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Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugs. (Sept.) 20, 1935No. 223 Telephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVJ1LONDON. — Anglijos j 
spauda atsiliepia apie Hit-1 
lerio pasakytą kalbą nazių 
partijos suvažiavime Nu- 

.remherge, kaip apie atvirą j 
grūmojimą karu Lietuvai 
del Klaipėdos atplėšimo. Bet 
yra manoma, kad jam vie
nos Klaipėdos dar neužtek
tų ir jis grobtų daugiau.

I Visus ALDLD Narius ir Simpatikus SSU yr ♦ ♦ ♦ TAI
Draugės ir Draugai!

Rugsėjo 20 dieną sukako lygiai 20 me
tų, kaip įkurta Amerikos Lietuvių Dar-

Panašiai tą Hitlerio kai-1 bininky Literatūros Draugija (ALDLD). 
bą prieš Lietuvą aiškina ir y]aSų organizacija turi savo kuopas veik 
Francijos laikraščiai. ! vįsuose miestuose ir miesteliuose, vieto- 

KAUNAS. — Rcuterio mis ir tarpe Jungtinių Valstijų farme- 
žinių agentūra praneša, kad rių. Mes turime arti 600 narių Kanado- 
Lietuvos valdžia rengia at-; je, mūsų kuopos gyvuoja Pietų Ameriko- 
sišaukimą į Franciją, Angli-[je, Fi uncijoje ir Sovietų Sąjungoje.
ją ir Italiją, kurios buvo | ALDLD sutraukė į savo eiles virš 

............ * ‘ i su 6,000 darbininkų, .darbininkių ir jauni- 
delei Klaipėdos mo. Mes jau išleidome 40 knygų ir bro

šiūrų skirtingais pavadinimais politikos, 
ekonomijos, mokslo, sveikatos, istorijos 
ir dailiosios literatūros klausimais. Mū
sų organizacijos kuopos ir apskričiai kas 
metai šimtus surengia įvairiausių paren-

užtvirtintojos sutarties
Lietuva 
krašto.

Tie pranešimai kelia ne
ramumų Anglijos valdžioj 

eželei kariškų Hitlerio pia
nų rytuose.

KAUNAS. — Havas ži- girnų, kurių tikslas yra klasinio darbinin- 
nių agentūra iš čia rugs. 18 kų susipratimo plėtimo ir auklėjimo. Mes 
d. pranešė, jog vietiniai visada rėmeme ir remiame revoliucinę 
Klaipėdos vokiečiai valdi- (darbininkų spaudą, kovingą politinį ju- 
ninkai hitleriečiai neleidžia' dėjimą, kiekvieną darbo žmonių kovą 
dėt lietuvių į kandidatų są- ; Amerikoje ir kitur.

ALDLD organizacija pasidarė pasau
lyje plačiai žinoma. Net mūsų priešai ir

rašą Klaipėdos seimelio rin-i 
kimams.

Hitlerio kalba Nurember- i tai yra priversti pripažinti, kad tai yra 
nripž Lietuva labai na-:svarbi ir galinga organizacija. Kaunege prieš Lietuvą labai pa-'svarbi ir galinga organizacija.

drąsino Klaipėdos nazius, irįvykusiam “Viso Pasaulio Lietuvių Kon- 
jie pasmarkino savo prieš-' grėsė” mūsų išleistos knygos sudarė di- 
lietuvišką veikimą. ' džiausį ir turtingiausį literatūros rinki-

__ _ 2__ nį. Kauno darbininkai pamatę mūsų 
.______ . v knygas nustebo, kad Jungtiniu Valstijų

Argentinos Kivirčas su revoliuciniai darbininkai sugebėjo tiek D T •• JI C* [daug knygų išleisti. Jau nemažai nuoBolivija del dienos ; Lietuvos darbininkų gavome pasveikini-
mu. •

Draugai ir Draugės! Minint mūsų or-BUENOS AIRES. —*Ar- Draugai ir Drauges! Minint musų or-
gentinos valdžia sako, kad ganizacijos 20-ties metų sukaktuves, mes 
jai priklauso 2,700 ketvir- privalome ne tik pasigėrėti jau nuveik- 
tainiškų mylių pasienio plo- tais darbais, bet dar daugiau pasmarkin
tas, kurį valdo Bolivija. Tas ti mūsų darbą už darbo žmonijos pasi- 
plotas Jujuy provincijoj yra liųosavimą. Dabar pasaulis yra ant nau- 
turtingas klodais cinos ir jo karo kranto, 
kitų metalų rūdos. u™. ——

Toj vietoj nebuvo nusta- darbininkų judėjimą, 
tyta sienos tarp Argentinos metai viešpatauja, 
ir Bolivijos, ir mažu-pama- 
žu jį apgyveno Bolivijos .pi
liečiai, sudarydami ten ir 
savo valdžią. Bet kada Ar
gentina patyrė, jog mini
mas plotas turtingas metalų 
sluogsniais, tai ir pradėjo 
jį savintis. Sakoma, del to 
gali išsivystyti net karas.

Viešpataujanti klase 
griebiasi žiauriausių priemonių prieš 

. Nedarbas jau šeši 
Visa tai liudija, kad

kapitalistinis surėdymas eina prie galo, 
bet jis baisiai spardosi ir dar daug dar
bininkų aukų žus, jeigu revoliuciniai dar
bininkai nemokėsime tinkamai pravesti 
bendrą frontą tarpe darbo masių už kas
dieninių kovų laimėjimą ir galutiną dar
bo žmonių laimėjimą. ( ;

ALDLD Centro Komitetas! šaukia vi
sus mūsų narius ir simpatikus dar tvir
čiau suglausti savo eiles ir paremti Ko
munistų Partijos vedama bendro fron
to politika prieš karą, prieš fašizmą, už 
darbo žmonių demokratines laisves, ūž 
pagelbą kiekvienai darbo žmonių kovai, 
už pagelbą mūsų broliams, seserims, tė
vams, draugams ir giminėms Lietuvoje.

Centro Komitetas ragina mūsų orga
nizacijos narius dar su didesne energija 
platinti revoliucinę darbininkų literatū
rą, pasiekti kuo plačiausias darbo žmo
nių mases, o mūsų simpatikus kviečia 
stoti į ALDLD eiles.

Centro Komitetas kreipiasi į visas kuo
pas, apskričius ir pavienius organizacijos 
narius, kad nuo pradžios mūsų sukaktu
vių minėjimo iki naujų metų mes visi pri
valome padirbėti ir sukelti Agitacijos 
Fondui $300. Agitacijos Fondas yra 
įstaiga, kuri finansuoja visą darbininkiš
ką propagandą.

Mes pasitikime, kad visos kuopos ir 
apskričiai aptars šį klausimą ir kiek ga
li paaukos iš savo iždų ir nuo pasekmin- 
gesnių parengimų dolerį, kitą Agitacijos 

■ Fondui.
Minėdami ALDLD 20-ties metų sukak

tuves, dar daugiau išplėskime mūsų or
ganizaciją, sutvirtinkime jos silpnas kuo
pas, f>askleiskime revoliucinę darbininkų 
literatūrą.

Lai gyvuoja ALDLD!
Pirmyn prie apjungimo darbo žmonių 

klasių kovoms už pasiliuosavimą iš kapi
talistinės vergijos!

ALDLD Centro Komitetas.

BRIDGEPORT, Conn. — 
• Prekybos Rūmo vadas W.- 
‘R. Webster skundžiasi, kad I 7 e
[miesto dirbtuvėm jau pri
trūkę lavintų mašinistų ir 
kitų mechanikų. Sako, gal 

' reikėsią kreiptis del jų į ki- 
! tus miestus.

Ęaip žinoma, paskutiniais 
laikais įvairūs fabrikai čia 
dirba Italijai karo įrankius 
net per vis’as 24 valandas. 
Be kitko, gamina daug ma
šinų, kuriomis Italija galėtų 
dirbti sau kulkasvaidžius ir 
kitus ginklus.

Prie skundo del išlavintų 
darbininkų stokos yra ir 
blofo. Nes Bridgeporte tūk
stančiai norinčių dirbti vis 
dar negauna užsiėmimo.

:----- . 1Amerikos Laivynas Taip!

gos Komisijos Planą 
Ethiopijai "Tvarkyti”
Atšauktas Italijos Delegatas iš Tautų Lygos Tarybos;

Mussolini Pakelia Taksus, Išleidžia Bonus Karui
ROMA. — Mussolinio vai- Italija daro prisirengimus 

džios atstovai sako, kad Ita- 'užkirst Anglijos laivams 
Ii ja negali priimti pasiūly- išplaukima pro Gibraltarą 
mo, kuri išdirbo Tautų Ly-^ Atlanto vandenyną, 
gos paskirta komisija is, v
penkių šalių atstovų delei' Geneva. — Mussolini par- 
Italijos taikymo su Ethio-1 sišaukė iš Tautų Lygos Ta- 
pija. Rytoj Italija oficialiai, rybos savo atstovą baroną 
atmesianti tą pasiūlymą.

Geneva. — Komisijos siū-1 
lomo Italijai plano branduo-, 
lys yra tokls: Tautų Lyga [ 
suorganizuos* “pagelbinin- 
kus” tvarkyt Ethiopijos fi
nansus, taksus, apšvietą ir 

i • p v V • I kitus valdžios reikalus, pa- gl KllOSldmaS Karui liekant, tačiaus, Ethiopijai 
------------  nepriklausomybę. Vieną pa- 

WASHINGTON. — Jung- gelbininkų komisijos narį 
tinių Valstijų laivyno mi- [paskirs Tautų Lyga, o jis 

(nisteris Swanson ketina pasiskirs daugiau. Bet Ethi- 
perplukdyti didelę dalį karo . opijos imperatoriui palieka- kiaįs aĮe smuikais. Jų 
laivų iš Pacifiko į Atlanto ma teisė juos užgirti bei at- 
vąndenyną. Kilus karui ki-[ mesti.
tur, sako, tie laivai būsią; Turės būt sudaryta tarp- 
reikalingi “saugot” šios ša-tautinė žandarmerija neva 
lies prieplaukas Atlanto ' apsaugot gyvenančius Ethi- 
vandenyno pakraštyj. Bet, opiįoj europiečius ir duota 
suprantama, dalykas ne galimybe kitoms šalims da- 
vien saugojime. Amerikos lyvaut Ethiopijos gamtos 

, kad ir,turtu “išvystyme,” kas reiš- 
:pia išnaudojime.

