2,000 ver
tės brangmenų ir drabužių. 
Matomai, vargšė ne sulyg į- 
statymų ir ne ganėtinai pasi
pelnė, nes kitaip būtų pasiva- 
žinėjus su Insulu po pasaulį ir 
būtų išteisinta.

Bedarbis Vogėsi Cigarety
John Brown, 274 Division 

Ave., Brooklyne, šešių vaikų 
tėvas, kurių jauniausias yra 11 
mėnesių, tapo sulaikytas už vo
gimą cigaretų. Jis atėjęs į sal
dainių krautuvę 568 Man
hattan Avė., ir paprašęs val
gyti. Kada krautuvninkė nuė
jo atnešti kavos, tai pamačius 
į dedantis ką į kišenių. Areš
tuotas, jis sakėsi dirbąs šalpos 
darbą ir gaunąs už tai $24 kas 
dvi savaiti. Skurdas veda dar
bininkus į pražūtį tik todėl, 
kad jie nežino, jog per kovą 
galima laimėti.

• Ik . * ♦

ATLETU DIENA
ir

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth N.Y. 

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

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

Bus duodamos dovanos už atletiš
kus pasižymėjimus. Speciales dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 
traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik
nike. »

Įžanga 40 cerftų asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos.

šokiai prasidės 6:30 vai. vak.

Kada pereitą vasarą K. Pe- 
trikienė, svečiuodamosi Lietu
voj, išgyrė fašistą Smetoną ir 
jo fašizmu rūgtelėjusią valdi
ninkiją, tuomet, pamenate, 
mes rašėme ir sakėme, kad K, 
Petrikienė ne “beibė,” kad ji 
vėtyta ir mėtyta polit. fronte, 
kad jos misija — garbinimas 
Smetonos tai buvo “sklokos” 
vadų alyvų šakelė, skelbianti 
taiką fašizmui.

Vieni iš “sklokos” žmonių 
sakė, jog ji padarė klaidą, nes 
žmonės sužinojo. Kiti bandė 
pripažinti patį akta klaida, ta
čiau nesužinia. Mažai rados 
tokių, kurie daleido, kad mes 
tiesą sakėm. Vienok' ir tie ne
paėmė dalyko rimtai, nepa
smerkė už tai “sklokos” vado
vybės, kuri demagogiškai iš
sisukinėjo ir ta proga dar dau
giau išplūdo komunistus, kam 
pastarieji parodė svietui tą in
cidentą. Dar kiti atsikirsdavo: 
“Bene mes už Petrikienę atsa
kom.” •

Tai buvo pernykščia istori
ja. Kokia gi šiemet? ’ ’

Laikas įrodė, kad Petrikie
nė nebuvo ta rugiuos “sukly
dus” mergelė, bet rimtas, stl- 
žinus paslas del bendro fronto 
su bile kuo, tik ne su kovingais 
darbininkais. Paskui ją, net 
pasitursinus, kulniuoja visa 
“sklokos” vadovybė. Tas mūs 
ir nestebina. Mūsų nuostaba 
tame, kad tie, kurie patys yra 
buvę kovingi darbininkai dar 
neišsiblaivo ir vis dar viliasi 
pagerinimo savo būvio ir pro
letarinės revoliucijos bendram 
fronte su reakcionieriais.

Sekamu ambasadorium šiuo 
sykiu bus. ..įspėkite kas?

Pranešime apie Grigaičio 
naudai rengiama skridimo iš
leistuvių dieną, Brooklyne, sa
koma. kad kalbės gen. Liet, 
konsulas žadeikiš,. kun. Bal
konas, Vitaitis, Tysliava ir ei
lė kitų, na, ir Dr. Petriką. 
“Sklokininkai” ' ir v^l galėsite 
sakyti, kad ūž‘Petriką neatsa- 
kot. Bet palaukiU Pranešime 
toliau sakoma:‘“Dainuos Lyros 
Choras, solistai, duetai, kvar
tetai.” ’ !

Gerai, draugai, neatsakot už 
Petrikienę ir Dr. Petriką, nei
gi už Prūseiką-Butkų, bet kaip 
su choru? Juk jūs jame pri
klausote, jį palaikote ir -kon

troliuojate. Kaip su “N. G.”, 
kurios gausiu bendradarbiu 
yra Dr. Petriką,'o jūs esate 
jos dalininkais, ją palaikėte? 
Ar jums neatrodo, kad jūs iš 
jos auklėjate fašizmo įrankį, 
išstatydami jos “bendrą fron
tą” visam svietui ? O žadėjote 
ją sukontroliuoti. Kaip tai at
sitiko. kad jūs nematėte rei
kalą dalyvauti pereitą sekma
dienį bendroj kovingu darbi
ninkų konferencijoj del L. Vi
suotino Suvažiavimo prieš ka
rą ir fašizmą, o atsidūrėt Sme
tonos fašizmo ir militarizmo 
garbinimo bendram fronte?

fašizmą? Ar jums neatėjo gal
von, kad Lyros Chorui būtų 
auksinė proga atlikti savo dar
bininkišką pareigą, vieton kel
ti Smetonos fašizmą?

