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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart . 
Sekmadienių

organizatoriaus. Nie- 
Amterį negali išrast 
iš “N. Gadynės,” bet 
jį kaip nors suval-

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Birželio (June) 3, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

t Sklokos “Gadynės” redakci
ja paskutiniame savo laikraš
čio numeryje taip šlykščiai 

r plūsta vadovaujančius lietu
vius komunistus, kad rodos tas 
straipsnis rašytas ne atramen- 
Ui, bet pamazgomis. Ir vis 
neužmiršta drg. Amterio, Ko
munistų Paitijos New Yorko

- distrikto 
ko prieš 
plūdikai 
stengiasi
kioti ir gana. Tas darbas jiem, 
žinoma, negali pavykti. Nes 
drg. Amter yra žinomas kaip 
vienas iš nuoširdžiausių pasi-

’ šventusių kovotojų už darbi
ninkų reikalus. Už tai jis bu
vo ir policijos buožėmis mu
šamas ir kalėjime varginamas: 
bet tas Amterį neatgrąsino 
nuo revoliucinės kovos. Kas ki
ta sklokos vadai. Vos tik jie 
pamatė reakcijos lazdą, tuoj 
ir movė į “vidurio” šiaudus.

Smetona, kalbėdamas jau- 
♦ nuolių organizacijos Jaunosios 

Lietuvos atstovams, nerausda
mas deklamavo apie “tautos 

k laisvę” ir reikalą būt pasiren
gusiems ją apginti. Bet tikrus 
laisvės nešėjus, jaunuolius ko
vojančius už darbininkų būk
lės pagerinimą ir pasiliuosa- 
vimą, jis grūda į kalėjimus. 
Tokiems jaunuoliams, kaip 

f Chodosaitė, šochotas, Komo
daitė ir kiti, pas Smetoną1 yra 
yietos tik už geležinių grotų.

Demagogas yra ne tik tas. 
kas stačiai minias suvedžioja, 
bet ir tas, kas vietoj svarbaus, 
tikro reikalo pakiša kokį 
menkniekį, norėdamas nu
kreipti į tai žmonių domę. 
Taip ir Smetona savo šnekoj 
Jaunosios Lietuvos nariams 
šnekėjo priešingumą tarp nau
josios ir senosios žmonių kar
tos, bet užtylėjo klasinius 
priešingumus visose kartose 
tarp išnaudojamųjų ir išnau
dotojų.

Hitleriai, Mussoliniai ir Sme
tonos sykiu yra ir kruvini dar- 
bo minių prispaudėjai ir de
magogai.

Kažin ar nepraras darbą 
Emile Gauvreau. redaktorius 
laikraštuko N. Y. Daily Mir
ror. Tą laikraštuką leidžia 
l/earst, kuris savo geltoni a- 
pius užkemša visokiais melais 
prieš Sovietų Sąjungą. O Mir
ror redaktorius Gauvreau da
bar parašė knygą “What So 
Proudly We Hailed,” kur pa
tiekia daug gerų dalyku, ku
riuos jis matė, apvažinėdamas 
Sovietų šalį. Jis, žinoma, ne
galėjo surast ten bado, apie 
kurį tauškia TIearsto peckeliai. 
Sovietų Sąjungoj jis surado 
linksmus, energingus žmones, 
sveikas, muskulingas darbščias 
moteris, padorumą lyčių san- 
tikiuose, ypačiai idėjiniai ir 
protiniai išsivysčiusį jaunimą.

Gauvreau paduoda pavyzdį 
vieno tokio jaunuolių pasišven
timo bendriems kultūros rei
kalams. 3,000,000 Sovietų Jau
nuolių Komunistinės Sąjungos 
narių atsisakė tūlam laikui 
nuo rūkymo papirosų, idant 
sutaupyt popieros išspausdini- 
nimui garsaus rašytojo L. N. 
Tolstojaus “Dienyno” užrašų.

t

Lyg tiesioginiai atsakyda
mas į Hearsto samdytų, mela
gių istorijas apie “badą” ir 
kitus pramanytus blogumus So
vietų Sąjungoje, Gauvreau duo
da didelį pluoštą paveikslų iš 
“palaimintos” Amerikos gyve
nimo: Negrų lynčiavimas: 
streikierių ir demonstrantų 
daužymas policijos lazdomis, 
jų šaudymas ir* bombardavi
mas nuodingų dujų bombomis; 
bedarbių badavimas; vargin
gų farmerių mėtymas iš ūkių.

Pašalpos Biurai Padeda 
Kapot Darbo Mokesnį

CHICAGO, Ill.—Pagal 
įsakymą vyriausio federa- 
lių pašalpų administrato
riaus Hopkinso, visi pa
šalpas gaunantieji bedar
biai turi užsiregistruot 
darbų suradimo agentūro- 

Kad ir mažiausia
jiems alga būtų siūloma 
per agentūras, jie yra 
verčiami eit dirbt. Kas 
nesutiks dirbt už bile mi- 
zerną algą, tam grūmoja 
tuojaus atimti pašalpą. 
Bosai tuom naudojasi ka
poti algas kitiems darbi
ninkams.

ŽEMES DREBĖJIME =5 
ŽUVO-30,000 YPATŲ

KARACHI, India.—Pasi
tvirtina žinia, kad laike že
mės drebėjimo penktadienį, 
Belučistane, Anglijos kolo
nijoje, žuvo nuo 20 iki 30 
tūkstančių žmonių. Dau
giausia jų užmušta begriū
vant namams bei sudegė 
gaisruose, kurie kilo del ne
paprastai smarkaus žemės 
drebėjimo. Tarp žuvusių 
yra 43 kariški Anglijos la
kūnai ir apie 70 kitų euro
piečių.

Beveik visai sunaikinta 
Belučistano sostinė Quetta, 
turėjusi 60,000 gyventojų. 
Žemės drebėjimas taip pat 
išgriovė Kandaharo miestą; 
suardė gelžkelius ir šiaip 
pridirbo didelės žalos 1,000 
ketvirtainiškų mylių plote. 
Žemė siūbavo panašiai, kaip 
marių bangos.

Naziai Užgrobė Turtą 
Pabėgusio Kataliko

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia konfiskavo 41,000 
markių turto kataliko pro
fesoriaus, Z-spindulių spe
cialisto Fr. Dessauerio, bu
vusio seimo atstovo. Jis 
dabar yra pabėgęs į Turki
ją. Jo nuosavybė užgrobta 
nagai tą patį “įstatymą,” su
lig kurio užgrobiama komu
nistu nuosavybė.

1933 m. hitlerininkai buvo 
iškėlę Dr. Dessaueriui bv- 
lą, kaltindami, kad jis suk
davęs vienos katalikiškos 
organizacijos pinigus. Bet 
teisme jis išsiteisino ir su
klupdė papirktus melagius 
liudininkus. Po to naziai 
pradėjo jį dar labiau perse
kiot, tain kad jis buvo pri
verst pabėgt į užsienį.

Russelton, Pa., Jungtinės 
Mainierių Unijos lokalas 
nutarė pradėt organizuot 
Darbo Partiją, kurios pa- 
grindan įeitų unijiniai dar
bininkai.

del negalėjimo sumokėt val
džiai ir bankams mokesčių; 
šlykštūs lytiški burleskai; 
gengsterių ir žmogvagių žy
giai ir tt.

Ne veltui New Yorko Times, 
stambių kapitalistų dienraštis, 
pataria neskaityt tos knygos, tuos savanorius prievarta

WILKES-BARRE, Pa. — 
Gegužės 31 d., 1935, Darbi
ninkų Svetainėje prasidėjo 
26-tas APLA eSimas. Pir
moj sesijoj dalyvavo 27 de
legatai nuo 18 kuopų. Taip
gi keturi Centro Komiteto 
nariai su sprendžiamais bal
sais—viso su sprendžiamais 
balsais dalyvauja 31 amuo. 
Mandatų komisijon išrink
ta Čirvinskas, J. Urbonas ir 
Globičius. Seimo pirmi
ninku išrinktas George Ur
bonas, padėjėju — čirvins
kas. J. Gasiūnas išrinktas 
seimo sekretorium, o J. 
Monskis, padėjėju; įnešimų 

jon: J. P. Miller, Sta- 
1 šinskas ir Kaminskas, re- 
I zoliucijų komisijon — Krik- 
štanas, Globičius ir Žiobie- 
nė; skundų ir apeliacijų ko
misijon — Šviežia uskas, 
Žvirblis ir Žioba.

Seka skaitymas 25-to Sei
mo protokolo. Priimtas.

Seka raportai. Pirmiau
siai raportuoja J. Gatavec- 
kas, APLA pirmininkas. Jis 
ėjo tas pareigas per 15-ką 
mėnesiu, po to, kai numirė 
25-to Seimo išrinktas pir
mininkas Čelkius. Gatavec- 
ko raportas priimtas.

Vice-pirm. Stašinskas pra
neša, kad jis neturi specia- 
liško plataus raporto, • nes 
viską padengs sekretorius.

J. Gasiūnas išdavė platų

237 KOVOTOJAI 
KAUNO KALĖJIME
KAUNAS. — Balandžio 

pabaigoj šiemet sunkiųjų 
darbų kalėjime čia buvo 77 
revoliuciniai darbi ninkai, 
nuteisti ilgiems metams. Be 
nuteistų, kalėjime yra dar 
150 iki 160 kovingų darbi
ninkų, laikomų iki teismo. 
Tarp jų randasi ir Chodo
saitė. Jinai 1928 metais bu
vo nusmerkta sušaudyt. Pa
skui mirties nuosprendis 
buvo pakeistas 15 metų ka
torginio kalėjimo. 1930 m. 
jai pavyko pabėgt, bet 1934 
m. rudenį ji buvo vėl suim
ta. Naujame teisme jai grę- 
sia 15 iki 20 metų kalėjimo.

Gatava 210,000 Italy Armija prieš Abyssinus
ROMA. — Fašistinė Itali

jos spauda skelbia, kad Mus
solini jau turi gatavai pri- 
ruošęs 210,000 vyrų armiją 
plaukti Afrikon karui prieš 
Abyssiniją (Ethiopia). Ita
lijos kolonijoje Somalilan- 
de, kuri rubežiuojasi su 
Abyssinija, jau yra virš 
100,000 Italijos kareivių. 
Ten nusiųsta ir 30,000 dar
bininkų kasti apkasus, tai
syti kariškus kelius ir at
likti kitus prirengimo dar
bus.

Fašistų valdžia skelbia vis 
naujas “savanorių” kareivių 
divizijas. Bet reikia su
prast, kad fabrikantai ir ki
ti darbininkų samdytojai, 
paąal Mussolinio komandą, 

raportą. Jis nurodė, kad 
APLA dalyvavo visose dar
bininkų klasės kovose už 
bendruosius jos reikalus, 
bet daugiausiai APLA CK 
darbavosi už pravedimą H. 
R. 2827 biliaus,, kuris turi 
nepaprastos reikšmės visai 
dirbančiajai visu ome nei. 
Nariais ir finansais APLA 
per pastaruosius du metu 
paaugo, nors nedaug. (Ka
dangi “L.”- greit tilps išti
sas APLA sekretoriaus ra
portas, todėl patariame mū
sų skaitytojams jį ištisai 
perskaityti. — “L.” Red.).

Sekretoriaus Gasiūno ra
portas priimtas.

Raportuoja iždininkas Je- 
sadavičia. Jo raportas pri
imtas.

Iždo globėjas J. Miliaus
kas išduoda platų ir smulk
menišką raportą už abu iž
do globėju—už Lekavičių ir 
save.

Jurgis Urbonas pranešė, 
kokios priežastys jį priver
tė rezignuoti iš iždo globė
jų pareigų ėjimo vietos.

Taipgi davė pasiaiškinimą 
ir Jonas Urbonas, kuris 
taipgi yra buvęs iždo globė
ju ir pasitraukė iš :tos vie
tos tūlas laikas atgal. >

Sesija 1-ma užsidarė kaip 
2-rą valandą p.p.

Repoiteris.

PLIENO STREIKAS 
DRŪČIAI LAIKOSI 
CANTON, Ohio. — Kom- 

paniška Republic Plieno fa
briko unijėlė išvien su mie
sto majoru ir policijos 
šininku sugalvojo neva 
suotiną balsavimą,” 
baigt streiką. Streiko 
mitetas ir darbininkų 
jos pasmerkia tą “referen
dumą”, kaipo streiklaužiš- 
ką gudrybę. Streikieriai iš
rinko savo komitetą, kuris 
perstatys jų reikalavimus 
kompanijai. Jie reikalauja 
pripažint darbininkų uniją 
ir pridėt uždarbio.

vir- 
“vi-

ar 
ko- 

uni-

varo stot po ginklu.
Mussolinio laikraščiai at

virai rašo, kad nieko nebū
sią iš derybų, kurias Itali
jai “primetė” Tautų Lygos 
Taryba. Fašistinė spauda 
piktai atsiliepia ypač apie 
Anglijos daromą spaudimą, 
kad Italija susitaikytų su 
Abyssinija. Del to Anglijos 
valdžia jau užprotestavo 
Mussoliniui.

AMERIKOS TVANUOSE 
ŽUVO 35 ŽMONĖS

DENVER, Colo. — Pas
kutinėmis dienomis per pot- 
vinius,. pasekmė j didelių lie
tų, 15 žmonių prigėrė ir 20 
nežinia kur dingo. Colorado, 
Nebraskos ir Wyoming val
stijose.

Medžio Streikieriai 
Paliuosavo Komunistą

KELSO, Wash.—Strei- 
kuojantieji 1 e n t p juvių 
darbininkai tirštai užpil
de teismo rūmą, reikalau
dami paliuosuot Komun. 
Partijos sekcijos organi
zatorių M. Farrarą. Jis 
buvo areštuotas laike jū
rininkų streiko pernai ir 
kaltinamas pagal įstaty
mą prieš “kriminalį sin- 
dikalizmą.” Tarp džiuri- 
manų pastaikė ir du strei
kieriai. Taigi drg. Far
rarą išgelbėjo nuo kalėji
mo tik kovingi darbinin
kai

ĮSIKŪRĖ BENDRAS 
FRONTAS LATV.

RYGA. — Padaryta su
tartis del bendro fronto tarp 
komitetų slaptos Komunistų 
Partijos ir Social-Demokra- 
tinių Darbininkų ir Valstie
čių Partijos Latvijoj. Susi
tarta, be kitko, išvien veikti, 
kad atsteigus darbininkų 
sporto, judėjimą, kurį sunai
kino fašistinė diktatūra. 
Sporto judėjimas bus nau
dojamas kovai prieš fašis
tinius darbo žmonių pri
spaudėjus.

EXTRA!
WASHINGTON.—Jungtinės 

Mainierių Unijos prezidentas 
John L. Lewis įsakė 400,000 
minkštųjų angliakasyklų mai
nierių išeiti streikan nuo bir
želio (June) 16 d.

HIGH POINTE, North Ca- 
rolinoj, nežinia kokie piktada
riai, prie kryžiaus prikalė R. 
J. Riggsą, 35 metų amžiaus, 
ties jo gazolino stočia. Riggs 
paskui buvo kitų nuimtas nuo 
kryžiaus ir nuvežtas ligoninėn. 
Gal išliks gyvas.

TACOMA, Wash. — Išmo
kėjus $200,000 žmogvagiam, 
jie paliuosavo milionierių vai
ką G. Weyerhaeuser}.

IŠ LIETUVOS
Provincijos Auto Tarnauto

jų Pareiškimas
Ryšy su tuo, kad prie Vidaus 

reikalų ministerijos komisija 
atlyginimų normoms nustatyti 
rengiasi tvarkyti provincijos 
auto tarnautojams atlyginimą— 
Lietuvos šoferių ir auto tarnau
tojų centro valdyba įteikė Dar
bo inspekcijai tuo' reikalu raš
tą, kuriame išdėstoma sunki 
provincijos auto tarnautojų bū
klė ir prašoma inspekciją da
ryti žygių nustatant atlygini
mą per mėnesį šoferiui ne ma
žiau 250 litų, konduktoriui bent 
200 lt. Dabar gaunama kur kas 
mažiau ir iš dabar gaunamo at
lyginimo provincijos auto tar
nautojai negali pragyventi, yra 
priversti su šeimomis skursti ir 
neramiai žiūrėti į ateitį.