Anglija ir Francija siūlo 
dar “sutvarkyt” sieną tarp 
Italijos kolonijų ir Ethiopi
jos. Čia suprantama.

; P. Aloisi slaptam pasikal- 
įbėjimui apie planus, kaip 
'laikytis Italijai prieš Tautų 
I Lygą, besirengiant karui 
'prieš Ethiopiją.

Čigonų Dvikova Smuikais

BUDAPEST, Vengrija.— 
Smarkiai susipyko du čigo
nai orkestrų vadai ir iššau
kė vienas kitą į dvikovą, bet 
ne kokiais pavojingais gin-

j valdovai numato
i šiai šaliai gali “prireikt” 
įsivelt į karą. *

vadovaujamos orkestrus 
I grieš čigoniškas melodijas 
tūloj kafeterijoj. Ir katrą 
pripažins geresniu muzi
kantu teisėjai, paskirti Mu
zikos Akademijos, tas skai
tysis laimėtojas ir geresnis 
vyras.

Peteliškes-Kovotojos

Anglų Laivynas Pustrečio 
Tiek Didesnis už Italijos

Vaikščiojimas Žarijom LIETUVOS ŽINIOS
Nėra Joks Stebuklas 

r -į- I
NEW YORK. — Joseph ■ 

Dunninger, kuris yra paro
dęs, kad daugelis vadinamų vai. 30 min. 
“stebuklų,” yra tik “trik- i navos-Ukmergės 
sai,” ‘

Užsidegė Geležinkelio Tiltas pasilikus buto saugoti. Vienas 
gudrus vagis pritaiki naują vo-Kaibiškių Kaime

Pranešama, kad rųgs. 2 d. 21 ’gimo metodą gydytojo butui ap- 
pradėjo degti Jo-1 vogti: vagis ateidavęs veik kas- 

ruože siaur.' dien į g;

LONDON. — Anglija tu
ri 294 karo laivus visų rū
šių su 1,188,284 tonais įtal
pos, o Italija 125 laivus su 
294,806 tonų. Naujų karo 
laivų dabar Anglija stato 
253,150 tonų, o Italija 110,- 
234 tonų įtalpos.

Anglijos laivyne tarnauja

Naziai Telkiasi Atpirkt
Iš Žydp Biznius

BERLYNAS. — Pačia
me nazių partijos, kongrese'gudrybė yra išsitepti kojų 
buvo skandališkai rėkiama padus alūno skystimu; ant- 
prieš žydus ir atimta

• I • • • 1 • 1 A -

.... ..... ._ , ydytojo butą, nes vis- 94,432 jūrininkai ir oficie-
dabar aiškina, jog tū-' geležinkeliuko tiltas prie Kai- rakčiu atsirakindavo duris, ir į j Italijos—55,136.

WASHINGTON.—Smith- 
jos. ‘čia suprantama, kad|sonian Instituto gamtmoks- 
Anglų ir Francūzų diploma- ilininkas A. H. Clark atrado, 
tai perša pervest Italijai 2 kad peteliškės yra, drąsios 
Ethiopijos provincijas, Oga- kariauto jos. Jos užpuldinė- 
dena ir Danakilį. ja arti pasitaikančius ne tik

Be to, pranešama, jog didesnius už save vabalus, 
Anglija ir Francija pripa-jbet lr Pusčius. 
žintu “specialius” Italijai .. . n . . «...
biznio reikalus Ethiopijoj. , Nazių Bomba Austrijoj
Mussolini Atmes Tą Planą; AUSTRIJOS hitlerininkai

Roma. — Rugs. 19 d. Ita-. paštu pasiuntė bombą vie- 
lijos diktatorius Mussoli- nam buvusiam savo sėbrui, 
ni, besikalbėdamas su Lon- kuris paskui nuo jų atsime- 
dono “Daily Mail” atstovu, te ir čme prieš juos kovoti, 
pasakė, jog minimas pasiū-' Pašte buvo nutčmyta, kas 
lymas yra jam nepriimti-į tai per siuntinys. Detekty- 
nas. Jis negalįs paršaukt;vui siuntinį benešant į poli- 
namo 200,000 savo kareivių [eiją, bomba trūko ir pavo- 
iš rytinės Afrikos, palikda- jingai sužeidė detektyvą, 
mas Ethiopijoj viešpataut ---------------------
kitų šalių žandarmerijai. O Japonu Tvirtoves Salose

/Y,.. J J.. Tlovinl l ‘

ja arti pasitaikančius ne tik 
didesnius už save vabalus, 
bet ir paukščius.

riai, o Italijos—55,136.
Sub m a r i n ais, tačiaus, 

augšciau stovi Italija, kuri 
turi 48 prieš Anglijos 36 su- 
bmarinus.

kasdien iš buto vis nešė po vie- 
kad ną daiktą. Aplinkiniai gyven- 

į tojai manydavo, kad gydytojo 
butą lanko jo pažįstamas arba

Gaisras tiltą gero
kai apgadinęs. Manoma,

lūs triksus naudojo ir indu- kiškių krn.
sas Kuda Bux Anglijoj, ku- -- 
ris. šiomis^ dienomis vaikš- tiltą kas noi-^tycia padegė.
eiojo ten žarijomis. Viena, Bekonams Auginti Kortelių' giminaitis., Tarnaitė irgi taip

sas Kuda Bux Anglijoj, kū

Nepasirašo
KĖDAINIAI. — “Maistasprieš žydus ir atimta vi- ra, tai laukti, kol žarijos ap- ,v . .----- v . i

siems jiems pilietystė. Bet linkai ugniavietę pradeda 
po kongreso nazių organi- prigesti, nors dar atrodo žė- ■ 
zacija išleido aplinkraščius, ruojančios. Tuomet žarijos l 
kad vokiečiai vėl turėtų eit;per vidurį jau bųna vėses- 
pirkt iš žydų krautuvių, o^ės, prisidengusios pelenais,} ny jr kurio laiko užaugins, 
žydai iš vokiečių. Mat, če-įnors tų pelenų nepastebi ne-|jeį iki nurodyto laiko neprista- 
verykų ir kitų daiktų fabri-1 patyrę tėmytojai. Be to, j tys, turės mokėti 5 litus pabau- 
kantai sukėlė lermą, kad.vaikšciotojas žarijomis yra dos. Kėdainių valsčiaus seniū- 
per žydų krautuvių boikotą- išsilavinęs laikyt ant jų ko- nijose šių kortelių nepasirašo, o 

kVimą labai nupuolė jų dirb-, ją tik tiek, o ne ilgidu. Pa- jei kyr pasirašo, tai labai nežy- 
tuvių biznis.

Dabar nazių krautuvių 
tarnautojų sąjunga prane- i 
šė kelioms didelėms žydų' r .. . M'. r
sankrovoms Berlyne, jog Gaisras ISVaSEC Nuogalius 
sąjungos nariai deda pini
gus, idant atpirkt tas san
krovas.

Jei ne per tiesioginį nuogalių (nudistų) koloni- 
smurtą ir boikotą, tai per ja, daugelis nuogi išbėgiojo, 
atpirkimus, žinoma, su Hit- Bet kiti sulaužė savo nuo- 
lerio valdžios pinigine 
gelba, naziai stengiasi pa- gėsi paspėję apsivilkti, pri- 
Šalint žydus ,:iš biznių vo- sidengiant nuo krintančių 

^kiškose• miestų dalyse. įdeginančių žiežirbų.

i dybes ir seniūnus ūkininkams 
—bekonų augintojams korteles. 
Ūkininkai, norintieji auginti be
konus turi nurodyti, kiek beko-

j maniusi. O vagis vis ateidavo 
I ir kai ką pasiėmęs išeidavo. Bet 
I vienąsyk tarnaitė pamatė, kad 
' svečias apsivilko šeimininko 
kailinius ir eina. Kadangi bu
vo šilta diena, tai tarnaitė įsiti-

15 Mėty Kalėjimo už 
Duonos Pasivogimą
OLYMPIA, Wash. — 15

mas Ethiopijoj viešpataut

kai del Ogadeno ir Danaki- 
lio žadėjimo Italijai, tai toskino, kad svečias yra vagis ir . , 110 žadėjimo Italijai, tai tos ,

pakėlė triukšmą, žmonės vagį ^6^ kalėjimo ^l^el provincijos yra niekam ne- TOKIO. — Reikalaujama,
sugavę. Paaiškėję, kad vagis Anaiew otui gess, do metų nallc|ingoS “akmens ir drus-|kad Japonijos seimas pa
vogtus daiktus slėpdamas kai- amžiaus, uz tai kad jis, ai- i nfistvnės.” O aš. sako skirtų 35,000,000 jenų pmi- šiodavęs į medžius, krūmus ir kanas būdamas, įėjo į Mark XsoHnt ......................

1 kt., iš jo dalį daiktų išvogę kiti Drake’o namą ir pasiėmė koĮektoi’ius
vagys....

šiodavęs į medžius, krūmus ir 'kanas būdamas, įėjo į Malk Mussolini, “nesu pūstynių FU įtaisyt tvirtoves Pietinės

našiai juk galima pirštu 
pervesti ir per degtuko liep
sną visai nenudegant.

ONTARIO, Can. —Kilus! 
gasrui miške, kur buvo 50'

mus nuošimtis. Daugiau pasi
rašo dvarininkai.

—Jei nenorės “Maisto” agen
tas priimti, tai priekabiu visad 
atras, tada ir bekonas liks ne
parduotas, porą dienų sugaiš
ta, arkliai išvarginti ir dar 5 li
tus- pabaudos reikės užmokėti,— 
sako ūkininkai.

duonos. Nieko daugiau jis 
nebandė iš ten imti. HITLERlb PAVOJUS

pa- gurno “principą” ir džiau-

įdeginančių žiežirbų.

Philadelphia, Pa
šeštadienį, 21 d. rugs.-

Jūros salose, kurias Tautų 
Lyga buvo pavedus tik lai
kinai Japonijos globai,kaipo

Vagis Visą Mėnesį Vogė iš 
Tos Pačios Vietos

KAUNAS. —- Vienas kauniš-' dėlė Jų dauguma tik lytiš- 
kis gydytojas buvo išvykęs už- kai jas išnaudoja be “gera- 
igienin, jo žmona išvažiavo ,į širdiško” medžiaginio atsi- 
provinciją atostogų. Tarnaitė [dėkojimo.