Eti.

Svarbios Prakalbos Api? 
Sovietų Sąjungų

Prieš kiek laiko, Liet. Am. 
Piliečių Kliubo gaspadorius, 
Stasys Masiulis, iškeitė du tū
lo Zeikaus čekius sumoje virš 
$500. - Zeikus atsinešė į kliu- 
bą abu čekiu. Masiulis iškeitė 
jam vieną, o kitą pasiliko, pa
sakydamas Zęikui ateiti kitą 
dieną, kuomet bus pinigų.

Trečią dieną po to, atėjus 
iZeikui į Kliubą, Masiulis iškei
tė ir antrą čekį, sumoje $258.-' 
18. Ten pat Zeikus, suskaitęs 

i pinigus, sako: “Kur dar šim
tas dolerių?” Masiulis klausia,

PAJIEŠKOJIMAI
PA J IEŠKAU Antano Sanitsko, 

girdėjau, kad esantis apie New Yor- 
ką. Taipgi pajie.škau Antano Merkia, 
manau kad jis yra apie Argentiną. 
Kas žino apie šiuos du draugus, ma
lonėkite pranešti man. Būsiu labai 
dėkingas už tai. Kazimieras Selemon, 
Goddard Rd., Route 2, Lewiston, 
Maine.

(121-123)
PAJIEŠKAU vidnramžiaus vyro 

dirbti ant farmos. Darbas nuolatinis 
(steady) bet turi mokėti ir karves 
melžti. Užmokestis neperaukšta. No
riu gero lietuvio vyro. j. J. Plan- 
dunis, R. No. 1, near Rowe’s Corner, 
Auburn, Maine.

(120-122)

PARDAVIMAI

y

y

2
2 
o

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 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.

illlBHIBIIIDIIIBtllEIIIBIIlBtllEIIIBIIIB|IIBIIIBIIISIIIBIIIGIIIGIIIBIIIBIIIBIIISttlBIIIBIIIGIIIBIII

2
2
2
2
2
2 E 
2

Sovietų Sąjungos Draugų, 
rusų skyrius rengia labai 
svarbias prakalbas. Jos įvyks 
penktadienį, 24 
7:30 vai. 
svetainėj, 
Brooklyn,

Kalbės
tojai: amerikoniškai, rusiškai,1 jog už pirmą čekį jam buvo Į 
ukrainiškai ir lietuviškai. Bus

d. gegužės, 
vakare, Ukrainiečių (<1 . . „,, „ .. .v, . .’ t< . Q | “kokis?” Zeikus aiškina, kad, Į 
N y ran ’ į gh’di, jam nebuvo atiduota j 

'$100 iškeičiant pirmąjį čekį.' 
keturių tautų kalbė-Į Masiulis, nustebęs, įrodinėjo, j

kalbama apie Sovietų Sąjun-i 
gos atsiekimus ir taikos poli-1 
tiką. Bus kalbama apie karo j 
pavojų ir kapitalizmo smuki
mą.; Mūsų pareiga stovėti sar
gyboje'. ,prieš imperialistų in
tervenciją.. . . 7

'Vistiš lietuvius darbininkus 
ir darbininkės kviečiame atsi- 
Jankyti į šias prakalbas, kar
tu su kitų tautų darbininkais. 
Įžanga veltui. Atsiveskite ir 
savo kaimynus, pažįstamus.

S. S. Draugų Kom.

Brooklyno Bedarbiai 
Pikietuoja

Bedarbių šelpimo adminis
tracija, priešakyje su biuro 
viršininke Anderson, pasiryžo 
išdraskyti bedarbių organizaci
jas ir atimti iš jų tą mažą pa
šalpą, kurią per savo organi
zacijas buvo išsikovoję. Jie 
taip pat pareikalavo 25 nuo
šimčiais padidinti maisto če
kius, pilnai apmokėti rendas 
ir unijinių algų šalpos darbuos.

Bedarbiai matydami, kad
ponai nejuokais neria virvę
an,t kaklo, r subruzdo kovoti, 
(gegužes 21 d. pastatė pikietus 
prie šalpos biuro ir pikietuoja 
kasdien. Darbininkai ir darbi-

PARSIDUODA Bar ir Grill, vieta 
angyventa įvairiom tautom, visada 
nilnos gatves nublikos, kaina labai 
žema, tik $900 00. Turime g’eit nar- 
dnof;. 276 Humboldt Street, Brooklyn, 
N. Y.

(120-122)

atiduoti visi pinigai. Tuomet, 
Zeikus patraukė Masiulį vai-, 
diškan teisman, reikalauda- į 
raas iš jo šimto dolerių.

Byla buvo nagrinėta ir iš
spręsta geg. 20 d., Special
Sessions teisme, Brooklyne. 
Teisme Masiulis buvo suras
tas nekaltu. Kitais žodžias/ 
skundikas bylą pralaimėjo.

Reporteris.