Nors apskritai, provincijoj 
pragyvenimas pigesnis, tačiau 
šoferiai ir konduktoriai tuo pi
gumu negali džiaugtis, nes jų 
darbo sąlygos ypatingos, reika
lauja daugiau išlaidų. Jie ne 
namie gyvena'ir maitinasi, šo
feriai; į visa tai prašo atsižvelg- 
ti.

Augšciausiam T eismui 
Bus Apkarpyta Galia 
- Grasina Roosevelt

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas, pasi
kalbėjime su laikraščių ko
respondentais penktadienį, 
graudžiai nusiskundė prieš 
šalies Augščiausią Teismą, 
kuris panaikino NRA. Nors 
Augščiausias Teismas, iš
nešdamas nuosprendį, girdi, 
rėmėsi Jungtinių Valstijų 
konstitucija, bet juk pati 
konstitucija yra parašyta 
150 metų atgal, ir todėl ne
atsako naujiems reikalams.

Iš to ir kitų Roosevelto 
išsitarimų galima buvo su
prasti, kad jis gal reika- 
i lauš sušaukt konstitucinį 
suvažiavimą ir ten padaryt 
vieną iš dviejų pasiūlvmų: 
arba apkarpyt Augščiau- 
siam Teismui galią, kad de
vyni jo nariai bei ju didžiu
ma negalėtų panaikint ša
lies kongreso nutarimus, ar
ba padaryt specialį konsti
tucijos pataisymą, idant 
kongresas su prezidentu ga
lėtų teisėtai kištis į pramo
nės, prekybos ir darbo rei
kalų tvarkymą delei “pal- 
ningo ūkio.”

Atsižiūrėdamas į Augš- 
čiausio Teismo nutarimą 
prieš NRA, prezidentas abe
joja, ar galės jis toliau tęs
ti ir saviškę neva farmų 
gelbėjimo programą. Jis 
taipgi suprato, kad vyriau
sia valdiška alkoholio tvar
kymo komisija jau yra tuo- 
mi nutarimu numarinta.

Sykiu Rooseveltas prana
šavo “baisius” dalykus, ne
tekus NRA, ir sakė; kad 
“pragaištingai” atpigsią 
lauko ūkio produktai; bovel- 
na galėsianti nupult iki 5 
centų svarui, o kviečių bu
šelis iki 36 centų. Dabar 
bušelio kaina stovi arti 83 
centų.

Kas svarbiausia, tai Roo
seveltas nudavė esąs visai 
“bejėgis” bent ką dabar da
ryti prieš algų kapojimus 
darbininkams. ,Tačiaus jis 
ir dabar siuntinėja savo 
agentus j vakarines valsti
jas “tarpininkauti,” tai yra 
laužyti streikus darbininku, 
reikalaujančių pridėti al
gos, pripažinti jų unijas ir 
sutrumpinti darbo savaitę 
be algų mažinimo. O “be
jėgio” rolę jis vaidina tik 
todėl, kad nieko nenori da
ryti apgynimui darbininkų 
sąlygų ir sutinka, kad sam
dytojai engtų darbininkus, 
kiek įkabindami.

Be kitų blogumų iš Augš- 
čiausio Teismo nuospren
džio prieš NRA, Roosevel
tas įžiūri ir tą, kad veikiau
sia būtų neteisėtas ir neva 
“socialės apdraudos” įsta
tymas, jeigu jį kongresas iš
leistų pagal Wagnerio-Lew- 
iso sumanymą. Čia, vadi
nasi, jis daro pastabą, kad 
darbininkai ypač nereika
lautų tikros socialės apdrau-

Darbininkai Visų Šalių,

N e p r a I aimesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

dos pagal H.R. 2827 bilių.
Jokių tikrų planų Roose

veltas dar neturįs, bet jis 
atsiliepia į balsuotojus, kad 
darbo masės jį išrinktų an
trai tarnybai į prezidentus 
1936 metais. Taigi NRA 
panaikinimas jam duoda 
naują progą demagogiškai 
pasigarsinti kaipo “papras
to žmogaus” geradariui, 
kuriam, tačiaus, “rankas su
rišo” Augščiausias Teis
mas! i >
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Žemės Drebėjimuose 
per 33 Metus Žuvo 

250,000 Žmonių
Nuo 1902 metų iki šiol 

žemės drebėjimuose žuvo 
ketvirtadalis miliono žmo- • - 
nių. Čia paduodame tik kai 
kuriuos žymesnius drebėji
mus : ' '

1902 m. per žemės drebė
jimą ir ugniakalnio Mount 
Pelee išsiveržima Martini*-' 
que saloje žuvo 30,000 žmo
nių.

1906 m. San Francisco, že
mės drebėjime buvo užmuš- z 
ta bei sudeginta 452 asme
nys.

1906 m. Sicilijoj per že
mės drebėjimą ir ugniakal
nio išsiveržimą žuvo 76.483; 
1915 m. .centralinėje Itali
joje—29.978; 1920 m. Mek
sikoj—3.000; 1923 m. Per
sijoj—4,600.

1923 m. Japoniioj laike 
žemės drebėjimo žuvo 99,- 
331.

1933 m. Pietinėje Califor- 
nijoje nėr žemės drebėiima 
buvo 130 užmušta ir 5,000 
sužeista.

1934 m. Indiioi žemės-dre
bėjime žuvo 6.000. Šiemet 
balandžio 22 d. nėr žemės 
drebėjimą Japonijos saloj 
Formoso i užmušta bei sude
ginta 3,185 žmonės. Balan
džio 23 d. Persijoj trvs mie
steliai sunaikinta ir 600 
žmonių užmušta. Gegužės 
2-3 d. šių metų žemės dre
bėjimuose Kars srity j palei 
Sovietų ir Turkijos sieną 
skaičius žuvusių ir sužeistų 
siekė 2.000 ir buvo sunaikin
ta 1,600 namų.
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Atplaukia Greičiausias 
Pasaulyje Garlaivis

I New Yorką atplaukia 
didžiausias pasaulyj naujas 
Franci jos garlaivis “Nor
mandie.” darvdamas viduti
niai no 37 mylias ir 7 dešim
tadalius per valandą. Tai- 
gi savo P-reičiu jis pralenkė 
visus ligšiolinius garlaivius. 
Jo inžinai turi 128,000 ark
lių pajėgtų________

Szechuano kasyklas, Chi 
nijoi. užliejus vandeniui, žu
vo vienas japonų inžinierius 
ir 400 chiniečių angliakasių
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Nauji Japonijos Žygiai
J J > J I t

Japonijos imperialistai naudojasi Eu- 
neramumu ir karo pavojum. Jie 

giliai! veržiasi į Chiniją ir naujus jos 
•pA^ergla. -Šiomis dienomis jie už

puolė šiaurinėje Chinijoje; chinų karei
vius ir keliš šimtus jų užmušė. Dabar 
Japonijos armija grūdasi prie Peiping- 
Tientsire. gelžkelio linijos, o kita armijos 
dalis linkui Peiping-Kalgano gelžkelio. 
Užimant tuos miestus ir tą gelžkelių li
niją, Japonija ne tik didelius Chinijos 
plotus pavergs, bet sudarys strateginę 
bazę karui toliau prieš Chiniją ir Mon
golijos ’ Liatidiės Respubliką; pastaroji 
yra sovietinės formos ir rubežiuojasi su 
Sovietų'Sąjunga.

Per kelis paskutinius metus Japonija 
pavergė keturis kartus didesnį Chinijos 
plotą, negu ji pati yra,—pavergė Man- 
džūriją/ir Jahol, o dabar grūdasi į Cha- 
har, Hopei ir Peiping provincijas.

Kas Hitleriui Gali Tikėti?

i

Vokietijos fašistai, apsiginklavę nuo 
galvos iki kojų, pasiūlė Anglijai, Fran- 
cijai, Italijai ir Belgijai pasirašyti karo 
orlaivyhŲ rėikAle sutartį. Ar vakarų im
perialistai priinis tą pasiūlymą? Ar jie 
gali tikėti benį kokiai sutarčiai su Hit
leriu? Stovi didelis klausimas.

Juk Versalio sutartis draudė Vokieti
jai bųdhvoti šubrtiarinus, o ji jų jau pri- 
sibudavojo ir dar. daugiau, būdavo j a, Tik 
kelios dienoj atgal buvo' paskelbta, kad 
Vokietija turi 450 naujų nedidelių karo 
laivų (torpddininkipšj, t Z i

Vokietijai ■ buvo ' .uždrausta i budavoti 
tankus, o ji jau tųi£ Šimtus ir tūkstan
čius tankų būdavo ja/ Vokietijai buvo 
leista turėti; 100,000 kareivių, o ji jau 
turi virš 900,000 armiją. Dar daugiau, 
Vokietijai buvo uždrausta budavoti ka
ro orlaivius, bet Hitleris su Goeringu 
slapta išsibųdavojo apie 2,000 karo orlai
vių ir staigiai pasijuto galingesni už An
gliją orlaivyno reikale, nes Vokietija tu
ri apie 10,000 kitų orlaivių, kurie grei
tai gali būti paversti į karo orlaivius.

Vokietijai buvo uždrausta gamintis nuo
dingus gazus, bet ji jų prisigamino dau
giau, negu bent kuri kita šalis ir dar pri
siveisė baisiai daug visokių ligų perų, 
kurie bus iš orlaivių paleista ant “prie
šo.”

Tai ką gi reiškia bent kokia sutartis 
su Hitleriu, kada jis visas pirmesnes su
tartis kojomis sumindžiojo? Kas gali 
jam tikėti?

Dar daugiau, jau nuo senai yra galio
je tarpe įvairių kraštų tvarka, kad vie
na valstybė nedaro jokių įsiveržimų į ki
tą. Vokietijos fašistai turi specialį .pro
pagandos ministerį, kuris rūpinasi sklei
sti fašistinę propagandą užsienyje. Hit
lerininkai jau kelis kartus buvo įsiveržę 
į Šveicariją ir Čechoslovakiją ir iš ten 
po prievarta parsigabeno vokiečius poli
tinius pabėgėlius atgal į Vokietiją, kur 
juo s teisia. Hitleriui jokia sutartis, 
tvarka, rubežiai nieko nereiškią. Jeigu 
vakarų imperialistai tarsis su Vokietija, 
tai tas tik parodys jų naują grupavimąsi. 
prieš Sovietų Sąjungą, prieš1 darbininkų 
tėvynę.

“Lietuvos Žinios“ Apie Sovietų
Orlaivyną

“Lietuvos Žinios” nuo 15 d. gegužės, 
paduoda-sekamų žinių apie Sovietų Są
jungos apsigynimo karo orlaivyną:

“Berliner Borsen-Zeitung” atspausdino di
delį straipsnį apie Sovietų oro laivyną. Ypa
tingas dėmesys atkreiptas į Sovietų bombi- 
nius lėktuvus. Senesniojo tipo bombiniai 
lėktuvai varomi 4 motorų ir jie gali nu
skristi per 2,000 kilom, su 1,000 kilogr. bom
bų. Antrasis bombonešių tipas galįs lėkti 
1,500 kilom, ir panešti 7,000 kilog. bombų. 
Šie bombonešiai yra labai šarvuoti ir ap
ginkluoti 6-8 kulkosvaidžiais. Pastaruoju 
laiku Sovietai statą “Maksimo Gorkio” tipo 
“oro superdrenoutus.” šiuos lėktuvus varą 
8 motorai, jie galį pasiimti su savimi po 
60 žmonių ir skristi mažiausia po 240 ki
lom. 1)61' valandą. Laikraštis baigdamas pa
žymi, kad Sovietai jau dabar galį užpulti 
Vokietiją, neperskrisdami Lenkijos teritori
jos. Jie galį skristi per čechosloVakiją ir; 
užpulti Sileziją, Saksoniją, Bavariją ir pa
tį Berlyną. Taip pat Sovietai galį užpulti 
Prūsiją, perskridę Pabaltijį.

Suprantama, kad tai tėra nacių puikios 
fantazijos išdavos, nes Sovietai nieko ne
mano ii’ nesiruošia pulti.
Taigi, net “Lietuvos Žinios” pažymi, 

kad Sovietų Sąjunga “nieko nemano ir 
nesiruošia pulti.” Sovietų Sąjungos bu
vo ir yra taikos politika, kova prieš ka
rą. Bet Sovietų Sąjunga yra priversta 
būti apsiginklavus, kad galėtų atremti 
užpuolikus, kurie išdrįs kliudyti 170 mi- 
lionų gyventojų šaliai budavoti socializ
mą. Jeigu Sovietai nebūtų apsiginklavę, 
tai jau negalėtų džiaugtis taika.

Prisiminus Velionį Jurgį Pakaušį
Ir vėl nuskambėjo liūdesio 

žinutė mūsų spaudoje, jog 
Jurgis Pakaušis numirė Chi- 
cagos mieste. Taip, jo jau nė
ra mūsų tarpe, nes jis pašauk
tas ten, kur nužengia visi: se
ni, jauni, turtingi, biedni, mo
kyti, nemokyti ir daugybe ki
tų, užgavę lindėsiu-g 
pažįstamus, sųgrįžįęį
kurios buvo ątsiraįįį jįęąįpė 
narnoj praeityj. ’ '

Velionis atsirad 
Montelloj, Mass., 
ėmė visur veikti: i,__ ...
tęs laikraščit|ose 
džiu J. P. Kąrnaukalas. Geras 
buvo teatrų vaidyla, nes jis 
tiko Visokiose rolėse ir rūpin
davosi

ir
iš

tUpjąu

geriausiai atlikti savo 
Dainavo “Liuosybčs” 
Sakė prakalbas.
metais, siaučiant Pal-

Chore.
1920

meno reakcijai, buvo “pakliu
vęs” į Brocktono žandarų na
gus ir nugabentas (buvo areš
tuota 18 žmpnių) ant Deer 

; Island salos. Naktis, tamsu, o 
mumis veda East Bostono tam
siomis gatvėpiis. Suvarė visus 
į garlaiviuką, į tamsų kamba
rį. Sėdim tamsoj ir girdim, 
kaip laivo ratai skalauja van- 

’ denį, bet nė vienas nežinome, 
r kur mus veža... Pirmutinis 
[■ prabilę Jurgis: “Kam mums

r

čia rūpintis, kur plukdo, kad 
ir per Nemuną, man nebaisu, 
nes aš, plaukiodamas Angli
jos laivais, daugiau baiseny
bių mačiau.'.*”

Po jo tokios kalbos visiems 
drąsiau pasidarė. Suėjome į 
paniurusią bastiliją, o jis sa
kė: “Vyrai, nenusigąskite šių 
palocių. . . Apsiprasim ir bus 
gersi*/J' Jeigu kada jo 
klausdAvai ko nors, tai 
draugiškai sakydavo: “daryk 
taip" iij taip ir .bus gerai.” Ke
liams. iš *mtisų labai .nepatiko 
tie “pakajai” ir “patrovos”, o 
'kada jie imdavo bėdavoti ir 
skųstis, tai velionis sakydavo: 
“Broliai, ko jūs čia zųrzate... 
Revoliucionieriai nemoka bė
davoti ir skųstis—sarmata. 
Gaunate akmeniukų su šabal- 
bonais, porciją kumelienos ir 
pasiutkavės,- ir ko jums dau
giau, broliai, reikia ?... ”

Sulaukus sausio mėnesio 22 
dienos, turėjome kalėjime mi
nėjimą žuvusių, darbininkų, 
kuriuos nužudė caras Rusijoje. 
Po vakarienės, kada buvome 
suvaryti į kamaraites, tai buvo 
apie 9-tą valandą, šviesos ne
žibėjo kamarose, tamsu. Tyla.