Kapitalisto “Geradarystė” 
Savo Jaunai Tarnaitei

NEWARK, N. 5. — Prieš 
mirdamas milionierius Ed.
M. *Rine, Montclair’e, užra- Sept., 735 Fairmount Ave. 
šė $100,000 savo jaunai tar- įvyks labai svarbus susi 
naitei. Panašiai kartais pa-j rinkimas “Laisvės” ir vie 
daro ir kiti turčiai, kurie 
naudoja tarnaites kaip ant
ras trečias pačias. Bet di-

tos veikimo reikalais. Daly
vaus P. Buknys, “L.” admi
nistratorius, ir yra kviečia
mi dalyvauti draugai iš ki
tų miestų, esančių ALDLD 
6-to apskr. ribose.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

London. — Anglijos žur-’mandatą. Japonija jau ke- 
nalas “Economist” išreiškia (lis kartus yra pareiškus, 
baimę, kad Mussolini nesu- kad iš tų salų niekad nepa- 
sivienytų su Hitleriu. Tuo- sitrauks.
met, girdi, Hitlerio orlaivy- ---------------------
nas galėtų bombarduot Lon- Užmušta 10 Meksikiečiįį 
doną, o Italija savo orlai
viais užkirst Anglijai Suezo 
kanalą ir užimt Aigiptą.

Hitleris, sako “Econo-!__________________ __ _
mist”, nori Austrijos ir Lie- '10 užmušta ir 20 sužeista, 
tuvos, bet jam to neužtektų Toks yra valdiškas praneši- 
ir jis leistųsi grobti Anglų mas. Bet gal tai buvę ne 
kolonijas. ; ’tarpsavinė valstiečių kova,

Ateina pranešimų, kad, bet jų maištas prieš valdžią.:

MEKSIKOJ, ties Puebla, 
susikirtę valstiečiai, nepasi
dalindami žemėmis. Kovoj
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
t*e Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879
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Dvidešimts Metų!
Žmonijos gyvenime 20 metų, palyginti, 

mažytis laikotarpis. Dvidešimts metų nė
ra didelis laiko tarpas ir tom organiza
cijom bei įstaigom, kurias įkūrė buržua
zija stiprinimui savo viešpatavimo, savo 
sistemos.

Bet darbininkiškai organizacijai, re
voliucinei apšvietos organizacijai, ypa
čiai lietuvių darbininkii literatūros orga
nizacijai, tokiai kaip Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugija, išgy
vuoti 20 metų-—tai didelis, nepaprastai 
reikšmingas dalykas.

Juk tai draugija, kuri ne tiktai išgyva
vo 20 metų, bet kuri per tą laiką atliko 
milžiniškus švietimo srityj darbus. Iš
leisti 40 įvairiais pavadinimais įvairių 
knygų, kurių tūlų tiražas siekė net 7-8 
tūkstančius kopijų, tai nėra juokas! Jau 
du metai, kaip ji leidžia bertaininį žur
nalą “šviesa.” O kiek išleista įvairiais bė
gamais klausimais lapelių, lėšomis paties 
Centro Komiteto, Apskričių ir kuopų?

Bet tiktai tuo matuoti ir įvertinti AL
DLD atliktus darbus nebūtų tikslinga, 
nebūtų viskas pasakyta.

Per tuos dvidešimts metu ALDLD na
riai, per savo kuopas ir apskričius su
ruošė šimtus prakalbų, šimtus įvairių dis
kusijų beveik visais degančiais ir darbi
ninku klasei svarbiais reikalais; šimtus 
įvairių vaidinimų ir koncertų.

ALDLD nariai ir Centro Komitetas 
nuolatos prisidėjo aukomis prie paturėji
mo darbininkų streikų, prie parėmimo 
Amerikos ir Lietuvos antifašistinių kali
nių, prie paskleidimo šviesos žodžio dar
bininkuos.

Nėra apskaičiuota, bet nesuklysim pa
sakę, kad ALDLD kuopos ir nariai, tie
sioginiai ir netiesioginiai, suaukojo ko
kias 50-60 tūkstančių dolerių įvairiem 
darbininkiškiems reikalam: streikam pa
turėti bei šiaip įvairiem darbininkų ju
dėjimo dalykam.

Šviesdami kitus darbininkus, ALDLD 
nariai švietėsi patys. Atidarę akis, dau
gelis jų stojo į labiau disciplinuotesnes 
ir augštesnes organizuoto proletariato ei
les, į Komunistų Partiją.

Šiandien, beje, daugelyj vietų ALDLD 
kuopos, kur nėra komunistinio judėji
mo, atlieka beveik tiesioginiai komunis
tinius darbus. Gal tai ne visai tikslu, 
gal tokiu būdu kai kur parodoma sek- 
tąntizmo ir dėlto neįtraukiama daugiau 
palšesnių masių į ALDLD, bet taip yra.

Tiktai suėmus pačius didžiuosius nu
veiktus žygius, mes matome, kaip 20 me
tų darbai apvainikuoja mūsų ALDLD ne
girdėtai gražiais laurais. Visur ir visa
dos mes galime pasididžiuoti ALDLD 
darbais!

Žinoma, neprivalome tuo tiktai di
džiuotis; neturime būti tais žmonėmis, 
kurie bando gyventi procentais iš savo 
nuveiktų darbų. Ne! Mes turime pasi
rgti, kad ^ateityje mūsų ALDLD nuveik
tų dar didesnius darbus.

Jeigu praeitieji 20 metų buvo audringi, 
kratą pasaulį metai, kelią darbininkų 
klasę prie susipratimo metai, proletari
nės revoliucijos Rusijoj įvykimo ir so
cializmo būdavo j imo metai, tai sekantie
ji 20 metų, be abejojimo, bus dar di
desnių kovų metai; bus metai kapitaliz-

Scranton, Pa
Baisi Tragedija Lietuvių 

Namuose
Rugsėjo 16 dieną likos nu

šauta Ona Ulinskaitę, 24 metų 
amžiaus, per jos meilužį Juo
zą Janulaitį, su kuriuo ji
nai ątsisakė apsivesti.

Ulinskaitę jau keli metai, 
kaip palaikė draugiškumą su
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mo laidojimo vįsam, pasaulyj 1 , .Tai tųyė-. 
darųi galvoj, įmes tūriųie mūsų; ALlĮLp 
statyti gaires, daryti ddr ją veiklesne j dij 
dešne, įtraukti į jos eiles naujus tūkstan
čius lietuvių darbininkų.

Tegyvuoja Amerikos Lietuvių' Darbi-, 
ninku Literatūros Draugija, proletarinės 
šviesos žibintus! > • i ' l 1 • ’'; . j

Tegyvuoja darbininkų klases vienybė!
Tegyvuoja proletariato! pergalė prieš: 

buržuaziją!,

Svarbi Prieš-Karinė Konferencija 
Paryžiuje

Rugsėjo 3 dieną Paryžiuje įvyko svar
bi konferencija kovai prieš karą. ! Ją su
šaukė Tarptautinis ■ Komitetas1 Gyninlui 

' Ethiopijos. 'Konferencijoj dalyvavo visa- 
eilė politiniu’ir kultūrinių ;daiibo ižmonių- 
organizacijų atstovų,- reprezentuoijąnčių: 
net' keletą svarbių šalių, t Be kitų žymįų 
žmonių, konferencijoj, dalyyavp įr ^ir 
Norman Angell, gavėjas Nobelio ,(įova-. 
nos už pasidarbavimą taikai, ir eile kitų . 
žymių individualų, iš Anglijos, Fyanci- ( 
jos ir kitų kraštų. Dalyvavo, beje, ir 
Italijos Komunistų Partijos atjstoyai.

Ši konferencija priėmė rezoliuciją, pa
smerkiančią Italiją ir! pasižadančią ko
voti prieš ją, t.! y,, jos karo ruošėjus/je’i 
jie pradės karą prieš Ethibpiją. 'Konfe
rencija šaukia viso pasaulio ’darbo žmo
nes suburti savo pajėgas kokai prieš ka
rą, prieš jo rengėjus, prieš fašizmą.
Kiekviena organizacija, didelė' ar maža,' 
saku rezoliucija, privalo pasisakyti prieš 
karą, prieš Italijos imperialistų gfąšini- • 
mus, prieš 'veržimąsi į Ethiobiją.

Vis didesnis ir didešhis darbo žmonių 
organizacijų skaičius įsitraukia į bendrą ’ 
frontą, nustatytą prieš imperialistinį ka
rą. Mes, lietuviai darbo žmonės Jungti
nėse Valstijose, privalome daryti tą’ pa-' 
tį. Programa, kurią patiekė Visuotinąs 
Suvažiavimas, įvykęs Clevelande’, kaip 
tik ir' turi pirmą punk‘tą? išstatytą fries’,1 
karą ir fašizmą. Todėl vietose privalo-' 
me įtraukti. juo didesnį ‘ drganižaęijų, ’ 
draugijų ir kliubų skaičių f bendrą! frbn-' 

' j „ i___i ’ i • J. i , ; ; 1 į rtą ko.voti karo pavoju..

pranę

ir? Vin-
t

Smerkia
»* ’ ’* * ’ .v,/ r > • ••

Liet. Žinios” (už rugs. 3 dieną) 
ša: r \ , Ai>

it t ’

Kauno komendantas Stasį Poderį
cą čalką abu Raudondvario v? už agitaciją 
ir nerimo kėlimą nubaudė pirmąjį 2 mėn., ’ 
antrąjį 1 mėn. 2 sav. kalėjimcL Už tuos 
pačius prasižengimus Julių Petrauską Pa
nemunės valse., Roželių km. už pavartotą 
smurtą nubaudė 2 mėn. kalėjimo.

Joną Andriuškevičių ir Joną Blažaitį 
Kampiškių km., Garliavos vals. abu po 2 
mėn; kalėjimo.

Nereikia nei aškinti, kad šitie nu- 
smerkimai yra surišti su nesenai atsibu
vusiu valstiečių streiku. Matysime, da
bar per ilgą laiką teks skaityti žinios 
apie nusmerkimus kalėjiman žmonių, pa
kėlusių savo balsą prieš nepakenčiamai 
sunkų gyvenimą.