Sekančios Nedėlios Pramoga
Jau gauname žinių, kad 

daugelis, ypatingai jaunimo, 
žada nedėlioję dalyvauti gar- 
siąjam LDS Apskričio pikni
ke. Tai smagu girdėti. Bepigu 
jaunimui ir ruoštis, kadangi 2 
poros geriausių šokėjų gaus 
gražias dovanas; ir dar gi vie
nas greituolis ar greituolė, ku
ris išlaimės lenktynes, taipgi 
džiaugsis atvažiavęs, nes gaus 
irgi dovaną.

O kas nežino P. Vaičion’o 
ūkės, kuri yra viena iš gražes
nių, jeigu ne iš gražiausių, N. 
Jersey valstijoj? Graži žalių 
medžių giria, lygi pieva pa
sivaikščiojimui, gana paranki 
svetaine šokiams bei šiaip pik- 
nikd dalyviams gera pastogė.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saliūnas tirštai apgv- 

ventoi lietuvių apielinkėj, kur gali
ma nadarvt geras* nragvvemmas. Del 
daugiau informacini kreipkimės šiuo 
antrašu: 794 Grand Street, Brooklyn, 
N.' Y.

(119-124)

PARSIDUODA alinė ir restauracija 
labai gemi vietoj, prie nrieplau- 

ku, arti dirbtuvės ir tirštai apgy
ventoje vietoje. Pardundu su namu 
dv-'ejų šeimynų, trim karina gai
džius ir patalna bDniuu Biznis eina 
gerai, vra nim’gu. Su pabaiga birže
lio baigiasi laisniai ant alaus, ta; 
naujam savininkui gera nroga ant 
savos išsiimti laisniai. Parduodu d°l 
svarbios prio'/asti°s. kurią suž'nos’+e 
ant vmtos. 564 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y. ’ . • •

(119-124)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA ne^ki kambariai 
su visais moderniškais jtaisvmais. 

šildomi garu. $25.00 i mėnosj. Krein- 
kitės nrie namo priž’ūrėtojp. 436 
South 5th Street, arti Hewes Street, 
Brooklyn, N. Y.

(117-122)

SKAITYK LA IS VE
TR K1TTFMM UfrRASVK

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių^ kitokių grupių ir pavienių

, Be to, čia tik iš choriečių 
šiame piknike susidarys nepa
prastai skaitlingas būrys, o g’ 
kur šiajp kolortijų publika?

ninkės, prisidekime prie tos. paįęrsono draugai ir draugės 
svarbios kovos uz duoną ir Į visada dalyvauja skaitlingai 
kartu SU visais kovokime už šio apskričio parengimuose; 
Bedarbių ir Socialės Apdraų- šiemet, sako, patersoniečiai su- 
dos Bilių HR 2827, nes be so-; muš rekordą savo skaitlingu 

atsilankymu. Patartina kitųcialės apdraudos bus baisi ir 
badinga ąteinanti žiema.

J. A. M.

AREŠTAIS NESULAIKĖ 
STREIKO

“American Mercury” žurna
lo, 730 Fifth Ave., darbininkų 
streikas tebesitęsia, nors bėgiu 
trijų streiko savaičių daugybė 
pikietų buvo areštuota. Per
eitą šeštadienį areštavo 11 ir 
jų teismas buvo trečiadienį. 
Raštinių Darbininkų Unija 
prašo visus organizuotų dar
bininkų draugus ateiti į ma
sinį pikietą, kuris įvyksta-kiek
vieną trečiadienį ir šeštadienį 
per pietus.

! kolonijų draugams neapsileisti 
šiame klausime. '

Bet vietoj, kad daug rašyti 
' ir kalbėti apie tą vietą ir pik- 
į niką, tai geriausia nuvažiuoti 
Į šį nedėldienį, 26 gegužės, ir 
su daugeliu kitų pikniko daly
vių persitikrinti apie viską, kas 
bus P. Vaičionio ūkėje, (Mea
dow Grove Park) Cranford, N. 
J. Jau 12-tą valandą dieną rei
kia būti vietoje.

Pašalinis.

Šiandieninė Bazaro Programa
Ketvirtadienį, 23 gegužės, 

bus tikras Jaunimo Vakaras 
Gegužiniam Komunistų Parti-

1

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s u d a r a u su 
amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio.= ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St.' Stotis 
BROOKLYN, N. f.

Tel.: Glenmore 5-6191

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y. k
—-■» ■■ ■ ■ ■ M

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

Te 1.1 Foxcroft 9-6901
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I
T 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.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBERSHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

■■■■■■■■■■■■■■■B

g Telefonas: Evergreen 7-7770 ?
I PAUL GUSTAS
i LIETUVIS GRABORIUS |
g Senai dirbąs graborystes pro- a
g fesijoje ir Brooklyno apielin- ?
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar s
g atidarė savo ofisą ir patarnauja ?
8 balsemavimu ir palaidojimu c
8 1 mirusių. S

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems
Saukite dieną ar naktj

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu 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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Are. ir Irring PL• NEW YORK

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

HES KALBAME LIETUV’AKAI