Draugai, atsiliepė Jurgis Pa
kaušis, rusai ir kiti pagerbė

pa- 
jįs

žuvusius draugus už duonos 
'kąsnį del savo badaujančių 
I šeimų, minėkime ir mes, lietu- 
Iviai, šioj bastilijoj. Ot, drau
gai, aš pasakysiu kalbą, o Pet
ras Pečikonis sudainuos: Ne
verkite pas kapą žuvusiųjų. 
Jisai, atsimenu, gerą kalbą pa
sakė kritusioms darbininkams 
kovoje su budeliais.

Tai tiek žinau apie velionį, 
drg. Jurgį Pakaušį., Turiu vil
tį, jog atsiras draugas, kuris 
daugiau parašys apie velionio 
gyvenimą ir nuveiktus darbus. 
Geras drauge, pasilieki mūsų 
atsiminimuose ! ant;; visados ir 
ilsėsies amžihai žemės globoje, 
o mes tebeęinam tuo pačiu ke
liu, kovos keliu, prie geresnės 
tvarkos, o jei suklupsim, kaip 
jūs, eis kiti, bet jie laimės sau 
Sovietų rėdą.

Kurš. Jobartas.
« • ♦' . 1 t ’ '• /

Longview, W a s:h i ngton 
valstijoj, 1000 medžio dar
bi n i n kų dalinai laimėjo 
streiką, išgaudami 40 valan
dų darbo savaitę ir bent po 
50 centų už darbo valandą.

Washington. — Amerikos 
valdžios iždas turi virš $3,- 
000,000,000 n ė p r i tekliaus. 
Valstybės skolos jau siekia 
$30,000,000,000.

Atsišaukimas i Pažan-• r K“ z ;Į ' €»

giąją Liet. Visuomenę
Pavasarį, 1936 metų, sukanka 25 metai, kaip lei

džiama “Laisve”. 25 metai, kaip “Laisvė” tiekia lie
tuvių visuomenei apšvietą, auklėja rašytojus, lektorius 
ir kovotojus darbininkų klasei už jos kasdieninius reika
lus. 25 metai, kaip “Laisvė” gina, darbininkų klasės rei
kalus visose kovose; ji gina reikalus visų tų, kurie yra 
spaudžiami ir apiplėšiami stambiojo kapitalo, kaip tai 
smulkūs farmeriai, biznieriai ir profesionalai. 25 metai, 
kaip “Laisvė” šaukia į vienybę visus išnaudojamuosius, 
skiepija klasių solidarumą juose iy skelbia idėją, jog dar
bininkų klasė pa?siliuosuos iš vargų ir priespaudos tik per 
kovą—sunaikinimų kapitalistinės Sistemos, kuri rymo ant 
išnaudojimo žmogaus žmogum.

• • Darbininkai, smulkūs farmeriai1, smulkūs biznieriai ir 
profesionalai ikenčia trūkumus' ir vargus iš priežasties

versti “gentlemaniškai” kalbė
tis, kuomet jie yra tvirtą.! su
siorganizavę turi patikimus 
vadus bei patys visi iki vienam 
yra ant savo reikalų sargybos. 
Čia yra geras pavyzdys, kaip 
bosai bijosi dar to, kad strei- 
|kas neišsiplėstų po visą auto
mobilių industriją.
Unija Labai Dėkinga Lietuvių 
Darbininkų Svetainės Komite

tui už Svetainę

United Automobile Workers 
Unijos Komitetas išreiškė dide
lį padėkos žodį už davimą pi-’ 
giai naudoti svetainę pikieto 

j stovyklai, kurios pagelba užli
pa sutaupė kelis šimtus dolerių. 
|čion buvo įtaisyta darbiniu* 
'kams piketuojantiems valgy
klą. White Motor darbininkai 
patyrė, ką reiškia turėti dar- 

jbininkų svetainę-centrą netoli 
■savo proletarinės tvirtovės —

87 keliu tris mylias į rytus nuo 
Middlefieldo, imkit County 
Line kelią į šiaurius; važiuo
jant Mayfield .Rd., dvi mylios 
į rytus nuo Hunsburg ir į pie
tus tiesiog į J. Rūbo farmų.

Org. Mažeika.

Agitacijos Fondas
Auka Agitacijos Fondui

New Haven, Conn. — šeš
tadienį, gegužės 25 d. New 
Haven draugai bei draugės 
buvo surengę drg. Valaičiui 
“surprise party.” šalip newha- 
veniečių buvo keletą draugų-ių 
atsilankė ir iš Bridgeporto. Be
valgant ų\ besišnekučiuojant, 
buvo pakviesta keletas veikles
nių draugų, kad kiek pakalbė
tų. Visi kalbėjusieji palinkėjo 
drg. Valaičiui gero pasiseki
mo jo gyvenime ir pageidavo, 
kad jis ir ant toliaus darbuo
tųsi darbininkiškame veikime.

Draugas Valaitis per daug 
metų darbuojasi ne tik New 
Britaine, kur jis gyvena, bet 
veik po visą Conn, valstiją. 
Kad šį pasilinksminimo susirin
kimėlį dar daugiau atžymėti, 
tai drg. Mockaitis sumanė, kad 
susirinkusieji sumestų, kiek 
kuris išgali, del Agitacijos 
Fondo. Suaukota $6.25. Agita
cijos Fondui pinigai labai rei
kalingi. Visur, prie kiekvienos 
progos, draugai turėtų parink
ti aukų.

Aukotojam širdingai ačiū. 
Pirmininkavo drg. Shukaitis.

Reporteris.

plėšikiškos kapitalistinės sistemos; Kapojimai uždarbių, fabriko. Taipgi daugelis paty- 
kėlimai kainu ant būtinų gyvenimui reikmenų, bedarbės' 
ir, karai yra. ,skaųsinąi visiems darbo žmonėms.

i Kapitalistinė tvarka gimdo kančias ir neša mirtį mi- 
lionams sveikų, trokštančių gyventi darbininkų, smulkių 
biznierių, smulkių farmerių ir pręfesionalų žmonių. To
dėl darbininkai, visi pavergtieji, farmeriai ir profesio
nalai yra elementai, iš kurių i susidaro dirbančiųjų 
klasė. Tai klasei, gynimui savo reikalų, yra reikalinga 
spauda. Taigi dienraštis “Laisvė” ir yra darbininkų 
klasės švietėjas, organizatorius ir vadas. Todėl ji darbi
ninkų klasei yra neaprašoma brangenybė.

“Laisvės” 25 metų jubilėjus yra labai svarbus istorinis 
dalykas pirmeiviškai lietuvių visuomenei. Šio jubilėjaus 
paminėjimas turi nuskambėti per visą Amerikos konti
nentą taip, kad jo' aidas pasiektų ir užjūrius.

Mes giliu nuoširdumu kviečiame organizacijas, drau
gijas, kliubus, chorus, dailės grupęs ir apšvietos ratelius 
dalyvauti paminėjimo “Laisvės” 25 m. jubilėjuj. Mes 
taip pat kviečiame atskirus asmenis darbininkus, smul
kius farmerius, biznierius ir profesionalus, kurie tik re
mia darbininkišką judėjimą, dėtis prie minėjimo jubilė
jaus. ....

Svarbiausi jubilėjaus minėjimo punktai yra šie:
1. Sekančiame vajuj,; kuris prasidės su Spalio mėne

siu šių mėtų, turime gauti kuo daugiausia “Laisvei” nau- 
jų skaitytoj^:' ' " "' ' " ;

• ' / i • ‘ ’ ' • > ' . i >

2. Gauti daugiau, “L.” .bendrovei dalininkų •( šeriniu?
kų). ’ "} , "" ' /. < .

3. Reikia gauti, iš organizacijų, draugijų ir individua
lų “Laisvei” pasveikinimų jubilejui. Su pasveikinimais 
tiks ir dovanos.-

4. Turime Visur ruošti masinius mitingus minėjimui 
jubilėjaus ir tuose mitinguose gauti naujų narių organi
zacijom, gauti “L.” naujų skaitytojų, platinti literatūrą 
ir abelnai paskleisti darbininkiškos propagandos. 'kėlimo ir unijos pripažinimo.

Tam darbui reikia tuojaus išrinkti platūs komitetai Kompanija per valdžios atsto- 
kiekviename mieste. Komiteto išrinkimui reikia sušaukti va aiškinasi, kad jokiu būdu jvisuotino Amer. Lietuvių Dar- 
plačius, kiekvieno miesto ar apielinkės darbininkiško ju- dabar negalinti mokestį pakel- bininkų Suvažiavimo, įvyku- 
dėjimo rėmėjų mitingus ir į komitetą reikia įtraukt kuo if10® d. gegužės. Raportuo-
daugiausia žmonių, norinčių padėti tame darbe.

Jubilėjinė “Laisvės” laida išeis 1 d. geg., 1936. Bus 
padidinta; tilps raštai ir paveikslai tų, kurie skaitė 
“Laisvę” nuo pat jos įsikūrimo ir kitų žymių darbininkų 
rašytojų ir kovotojų.

“Laisvė” išleis originališką, specialiai prirengtą knygą 
ir duos ją kaipo jubilėjinę dovaną visiems savo skai
tytojams, ■

Prašome organizacijų tuojaus šaukti “L.” skaitytojų ir

re, kad komunistai yra jų ar-’ 
tiniiausi draugai, o ne kaip ka
pitalistinė spauda ir policija 
juos perstato.

Rašėjo manymu, White Mo
tor darbininkai neturi tikėti 
kompanijos gražiems žo
džiams, bet tvirtinti uniją. Tik 
rūpestingai dabojant savo or
ganizaciją, kompanija bus pri
versta be streiko algas pakelti.

“L.” Rep.

Multigraph Kompanija Atga
beno Gaują Mušeikų iš As

sociated Industries

Šiandien (29 d. geg.) Mul
tigraph Kompanijos dirbtuvės- 
na įgabenta 50 ginkluotų mu
šeikų sulaužymui . streiko. 

I Kompanija naudojasi patogu
mais: dirbtuvė laukuose, arti Racijos Fondui aplaikė ir labai 
nėra gyventojų. Viena, toli dėkingas tiems draugams ir 
dirbtuvė, kita/ nėra paranku ,draugėms, kurie neužmiršo 
gintis nuo policijos atakų. Pęr-|ši°s taip svarbios įstaigos. Mes 
hai šalimais Chase Brass Kom/h’gi linkime draugui Valaičiui 
pahijai pavyko tokiu būdu .pasisekimo energingai darbuo- 
streikas sulaužyti ir; drausmę bs revoliuciniam darbininkų 
prieš masinį pikietavimą pra-» judėjime 
vesti lengvai. Reiškia, gerįaųs 
kompanijai išmesti tūkstaųčius 
dolerių ‘ samdymui ^mušeikų, 
kaip pakelti keliais, centais 
darbininkų algas.

Centro Biuras pinigus Agi-

’ Centro Biuras. 1 
46 Teri Eyck Št.,: . 

1 Brooklyn^ FL Y.

Ėlcctric Vacuum Cleaner 
Co. darbininkai vienbalsiai at
metė valdžios taikintojo pa
siūlymą baigti streiką su men
kais pagerinimais be algų pa- . .. . v • . '

• *

Shenandoah, Pa.
ALDLD 17 k p. laikė savo 

mėnesinį susirinkimą 26 d. ge
gužės. Buvo perstatyta į 17 kp. 
draugė Viola Ručinskienė.

Buvo raportas iš mainierių 
bendros konferencijos dėlei

|A. L. Foulkner, kad 1921 m. ta, kad konferenciją atstovavo 
,700 “cleanerių” pagamindavo, i6 organizacijų su 39 atsto- 
0 dabar su tuom pačiu skai-įVais. Išrinkta 5 atstovai nuo 
čium darbininkų padaro 2,000,'bendros konferencijos ir 3 al

ėtai ką ji daro su tuo pelnu už tematai važiavimui į Cleve- 
landą. Visai atžvilgiais konfe
rencija buvus sėkminga.

Iš ALDLD centro gauta 
knygų platinimui. Iš Philadel- 
phijos gauta serijos “Laisvės” 

Vakar sustreikavo dviejose'piknikui. Apsiėmė kontroliuot 
mūsų judėjimo simpatikų susirinkimus ir rinkti jubilė- vietose darbininkai. Weideman1 
jaus minėjimui" komitetus. Mes rūpinsimės, kad tuose COt mct^ darbą 160 darbinin-1 Kuzmickas. Praeitais . 1 2 _ Izn vni Iz •> 1 n 11 r! ei m i nlririi nn Iznl __ __ 1 —

11,300 “cleanerių”? Tai nei 
kompanija, nei valdžios taikiu-.

■ tojas negalėjo atsakyti. Strei
ką veda MESA unija.

mitinguose dalyvautų kas nors iš “Laisvės” įstaigos.
Visi senieji veikėjau simpatjkai darbininkų judėjimo, 

visi; vėliau prisidėję prie judėjimo ir jaunimas, stokime 
į darbą minėti j “Laisvės” 25 metų jubilė jų!

Jubilėjaus Minėjimui “L.” B. Direktorių Komitetas:
P. Bųkįiys; J. Valatka ir D. M. šėlom skas.

Clevėlando Kronika
Iš Streikų, Lauko. White Motor 
Co. Streikas Baigtas su Laimė
jimais. Kitus Streikus CIeve. 
Prekybos Bu^as su Associated 
Industries Stengiasi Sulaužyti

Gegužes 28 d. White Motor 
Co. darbininkai priėmė savo 
unijos ir kompanijos sutartį, 
kuria einant, laimėta unijos 
pripažinimas, “seniority” tei
sės, pakelta mokestis už virš
laikį ir keli mažesnės svarbos 
pagerinimai. Algas pakelti 
kompaniją nesutiko tupjąus. 
Bet davė pažadą, kaip tik pa
gerės užsakymai, tuomet kels. 
Iš viso susitaikomo rodos, kad

kompanijayra labiaus “paten
kinta,” kaip Unijos Komitetas.

Unija čia veik 100% 
“strung.” Vadovybė eilinių na
rių. rankose.' Darbas sustabdy
tas, kad niekas nei krust. Ar
bitram ja nepripažinta. Užsa
kymų kompanija nenorėjo 
prakišti. Taigi, prie tokių ap
linkybių, bosams prisieina gra
žiai kalbėti. Su gražumu to
liau nueisi. Taip čia White Mo
tor Co. ir pasielgė, nematyda
ma kitokios išeities, kaip išpil
dyti greitai dalį reikalavimą, o 
kitų prašyti palaukti.

Faktas pasiliks faktu, 
bosus darbininkai gali 

. 'L;. ;, ‘I 't ■

kad
pri-

juos draugai A. žemaitis ir S.
> metais 

kų reikalaudami algų pakeli-'shenandoriečiai atsižymėjo 
mo ir “closed shop.” Ir Davis Į pardavime serijų, nepasiduoki- 
Laundry and Cleaning Co. ve-'me jr šiais metais, 
žikai, po nesutikimo jiem pa
kelti algas ir pripažinti uniją, $5 Tarptautiniam 
paskelbė streiką. Streikas pa
liečia 21 vežikų ir 200, viduje 
dirbančių darbininkų-darbinin- 
kių. t

Draugas P. Valentą aukavo
Darbinin-

Rep..

Konferencija Atsibus 
d. ant Draugų Rūbų 
Middlefield, Ohio.

ALDLD kuopų valdy

ALDLD 15-to Apskričio Pus
metine 
Birž. 9 

Ūkės,

Visos
bos turite įsitėmyti, kad pri-f 
rengtumėte delegatams pilnus 
raportus iš savo darbuotės lai
ke šio pusmečio. Taipgį dele
gatai pasirūpinkite būti laiku 
pradėti konferenciją. Visi na
riai, ypač Clevelando kuopų 
turite atsilankyti, kaip sve- 
čiuosna į konferenciją, taip į 
rengiamą Apskričio ir farme- 
rių kp. naudai pikniką.