Prisieis Smetonos režimui uždėti nau
jus taksus, išleisti naują vidaus, paskolą 
budavojimui naujų kalėjimų ir, užlaiky
mui naujų žvalgybininkų govėdų. Rei
kia atsiminti, kad šis valstiečių streikas 
bus ne paskutinis,. kadangi jų gyveninio 
būkle7 juk nepagerėjo nei per pįaūKą; Gy
venimas vis sunkės ir su tuo darbo vals
tiečių kovos didės.

Klysta b—-r- - 
sulaikyti darbininkų ir valstiečių ^bruz
dėjimą.

■m j

Smetona, jei jis ^manp'

'f ■

Neužilgo Tilps
Neužilgo “Laisvėje” įtalpinsime labai 

svarbias rezoliucijas, priimtas Septin- 
' tajam Kominterno Kongre'se. Viena jų, 

priimta po d. Pieck’o raporto, jair tilpo.

Janųšaičiu, bet tik šiaip drau
giškumą, o ne romansą, kiek 
šių žodžių rašėjui yra žinoma. 
Tačiaus Janušaitis buvo kvai
lai į Ulinskaitę įsimylėjęs, ne
paisant, kad jinai jo ir nemy
lėjo ir atsisakė apsivesti kiek
vieną kartą, kada tik Janušai
tis ją kalbino. Prie to, jau 
2-3 mėn. kaip Ulinskaitę visai 
atsisakė su juo net ir. drau
gauti, nes jis ją įžeidžiančiai 
užgavo, su kokiu tai išrokavi-
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MCSŲ MOKYKLA
1 ' iŠtai jau sukanka 20 metų, 
kaip gyvuoja Amerikos Lietu
vių Darbininkų ' Literatūros 
Draugija. Didžiulį ji suvaidi- 

, no ir tebevaidina vaidmenį lie
tuvių darbininkų gyvenime.
. ALDLD yra Triūsų klasinė 
mokykla. Joje mes gauname 
klasinės sąmonės. Ji mums pa
deda prasklaidyti buržuazinės 

hcjdologijos ūkps, kuriais taip 
rūpestingai stengiasi mus per
imti visas buržuazinis pasau
lin. 1

! . D.r. J. J. Kaškiaučius,
Ilgai buvęs ALDLD iždinin
kas, dabartinis C. K. narys, 
uolus bendradarbis mūsų 

spaudos.
Šita plati švietimo organiza- 

•' cija auklėja mus politiniai, 
'padedą mums orijentuotis miš
raus gyvenimo painiavoj. Skai
tydami jos išleistas knygas bei 
žurnalus, dalyvaudami jos 
kuopų susirinkimuose1, prakal- 

!• bose bėf paskaitose, mes bręs
tame politiniai. Platyn ir* aiš
kyn eina mūsų politiniai hori
zontai, vaiskesnė darosi mūsų 
bendra kultūrinė akyregė.

ALDLD nėra kokia siauru
tė, sektantiška, užskleista

mu. Todėl Ulinskaitę v.epgė 
su juo ir susitikti nuo to laiko.

Rugsėjo 16 dieną, 7 vai. va
kare, Ulinskaitę parėjo namo 1 
iš “beauty parlor” šusitaisius 
plaukus del išėjimo ant “dei- 
to” su kuo nors. Kaip tik tuo 
laiku ir Janušaitis atėjo į stu- 
bą ir nieko nelaukęs ir vėl 
IJausū Ulinskaitės, ar tikrai 
nemano su .juo vestis, nes j'.'i

(Tąsa 6-tam pusi.)
t

^ataM*******^*^^

ku tvėrėsi kuopos visoj 
apielinkėj taip, kad buvo 
galima suorganizuoti 9-tą 

šita mūsų organizacija netu- apskritį. Tuomet -prasidėjo 
ri sau lygios visame lietuviš- aktyvesnis 
kam pasaulyj. Nie jokia kita j veikimas, 
įstaiga nesugebėjo išleisti taip ~ ” • 
daug literatūros, tokių naudin
gų knygų, brošiūrų; žurnalų, 
tokiomis lengvomis, prieina-1, , 
momis sąlygomis. Tik pusant- Į rp^ 
ro dolerio yra visiems metams Į 
narinė mokestis, o tiek daug 
dvasinio turto gauni už

Philadelph. Žinios
organizatyvis Visos ALDLD Kuopos ir “Lais- 

svės” Skaitytojai Yra Šaukia
mi Į Masinį Susirinkimą

šį šeštadienį, 21 d. rugsėjo 
(September), 7:30 vai. vak., 
735 Fairmount Ave., atsibus 
ALDLD kuopų narių, “Lais- 

l vės” skaitytojų ir 6-to Apskri- 
i čio apielinkės kuopų masinis 
j susirinkimas. Bus labai svarbus 
i susirinkimas šiais klausimais : 
į “Laisvės” vajaus, “Laisvės” 
25 m. jubiliejaus ir kitais 
svarbiais klausimais.

Minimų organizacijų kuopų 
nariai ir “Laisvės” skaitytojai 
turėtų mest viską į šalį ir bū- 

. ,T x i -i x tinai dalyvauti Šiame susiHn- ziavimu. Nuo to laiko pats kimo Karas artinasi; iš £ie.
-.................. ’ prasidėjo (uvos kongreso delegatai par

vyko. Turėsime greit ir sąmo
ningai aptart pačius svarbiau
sius klapsimus.

ALDLD 10 kp. šaukė ekstra 
susirinkimą del d. Mažeikos 
prakalbų. Tą klausimą aptar- 
sim greit. Nuo šio susirinkimo 
priklausys mūsų ateities vei
kla. Kadangi darbininkiškas 
judėjimas yra masinis judėji
mas, tai, suprantama, jį tik ir 
sudaro minėtų organizacijų 
nariai, mūsų spaudos skaityto
jai ir visi darbininkiško judėji
mo rėmėjai. Draugai iš Read- 
ingo, Ch esterio, Eastono, New 
Jerseys artimesnės kuopos tu
rėtų imti dąlyvumą.

Delei šio masinio susirinki
mo prisideda ir ALDLD 6

Reikia prisiminti, kad iki 
1919 m. ne tik mūsų apskri- 

j tyj buvo silpnas veikimas, 
, organizaciją.

j Tą parodo, kad ir pirmas ' 
suvažiavimas (jeigu galima! 

taf. vadyt suvažiavimu) įvyko i 
Bedarbiams teikiama lengvatų. Brooklyn, N. Y., tik 1919 m. 
Į daugelį vietų, kur tik yra Vieną vakarą sušaukė LDL- l . _ . TA « • * * 1 J 1 • Vlietuviška!D' pirmininkas atstovus iš 

Valdyba LSS suvažiavimo, kurie bu-I 
yra pasiuntusi pundus knygų, vo nariai jr LDLD, plates- 

kokį niam apkalbėjimui šios or- 
menką atlyginimą. Tuo būdu ganizacijos reikalų.

susidariusi kokia 
kolonija, ALDLDL

visai veltui arba ir už
Ir tą 

susirinkimą pavadino suva-tapo užmegzti draugingo vei
kimo ryšiai net ir su tokiomis 
tolimomis kolonijomis, kaip 
Brazilijoj, Argentinoj, Peru ir 
kitose šalyse.

ALDLD ima dalyvumą viso
keriopose darbininkiško judė
jimo kovose, finansiniai ir 
moraliai paremia vieną-kitą 
žygį ir tarptautine papėde. 
Garbinga ir gražu priklausyti 
tokioj prakilnioj organizacijoj. 
Malonu jaustis, kad va esi tal
kininku darbininkiškose kovo
se, kad neesi kokiuo piktšašiu 
ant sveiko darbininkiško kūno.!

Ir, brangūs Draugai, dėkitės 
prie mūsų, 
čion organizacijon! Nebūkite1 
atsilikėliais, nebūkite užpaka-1 
lyj darbininkiško judėjimo.

Net ir tarpe “Laisvės”, “Vil
nies” ir kitų mūsiškių laikraš-| 
čių skaitytojų da tebėra ne- .... „
mažai tokių, kurie nėra ALDL zaciją ir jos turtą. „ 
D nariais. Subruskite, Draugai, ‘padarė žalos ir nesmagumo.

aktyvis darbas 
organizacijoj ir nuo to lai
ko prie organizacijos užvar- 
dinimo prisidėjo da vienas 
žodis, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Liter atūros 

i Draugija.
Nežinau, ar visiem mūsų 

draugam bus aišku, kodėl į- 
vyko ta permaina? Kaip 
įjau žinoma, LSS 1919 m. 
|buvo paskutinis suvažiavi- 
jinas ir nuo to laiko perėjo 
prie Komunistų Partijos, iš- 

, stokite šiton _pla-Įskyrius kelis grigaitinius ir 
michelsoninius. Jie prisi
kabino ir prie šios organi
zacijos, kaipo buvusios po 

! Lietuvių Socialistų Sąjun- 
'gos globa užgrėbti organi-

išpildykite šitą mažą darbi
ninkišką pareigą, dabar, ALD 
LD jubiliejaus laikotarpiu.

Organizuokimes, švieskimes, Į 
lavinkimes! Berkime smiltelę1

r

° Apskritys, ir kitos organiząci- 
; jos pritaria.

Todėl visi ir visos dalyvauki
te.

Rimtai peržvelgus išleis- .
tas knygas, įvertinus knygų 1.

Kas ALDLD Yra Lietu
viams Darbininkams
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.' Jos durys plačiai at- prie smiltelės—ir pamažu su- turinį, be perdėjimo galima 
večtos kiekvienam darbininkui, pilstysime didžiulius revoliuci- drąsiai pasakyti: Tai yra 

7_. V1-1-- proletariniai - literatūrinis
teeisime musų kovų tvn.toves• kultūroj universitetas!

Plačiau į darbą! Visiems 
čijįos. Dvidešimties metų ALDL 1 yra vieta ALDLD organizaci-

kokios profesijos J bei verslo 
žmogui.'dab'a'rš yra pats tas 
laikas dėtis prięišitos organiza-

nįo judėjimo piliakalnius, su- proletariniai - literatūrinis

P. S. šiame susirinkime da
lyvaus draugų ir iš “Laisvės” 
štabo.

i ‘ • I

Plačiau į‘darbą! Visiems

D sukaktuvių .jubiliejus jaujoje, 
visai čia pat. ■ • . . Dr« J. J. Kaškiaučius.

Ką Davė Darbininkams Amerikos Lietuvių 
Darbininką Literatūros Draugija?