Konferencijos pradžia 
valandą ryte.

kelrodis: Važiuojant

10

No.

kų Apsigynimui.
Nutarė 17: k p. savo susirin- , ~ 

kimus pakeisti vasaros sezo
ne. Iki dabar buvo 2 vai. po ..... 
pietų, dabar bus laikomi 10. * 
vai. ryte tą pačią dieną — pa
skutinį nedėldienį kožno mė
nesio.

Lyros Choras turės savo pik
niką 9 d. birželio Laudeman 
giraitėj. Visi į pikniką!

Krosnos Dzūkas.

Sovietai Traukia Tieson 16 
Už Nelegališką “Apdraudą”

MASKVĄ. — Sovietų Są
jungoj areštuota pirminin
kai keturių miestų valdybų 
ir 12 kitų trečiaeilių valdi
ninkų už įvedinėjimą ap- 
draudos (insurance), nesu
tinkančios su bendrais So
vietų Sąjungos įstatymais.

■
■ JI** A

V M-



EXISTS Trečias Puslapis

S.L.A. NARIAM Visoms Lietuvių Komunistų Frakcijom

Boston, Mass

PO VI

Du Lietuvių Suvažiavimai

priešaky- 
ir paimti 
valdžią į 
Coughlin

bą įtraukti mūsų jaunimą 
su savo jauna energija.

8 vai.
184 

Mass.

gina visas frakcijas ir visus draugus tuojaus imtis už 
darbo. Suvažiavimo Šaukimo Komitetas išsiuntinėjo vi
soms organizacijoms ir kuopoms parašų rinkimo blan
kas. Būdami tose organizacijose, mūsų draugai privalo 
imti tas blankas, rinkti parašus ir traukti į darbą kitus 
organizacijų narius. Atminkime, draugai, kad šio dar
bo pasisekimas priklausys nuo mūsų energingo darbo. 
Lietuvos Komunistų Partija, Lietuvos darbininkai ir val
stiečiai laukia mūsų paramos, laukia galingo Amerikos 
lietuvių darbo masių balso prieš Smetonos valdžios dik
tatūrą Lietuvoje. Jie pasitiki, kad mes dėsime visas pa
stangas jiems pagelbėti jų didvyriškoje kovoje. Nesu
vilkime ju!

A.J.V.K.P. Lietuviu Frakcijų Centro Biuras,

Trečiadienį, birželio 12 d., 
Bostono visuomenė turės pro
gą pamatyti puikiausi Sovietų 
judį “Youth of Maxim.” Visi 
kritikai pripažįsta, kad šis ju- 
dis bene bus geriausias Sovie
tų Sąjungoj padarytų judžių, 
netgi viršija “Chapayevą” ir 
“Road to Life.” Šis judis bus 
rodomas Fine Arts Theatre, 
kampas Norway St. ir Massa
chusetts Ave. Pelnas eis Wor
kers’ School palaikymui. Ragi
name visus lietuvius pamatyti 
“Youth of Maxim.”

Garsaus kovotojo ir kalinio 
Tom Mooney brolis John Moo
ney atvyksta Bostonan ir sakys 
prakalbą birželio 10 d., 
vakare, Hibernian Hall 
Dudley St., Roxbury, 
Daugelis organizacijų yra už- 
gyrę šitą masinį susirinkimą. 
John Mooney yra smarkus 
kalbėtojas. Jis nurodys, kodėl 
jo brolis Tom tapo sufreimuo- 
tas ir kaip jį galima paliuosuo-

Bet suvažiavime taipgi bus 
svarstoma ir Lietuvos reikalai. 
Pirmu sykiu Amerikos lietuvių 
istorijoj bus pareikštas galin
gas Amerikos lietuvių darbi
ninkų balsas Lietuvos klausi
mu. Visuotinas Amerikos lie
tuvių darbininkų suvažiavimas 
išneš reikalavimą civilių tei
sių Lietuvos darbininkams ir 
valstiečiams; svarstys klausi
mą apie siuntimą atstovų nuo 
Amerikos lietuvių į proponuo- 
jamą' viso pasaulio lietuvių iš
eivių kongresą Kaune; tars sa
vo žodį klausime darbininkų 
politinių kalinių, šiandien Lie
tuvoj virš 500 politinių darbi
ninkų kalinių kankinama ir 
laikoma šiauriausiose sąlygo-

Sovietų Judis “Youth of 
Maxim”

valdžiai ir Kauno kongresui.
Šitas rinkimas parašų yra antras mūsų svarbus žygis 

vedamame vajuje už Lietuvos darbininkų ir valstiečių 
teises, prieš Smetonos valdžią. Labai svarbus ir greitas 
darbas. Mes žinome, kaip visuose panašiuose darbuose, 
taip šiame, mes, komunistai, turime stovėti priešakyje. 
Mes ne tik patys turime imtis už darbo, rinkti tuos pa
rašus. bet taip sumobilizuoti šimtus mūsų simpatiku ir 
visų darbininkų, kurie tik yra nusistatę už Lietuvos liau-

Visuotino Amerikos Lietuvių Darbininkų Suvažiavimo 
Šaukimo Komitetas sumanė rinkti Lietuvos išeivių para
šus po reikalavimais Smetonos valdžiai ir pasiūlymais 
Lietuvių Kongresui, kuris įvyks Kaune ir kurį šaukia 
Smetonos kontroliuojama Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti. Reikalaujama, kad Smetonos valdžia tuojaus pa
gerintų Lietuvos revoliucinių politinių kalinių sąlygas, 
kad pagaliaus paliuosuotų visus tuos kalinius ir kad su
teiktų Lietuvos žmonėms laisvę organizuotis, susirinkti 
ir Įeiti savo laikraščius. Tai labai svarbūs reikalavimai, 
kuriuos svarstys Visuotinas Suvažiavimas Clevelande. 
Labai svarbu, kad tuos reikalavimus paremtų ne tik Su
važiavimas, ne tik draugijų atstovai, bet taip pat asme
niškai desėtkai tūkstančių Amerikos lietuvių.

Šitie reikalavimai bus patiekti Kauno Kongresui ir siū
loma, kad Kongresas juos užgirtų ir pastatytų Smetonos 
valdžiai. Kaip žinote, Brazilijos lietuviai jau turi surin
kę kelis tūkstančius tokių parašų ir pasiųs Smetonos

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

taip ir Amerikos fašizmui ir 
atneštų naudą darbo klasei, 
ypač Lietuvos darbininkams, nes 
mūsų galingas balsas pagelbė
tų įgyti civiles teises, kurių 
Lietuvos darbininkai neturi.

J. Miliauskas,
S.L.A. Apšvietos Kom. Narys, 

626 Woodward Ave.,
McKees Rocks, Pa.

Mes kreipiamės į visus pa
žangiuosius lietuvius darbo 
žmones, į visas organizacijas

niais, kurie
“Tėvynėje”, 
tinka su p. 
tai o. k.

S.L.A. Apšv. Kom. narys;
J. Miliauskas

Tom Mooney Brolis Kalbės 
Bostone

2. “Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresas”, rodos irgi turi su
važiavimui dienotvarkį (dieno- 
tvarkis, manau, bus paskelb
tas “Tėvynėj”). Platus ir aiš
kus oficialis pakvietimas į kon
gresą jau tilpo “Tėvynės” nu- 
meryj 15. Delko minėtas kon
gresas yra šaukiamas, buvo ra
šoma “Tėvynėj” ir Susivieniji
mo nariai jau yra su tuo susi
pažinę, dėlto aš neatkartosiu.

Ar S.L.A. gali pasisakyti už 
minėtus suvažiavimus ? Susi
vienijimas ne tik gali pasisa
kyti, bet ir privalo pasisakyti, 
kaip už vieną, taip ir už kitą 
ir pasiųsti savo atstovus į mi
nėtus suvažiavimus, žiūrint iš 
finansinio atžvilgio, Susivieni
jimas paneštų keletą desėt- 
kų dolerių lėšų, pasiųsdamas 
delegatus į Cleveland, Ohio., 
suvažiaviman, ir paneštų kelis 
šimtus dolerių lėšų, pasiun- 
čiant delegatus į kongresą 
Kaune, Lietuvon. (Minėtas lė
šas padengti, aš siūlau paimti 
iš lėšų fondo dalį “tautiškų 
centų”, kuriuos seimas aukau- 
na įvairiems tikslams.). Tiesa, 
P. Taryba nepasisakė už “Vi
suotiną Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimą” dėlto, kad nu
mato politišką žygį; “Viso Pa
saulio Lietuvių Kongrese” ir gi 
numatomas politiškas žygis, 
nors padengtas kultūrinėmis 
frazėmis.

Aš sakau, kad Susivieniji
mo narių yra pridermė politiš
kuose žygiuose dalyvauti ir 
pasisakyti už reikalus, naudin
gus darbininkų klasei, kaip 
Amerikoje, taip ir Lietuvoj.

Susivienijimas susideda iš di
delės didžiumos darbininkų, da
lies biznierių (vertelgų) ir pro
fesionalų. šių dienų sistemoj, 
teisingų profesionalų ir smul
kių biznierių gyvenimo pasise
kimas priklauso nuo darbininkų 
klasės laimėjimų ir jų iškovo
tų teisių. Dėlto, visų pareiga 
bendrai kovoti, kaip kitur, taip 
ir minėtuose suvažiavimuose 
taip, kad Amerikos lietuvių 
bendras ir galingas balsas būtų

antgalviu “Du Lietuvių Suva
žiavimai” ir pasiunčiau “Tėvy
nei”, balandžio 14 d., kad pa
talpintų į mūsų organą. Norė
jau supažindinti S.L.A. na
rius su tikslais abiejų lietuvių

“POVILAS JURKA“ yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyveni
mo. Ji turi 318 puslapių, stipriais pbpieriniais viršeliais, šią apysaką 
privalėtų kiekvienas perskaityti. Jos kaina $1.50. Parašė Mikas 
Rasoda.

Bet kas 1935 metais stos į Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, tai gaus knygą “Povilas Jurka” ir per visus metus 
aplaikys geriausią žurnalą “šviesą.”

A.L.D.L.D. įstojimas yra tik 10 centų, metinė nario duoklė $1.50.
Vajaus metu į mūsų organizaciją stojo apie 700 darbininkų ir 

darbininkių. Prie A.L.D.L.D. prigulėti reikia kiekvienai darbininkei 
ir kiekvienam darbininkui. Ne vien tas, kad gauna geras knygas 
ir žurnalą, bet darbininkų pareiga būti organizuotais, susivienijus ir 
kovoti už savo klasės reikalus, o tas galima sėkmingai atlikti tik 
priklausant klasinėse organizacijose.

Platesnių informacijų arba savo duokles, jeigu nežinote A.L.D. 
L.D. vietos kuopos, galite siųsti sekamu antrašu

D. M. ŠOLOMSKAS, 
A.L.D.L.D. C.K. Sekretorius.

46 Ten Eyck Street

Imant domėn tą faktą, kad 
labai daug organizacijų ir 
draugijų randasi blogam fi
nansiniam padėjime, ir del tos 
priežasties negalės prisiųsti sa
vo delegatų, mes patariame 
šaukti miestų arba distriktų 
konferencijas ir jose išrinkti 
delegatus, atstovaujančius ben
drai visas draugijas bei kliu- 
bus ir padengti proporciona- 
liai visom draugijom lėšas.

Konferencijose delegatai 
renkami taip jau nuo virš pa
žymėto skaičiaus.

Raginame kuolabiausiai rū
pintis, kad šiame suvažiavime 
dalyvautų kiek galint daugiau 
jaunimo, kuris ten turės savo 
sub-sesiją ir nusitars būdus, 
kaip kovoti prieš karo ir fa
šizmo pavojų.

Visi lietuviai darbininkai, 
sukruskime 1

Visuotinas Suvažiavimas 
šiandien turi būti mūsų darbų 
programoje svarbiausiu punk-

Gerbiama “Laisvės” Redakcija! damas: “Visu mano tarnybos
Nors nemalonu kreiptis laiku prie SLA‘ organo pirmu 

prie jūsų ir užimti jums lai- kartu turiu reikalą su tokia 
ką ir vietą laikraštyj, bet kad Apšvietos Komisija, kuri ma- 

( kitokio išėjimo man nėra, tai ne visiškai ignoruoja net ofi- 
kreipiuosi į jumis, kad pa- cialių 
talpintut šiuos mano raštus į 

’ dienraštį greit, kaip galit.
Kaip jau matot iš mano susi
rašinėjimų su “Tėvynės” re- 

-daktorium, jo tikslas yra vil
kint kiek galint, kad mano 
žodį S.L.A. nariai 
skaityti pirm S.L.A 
susirinkimų ir Visuotino Am
erikos Lietuvių 7 
Suvažiavimo ir kad nariai ne-

- turėtų progos paskutiniam 
savo susirinkime (pirm. A. 
L.D.V.S.) tart savo žodį ir 
pasisakyti už Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Visuotiną 
Suvažiavimą.

S.L.A. Apš. Kom. narys,
J. Miliauskas.

organizacijos reikalų 
plotmėje.

Gegužės 16 d. rašau laiškus 
Apšvietos Komisijos nariams. 
Dr. Montvidui, Chicago, Ill., ir 
Rev. B. F. Kubiliui, So. Bos
ton, Mass., klausdamas jų 

negalėtų sprendimas padarytas de- 
kuopų ]ei mano minėto straipsnio. 

Vėliaus gaunu laišką nuo Dr. 
Darbininkų Montvido, datuota gegužės 18, 

kur jis rašo: “Gerbiamasis:-— 
Grąžinau Tėvynės redaktoriui 
p. S. Vitaičiui jūsų straipsnį ir 
patariau įdėti į Tėvynę. Turė
tu idėti.” i-

Kunigas Kubilius savo laiš
ke rašydamas man pažymi, 
kad minėtas mano straipsnis 
pas jį neužkliuvo ir jis jo ne
matė.

Gavęs pranešimą, kad Dr. 
Montvidas, S.L.A. Apšvietos 
Kom. pirmininkas pasisako už 

šaukiamą i patalpinimą mano straipsnio, 
kurį pasižadėjo glo-jaukiu sekančio “Tėvynės” nu- 

pasiskelbęs prezidentu .merio ir žiūriu, kad mano 
straipsnio vis tiek “Tėvynėj” 
nėra.

Važiuodamas į A.P.L.A. sei
mą Wilkes-Barre, Pa., užva-

į ‘Tėvynės’ No. 22.’’
Gavęs ir paskaitęs “Tėvy

nės” No. 22, irgi nematau 
mano straipsnio patalpinto. 
Kodėl p. S. Vitaičio yra toks 
užsispyrimas ir vilkinimas, 
kad mano straipsnį netalpinti 
“Tėvynėj” (nors ir Apšvietos 
komisijos pirm. Dr. Montvi
das pasisako už talpinimą), 
spręskite jūs, S.L.A. nariai.

Nuo savęs aš galiu pasakyti, 
kad sekdamas p. S. Vitaičio 
politiką per daugelį metų, su
prantu, kad jis jaučiasi galu
tinas “gaspadorius” mūsų or
gano ir bile raštas, nors biskį 
priešingas p. Vitaičio politikai, 
vietos “Tėvynėj” neras, nežiū
rint, kas jį rašys.

Iš kitos pusės žiūrint, mūsų 
organas “Tėvynė” užpildytas 
įvairiais netinkančiais straips- 

neturėtų rastis 
bet kad tas su- 
Vitaičio politika,

tuvių darbininkų suvažiavimą 
ir siųsti savo atstovus.

Suvažiavime dalyvauti gali 
telektualus stovi nepaprastas (kiekviena lietuvių darbo žmo- 

1 ... organizacija, nepaisant jo
sios politinių pažiūrų bei tiky
binių įsitikinimų.

Atstovybė sudaroma seka
mai :

Kiekviena draugija bei kuo
pa arba kliubas, nepaisant 
kiek turi narių, gali prisiųsti 
savo vieną delegatą. O sekan
tis delegatas renkamas nuo 50 
narių, bei didesnės to skai
čiaus pusės. Sakysim, drau
gija, arba organizacijų kuopa, 
turinti 76 narius, gali prisiųs
ti du delegatu, draugija turin
ti 126 narius—tris delegatus, 
ir tt.

Centralinės organizacijos ga
li turėti po du delegatu.

Šaukite Konferencijas 
Išrinkimui Delegatų

lingumas Visuotino Amerikos ir raginame remti šį nepapras-'pagrąsinimas, kaip Lietuvos,! 
Liet. Darbininkų Suvažiavimo tą svarbų istorinį visuotiną lie 
apibudinamas sekamai :

Gyvenam laikotarpyj, ku
riame prieš darbininkus ir in

Kaip jau matoma iš lietu
viškos spaudos, šį metą įvyks
ta 2 svarbūs lietuvių suvažia
vimai, arba kongresai. 1-mas 
lietuvių suvažiavimas bus “Vi
suotinas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suva žiavimas”, 
kuris įvyks birželio 30 ir lie
pos 1, 1935, Cleveland, Ohio. 
2-ras lietuvių suvažiavimas 
bus “Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresas”, kuris įvyks rug
pjūčio mėn. Kaune, Lietuvoj.

Kaip pirmas, taip ir antras 
lietuvių suvažiavimas yra šau
kiamas tam tikrais išrokavi- 
mais ir turi savo programas, su 
kuriomis bus naudinga Susivie
nijimo nariams susipažinti:

1. “Visuotinas Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavi
mas” yra šaukiamas prieš ka
rą ir fašizmą ir už reikalavimą 
civilių teisių Lietuvos darbi- 
njnkijai, kurio 
yra:

1. Kova prieš ruošiamą nau
ją karą.

2. Kova prieš kylantį fašiz
mą Amerikoje.

3. Amerikos lietuvių reika

lavimas civilių teisių LietuVos 
darbininkams ir valstiečiams, 
kaip tai teisė organizuotis, lei
sti savo laikraščius, laikyti su
sirinkimus, rinkti atstovus į 
valdvietes ir t.

4. Siuntimas atstovų nuo 
Amerikos lietuvių į proponuo- 
jamą viso pasaulio lietuvių iš
eivių kongresą Kaune.

Kaip Rinkti Delegatus
Jungtinių Valstijų lietuvių 

organizacijos, pašalpinės, ap
švietos, kultūrinės draugijos, 
kliubai ir tt. prašomi išrinkti 
ir pasiųsti atstovus į Visuotiną 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimą.

Kiekviena draugija, kuopa 
bei kliubas, nepaisant kiek tu
ri narių, gali pasiųsti vieną de
legatą. O sekantis delegatas 
renkamas nuo 50 narių bei" di
desnės to skaičiaus pusės. Pa- 

dienotvarkis vyzdžiui, draugija arba orga
nizacijų kuopa, turinti 76 na
rius, gali pasiųsti du delega
tus; draugija, turinti 126 na
rius, gali pasiųsti tris dele
gatus ir tt.

Sulig pačių šaukėjų, reika-

Kaipo S.L.A. Apšvietos Ko
misijos narys, matydamas “Tė
vynėj” nuolatinius raštus ir 
agitaciją už Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongresą 
D.U.L.R 
boti 
Smetona ir matydamas paša
linėj spaudoj skelbimą ir kvie
timą į Visuotiną Amer. Liet 
Darb. Suvažiavimą, Clevelan
de, parašiau straipsniuką pojžiuoju New Yorkan ir nueinu 

“Tėvynės” redakcijon gegužės 
29 d., kur pasikalbėjome su p. 
S. Vitaičiu. Jis man sako, 
kad mano straipsnis pasiųstas 
S.L.A. prezidentui Bagočiui ir 
kaip tą dieną ar ant rytojaus 

suvažiavimų. i jis tikisi gauti atgal ir jei pre-
’ Vėliaus gaunu laišką nuo zidentas sutiks, tai patalpins 

pono S. Vitaičio, “Tėvynės” 
redaktoriaus, datuotą baland
žio 17 d. šių metų, kur jis ra
šo: “Jūsų prisiųsto rašinio tal
pinimo “Tėvynėje“ reikalu at
siklausiau kitų S.L.A. Apšvie
tos Komisijos narių ir jei bus 
reikalo, tai atsiklausiu ir Pil
domosios Tarybos narių. „Nat, 
šis Tamistos rašinys išeina 
konfliktan su Pildomosios Ta- 

*- rybos nutarimu tuo reikalu ir 
, taip pat su kai kurių S.L.A.

kuopų nusistatymu ir net nu
tarimais.” Toliaus rašo: “Sa
vo atsiklausimo Apšvietos Ko
misijai kopiją čionai priglau
džiu Tamstos žiniai, kad ga
lėtumėte matyti kokis tas 

» atsiklausimas yra.”
Gegužės 14 d. ir vėl rašau 

laišką p. S. Vitaičiui, atsi- 
klausdamas jo, kas atsitiko su 
mano straipsniu ir kokį spren
dimą padarė kiti Apšvietos 
Komis, nariai. Gaunu atsaky
mą, kad Vitaitis jokių žinių 
neturi ir nusiskundžia del 
Apšv. Kom. neveiklumo, rašy-

pavojus—pavojus karo ir fa
šizmo. Bile dieną, bile savai
tę imperialistinio karo gaisras 
gali užsiliepsnoti, o darbinin
kų klasė nėra pasirengusi jį 
sutikti.

Fašizmo pavojus Jungtinėse 
Valstijose su kieviena diena di
dėja. Jau šian ir ten organi
zuojama būriai fašistų (Cali- 
fornijoj sidabramarškiniai, o 
kitur rudmarškiniai ir kitokios 
grupės). Nesenai tapo išvilk
tas aikštėn tas faktas, kad 
Wall gatvės finansieriai buvo 
susitarę suorganizuoti gaujas 
fašistų, pastatyti jų 
j e generolą Butlerį 
smurto keliu krašto 
savo rankas. Kunigo 
pastangos suoganizuoti penkių 
milionų žmonių armiją—taip
gi reiškia nieko daugiau, kaip 
ėjimą prie fašizmo. Na, o Roo- 
sevelto administracija pasta
raisiais savo keliais žygiais 
taipjau aiškiai pasirodė kryps
tant ryškiai į fašizmo pusę.

Jungtinių Valstijų kongrese 
yra įnešta eilė sumanymų, ban
dančių padaryti nelegališko- 
mis ne tik Komunistų Parti
ją, bet ir visokias kitokias ko
vingas darbininkų organizaci
jas: deportuoti sveturgimius 
darbininkus, uždarinėti darbi
ninkišką spaudą. Jeigu tas vis
kas pasisektų turčių klasei da
bar pasiekti, tai greitu laiku 
matytume, jog būtų daroma 
puolimai ant visų darbininkų 
organizacijų, darbo unijų, ir 
net religinių laisvių, kaip bu
vo padaryta Vokietijoj.

Mes, tačiaus, puikiai žino
me, kad, jei tik Amerikos dar
bininkų klase suvienys savo 
pajėgas kovai prieš tuos pa
vojus, tai darbininkai laimės.

Pereitais metais, rudenį, Chi- 
cagoje įvyko milžiniškas prieš
karinis ir priešfašistinis kon
gresas, kuriame dalyvavo apie 
3,000 delegatų, atstovaujančių 
visokių politinių pažiūrų ir ti
kybinių įsitikinimų virš mįįioną 
organizuotų darbo žmonių, šis 
kongresas išdirbo programą 
kovai prieš tuos pavojus, šis 
kongresas, beje, atsišaukė į 
visus Amerikos priešfašistiniai 
nusistačiusius žmones, ragin
damas konsoliduoti savo pajė
gas ir veikti bendrai prieš tąjį 
pavojų, iki yra laikas.

Apart stambių nacionalių 
lietuvių darbininkų organizaci
jų, desėtkai masinių loka
linių pašalpinių draugijų, bei 
kliubų, S. L. A. kuopų, pa
sisakė už visuotiną Ameri
kos lietuvių darbininkų suva
žiavimą. Kaip matote šiame 
atsišaukime, įvairios organi
zacijos ir pašalpos draugijos 
sudaro bendrą veikimą suva
žiavimo sušaukimui.

Tas parodo, kad masės Am
erikos lietuvių darbininkų, rim
tai žiūri į karo ir fašizmo pa
vojų ir deda pastangas jungti 
savo spėkas kovai prieš karą 
ir fašizmą.

Lietuvos Reikalai

MIKAS RASODA
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Brazilijos Lietuvių Darbininkų Balsas ir 
Auka Liet. Revoliuciniams Kovotojams

Laiškas iš S. Paulo, Brazilijos

Brangūs Draugai Laisviečiai!
šeštadieni, balandžio 25, 

1935, mes pasiuntėme drg. K. 
vardu 85 dolerių City Bank 
čekį; šie pinigai, draugai, yra 
surinkti Brazilijos lietuvių dar
bininkų del Lietuvos revoliuci
nių politkalinių. Atsiprašome, 
draugai, kad sutrukdysime 
jums šiuomi kiek laiko, bet 
mes braziliečiai neturime ati
tinkamų ryšių ir todėl prašo
me jūsų mums tarpininkauti— 
pasiųsti tuos pinigus Lietuvon 
ii kartu perduokite nuo mūsų 
karštus sveikinimus ir linkėji
mus Lietuvos revoliuciniams 
karžygiams, Smetonos kalėji
muose, kad jie ir toliau taip 
ištvermingai kovotų iki nuver
timo fašistų diktatūros, o mes, 
Brazilijos revoliuciniai lietu
viai darbininkai, jų kovą vi
suomet pasirengę kuo galė
dami paremti.

Šie pinigai dar yra ne visi, 
kadangi Komitetas, kuris susi
tvėrė pravedimui šios kampa- ‘ 
nijos, plačiai išsiuntinėjo aukų 
lapus į gilumą provincijos li
ne visi lapai spėjo iki tam lai
kui sugrįžti. 85 doleriai, ku
riuos dabar pasiuntėme, mūsų 
pinigais sudaro 1,500 milreisų ; i 
dar numatoma susirinks keli i 
šimtai ir šiuos likučius pasiusi-I 
me vėliaus, kada visi lapai bus 
grįžę, kartu, tada pridėsime ir- 
platesnį laišką Lietuvos politi
niams kaliniams.

Kaip draugai žinote, mes 
braziliečiai rinkome ne tiek ! 
aukas del Lietuvos draugų 
(kadangi ir pas mus baisus 
skurdas), kiek stengėmės rink
ti protesto parašus, kad pri-! 
versti kruvinuosius fašistus,

Svetimšalių Padėtis Francijoje
Montlucono mieste, kaip ir 

kitur, augant kriziui prasidė
jo ir didesnis persekiojimas 
ateivių darbininkų, kad jie 
greičiau apleistų Franciją. 
Pirmiaus svetimšaliams išduo
davo pasus policijos komisarai 
ant dviejų metų, pagal ku
riuos buvo galima Francijoje 
gyventi.. Už tuos pasus reikė
davo mokėti 20 frankų. Da
bar yra kas kita, jau reikia 
išpildyti tam tikrą blanką su 
daugybe klausimų ir atsaky
mų, pasimokėti 4 frankus ir 
siųsti ją į tam tikrą depart- 
mentą, kur arba išduoda lei
dimo pasą gyventi Francijoje, 
arba įsako išvažiuot. Kuriems 
ir išduoda, tai jau tik ant 6 
mėnesių laiko ir tą viską pri
žiūri darbo biuras. Tas pritai
koma prie visų svetimšalių, 
nepaisant kiek laiko jie gyve
no Francijoje. Dabar yra iš
duotas patvarkymas, kad į fa
brikus svetimšalių darbininkų 
nepriimtų daugiau, kaip tik 
10 nuošimtį. Fabrikantams 
grūmoja bausmė, jeigu jie pri
ims daugiau ateivių.

Jeigu sveturgimis darbinin
kas nori važiuoti darbo jieško- 
ti į kitą departmentą, tai iš- 
kalno turi ten parašyti prašy
mą ir gauti leidimą.

Jeigu nori važiuoti atgal į 
Lietuvą ir čia surandi didelį 
apsunkinimą iš Lietuvos kon
sulų pusės. Pirmiaus kiek teik
davo kelionei pinigų, o dabar 
atsisako. Sunku yra ir su pini
gais, jeigu kuris dar kiek tu
ri, apsunkinimas jų iškeitimo 
į litus.

Kaune yra susitvėrus Užsie
nio Lietuviams Remti Draugi
ja, ji šaukia išeivių lietuvių 
kongresą. Bet kodėl tos drau
gijos ponai nemato to, kokioje 
padėtyje yra Francijoje šim
tai lietuvių, juk ji tą gerai ga
li žinoti per savo krašto konsu
lus. Žinoma, darbininkai nie

pagerinti mūsų draugų padė
tį kalėjimuose. Ir tų parašų 
susirinko arti du su puse tūk- 

istančio, kuriuos buvome iš 
i karto numatę pasiųsti stačiai 
Smetonai, bet dabar mes ap- 
svarstėme, kad tuos parašus, 
ar tik nebus naudingiau, nu
vežti į šaukiamą Kaune pasau
lio lietuvių kongresą, kurį šau
kia D.U.L.R. ir ten patiekti 
Smetonai, ko reikalauja Brazi
lijos lietuviai darbininkai. Mes 
suprantame, kad šiaip tuos 
protesto parašus pasiuntus 
Smetonai, tai jis pasižiūrėjęs 
nukiš į archyvą ir taip tyla 
užsibaigs. O prie tam, čia 
“mūsų” fašistai rengiasi tam 
kongrese atstovauti “visa Bra
zilijos lietuvių kolonija”, tai 
tie parašai juos numaskuotų, 
kad jie neatstovauja visos ko
lonijos, bet tik savo organiza
cijas, kuriose priskaitoma 20- 
30 narių iš viso.

Draugiškai,
Saopaulietis, 
Sao Paulo—Brazil.

NUO RED.: Tą gausią Bra
zilijos draugų Liet, revol. pol. 
kaliniams auką d. K. gavo ir 
perdavė Priešfašistiniam Ko
mitetui, kuris rūpinasi persiun
timu aukų kaliniams. Antra, 
mes manome, kad braziliečių 
pasidarbavimas del surinkimo 
tiek parašų yra labai pui
kus žygis. Tą patį dabar daro 
Jungtinių Valstijų darbininkų 
judėjimas. Manome, kad bus 
surinkta keletas desėtkų tūk
stančių tokių parašų už rei
kalavimus Smetonos valdžiai ir 
Kauno kongresui. Tegul po
nai žinos, kad plačios Lietu
vos išeivių masės girdi Lietu
vos darbo žmonių vaitojimo 
balsą.

ko gero negali laukti nuo bur
žuazinių ir fašistinių draugijų. 
Ji ir tą kongresą šaukia tik 
fašistinės valdžios sutvirtini
mui.

Skaitytojaus Balsas.

Aš “Laisvę” skaitau ir aty- 
džiai tėmiju ją. Ypatingai su 
įdomumu skaičiau, kaip buvo 
jos šėrininkų suvažiavimas. Iš 
dalyvių diskusijų buvo daug 
gerų patarimų—gražus kolek- 
tyvis bolševistinis susidomėji
mas laikraščiu.

Rašau ir aš kelias pastabas 
apie “Laisvės” turinį. Patari
mas organizuoti koresponden
tų ratelius yra geras, tik, žino
ma, ne visur jis galimas. Pas 
mus, Francijoje, lietuvių ne
daug ir ne vienodai dar su
pranta. Kartais yra taip sun
ku su tankesniu rašinėjimu, 
kad nei ženklelių negalime 
nusipirkti, kad tankiau pasiun
tus savo raštus. Daugelis dar- 
ibininkų dar bijosi valdžios, bi
josi burtis į ratelius.