Praslinkus 20 metų, būti- Prie Kokių Aplinkybių Gi
nai reikia padaryti peržval-! 
gą kiekvienam darbiniu-1 
kui, ką gi davė teigiamo ! 
mums ši organizacija?

Aš
galėčiau labai daug prira- kuopos.

mė LDLD 14 Kuopa?
1915 m. LSS V rajono iš

važiavimas įvyko Mar Lyn 
j Parke, ir ten man proga

I

Reikia nepamiršti, kad 
mes turim išleistų knygų 
parašytų ištikimiausių dar
bininkų klasės vadų: K. 
Markso, N. Lenino, V. Mic
kevičiaus-Kapsuko, H. Bar- 
bussčs. Taip pat turim ii” 
kitų gerbiamųjų draugų pa
sišventusių darbininkų kla
sei tarnauti išleistas knygas 
skirtingo turinio: D-ro Kaš- 
kiaučiaus “Pasaulio Stebuk
lai” ir “Darbininkų Sveika
ta”, Dr. St. Matulaičio 
“Religija,” 2 tomai; d. A.

> “Istorija Klasių 
j” ir šiaip 

skirtingo turinio visokių

ŠYPSENOS

'buvo su draugais apkalbėti (Bimbos „
savo ątsiminimuose apįe reikalingumą LDLD Kovos Amerikoj

šyti, kas duotų darbininkų' Galutinai likos apkalbėta knygų, net 39. Leidžiamas 
klasei svarbaus žinojimo, apie sutvėrimą kuopos. Tad į žurnalas “Šviesa’’, kuris 
bet del trumpumo- laiko, tik ant kelio einant namon pa- į šiandien svarbiausią rolę lo- 
paviršutiniai įžadu apibu- ėmiau vardus pirmutinių šia tarp Amer. darbininkų, 
dinti praeitį, Įįaip yra sVąr- narių, iš kurių kuopa susi-.Tų visų knygų turinys bu
bi darbininkams'- ALPIjD tvėrė: J. ir V. Ciudinių, J. įtinai tuiėtų būt žinomas

vardus pirmutinių šia tarp Amer. darbininkų.

bi darbirlihkaiįs?' ALDLD tvėrė:
organizaciją (Sabaliausko, A. Deltuvos,
f 1915 m!, pasirodžiusIJ- Ramanausko, ir dviejų

“ĮJsvęy” obalsiui organi-'kienggj. čiudinienės. To. r...... ..........................
zUoti literatūrimai -kultūri- j ju Minersyillčs kuo- karnai išstudijuotume, ką ji 
n£ organizaciją (draugiją), ;pa gimė iš 7 narių ne sve- mums atvaizduoja, tikrai 
t^s obalsis . grfeitąi prigijo, tainėj, bet ant kelio ir man mes skaitytumčs išėję pro- 
dh-rbininkuosę, ;!P r a d ė j o teko kuopai sekretoriaut ir.letarinį universitetą ir pil- 
tVerti., skaitįiųgai kuopas apskričio .... .
vįsuose miestukuos, lietu-, būti nuo 1915-1925 m.

pirmutinių . kuopų reikia i Kokios Buvo Pasekmes Au-! 
priskaityti ir 'Minersvillės! klejimui Kuopas, 
kuopą, netoli užsilikusią No.

kiekvienam darbininkui.
Taigi, jeigu mes, darbinin-

i moterų, M. J. Ramanaus- kai, šitą visą literatūrą su 
• atyda perskaitytume ir tin-

organizatorium nai žinotume klasių skirtin
iu__ (gumą ir kokiu keliu eiti

(prie klasių panaikinimo.
" i O, kaip aš linksmas, su
jaukęs 20 m. jubilėjinio ap- 

kuopą, netoli užsilikusią No. Per du metus laiko susi- vaikščiojimo Amerikos Lie- 
14. Galima ir šiandien paša- rinkimai mėnesiniai nesilai-(tuvių Darbininkų Literatū- 
kyti, kad da ir anksčiau bū- kė, vien tik kaip metines;ros Draugijos. Sveikinu vi- 
tų gimus, dirva buvo tinka- duokles reikėjo mokėti. Tie- sus senuosius draugus ir 
ma, tik trukumas buvo, kąs isą pasakius, susirinkimų ta-į kviečiu naujus ne šimtais, 
jai pagrindus i‘padėtų? Aš me laike ir nereikėjo, nes bet tūkstančiais įsirašyti į 
pąts ,tam laike buvau už- 1 —? ? -• i a t _

imtas LSS reikalais pačia
me S. Sąjungos Centre, V 
rajono organizatoriaus, na kalai buvo plačiai apkalba- IX-15-35. 
ir da LSS 15-tos kuopos fi- ima, o iš tų pačių draugų 
nansų sekretoriaus vietą susidarė ir LDLD kuopa.

LSS kuopos susirinkimai ALDLD jubilėjinės agitaci- 
laikydavosi du kartu per jos laiku, 
mėnesį, kur darbininkų rei- J. Ramanauskas.

Belgrad.—Del finansų ne- 
užemiau, tai prie nuolatinio Narių skaičiumi greitai pa- 'pritekliaus Jugoslavijoj vi- 
darbo anglių kasyklose, ga- ldlo ir augštai įvertino I dutiniai 7 nuošimčiais nu

■na daug darbų susidarė; or- 
ganizatyvio liuoso laiko vi

suomet buvo trukumas.

įvertino j dutiniai 7 nuošimčiais nu- 
draugiją kaipo literatinei (mušama algos valdinin- 
kultūrinę, kuri savo vietoj kąms. O žemųjų valdininkų 
susiorganizavo. Greitu lai- būklė ir taip buvo sunki.

Jis Nekaltas, Bet...
Automobilium keli auto- 

jas:—Aš važiavau savo pu
sėj ir šitas žmogus pasivijo 
mane, daužė į mano auto
mobilį ir tu dėlto kaltini 
mane ?!

Vietos policistas:—Taip, 
tu esi kaltas.

Keliauninkas: — Kodėl?
Policistas: — Dėlto, kad 

ano važiuotojo tėvas yra 
šio miestelio majoras, jo 
brolis yra policijos yiršinin- 

Ikas ir jo sesuo yra mano 
meiluže,., . , > į

Taupus ,
Ji:—Tu vis mane pykdai. 

Bet sykį aš tiek supyksiu, 
kad sau galą pasidarysiu.

Jis:—Tas bus gerai, Tik 
nepamiršk, kada užtektinai 
geso prigersi, tai užsuk jį.

begalima Užpūsti
Senas kaimietis buvo su 

reikalais mieste ir sugrįžo 
namo piktas.

—Viešbutyje, mano kam
baryje jie laikė šviesą de
gančią per visą naktį, taip 
kad per visą naktį aš nei 
akių nesudėjau,—šaukė se
nis.

—O kodėl gi tu tos švie
sos neužpūtei?—klausė jo

—Kodėl neužpūčiau? Dėl
to, kad negalėjau, nes ji bu
vo bonkoje,— atsakė senis;.

Surinko A. M. Bedievis.
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DRAUGAI NEMELUOKITEPrisirengimas Minėti

ne-

Laisvės” Skaitytojams Prašymas

Dovanos Dalyvaujantiems Konteste

randa- 
prenu- 
prašau

l mažesnes kolonijas duos 
draugam patarimus, kaip veik
ti, kad gavus “Laisvei” naujų 
skaitytojų. Todėl mes pataria-

CONN. VALSTIJOS MA
ŽESNIŲ MIESTŲ DRAU

GŲ ATYDAI!

Reguliąre “Laisvės” prenumerata metams $5.50 ir pusei metu $3. 
Laike vajaus naujiems skaitytojams yra nuolaida. Jiems tik $5 me
tams ir $2.75 pusei metų. Tai tuojau naudokitės tąja proga, kurie tik 
dar iki šiol neprenumeruojate, tai dabar užsiprenumeruokite.

Seniems skaitytojams kainoje nėra nuolaidos. Jiems $5.50 metams 
ir $3 pusei metų. Tad prašome draugų tai Įsitėmyti ir atsinaujinant 
prisiųsti pilną kainą.

Prašome gauti “Laisvei” kuo daugiausia naujų skaitytojų. Darbuo
kimės, kad “Laisvė” apvaikščiotų savo 25 metų Jubilėjų su daugiau
sia skaitytojų negu bent kada savo gyvavimo laiku.

Mass.”

5. Jubilėjaus reikalais

Mūsų liaudies fronto

dienraščiui “Laisvei.”
J. S. Rainys,

Philadelphia, Pa.”

cionierių atvaizdais: Mark
so, Engelso, Lenino, Kapsu
ko, Stalino ir Browderio. 
Centre raudona vėliava. 
Apačioje certifikato yra

“Brangūs Draugai: Šiuo- 
mi prisiunčiu čekį sumoje

K. Gradonskis 
Methuen,

‘siuntinėti man dienraštį per 
visus metus. O kas lieka, 
lai bus nupirkimui aliejaus 
pašmaruoti automat išką 
presą. Draugiškai,

J. Vasilius.
Danbury, Conn.”

torius “Sliakerio” ir “Povi- susirinkimuose, parengi- 
lo Jurkos ” “Laisvės” direk- muose ir lankantis po stu- 
toriu jubilėjų minėti prisi- bas.

gerbiamieji! Čia 
te $6. Už “Laisvės” 

Tą mūsų prašymą Su geriausiais linkėjimais.meratą $5.50, tad .   -• a • vz • 1 1 '

Penktadien., Rugs. 20, 1935 Puslapis Trečias

SIDABRINI LAISVES’JUBILEJUS ARTINASI
♦

Darbuokimės, kad Laisve sulauktu 25-riy metų sukaktuvių su daugiausia skaitytojų, negu bent kada laike savo gyvavimo.