Kas liečia pasirašymo tik
rų pavardžių, tai daugelyje 
vietų tas negalima, nes prie
šas išmestų iš darbo. (Redak
cija talpina draugų raštus ir 
po slapyvardžiais, bet raštą 
siunčiant redakcijai reikia pa
duoti savo tikrą vardą ir an
trašą, nepaisant, kad po raš
tu pasirašoma slapyvardžiu.— 
Red.).

Didinti dienraštį nors kartą 
į savaitę iki 8 puslapių, būtų 
labai gerai, jeigu tik tam yra 
ištekliaus. Prie “Laisvės” ge
rinimo dar gelėtų šimtai dar
bininkų prisidėti savo bendra
darbiavimu ir pinigiškai.

Renkant Aukas

Smagu man buvo skaityti 
drg. A. J. Smito įspūdžiai iš 
vajaus, bet pas mus negalima 

Ivajus pravesti, nes labai ma
žai yra lietuvių darbininkų.

Bet ir mes veikiame pagal sa
vo jėgas. Mes dirbame su 
Mopru (Tarptautine Raudoną
ja Pagalba), rinkome aukas 
Lietuvos revoliuciniams kovo
tojams, Thaelmanno gelbėji
mui, Ispanijos ir Austrijos re
voliucinių darbininkų para
mai. Renkant aukas me turi
me su savimi ir paveikslus už
muštų, sužeistų darbininkų. 
Galima tiems tikslams gauti 
aukų, tik reikia eiti stuba nuo 
stubos. Tiesa, tai darbas sun
kus, reikalaująs drąsos. Tan
kiai t norisi eiti namo ir gulti, 
bet apmąstai, prisimeni žuvu
sius arba ilgus metus į kalėji
mus nuteistus draugus, jeigu 
jie turėjo drąsos, jeigu jie ko
vojo, tai kodėl aš negaliu kovot 
veikti, darbuoti ? Tą apmąstęs 
jauti savo pareigą ir vėl eini 
ir dirbi bendrą revoliucinį 
darbą už šviesią darbininkų 
klasės ateitį. Einant stuba nuo 
stubos randi visokių žmonių, 
rusų, lenkų, vokiečių, lietuvių, 
bet, žinoma, daugiausiai fran- 
euzų, nes čia jų šalis. Darbo 
žmonės perkasi atvirutes ir pa
gal išgalę aukoja Moprui.

Mūsų organizacija iš Fran
cijos 1933 metais į Lenkiją 
pasiuntė 60,000 frankų ir ad
vokatą ginti darbininkus. Mes 
siuntėme ir delegatus, kurie 
aplankytų revoliucinius politi
nius kalinius kalėjimuose, kad 
politiniai kaliniai nebūtų žiau
riai persekiojami. Mūsų orga
nizaciją į Ispaniją revoliucijos 
laiku pasiuntė 100,000 fran
kų. Austrijos ir Vokietijos 
darbininkų kovoms dar dau
giau išleista pinigų. Taip gel
bėja Franci jos darbininkai ki
tos šalies revoliucinius darbi
ninkus. Man pačiam teko apei
ti bent keli šimtai darbininkų 
stubų. žmones pritaria politi
niams revoliuciniams kali
niams, bet ne visi turi ką au
koti. Kartą buvau nuvažiavęs 
net 16 kilometrų į kitą mies
telį ir visą dieną vaikštinėjau 
stuba nuo stubos, ten apėjau 
apie 150 darbininkų stubų 
rinkdamas aukas. Darbininkai 
nepasitenkinę savo padėtim, 
veik visi nusistatę prieš karą. 
Surinkau per mėnesį laiko 
apie 110 parašų, 115 frankų 
ir 80 centų, tai visas buvo 
darbas mūsų ALDLD 121 kuo
pos.

Proletaras.

Aberdeen, Wash.
Apie Streiką Medžio 

Išdirbystėje

Jau trys savaitės kaip išėjo 
į streiką visos medžio išdirbys- 
tės darbininkai ir nė viena 
dirbtuvė dar nebando dirbti. 
Mat, skebų sunku gauti, nes 
darbininkai susiorganizavę į 
uniją ant 90 procentų. Jie pri
klauso Amerikos Darbo Fede
racijos unijai ir turi pastatę 
pikietus dieną ir naktį prie 
kožnos dirbtuvės.

Šiuo laiku Pacifiko pakraš
tyje streikuoja apie 40,000 
darbininkų. Vien Aberdeene 
streikuoja šeši tūkstančiai.

Visų darbininkų vienodas 
reikalavimas: 75 centų į va
landą, 6 valandų darbo dienos. 
Yra viltis streiką laimėti, jei
gu vadai patys streiko nepar
duos. Jie jau ir dabar pradeda 
persekioti labiau susipratusius 
darbininkus, kurie skaito 
“Daily Worker,” ir “Voice of 
Action.” Net bando atimti uni
jos ženklus. Jeigu taip plačiai! 
pradės daryti, tai darbininkų ‘ 
spėkas suskaldys, o to’ tik 
darbdaviai ir laukia.

Aberdeenietis. / /

Newark, N. J.
Trys Didžiausi Piknikai ant 

Eagle Rock

Visai New Jersey apielinkei 
turi būt žinotina šie taip svar
būs parengimai. Pirmas, tai 
Sietyno Choro metinis didžiau-

siąs piknikas įvyks birželio 9 
dieną, 10 valandą ryte. Siety
no chorui labai reikalinga mo
ralė, o dar daugiau materia
le parama. Todėl visos apielin-
kes prašoma dalyvauti šiame 
piknike, puikiausioj vietoj.

Antras piknikas ir konferen
cija ALDLD II Apskričio į- 
vyks 14 dieną liepos, kuriame 
taipgi labai svarbu dalyvauti 
ir paremti apskritį, kuris stip
rina apšvietos ir kultūros ju
dėjimą šioje apielinkėje.

Trečias ir gal svarbiausias 
piknikas įvyks 11 dieną rug
pjūčio. Tai bus mūsų spaudos 
piknikas. Prie šio pikniko pa
darymo . sėkmingu yra kvie
čiama Meno ir Susivienijimo 
apskričiai, kad padarius mūsų 
taip svarbiam reikalui — 
spaudai kuodaugiausia finansi
nės ir moralės paramos. Visi 
šie piknikai įvyks ant aukš
čiausio kalno — Eagle Rock, 
West Orange, N., J.

G. A. Jamison.

Cleveland, Ohio

i Ponas Skipitis Pagyrų Maišas 
| —Tikros Tiesos Apie Lietu

vą Nepasakė, Ant Clevelan- 
do Progresyvių Draugijų 
Šaukto Mitingo Nepasirodė.

Gegužės 19 d. ponas Skipi
tis, DULR atstovas, kalbėjo 
net trimis atvejais. Pirmiausia 
per radio, lietuvių darželyj 
prie Dr. Basanavičiaus s.tovy- 
los ir vakare svetainėj to pa
ties darželio komiteto parengi
me. Vakare apie valandą ir 
pusę gyrė dabartinę Lietuvos 
padėtį prie Smetonos režimo. 
Apie sviestą, bekonus, “moks
lą/’ “gyvo pelno priaugimą” ir 
kitus “atsiekimus,” bet nei žo
deliu neprisiminė, kad Lietu
vos- žmonės labiausiai vargsta 
nuo tų visų gerybių, kurias 
p. Skipitis diagramuotai piešė. 
Pavyzdžiui, kodėl Skipitis ne
priminė, kad ūkininkai, norin
ti parduoti sviestą, bekonus ir 
žąsis, turi porą dienų prieš 
turgaus dieną važiuoti su savo 
ta voru, kad gavus progą jį 
parduoti. Neužginčijamas yra 
faktas, kad tik trečdalis jų te- 
turį progos parduoti bekonus, 
žąsis ir sviestą. Jei ne tiesa, 
tai kam Smetona išleido pat
varkymą, kad Lietuvos valdi
ninkai, gaunanti 50 litų algos 
į mėn., turi pirktis žąsį kas 

į mėnuo. Bet ir su tuom patvar
kymu mažai galima bus atsiek
ti.
Pasisavino Vokiečių Kantą ir 

Rusų Dostojevskį, Pilsudskio
Išsižadėjo

Baigdamas savo pasigyrimo 
prakalbą, štai kaip “augštai” 
nukalbėjo apie mūsų bočius.

Jeigu,—sako—mūsų bočiai 
būtų branginę lietuvių kalbą, 
tai Mickevičius būtų nerašęs 
lenkiškai, garsusis Kantas— 
vokiškai, Dostojevskis—rusiš
kai ir Pilsudskis nebūtų išga
ma patapęs.. . Kitais žodžiais, 
p. Skipitį galima suprasti, kad 
mūsų bočiai, nepagerbdavo sa
vo kalbos, padėjo ištautėti 
viršminėtiems garsiems vy
rams, o buvo proga juos-ge
rais lietuviais padaryti. Tai da
linas pripažinimas tos tiesos, 
ką Sovietų rašytojas Vladimir 
Jerazenski savo veikale “AI- 
maznaja Svita” (272 puslapy
je) apie lietuvių bočius de-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 513G
i 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, 

šimto šimtmečio yra pasakęs: 
“Tūkstantis metų atgal, uba- 
ginga, laukinė Lietuva veržėsi 
į Ukrainą begailestingai raz- 
baininkiškais šturmais. Jie už
degdavo miestelius ir miestus 
iš visų pusių, žagindavo mote
ris kanapinuose.. .” Na, ar nė
ra dar dabar to bočių ūpo pas 
Skipičio patriotus, kurie žydų 
langus degutuoja Lietuvoje ir 
“stumia lauk juos iš biznio vi
sur” (tai jojo paties žodžiai) ?

Storai pabrieždamas pakar
tojo, jogei Lietuva lyginasi gy
ventojų priaugimu Švedijai, 
bet p. Skipitis nepasakė, kaip 
augštai ji stovi mirtingumu.

Esą Klaipėdą mūsiškiai šau
liai atėmė nuo Francuzų, ku
rie pasauliniam kare sumušė 
militarizme pagarsėjusius . vo
kiečius. Bet apsisukęs, kalbė
damas apie Klaipėdos vokie
čius, prisipažino, kaip juos ne
imsi, vokiečiai vis pasimauna 
mūsiškius. Prakalba buvo la
bai nuobodi. Kelios moterys 
pareiškė: “When will he stop 
chewing that rag.” Kitos pri
tarė. žmonės suplojo tik tada, į 
kuomet Skipitis pasakė, kad 
jau baigiąs savo kalbą. Už
baigus, nuplojo koks tuzinas
iš apie 400 žmonių. Akronie- 
čius, pildančius programą, vi
sai kitaip pasitiko.

Iš 12,000 Clevelande gyve
nančių, tai ne koks skaičius 
pasitiko p. Skipitį.
Šauktan Mitingan Nepasirodė, 

Kaip Chicagoj

20 d. gcg., t. y., ant rytojaus 
Clevelando Progresyvių Drau
gijų Sąryčio Komitetas buvo 
surengęs mitingą, į kurį iššau
kė p. Skipitį atsilankyti ir at
sakyti į eilę svarbių klausimų, 
surištų su jojo atstovaujamos 
draugijos šaukiamu kongresu. 
Bet p. Skipitis nepasirodė. Ant 
šio mitingo žmonių atsilankė 
apie 150. Visa didžiuma buvo 
katalikai. Pirmininkui trumpai 
apibudinus šaukiamo mitingo 
klausimą, buvo leista disku- 
suoti apie p. Skipičio šaukia-

Tel. STagg 2-3438
^Įsteigta 1861

PASKOLOS
H. Briicklieinier’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

DIDELIS NUP1G1NIMAS
Dviejų dolerių vertes 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, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

mą kongresą ir pasakytą) pra
kalbą. Ėmė balsą apie 11 da
lyvių, kurie išsireiškė, kad Ski
pitis savo kalbose teisybės ne
pasakė apie Lietuvos padėtį. 
Kiti nurodė, kad jų broliai-se- 
sutės visai ką kitą rašo, negu 
Skipitis, kad pasakojo. Nuomo
nė praėjo, kad dalyvauti Cle- 
velando Kongrese prieš Karą 
ir Fašizmą, kuris išspręs siun
timą delegatų į Skipičio kon
gresą.

J. M—ka.

PRANEŠIMAI K KITUR
NEWARK, N.

. Birželio 3-čią, 8 vai. vakare, 180 
New York Avė., Jurginės svetainėje, 
yra šaukiama konferencija prisiren
gimui prie Visuotino Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimo, Clevelande. 
Kviečiam Newarko ir apilinkės drau
gijų dlegatus, kurie išrinkti nuo 
draugijų. Būtinai delegatai turi da
lyvauti. Išdirbsime planus kaip pa
siųsti delegatus į Clevelando visuoti
ną suvažiavimą. Komisija.

(129-130)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 3 birželio, 7:30 
vai. vakare, Liaudies Name, 701 N. 
8th St. Draugai ir draugės malonė
kite dalyvauti šiame susirinkime, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
Taip pat yra atsiųsta knyga “Povi

“LAISVĖS” NAUDAI

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

™ ir šiemet. Bet pasirjžusiai darbuo
kimės, kad atsiekti pereitų metų 

pasisekimo.

BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

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

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

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

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

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

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

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

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugse jo-Sept.
VYTAUTO PARKE

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

gais skiriama vertės $361.75.

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

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

las Jurka.” Ateikite visi pasiimkite 
knygą ir užsimokėkite duokles. Visi 
draugai matė spaudoj, kad Centras 
turi daug išlaidų spausdinant tą 
svarbią knygą.

K. Buinauckas.
(129-130)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 3-čią, kaip 7:30 vai. v., 
lietuvių tautiško namo kambariuose. 
Visi nariai būkit ant minėto susi
rinkimo, pasimokėkite metines duok
les ir atsiimkite knygą “Povilas Jur
ka”. Nepamirškite ateiti laiku.

G. Shimaitus.
(128-130)

PITTSTON, PA.
ALDLD 12-ta kuopa rengia pau

tienės vakarienę, įvyks 9-tą birželio, 
6-tą vai. vakare. 415 Foote Ave., 
Duryea, Pa., pas Daugirdą, kamba
riuos. Vakarienė tik 25 centai. At
silankę, nesigailėsite.

Kviečia Rengėjai.
(128-130)

CLEVELAND, OHIO
Visiems ALDLD 22 kuopos na

riams—Draugai! Mūs kuopos specia- 
lis susirinkimas įvyks pirmadienį, 
birželio 3 d. 8 vai. vakare, lietuvių 
darbininkų svetainėj, 920 E. 79th St. 
Visi draugai stengkitės ateiti laiku, 
nes apart paprastų organizacijos rei
kalų, turėsime dar apsvarstyti mūs 
organizacijos 15 Apskričio reikalus 
ir išrinkti delegatus į ateinančią ap
skričio konferenciją. Taipgi ir apie 
ateinantį visos Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą, šis specia- 
lis susirinkimas bus taipgi ir pava
duotojas reguliario mūs kuopos su
sirinkimo, todėl visi nariai būtinai 
atsilankykite.

Valdyba.
(128-130)
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Kuris Nemiegodamas 
Sapnuoja?

rių. Ir aš manau, sake jis, 
pras, kad dabartinis APLA

Orman, kuris plačiai aiškins 
apie Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimų ir kokia didele nau
da darbininkams yra priklau
syt prie LDS.

Dabartiniam nykstančiam, pūvančia- 
me imperializmo periode buržuazinis 
mokslas nyksta, nieko naujo nesugeba su
kurt. Bet štai patiekiu puikią medžiagą 
-vKrugledurovą, ir kokia perspektyva 
jums ponai poetai, rašytojai, mokslinin
kai ir filosofai buržuazinio pasaulio! Re
miantis tuo ekzempliorium—Krugledu- 
rovu—jum puiki perspektyva “sukurt” 
naują teoriją ir būtent: ligšiol jūs aiški
not, kad protas vadovauja pasauliui. Da
bar galėsit priešingai aiškinti, tai yra 
aiškinti, kad ne protas, o kvailybė vado
vauja pasauliui. Išsivaizduokit. Jūs tą 
savo “tvirtinimą” paremiat gyvu tikrojo 
gyvenimo žmogumi—tipu — Krugleduro- 
vu? Bet kodėl jūs ligšiol nedasipro tėjote 
išnaudot tą Krugledurovą savo kūrybai? 
Matyt, marksistai teisingi, tvirtiną, 
>og nieko naujo nesugebat sukurt. Taip, 
dabar paraginti, griebsitės “kūrybos.” 
Bet nesidžiaukite! Mes, marksistai, vi
sada jus sugebėjom numaskuoti, numas- 
kuosim ir šią jūsų “teoriją”, jei tik su
kursi! ją. Mes išanksto sakom, ką reikš 
jūsų teorija: “Proto viešpatavimas buvo 
Slieko kito, kaip idealizuotos buržuazijos 
viešpatavimas” (Marksas), tai kvailų— 
Krugledurovų—viešpatavimo teorija yra 
idealizuotas buržuazijos viešpatavimas 
imperializmo gadynėj, tai idealizuotas fa
šizmo viešpatavimas. Tiesa, jums pakaks 
įipu Krugledurovu “įrodyti” kaip kvaili 
vadovauja pasauliui. Bet Krugleduro- 
vas ne savystovas. Jį iškelia tie žmonės, 
kas tikrai vadovauja. Krugledurovas yra 

‘tikras gyvenimo žmogus, jis dar ir dabar 
gyvas. Aš iš savęs dedu visas pastangas, 
kad jum patiekti tą medžiagą—Krugle- 
fiurovą, nes sukūrus naują “teoriją” jūs 
mokslininkai ir poetai patys daugiau 
kvailesniais liksite. Už faktus atsakau. 
Nebus nieko perdėto, viskas atitinka tik
renybei, kas padarys jūsų “teoriją” ne

nuginčijama “tiesa.”
Ir štai tas Krugledurovas—

. Krugledurovo biografija. Tikra jo pa
vardė yra Grusauskas. Savo kvailą gal
vą jis neša ant savo pečių jau maždaug 
45 metus. Pats kaunietis. Šeima jo gan 
“padori”; sūnus—vagis recedivistas, nuo
lat sėdi kalėjime už vagystes; žmona — 
puskvailė, kariškai Krugledurovo iš- 
ftiuštruota, nuolat ateinant Krugleduro- 
vui namo, sustoja ramiai ir raportuoja:

—Tamsta vyresnis!...—ir eina rapor
tas apie tai, kur buvo, ką ir už kiek pir- 
ko^, kas paruoštas pietums, vakarienei ir 
t.t.

*• Pats Krugledurovas niekad nėra sau
sas, o nuolat šlapias — girtas; nemažai 
savo gyvenime matė, kaip žmonės rašo 
ar skaito, o jis pats—beraštis. Galvoja... 
kitį. Jis pats—durnas. Atmena... kiti, 
nes pas jį atminties nėra, protas nevei
kia, kodeliai kaliniai pavadino jį Kru
gledurovu, kas lietuviškai reiškia kvailas 

*per visą pilvą.
Tas gi “padorus” girtuoklis, beraštis, 

kvailas Krugledurovas padarė tokią 
karjerą, kad iškilo net ligi Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo iš pradžios korpu
so vyresniuoju, paskui politkalinių sky
riaus vyresniuoju ir ant galo revoliucinių 

^politinių “auklėtoju.”
1. Krugledurovas Atneša Laišką 

Atsidaro revoliucinių politkalinių ka- i

Ir Mano Žodis apie Korespondencijas
Pagal jūsų duotas instrukci

jas, kaip korespondencijas ra
šyti ir kaip jas apdirbti, kad 
galėtų tilpti laikraštyje, jūs 
reikalaujate kad būtų rašoma 
trumpai ir dažnai. Tas labai 
gerai būtų, bet tas tankus ra- 

* šymas korespondentui kaštuo
ja, tai yra, krasog ženkleliai 
ir popiera, už ką nieko negau
ni. Jeigu korespondentas pa
rašo į savaitę dvi koresponden
cijas, tai jis turi išmokėti apie 
10 centų. O tie 10 centų nemė- 
tosj dabartiniu laiku. To jūs, 

^draugai, neapsvarstote.
Antras dalykas, jūs norite, 

kad mes rašydami paliktume, 
po 2 coliu popieros dykos, kad

jūs galėtumėte pataisyti ant 
tos pačios popieros. Popiera 
korespondentui taipgi reikia 
pirkti.

Kiti pataria, kad mes nusi- 
pirktumėme žodyną ir grama
tiką ir mokintumės taisykliš- 
kai rašyti. Tas būtų gerai, bet 
iš kur imti pinigai, kada mes 
didžiuma korespondentų esa
me bedarbiai ir bemoksliai.

i Aš žinau, mūsų mieste yra 
J apie 3 ar 4 lietuviai, kurie mo- 
!ka gramatiškai rašyti," bet ar 
(jie rašo? Visai nematysi nuo 
jų jokios žinutės.

Kiti sako, kad mes nusi
pirktame rašomą mašinėlę,

meros durys. Įeina Krugledurovas. Gal
va augštai pakelta nejuda, visas kūnas 
įtemptas, kaip styga, iškištoj rankoj lai
ko voką. Draugai vieni į kitus meta 
žvilgsnius, tarytum žvilgsniais susikalba, 
ką reik daryt: visi supranta, kad Krug
ledurovas atnešė kam nors laišką. Tyla. 
Niekas neklausia, niekas neina žiūrėti į 
voką. Krugledurovas lieka viduj kame
ros kaip statulas ir kada trūksta pas jį 
kantrybės sako:

—Na, vyrai, pažiūrėkit, kam čia bus 
laiškas.... Rusiškai parašyta ir ne-ga- 
1-iu pe-r-skaityti.

Vienas apžiūri voką. Draugų veiduose 
matosi ironijos šypsenos. Draugas ta
ria:

—Čia juk lietuviškai parašyta. 
Krugledurovas stengiasi “susigriebti”. 
—Be akinių nieko nematau.
Durnas Krugledurovas užmiršo, kad 

akiniai jam ant kaktos kabo, ir draugai 
slepia savo juoką.

2. Krugledurovas ateina šaukti j rašti
nę. Įeina į kamerą ir žiūri į viršų, rūko 
papirosą. Paskui palengva atsidaro sa
vo didžiąją knygą ir pradeda linksniuoti.

Likimas jį nubaudė, kad pasaulyj ran
dasi žmogus su pavarde Z-B-E-R-B-L-A- 
T-A-S. Taigi, būk genijum ir perskaityt 
man tokią pavardę! Tai ne beraščio 
Krugledurovo jėgomis! Ir pradeda jis: 
Ž-i-n-a-l-as, Zi-s-la-sas, Zu-b-in-as ir t.t., 
bet tiktai neištaria Zauberblatą. Polit
kaliniai jau supranta kame dalykas, bet 
visi tyčia tyli. Tiktai tada, kada drau
gai nori jau pasiliuosuot ^malonaus” sve
čio, vienas draugas iššoksią ir surinka:

—Gal Zauberblatas!
—Kaip vardas? — vienu balsu tuojau 

klausia Krugledurovas.
—Girsas!
—Tas pats... Einam!
—Kur?—klausia Zauberblatas.
—Ne tavo da-ly-kas... Pasakyta ir 

šventa...

“Laisvės” No. 123 Juozas 
D. Sliekas parašęs per visą 
puslapį špaltos kritiką “Lais
vės” reporteriui, kuris aprašė 
APLA 1 Apskričio 28 d. ba
landžio vakarienės laike iš
rinktų delegatų į APLA 26 
Seimą kalbas.

Man, kaipo virš minėto va
karo pirmininkui, bus svarbu 
supažindinti draugus “Lais
vės” skaitytojus ir APLA na
rius su J. D. Slieko teorija ir 
bauginimu J. Gasiūno caro Mi
kės sapnų bombomis.

Pradėjus svečiams valgyti 
vakarienę, L.D.S. jaunuolių 
grupė iš North Side sugrajino 
kelis kavalkus skambios muzi
kos, kurią svečiai apdovanojo 
gausiais aplodismentais. Iš ei
lės buvo iššaukti pasakyti iš
rinkti i APLA 26-ta Seimą de
legatai prakalbėles. Visi dele
gatai išsireiškė gan gerų min
čių kaslink būsiančio seimo. 
Gi J. D. Sliekas atsistojęs pa
reiškė, kad šis APLA seimas 
bus tokis, kaip kad SLA. Pas-, 
kutinis, reiškia, Chicagos sei
mas. Mes mušimės, o jūs skai
tysite laikraščiuose, kurie lai
mės.

Paskutinis kalbėjo 14 kp. 
delegatas, atsakydamas J. D. 
Sliekui. APLA vadovybei nie
ko paslėptino nėra, kad APLA 
Centro Komitetas vadovauja 
organizacija labai draugiškai, 
teisingai ir ekonomiškai. Virš 
6 metų depresijos laikotarpyj 
APLA nariai nemokėjo nei jo
kių ekstra mokesčių į orga
nizacijos iždą ir kurie nelai
mės buvo patikti, visuomet ga
vo priklausomą iš organizaci
jos atlyginimą. Mūsų draugi
jos iždas nepuola, bet da pa
augo keliais tūkstančiais dole-l

Centro Komitetas gan gerai 
veda mūsų organizacijos rei
kalus. Pagaliaus mūsų 26-tam 
Seime nesiras tokių fašistuo- 
jančių gaivalų, kurie pradėtų 
muštynes bei šauktų policiją, 
kuri turėtų skaldyti delega
tams galvas, kaip kad S.L.A. 
Chicagos Seime.

Užsibaigus delegatų kal
boms, prasidėjo šokiai ir J. D. 
Sliekas priėjote prie manęs, 
skundėtės, būtent, kad aš at
sakydamas į jūsų blogus išsi
reiškimus iškreipiau jūsų min
tį. O gal ir taip, bet pas mu
mis yra tokia nuomonė, kad 
kada žmogus kalba, tai tuomi 
tarpu ir mintys rišasi sykiu su 
kalba.

Bet klausytojai girdi tik 
balsą. Jeigu kalbėtojo balsas 
atsimuša į klausytojo ausis, tai 
galima tvirtinti, kad buvo abu 
sykiu mintis ir balsas. Mano 
nuomone, drg. J. D. Sliekas ne
turėtų vesti tokių nemiegamų 
sapnuojančių polemikų, kurios 
užima bereikalingą dienraštyj 
vietą, o kaipo ypatai, garbės 
jokios neteikia.

APLA 1 Apskr. 28 d. bal.
Vakaro vedėjas,

Geo. Urbonas.

Gardner, Mass.
Mass. Valstijoj Gaunama Dau

giau Narių j LDS
Gardneryj įvyks svarbus 

lietuvių darbininkų susirinki
mas, nedėlioj, birželio 9 d., 
10:30 valandą ryte, Liet. Am
erikos Pil. Kliube, 205 Main 
St. Visi lietuviai darbininkai ir 
darbininkės kviečiami skaitlin
gai dalyvauti.

Šiame susirinkime bus sve
čias iš Brooklyn, N. Y., d. J.1

Tuo pačiu laiku baigsis 
Gardnerio lietuvių darbininkų 
choro pamokos, kuriame pri
klauso daug jaunimo, tad ir 
jaunuoliai turės progą pasi
klausyti d. Orman kalbos. 
Kviečiami ir tie jaunuoliai da
lyvauti, kurie chore nepriklau
so.

Fitchburge baigiama sutver
ti LDS kuopa; jau pustuzinis 
narių pasimokėjo, dar dau
giau bus gauta tuojau. Gard- 
neriečiai neturi pasilikti nuo 
fitchburgiečių.

A. T.

Cosmopolis, Wash.
Piteris Gvozdas nušovė sa

vo posūnį, jauną vaikiną, 25 
metų amžiaus. Tur būt norė
jo nušauti moterį, su kuria bu
vo persiskyręs jau nekurį laiką i 
ir gyveno atskirai. Buvo ši- j 
taip: Vakare, kaip moteris bu-1 
vo išėjus iš namų, Gvozdas da-j 
sigavo į jos stubą ir laukė jos 
pareinant. Tuo tarpu motina 
susitiko savo sūnų (Gvozdo 
posūnį) ir padavė jam rak
tus. Sūnus parėjo namo pirma, 
negu motina. Kaip tik jis duris 
atidarė, jau buvo tamsu, 
Gvozdas paleido šūvį ir pa
taikė posūniui tiesiog į galvą. 
Bet vaikinas buvo stiprus ir 
nesugriuvo ant sykio ir, mato
mai, tarpe jų įvyko kova, nes 
policija rado kraujų ženklus 
visuose kambariuose. Ištrukęs 
šovikas parbėgo į savo stubą ir 
pats save nusišovė, o vaikinas 
dar išropojo į gatvę prie ug
niagesių bakso ir bandė W- 
gelbos pasišaukti, bet atsisukti 
nebegalėjo, nes perdaug krau
jo buvo nubėgę. Svetima mo

teriškė pamatė, pašaukė pa- 
gelbą, bet vežant ligoninėn 
nelaimingas vaikinas pasimirė.

Aberdeenietis.

Sov. Aliumino Fabrikas 
Viršija Visus Europoje

MASKVA. — Pradėjo 
dirbti ką tik atsidaręs nau
jas milžiniškas Sovietų aliu
mino fabrikas Kichkas mie
ste prie Dniepro upės. Pats 
miestas yra tik keli metai 
atgal pastatytas. Naujasis 
aliumino fabrikas per me
tus pagamins daugiau aliu
mino, negu visi to metalo 
fabrikai sykiu bet kurioje 
kapitalistinėje Europos ša
lyje. Pilnai išvysčius jame 
gamybą, šis fabrikas duos 
po 40,000 tonų aliumino per 
metus. Užbaigus statyt 
dar vieną aliumino fabriką 
Urainose ir visoms to me
talo įmonėms įsibėgėjus, So
vietų Sąjungoj bus pagami
nama daugiau aliumino net 
negu Jungtinėse Valstijose.

Carinėje Rusijoje visai 
nebuvo aliumino pramonės 
ir buvo sakoma, kad nega
lima esą jo nauges (rūdos) 
surast Rusijos žemėje. Bet 
Sovietų inžinieriai surado 
daugybę tos medžiagos Ura
lu kalnuose, šalies pietuose 
ir net nepertoli į šiaurę 
nuo Leningrado. Ir Volcho- 
vo aliumino fabrikas Lenin
grado srityje jau duoda 
8,000 tonų aliumino per me
tus.

Aliumino gamyba Sovie
tuose yra varoma priekyn 
be jokios pagelbos iš užsie
nių bei jų specialistų. O tai 
viena iš techniškai kebliau
sių pramonių.

3. Krugledurovas daro kratą. Ateina 
jisai su raktininkų būriu, išvaro visus 
draugus iš kameros į koridorių. Jis pats 
nekrato, o tik turi kontroliuoti. Ir štai 
bekratant vienas raktininkas randa vie
ną komunistinį laikraštį “Balsą”.

—Pone vyresni radau vieną “Balsą!” 
—raportuoja sargas.

Iš kur kvailiui, beraščiui Krugleduro- 
vui žinoti, kad “Balsas” yra komunisti
nis nelegalus laikraštis? Ir kad paro
dyti savo galią prieš raktininkus ir ka
linius sušunka:

—Padek, padėk! Ponas viršininkas lei
do jiems.

Raktininkas daro kratą pas draugą 
Dembą ir jo kišeniuje randa popierėlį— 
kvitą, iš buchgalterijos įteiktą del jam 
prisiųstų pinigų. Raktininkas tyčia pa
duoda tą kvitukę Krugledurovui:

—Pone vyresni! Radau raščiuką!
Krugledurovas per savo akinius žiūri, 

žiūri ir ant galo liepia užrašyti draugo 
Dembo pavardę ir įsideda kvitą į kišenę.