Rašykite, kada ir kaip pradėjote “Laisvę” skaityti; ko pasimokinote ją skaitydami, kokius trukumus matote; kas ir kaip “Laisvoje” reikėtų gerinti. 
Mes labai pageidaujame atsiliepimų ypačiai iš tų mūsų skaitytojų, kurie pradėjo “Laisvę” skaityti 1911, 1912,1913 ir 1914 m.

pasitarimą su Miku Rasoda: 
ir gavo užtikrinimo žodį, I 
jog apysaka “Martos Vii-I 
kienės Divorsas” bus už-I 
baigta apie naujus metus, i 

“Laisvės” direktoriai yra 
nutarę nesigailėti kaštų iš
leidimui šios knygos, ale 
stengtis gražiai ją padaryti. 
Leidžiant tiek egzemplorių, 
kad užtektų apdovanoti vi
sus metinius “Laisvės” skai-

Daug rašėme, daug kai- mo pavojus, už demokrati- 
bėjome 25 metų “Laisvės” nes darbo žmonių teises, ir 
jubilėjaus reikalu, o dabar stambiai padeda Lietuvos 
stokime į darbą. Tegul dar- liaudžiai grumtis už laisvę 
bai seka mūsų žodžius, v

Visos darbininkiškosios 
visuomenės, pažangiosios 
inteligentijos ii* smulkių 
biznierių, linkusių prie kul
tūrinio darbo, lai būna stip
rus pasiryžimas gauti “Lai
svei” kuo daugiausia naujų 
skaitytojų šiuom vajum.

Per 25 metus “Laisvė” 
£ei,kė apšvietą lietuvių išei
vijai Amerikoje. Ji aksti
no lavintis, išvystė daug ko
respondentų ir toliau 
kiančių rašytojų iš darbi
ninkų tarpo. Iš “L” skai
tančiųjų išsivystė gabių ir 
naudingų darbuotojų pašal- 
pinėse draugijose, kliubuo- 
se ir darbininkiškose ap
švietos organizacijose. “Lai
svė” buvo ir yra stimulian- 
tas mūsų visuomenei siek- 
tis dailės ir meno srityje.

“Laisvė” atvirai ir aiškiai 
skelbia ir populiarizuoja 
Marksizmo-Leninizmo mok
slu, kuriuom vaduodamas! 
darbininkų klasė pasihuo- 
&uos iš kapitalistinės prie
spaudos. . “Laisvė” . padėjo 
išsilavinti Marksizmo-Leni
nizmo propagandistų ka-1 Visi “Laisvės” skaityto- į 
drams lietuvių visuomenėje į jai, kurie užsimokės prenu-' 
ir ji padeda tuos kadrus 
plūsti ir augščiau jiems 
moksliniai siektis. O tai ir 
yra svarbiausia “Laisvės” 
rolė lietuvių visuomenėje— 
kėlimas darbininkuose kla
sinio sąmoningumo, teiki
mas revoliucinio įkvėpimo.

Paskutiniais gi laikais 
“Laisvė” ypač neatlaidžiai . t , 
kovoja prieš karo ir fašiz- rengimo komitetas turėjo! 3. Isanksto pasidarykime

ir geresnį gyvenimą.
“Laisvė”, todėl, yra 

apkainuojamai brangi 
šiem dirbantiem. Profesio
nalai, smulkūs biznieriai, 
įmonių darbininkai ir far- 
meriai yra sluogsniai, iš; 
kurių susidaro dirbančiųjų 
klasė. Todėl tie visi sluogs
niai privalo “Laisvę” skai
tyti, platinti ir remti.

Vajaus Laikas
šie-! Vajus prąsideda su 

spalio-Oct. ir tesis iki

dabar esamais) kaštų bus 
apie $2,800.00. Tuos kaštus 
manome padengti gautomis 
dovanomis su sveikinimais 

Į nuo draugijų ir atskirų as
menų, c

Jau Gatavi Jubilėjiniai 
Certifikatai

Sidabrinio “Laisvės” ju
bilėjaus certifikatai jau ga
tavi. Draugijos ar pavieniai 

d. i asmenys, sveikinanti savo
gruodžio-Dec. Visa medžią-.dienraštį jubilėjum ir apdo- 
ga vajui prirengta ir drau-' 
gam pasiusta. Nuo pirmos 
dienos aplaikymo kortelių 
ir kvitų traukime pas dar
bininkus į namus, į raštines 
(ofisus) pas profesionalus, 
į krautuves pas biznierius ir 
prašykime jų užsiprenume
ruoti “Laisvę”, prisidėti 
prie skleidimo darbininkiš
kos apšvietos. Darbuokimės, 
kad įvykinti savo iškelta 
obalsi: Minėkime “Laisvės” 
25 Metų Jubilėjų su dau
giau skaitytojų, negu bent bilėiumi, ir suma, kiek su- 
kada jos gyvavimo.laiku! teikė jubilėjinės dovanos.

Visi “Laisvės” skaityto-; . , .- - J i Musų darbuotei progra-
. .v,. . , ima yra sekama:meratą ištisiems metams,; . .

raus puikia- iubilėjinę dova- k Siųsti atstovus į drau- 
na, originališką apysaką: ir kliubų susirinkimus
“Martos Vilkienės ' Divor-, ir prašyti, kad sveikintų 
sas.” Tą brangią dovaną pa-. dienraštį jubilėjum. - 
ruošia mūsų pararsėięs ra- ' J' _ . .

Rašo P. Buknys
Dienraštyje skaitėme jau 

keletą atsišaukimų “Lais
vės” vajaus ir jubilėjaus rei
kalu. Draugai iš Paterson, 
N.J., pirmutiniai stojo į dar
bą. Jie suorganizavo komi-! 
tetą ir nusistatė kvotą su
kelti dienraščiui $100.00 iš-! 
leidimui jubilėjinės dovanos. 
Brooklyne, Bridgeporte ir 
keleto j e kitų vietų įvyko va
jaus ir jubilėjaus reikalu su
sirinkimai. Newark, N. J., 
Philadelphia, Pa., ir keliose 
kitose vietose matytis drau
gai rengiasi šaukti to po
būdžio susirinkimus. Bet 
daugelyje vietų tas reikalas 
dar nejudinamas.

Vėlinimasis yra labai blo
gas dalykas. Mokykimės, 
draugai, būti punktuališ- 
kais; pradėkime darbą lai
ku. Vajus prasideda su 1 d. 

s spalių, tai visi prisirengimai 
'turi būt atlikti prieš spalių

mai:
“Gerb. Draugai! Kadan

gi mano prenumerata už obalsis turi pasisekimo. Drg. 
dienraštį “Laisvę” jau se
nai pasibaigė ir draugai ne
sulaikėte siuntinėję man 
“L.”, tai dabar atsiteisiu.
Prisiunčiu $15.50. Už “Lais- 

jvės” prenumeratą metams 
bus $5.50, o likusius $10.00 
aukoju automato išmokėji
mui. Draugiškai, Chas. Nic
hols, Tariffville, Conn.”

Stambi auka; puikus 
įvertinimas darbininkiškos

Rainys, kurio laiškelį augš
čiau paduodame, yra smul
kus biznierius, turi valgo
mų daiktų krautuvėlę, kur 
apsidirba vien tik sū savo 
šeima. Jis puikiai darbuo
jasi prie “Laisvės” naudai 
parengimų, yra nariu dar
bininkiškų organizacijų ir 
finansiniai remia darbinin
kišką judėjimą. Drg. Rai
nys supranta, kad smulkūs 
biznieriai, profesionalai ir 

spaudos....šis drg.’Chas- Ni-mažažemiai farmeriai yra
chols laiškelis turėtų būt, apiplėšiami stambiojo kapi- 
priminimu visiems “L.” i~'~...... .  1
skaitytojams, kurių prenu
merata yra pasibaigusi. Nu

“Brangūs Tamstos: — Čia 
randate money orderį ver
tės $6. kuriuos atsiskaityki
te šiaip: $5.50 už “Laisvės” 
prenumerata, o 50c naujo 
preso išmokėjimui.

Su pagarba Jūsų.
C. Diges, Athelstone, Wis.”

Drg. A. Vinckevičius, 
Stoughton, Mass., pridavė 
per d. R. Mizarą atnaujini
mus dviejų metinių prenu
meratų ir pats paaukojo $1 
presui išmokėti; drg. Ant. 
Remaitis, New Britain, 
Conn., atsinaujino prenu
merata ir paukojo 50c pre
sui; Drg. Rudmanas, New 
Haven, Conn., kuris kas 
metai, atsinaujindamas pre
numeratą, prideda aukų, 
šiemet taipgi $2 paaukojo 
preso fondui.

talo ir jis, kaipo tokis, skai
tosi darbininkų klasės na
riu. Taip turi jaustis ir ki- 

rie iš skaitytojų finansiniai U žmonės, esantieji drg. Rai- 
neišgali primesti dienraščio mo pozicijoje.
palaikymui, tie turėtų dau-1 
giau pasirūpinti gavimui 
naujų skaitytojų.

Daugiau Laiškelių:
“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: — 

Prisiunčiu $6. Už “Laisvės” 
I prenumeratą $5.50 ir naujo 
' preso išmokėjimui aukoju 
50c. Šiuom kartu tiek teiš- 

$13.00, kuriuos paskirstau. Sa^lu- Draugiškai, * ~ 
sekamai: už spaudos dar-) 

Pasiuntėm laiškus visiem bus $6, už “Laisvės” prenu-' 
dienraščio skaitytojam, pra- meratą $5.50, preso išmo- 

palikta vieta įrašymui var- šydami gauti “Laisvei” kėjimui $1 ir 50c Lietuvos 
do draugijos ar asmens |nors P° vieną naują skaity- politinių kalinių gynimui, 
kuris sveikina “Laisvę” ju- .v

stengkitėSj draugai, išpildy
ti. “Laisvė” yra darbininkų! 
klasės laikraštis. Ji yra sa-1 
vastis visų skaitytojų. To-1 
del visi skaitytojai privalo' 
rūpintis “Laisvės” platini
mu ir rėmimu.

vanodami doleriu ir augš
čiau, gaus tą certifikatą, 
kaipo “Laisvės” rėmėjo gar-; 
bes ženklą.

dydžio ji-ma o su diena turime 
15x12. su didžiųjų revoliu- ’būtįarbe Tik tokiu būdu 

vajus gali pavykti.
Draugė M. Subačienė, 

Thomas,' W. Va., vurios gy
venimo draugas nesenai mi
rė, permainydama “Laisvės” 
siuntinėjimą ant savo var-

(Tąsa 5 pusi.)

Draugai, kurie tikrai rū- 
t___  2. Platinti jubilėjaus cer- pestingai ima savo dienraš-

švtoins Mikas Rasoda. an- tifikatus tarp draugijų na-'čio palaikymą, rašo seka-

“Laisves” Vajus
Gavimui Naujų Skaitytojų

Paskirtos geros piniginės dovanos tiem, kurie gaus daugiausia skaitytoj^.