Draugas Dembo reikalauja kvito. 
Krugledurovas supyksta:

—Man neaiškink, kas yra komunisti
niai laiškai ir kas yra kvitas. Už apga
vimą dar karcerį gausi.

Juokiasi visi: ir kaliniai, ir raktinin
kai.

(Daugiau bus)

NEW BRITAIN, CONN.

LINKSMAS PIKNIKAS į ren«ia vilij°s ch°ras
PROGRAMA PLATI — DAINUOS DU CHORAI

Nedalioj, 9 d. Birželio-June, 1935, Schuetzen Parke
BARNESDALE DALYJE NEW BRITAIN, CONN.

kad redakcijai nereiktų visai 
dirbt, tik sėdėt rankas susidė
jus, o mes žiūrėsimo (juk ma
šinėle rašytas raštas, jeigu ne- 
taisykliškai parašytas, taip pat 
prisieina taisyti.—<Red.).

Kiti sako, kad mes galėtu
me telegramo raštu perduoti 
žinias. To viso, draugai, mes 
negalime išpildyti. Viena prie
žastis nedarbas ir finansinis 
stovis.

Aš rašinėju į “Laisvę” per 
15 metų, nors esu negramatnas 
ir bemokslis.

“Laisvės” No. 116 numeryje 
.draugai šaukia, kodėl nustojo
te rašę. Valuk augščiau pami
nėtų priežasčių koresponden
tai nustoja rašę. :*

Senas Grinorius.

Laisvės Choras iš Hartford, vadovaujant B. Ramoškaitei.

Pirmu kartu rengiama toks turtingas dailūs 
svilksnių ir kitais įvairumais piknikas kokio nė vie
na kita organizacija negali surengti, nes neturi to
kių spėkų, ypatingai dailūs mylėtojų. Dainuos du 
chorai: Laisvės iš Hartford ir Vilijos, vietinis, po 
vadovyste B. Ramoškiutčs. Šokiai bus prie geros

Piknikas prasidės 12 vai. dieną ir tęsis iki vęlumai.

orkestros, grieš lietuviškus ir amerikoniškus ka
valkus. Bus skanūs užkandžiai ir gėrimai, daug 
svečių iš kitų miestų. Prie įžangos bus duodama 
dovanos. Kviečiame vietos ir apielinkūs publiką 
atsilankyti į mūs tą malonų pikniką praleisti links
mai laiką.

Įžanga 25c.
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vai. vakare, “Laisves” raštinėje. 
Draugai, visi būkite šiame susirinki
me, išgirsite draugo Buknio raportą 
nuo seimo. Taipgi atsiveskite naujų 
nariu į kuopą. A. Baltaitis.

(128-130)

Kas Bus už Penkių 
Savaičių?

Keturios Valstijos 
Vienam Vežime!

išiol gaudavo tik po 20c. ir sa
vaitinių algų vyrams nuo $25 
iki $42 j savaitę sulyg darbo 
rūšies; 8 valandų dienos ir

prie krautuves 13th Avenue ir 
40th St., Borough Park sekci
joj. Ją sumušė pats krautu
vės savininkas. Fašistinių ele-

Nemoku ateities burti ir ne
galėčiau pasakyti, kaip viskas 
dėsis už 5 savaičių. Bet vieną 
didelį dalyką žinau ir jis man

Vienas draugas pasakoja at
sidėjęs antrajam, kad keturios 
valstijos važiuos į Clevelandą 
vienam vežime.

pripažinimo unijos.
Streikas tęsiasi jau 3 savai

tė. Streikieriai pikietuoja 
minėtas dirbtuves ir F. W. 
Wool worth dešimtu k in es k ra li

mentų esama, tačiau su laiku 
toki apsižiūrės, kuomet nuo 
jų vištiena pabėgs į dausas, 
darbininkams paliovus pas 
juos pirkti.

mintį nuolat kutena. Tai bū
siančio didžiojo “Laisvės” pik
niko laukimas daro mane ne
nuorama. Kodėl ?

Į “Laisvės“ piknikus kas 
metą sueina ir suvažiuoja tūk
stančiai svieto iš arti ir toli.

“Nieko nesuprantu,“ sako 
anas, “kas tos per valstijos ir 

į koks jau ten vežimas, juk ir į 
į traukinį nesukimši net vienos 
valstijos žmones?’’

“Nejaugi tu nežinai, kad čia 
eina kalba apie delegatus į

Piknikas iš metų į metus didė- Visuotiną Suvažiavimą? Tai

tuves, kur daugiausia parduo
da minėtų kampanijų produk
tus. Pikietą mano praplėsti ir 
į kitas krautuves, parduodan
čias tų kompanijų “aiskrymą”. 
Streikieriai prašo visų darbi
ninkų kooperacijos.

ja. O šiemet yra dar didesnė 
proga turėti milžinišką pikni
ką, kadangi jis bus 7 liepos, 
sekmadienį. Gi ketvirtadienį 
pripuola tautinė šventė 4 lie
pos ir fabrikai nedirbs nuo 
trečiadienio. Darbininkams bus 
proga turėti 4 dienas liuesas. 
Tai bus didelis paakstinimas 
pamatyti didmiestį ir užbaig
tu vėms vakacijos dalyvauti 
“Laisvės“ piknike, kur yra 
proga pasimatyti su šimtais se
nų draugų ir įsigyti naujų pa
žinčių.

Argi stebėtina, kad brookly- 
niečiai jau pradedam neri
mauti? Visuomet taip būna, 
kada laukiama mylimų svečių. 
Be abejo, kad mes patys bū
sim dar skaitlingesni, negu ki
tais metais ir bendromis spė
komis ne tik pamatysim, bet 
ir tinkamai priimsim mūs labai 
pageidaujamus svečius.

Laukiu.

Pirmadienį Šeimininkės Šau
kia Demonstracinį Pikietą

jie net iš keturių valstijų vie
nam buse trauks į Clevelandą. 
Bušo komisija sakė, kad ji jau 
turi delegatų iš Brooklyno, 
New Jersey, Connecticut ir 
Pennsylvanijos. Ar girdėjai, 
kokios šaunios delegatų išleis
tuvės rengiamos Brooklyne? 
Sakoma, kad ir svečių delega
tu bus išleistuvėse.“

“Tai kur ir kada jos 
bus ?’’

I “Delegatų išleistuvės bus 27 
birželio, 7 vai. vakaro, “Lais- 

Ivės“ svetainėje, kampas Lori
mer ir Ten Eyck St. Gal nori 
ir tikietą pasipirkti? Įžanga 
yra 10 centų, bet prie jos dar 

įduos dovanas: penkinę pini
gais, rankų darbo staltiesę ir 
fontaninę plunksną ir paišelį. 
Sako, turėsią gražią progra
mą, taipgi šokius, užkandžių, 

, gėrimų.’ ’
“Duok čia tikietų visai šei

mynai. Tokios išleistuvės ir 
dar su tlovanomis! Ir surišęs 

I niekas mane namie neišlaikytų 
tą vakarą. Išleisti delegatus 

(ir dar pasilinksminti, drauge,

Krautuvininkai Ant Kryžkelės
Besiplėtojantis streikas prieš 

augštas mėsos kainas pastatė 
daug smulkiųjų krautuvininkų 
ant kryžkelės, kaip dar nieka
da pirmiau. Pereitą ketvirta
dienio vakarą košernos mėsos 
bučeriai turėjo susirinkimą 
Webster Hali, čia Kosher 
Butchers Federacijos viršinin
kas Charles Cohen bandė už
kalbėti bučerius remti mėsos j 
trustus, sakydamas: “Atidary
kite krautuves, bus duota po
licijos apsauga.“

Į tą patį mitingą pribuvo ir 
streikierių delegacija, kuri 
prašė laikyt uždarytas krautu
ves. Darbininkų delegacijos į 
bučerių mitingus ir tiesiog pas 
bučerius krautuvėse turi pasi
sekimo, daug bučerių visai ne
atidaro krautuvių. Pavyzdin 
Bronwnsvillej tik trys paukš
tienos parduotuvės beliko at
daros. Smulkieji biznieriai 
vis labiau įsitikina, kad jų ke
lias su darbininkais, o ne su 
buržuazija.

PA J IEŠKOJIMAI
Aš norėčiau sužinoti, kur randa

si Elbina Vendosaite, po vyru, 
Ckančius. Ji pirmiau gyveno Bostone. 
Mes esam kartu gyvenę Klaipėdoj. 
Kas praneštų man apie ją, būsiu la
bai dėkingas. Augustas Daukantas, 
181 Palmerston Ave., Toronto, Cana
da. (129-130)

SUSIRINKIMAr-
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, birželio 3-čią, 8

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenniore 5-6191 •

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

o

o

o

, Kovingas šeimininkes pradė
jo smarkiau pulti policija, kuo
met ;pamatė, kad jos yra dide
lė spėka ir gali priversti mė
sos trustus numušti mėsos kai-

smagi pareiga.“
Nugirdęs.

Streikas Sulaikė Lenką 
Laikraštį

Jamaica Turės Svarbą 
Milingą

Pirmadienio vakarą, 3 bir
želio, Polish National Home,

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinio 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.

nąs. Jau keliose vietose buvo 
užpultos.
t CP'a u ik § t i e nos pardavėjai 
Bronx buvo padarę sutartį nu
mušti po 7 centus svarui. Jie 
buVo gavę pažadą iš didžiųjų

Lenkų fašistinis laikraštis 
. “Kuryer Narodovy“, spausdi- 
Inamas E. Brykczinsky spaus
tuvėj, 413 East 14th St., neiš
eina nuo pereito trečiadienio, 

[kadangi ten darbininkai strei- 
i laikraščiai, 

ani.e [Spausdinami Beyonne, Passaic
parduotuvių, kad jiems pada-’kuoja. Kiti trys
rys nuolaidas. Tačiaus r“1*
savo^ pažadą atmainė, kas pri-jjr Bridgeport lenkams taipgi 

Russkoye Slovo“, 
[rusų reakcinis laikraštis, kuris 
irgi ten buvo spausdinamas 
trečiadienį šiaip taip išėjo su 
streiklaužių pagelba, o ket
virtadienį tapo perkeltas kiton 
spaustuvėn.

Streikieriai reikalauja su
trumpinimo valandų ir algų 
pakėlimo. Streikui vadovauja 
Neprigulminga Spaustuvininkų 
Organizacija, kurios sekreto
rium yra A. H. Hartfield.

108-11 Sutphin Blvd., 
Robert Minor, Angelo 
don ir vietinis negrų bažnyčios 
kunigas Richard McCarthy. 
Mitingas rengiamas gelbėji
mui Herndono ir Gallup mai- 
nierių.

kalbės 
llern-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku j Sykį

Stiliumi PABANDYKITE!
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARCIUKAI

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

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

o

O

o

O

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Pusi Bloko nuo “Laisvig” Svetaines

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

vertė ir smulkiuosius pardavė- nn-5inI llClovJUt 
jus atšaukti savo sutartį. Ta
čiau jie paukštienos brangio
mis kainomis nepardavinės, 
geriau sutiko uždaryti krautu
ves iki bus išpildyti mėsos pir
kėjų reikalavimai.

Nežiūrint teroro, streikas 
tęsiamas. Mėsos naudotojų ko
mitetas pranešė, kad yra šau
kiamas masinis pikietas 3 bir
želio, 10 vai. ryto, prie mėsos 
pakavimo fabrikų, 1st Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Visi ra
ginami dalyvauti pikiete, ka
dangi tik masių spėka privers 
juos nusileisti ir sugrąžins mė
są iš dausų į darbininkų virtu- wald W. Knauth, šalpos biuro 
ves. Įsitėmykite! Laimėjimas direktorius, paskelbė, kad jis 
priklausys nuo to, kaip daug dar turėsiąs numesti nuo šal
intis aktyviai dalyvausim strei-įpos listo 8 tūkstančius žmonių, 
fcė.’

Atims Pašalpą 8,000 Šeimyną
Sugrįžęs į miestą ponas Os-

Pasibaigė Unijos Sutartis
Pereitą penktadienį pasibai

gė Ladies Garment Workers 
Unijos su samdytojais pada
ryta sutartis. O naujos sutar
ties dar nesimato, tik buvusi 
sutartis pratęsta dviem savai
tėm. Tolimesnį pratęsimą 
esamo kontrakto svarstys Am
erican Cloak ir Suit Manu
facturers Association savo mi
tinge ateinantį trečiadienį, čia 
priguli virš tūkstantis kontrak- 
toriy ir mažesnių fabrikantų. 
Stambiosios firmos jau nutrau
kė derybas keletą savaičių at-

Trumpos Žinutės
New Yorke šiomis dienomis 

vyksta Neprigulminvos Meta
listų Unijos nacionalė konven
cija, Irving Plaza svetainėje. 
Konvencijos tikslas suvienyti 
visas metalo unijas į vieną fe
deraciją, kurios galutinas tiks
las bus susijungti su Amerikos 
Darbo

i Harry’s Cafe
S Kur Geri Draugai Susieina £ 
£ 1701-03-05 No. Dover St. | 
| PHILADELPHIA f 
8 Ant Columbia Ave., tarpe ? 
8 28th & 29th g
« Smagiausia Vieta Mieste ? 
Q Specializuojasi įvairiais Žuvų ? 
g Valgiais (Sea Foods) h

'g ‘ MOTERIMS STALAI S
g BUSINESS MEN’S LUNCH g 
g HARRY SLOBODIAN g
g Savininkas S
g Bell Phone Poplar 9257 g

Federacijos Unijomis.

Mrs. 
streiko

Sklarsfcy, veikli mėsos 
dalyvė tapo sumušta

Rytų Chinijoje per audrą 
žuvo 32 žmonės ir nuskendo 
3 nedideli garlaiviai.

jei miestas nepakels šalpos su
mą vienu milionu dolerių.

Su laukiančiais jo nuo per
eito trečiadienio paliegėlių 
unijos delegatais jisai visai 
nesikalbėjo. Tartum įgiltas 
ponas Knauth praziliavo pro 
juos ir nudūmė pas poną La- 
Guardią pasitarti, iš kur ir iš-| 
ėjo žinia apie atėmimą pašal
pos.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą: 
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
s Tel. Locust 6100.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
Paremkim Ice Cream 

Streikierius 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Jnijos nariai turi rengtis 
Bueikui per savo lokalų susi
rinkimus, kad išsikovoti kon
traktą užtikrinantį savo rei
kalavimus.

Streikuoja didžiuma darbi- 
kų Harton Ice Cream Co., 205 
E. 24th St., New Yorke; Bor
den’s Ice Cream Co., 2350 5th 
Ave. ir Reid Ice Cream Co., 
524 Waverly Ave., Brooklyne. 
Jie reikalauja 40 centų ma
žiausios algos į valandą mo
terims darbininkėms, kurios lig

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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231 Bedford Avenue
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

LIPTON

Dovanos

Setų $10.00
Specialė nuolaida, kurie ateis 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

BROOKLYN, N. Y

ROBERT

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

su

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

paiėm. krikštynom ir kitokiem 
reikalam. į

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2Dvieją Svarą Dėžė 7H
6 Skirtingą Rūšią ■ "c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

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

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

Tel.: Foxcroft »-6f01

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

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

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

J Telefonas: Evergreen 7-7770

1 PAUL GUSTAS | 
g LIETUVIS GRABORIUS |
8 Senai dirbąs graborystės pro- 8 
x fesijoje ir Brooklyno apielin- 8 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
3 atidarė savo ofisą ir patarnauja 8 
5 balsamavimu ir palaidojimu 8 
5 mirusių. g

1 Veltui Chapel Šermenim | 
9: Parsamdo automobilius Serme- g 
B nims, vestuvėms, krikštynoms S
2 ir kitokioms parems g
3 šaukit* dieng ar naktį Q

| 423 Metropolitan Avė. s 
B Brooklyn, N. Y. «

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ansą, Akią ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 

. Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

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

> Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. ir Irving Pi.

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.