Pradedame minėti “Laisvės” 25-kerių metų gyva
vimo jubilėjų—sidabrinį jubilėjų, kaip žmonės sako. 
Penktadienių “Laisvės” laida per tą visą laikotarpį 
bus padidinta—astuonių puslapių—ir joje kas penk
tadienis bus talpinama žinios apie “Laisvę”; jubilė
jaus žinios.

Redakcija prašo visų savo skaitytojų dalyvauti 
“Laisvės” jubilėjuj. Aišku, labai svarbu dalyvauti 
jieškant naujų • dienraščiui skaitytojų, stiprinant 
“Laisvę” medžiaginiai, etc. Bet tiktai to neužtenka.

Mes kviečiame visus mūsų skaitytojus, ypačiai 
tuos, kurie mūsų laikraštį skaito per kelis-kelioliką 
ir daugiau metų, rašyti laikraščiui.. Rašykit seka
mais klausimais: ,

Kada pradėjote “Laisvę” skaityti.
Kas jus paragino “Laisvę” skaityti.
Kokią naudą jūs įgijote skaitydami “Laisvę.” 
Kas, jūsų nuomone, reikėtų “Laisvėje” page-

3.
» 4*.

rinti
5. Kaip pasekmingiau gauti “Laisvei” naujų skai

tytojų.
šitie ir panašūs klausimai yra labai svarbūs. Jais 

mes prašome mūsų ypačiai senesnius skaitytojus iš
sireikšti.

Rašykit trumpai, pažymėdami svarbiuosius fak
tus. Nebijokit, kad jūsų “prastas raštas.” Rašykit, 
kaip mokate. Redakcija perskaitys ir pataisys, kas 
reikalinga pataisyti. Mums svarbu, kad tiktai mintį 

1 mes galėtume suprasti.
Prašome rašyti nevilkinant, tuojau.

“Laisvės“ Redakcija.

planus gavimui “Laisvei” 
- naujų skaitytojų laike va

jaus, kuris jau prasidėjo.
i 4. Lokaliniai (miestų) ko
mitetai pasiskiria sau kvo
tą, kiek sukels dienraščiui 
piniginės paramos pasveiki
nimais, biznlškais skelbi
mais, pelnais nuo parengi
mų ir aukomis. Nes apie 
$2,800.00 “Laisvei” kainuos 
išleidimas knygos, kuri bus 
duodama kaipo jubilėjinė 
dovana kiekvienam skaity- Drg. P. Bokas

Draugas P. Bokas iš Water
bury, Conn., šiuom “Laisvės” 

vaikščiojant po stubas ar i vajum darbuosis plačiai C on-Į
lankant susirinkimus, rei- necticut valstijoje. Jis aplan- j 
kia turėti literatūros, pigių kys eilę mažesnių miestukų ir 
brošiūraičių ir pardavinėti rūpinsis gavimu “Laisvei” nau

jų skaitytojų. Prašome draugų 
padėti drg. Bokui. Tuojau ra
šykite jam: P. Bokas, 116 Sun
nyside Ave., Waterbury, Conn. 
Patarkite, kada atvažiuoti Į 
jūsų, miestą ir supažindinkite 
drg. Boką su vietos lietuviais.

Draugas Bokas, kaipo sek- 
dienraščio

jas.
Darbuotes p r o g ramą, 

draugai, turėkite organiza
cijų susirinkimuose, tarki
tės tuo reikalu ir pasidaly
kite darbais. Atydžiai pri
žiūrėkite, kad,veikimas ei
tų sparčiai, kad tinkanjai
prisirengtume ir kad skam-1 dingas ir patyręs 
biai apvaikščiotume “Lai- ?LaįsyvS” Platintojas^ atvykęs 
svės” jubilėjų.

Su šiuo vajum mes turi
me darbuotis, kad vėl pada-

j • Zz v* • « • j j •• 1 OIY.CV1 V V J 1/ • X VUC1 L J CA UCIX Xd""

ryti Laisves^ skaitytojais į me (jraUgam turėti platokus 
tuos žmones, kurie yra buvę susirinkimus, kur galėtų daly- 
jos skaitytojai, bet del vie-įvautj ^rg. Bokas ir duoti pa
uos ar kitos priežasties nu- j 
stojo ją skaityti.

P. Buknys.

tarimus apie “L. 
vajų.

jubiliejų ir

‘‘Laisvės” Adm.

Vajus Prasidės 1 Dieną Spalio (October) ir Baigsis su 
1 Diena Gruodžio (December)

Jubilėjinė Dovana Visiems Metiniams Skaitytojams
Atsinaujindami prenumeratą ar naujai užsirašantieji, kurie užsimokės už visus 
metus, gaus jubilėjinę gražią dovaną, naują originališką apysaką: “Martos Vilkie
nės Divorsas.” Ją ruošia Mikas Rasoda, autorius “Slekerio” ir “Povilo Jurkos.” 
Ta knyga bus gatava tik po naujų metų. Kurie iš “L.” prenumeratorių bus užsi
mokėję prenumeratas už visus metus, skaitant nuo 1 d. spalio (October) šių metų, 
tiems bus pasiųsta jubilėjinė dovana.

Tuojau stokite į kontestą ir gaukite vieną iš žemiau nurodytų paskirtų dovanų:

1) $35, 2) $30, 3) $25, 4) $20, 5) $18,
6) $15, 7) $12, 8) $10, 9) $7 ir 10) $5

Šias dovanas duos pati “Laisvė”, bet apart to, daugelyje vietų, miestų komitetai savo 
miestuose daugiau gavusiems skaitytojų skirs dovanas.

t

Prašome draugų tuojau šaukti savo miestuose plačius mitingus, svarstyti, kaip pa
daryti vajų sėkmingesnių ir iš anksto prisiruošti veikimui tuom svarbiu reikalu.
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AL.D.L.D. 20-ties Metų Gyvavimo Sukaktuves
Į Didesnį Darbą, Draugai!

D. M. ŠOLOMSKAS, ALDLD CK Sekretorius

Šiemet Amerikos
Darbininkų Literatūros Draugi- jos ir praktikos klausimus. 
ja mini savo 20 metų 
sukaktuves. 20 metų 
organizavimo*ir kovų 
dotojais!

1915 metais pilnai 
sąlygos tokiai 
kaip mūsiškė.
čių lietuvių darbininkų, palyga- 
namai daug jaunesnių kaip da
bar, gyveno Amerikoje. Milži
niška jų didžiuma atvyko iš ca- 
ristinės Rusijos, troško spaudos, 
šviesos, mokslo.

Tais laikais gyvavo Lietuvių 
Socialistų Sąjunga. Ji

Į -------------------- I -------------------- ---
Isc šėlo aštri reakcija, bet A.L.-j A.L.D.L.D. suvaidino svarbią sekretoriaus.
D.L.D. kaip tik smarkiai nariais rolę darbininkų judėjime. Kitų kretoriaus pareigas ėjo drg. M. 
paaugo apie tą laiką. !

Buvo suvarytos į pagrindį iš mūsų organizacijos pavyz- 
LKS kuopos. Visur organizavo-[ džius. Mes turime daugelio tūk- 

~ " • • .v. organizaciją, kurioje
vietą darbininkai, pro- 

, pažangūs biznieriai,
ir moterys, suaugę ir

Į tautų darbininkai pradeda imti j Akelaitis,

Lietuvių Šančius mokslo, socializmo teori-[mokėti, nebūtų jų kam sulaiky-'si A.L.D.L.D. kuopos masiniam 1 stančių 
nronm. iox ii mnktikos klausimus. . >ti, jie eitų nuo mūs ir nueitų !Veįkimui. Philadelphijoje iki to randa .

2) L.D.L.D. n šiaip jau vi- šnvydų, Gilių ir jiems panašių ]aįj<0 Ųuvo io kuopa, o apie fesionalai,
šokiais būdais stengsis platinti keliais, į mūsų priešų abazą, iš ,a laika dar keturios naujos' vyrai d H iiIm i i n Ir n o 1» C x T i /~v4- 1 r-, i n-» rt i i i X 4- <-» •*-» 4- cm -• «L. v I *

jauni!
Lai 
Lai

gyvavimo 
švietimo, 
su išnau-

pribrendo 
organizacijai, 

Šimtai tūkstan-

darbininkišką apšvieta, rengda- kur sugrįžtant mes jų nebesu- 
ma prakalbas, literatūros vaka-'lauktume.”
rus, teatrus ir steigdama kny-; Taigi, apart knygų leidimo, 
gymis.” [organizacija buvo statoma ir

šie organizacijos tikslai ir da-'tam, kad sutraukus į ją mažiau I 
bar yra mūsų konstitucijoje, tik klasiniai apsišvietusius darbi-' 
jie daugiau patobulinti, aiškes-[ninkus, kurie nesutiko priklau- 

įsyti prie politines organizaci- 
Ijos.

kuopos susiorganizavo. A.L.D.
L.D. pasiekė arti 6,000 narių.

1929 metais prasidėjęs dar 
negirdėtas kapitalistinis krizis ninku 
neišvengiamai turėjo įnešti nau-' vienybė!

gyvuoja A.L.D.L.D.!
plečiasi lietuvių darbi- 

tarpe klasinė apšvieta ir

Nuo kovo mėnesio se-

Tauras įėjo į CK.

1924 METAIS
L. Pruseika,—pirmininkas, 
Ig. Bėčis,—sekretorius, 
P. Bukšnys,—iždininkas.

B.
Bimba, 
Krasauskas, 
Rutkauskas, 
Stanelis.

S.
Bovinas, 
Sasnauskienė.

1933 METAIS
J. Senkevičius,—pirmininkas, 

šolomskas,—sekretorius,
J. Kaškiaučius,—iždininkas.

D.
Dr. J.

M.

Kiti Nariai
A. Bimba,
R. Mizara,

Weiss,
V. J. Valaitis.
J.

ui.
Tveriasi Kuopos

Paskelbus L.D.L.D. taisykles, 
prasidėjo greitas tvėrimasis or
ganizacijos kuopų. So. Bostone 

leido susitvėrė L.D.L.D. 2 kuopa iš 
Kovą , brošiūraitės, bet tas ne- 22 narių. Jos pirmuoju sekreto-

galėjo patenkinti plačiųjų ma
sių apšvietos reikalavimo. Prie1 
L.S.S. buvusi sutverta Šerų pa-J 
matais literatūrai leisti organi-1 
zacija vardu “Darbas”, ne 
siems buvo prieinama ir ji 
gamino literatūrą. “Kova” 
53, 1915 metais, editoriale 
karnai rašė apie tas sąlygas:

“A e kas kitas, kaip galingos- ' 
nes socialistiškos apšvietos rei-1 
kalavimas iššaukė ir Lietuvių < 
Darbininkų Literatūros Draugi- Į 
jos giminių ir tokį, greitą josios i 
išsiplėtojimą. . . žmonės gi bu
vo to dvasinio peno išalkę, išsi
ilgę ir, nieko nelaukdami, mi
niomis puolė Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijom”

Organizuoti L.D.L.D., kaip ta
da vadinome mūsų organizaciją, 
dar ragino įvykiai ir kitur. An
glijoje tuom laiku gyveno iš Si
biro pabėgęs drg. Vincas Mic- • 
kevičius Kapsukas. Londono ir 
tūlų kitų Anglijos ir Škotijos 
miestų lietuviai darbininkai pa
sisakė už tvėrimą organizacijos 
literatūrai leisti. Apie tai buvo 
plačiai rašoma amerikinėje mū
sų spaudoje. “Laisvė” daugiau
siai rašė už tvėrimą mūsų orga- 1 
nizacijos.

Pradžia Organizacijos
“Šį antradienį įvyko įsteigia

masis susirinkimas Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos. Susirinkusieji entuziastiškai 
sutiko planą įsteigti draugiją, 
kuri leis naudingus darbiniu- tverus dar ir 15 kuopa, 
kams raštus. Prie draugijos tuo-i Montello draugai sutvėrė L.- 
jaus prisirašė 15 narių, kurie 'D.L.D. 6 kuopą pradžioje iš 151 
susispietė į ALDLD 1 kuopą. [ narių. Springfielde susiorgani-| 
Kuopos valdybon išrinkta A.; zavo 7 kuopa, o Cambridge—8 
Staniškis—pirmininku, K. Liut- kuopa. Norwood draugai sutve
rs — kasierium, K. Karpavi- re 9 kuopą pradžioj iš 9 narių. 
čius — protokolų raštininku ir Philadelphijoj e susitvėrė 10 kp., 
J. Valatka — finansų raštiniu- kurios valdyboje buvo ir drg. 
ku.”

Taip aprašė “L.
m. 1-mos kuopos susirinkimą, iš 38 narių. Pittstone susiorga- 
organizuotos Brooklyn. Ten pat aizav0 12 kuopa, Kaštone 13 kp. 
rašoma, kad išrinktas ir Laiki-jr Minersvillėj 14 kuopa.
nasis Centro Komitetas, į kurį! Taip tvėrėsi viena po kitai 
buvo išrinkta Leon' Pruseika— mūsų organizacijos kuopos. Drg. 
pirmininku, J. Benesevičiutė Benesevičiutė rašė “Laisvėje” 
(Šukienė) — raštininku ir J. j No. 30, 1916 metais, kad jau 
Damms—iždininku. Nario duo- 'yra L.D.L.D. 34 kuopos; pasta

roji susitvėrė Rumforde, Me., 
kurios sekretorium buvo drg. 
J. M. Lukas.

Mūsų spauda tais laikais ne- 
perdaugiausiai teikė organizaci- 

bet visgi
Kovoje” No. 

Taip pat pirmoji 39, 1915 metais buvo rašoma, 
turi pustrečio

Vi
li 0- 
No.

se-

S. Sasnauskiene, 
ALDLD. CK. pirmininkė

Mūsų Knygos

Pirmoji L.D.L.D. knyga buvo 
atspausdinta “Kovos” spaustu
vėje 1917 metais — “KARĖ KO 
DELEI?”, George R. Kirpatrick 
parašyta. Knygos ^pabaigoje 
Centro Komiteto sekretorė drg. 
J. Benesevičiutė skelbė, kad 
L.D.L.D. 1917 metais jau turėjo 
2,500 narių.

Pirmą knygą sekė antra, tre
čia, ketvirta. Iki dabar mūsų 
organizacija jau yra išleidus 40 
leidinių, apie 11,000 puslapių. 
Kas turi visus buvusios L.D.L-1 
D., o dabartinės A.L.D.L.D. lei-

BUVUSIEJI IR ESAMIEJI 
ALDLD CK NARIAI

[ 1915 METAIS
I Tveriantis organizacijai, LDLD
i kuopos susirinkime buvo išrinkta lai-
; kinasis Centro Komitetas, kuris su-
I sidėjo iš:
; L. Pruseika — pirmininkas,
j J. Benesevičiutė, vėliau Šukienė— 
sekretorius,

J. Dainius—iždininkas.

.1. Šolomskas, 
ALDLD. CK. Sekretorius.

1925 METAIS
Pruseika,—pirmininkas, 

Ig. Bėčis,—sekretorius, 
J. Stanelis,—iždininkas.

L.

1934-1935 METŲ CK NARIAI
S. Sasnauskienė,—pirmininkė, 
D. M. Soloniskas,—sekretorius, 
O. Repšienė,—iždininkė.

1

Liutkus, j iždininką—92 balsu.

dinius, tai turi gražų ir naudin- Jo į darbininkų judėjimą.

rium buvo drg. Rojus Mizara, 1 
dabartinis vyriausias 
svės’ ’ redaktorius.

D. Arlington^, Vermonto val
stijoje, susitvėrė L.D.L.D. 3 
kuopa iš 9 narių. Tos kuopos 
organizatorium buvo draugas 
Kazys Giedrys, 1926 metais su
šaudytas Lietuvoje Smetonos

tai- '

; Brooklyno L.D.L.D. 1 kuopa 
greitai pasiekė 50 narių kiekį, 
,tuom kartu Maspethe buvo susi
tvėrusi L.D.L.D. 4 kuopa iš 12 
narių.

Newarke susitvėrė L.D.L.D. 
5 kuopa, kurios priešakyje sto
vėjo drg. J. Janušonis ir kiti 
draugai. Ten greitai buvo susi-

. Iki 
tol darbininkai buvę nuošaliai 

i nuo revoliucinio judėjimo ma
sėmis stojo į kovas, į streikus, 
d em on s traci j a s, o r ga n i zac i j a.s. 
Darbininkų judėjime buvę opor
tunistai nusigando reakcijos, ka
pituliavo prieš išnaudotojus ir 
išstojo prieš revoliucinį darbi
ninkų judėjimą. Lietuvių darbi- 

' ninku tarpe tokiais buvo Prūse'i- 
ka, Butkus ir artimi jų pasekė- 
!jai.
I Prasidėjo kova ir A.L.D.L.D. 

įsikūrė Sovietų valdžia. Darbi-[viduje. Prūseikos pasekėjai ne 
ninku laimėjimas vienoje šešto- vieną kuopą 
je pasaulio dalyje padrąsino ir skriaudė ; 
paaštrino darbininkų kovas ir griebdami organizacijų 
kitur. Kūrėsi'Komunistų Parti-'Bet pačioje organizacijoje jie 
jos, keitė darbininkų organiza- 1 sudarė labai mažą saujalę, buvo 
cijos savo taktiką. Jungtinėse prašalinti arba patys pasitrau- 
Valstijose 1919 metais, rugsėjo (kė, manydami, kad taip su- 
mėnesį, susiorganizavo Komu- (griaus A.L.D.L.D. •
nistų Partija. Lietuvių Soc'ialis-i. 9eJ?^ro komitetas
,tų Sąjunga turėjo savo X Suva- milžiniška didžiuma narių pil- 
žiavimą Brooklyne, 27 d. rug- aai 
sėjo, kuris tęsėsi iki 1 d. spa
lių, 1919 metais. Tas suvažiavi
mas pasisakė, kad buvusi L.S.S. 
eis su Komunistų Partija. Tuom į— ---------------

I laiku įvyko ir L.D.L.D. delegatų 1 Kapsuko, Angariečio ir kitų lie- 
i suvažiavimas, kuris pasisakė, 
kad L.D.L.D. eis su Lietuvių 
Komunistų Sąjunga. Organiza
cijos nariai masiniai rėmė dele-

gą darbininkišką knygynėlį
Į Dabar A.L.D.L.D. apart kny- 
[gų dar leidžia ir žurnalą “švie
sa”, kurio 1934 metais buvo iš- 
leista bendrai apie 768 puslapiai 

i knygos dydžio raštų.Į
Organizacinės Permainos

Gyvenimas ant vietos nestovi, 
o tas reikalauja naujų darbinin
kų organizacijos formų ir kovos 
priemonių. 1917 metais Rusijoje 
įvyko proletarinė revoliucija, Į

ir apskritį nu- 
pasisavindami, už- 

iždus.

""i pasiliko su revoliuciniu 
Amerikos ir viso pasaulio prole
tariniu judėjimu. Pasiliko išti- 

i kimi tarptautinei darbininkų 
.vienybei, išgirdo balsus drgg.

i tuviu revoliucinio judėjimo va- 
i dų.

Mes Žengiame Pirmyn

Pruseika nuėjo Sirvydų kc-gatų nutarimą. Bet Centro Ko-1
miteto iždininku buvo social-,llals I darbinmkų klasės priešų 
patriotas K. Liutkus, pas jj bu- ,l°Kel'i- A.L.D.L.D. yaiiai.^atiė- 
vo apie $3,000 organizacijos pi
nigų. Jis, pasinaudodamas tūlais 
technikiniais dalykais, organiza
cijos pinigus užgrobė.

L.D.L.D. sušaukė kitą savo 
delegatų suvažiavimą 1920 me
tais, 31 d. sausio, Brooklyno. 
Jame buvo padaryta tūlų orga
nizacinių pakeitimų ir nutarta 
toliau vesti kovą už atgavimą 
organizacijos iždo.

1921 metais, 26 d. birželio 
įvyko sekantis L.D.L.D. narių 
ir jų įgaliotinių suvažiavimas, 
kuriame buvo L.D.L.D. perorga
nizuota į Amerikos Lietuvių litiniams kūlimam 
Darbininkų^ Literatūros Draugi- darbininkų kovoms. Mūsų orga- 

ir priimtos nizacijos nariai platina revoliu
cinę darbininkų apšvieta. Mes

Po ilgesnių bylinėjimosi pro- išvien su kitomis darbininkų or- 
. . ivų organizacijos iždas pasida- ganizacijomis kovojame prieš 

Laikraščiai maloniai ^pasiti- iįnįas tarpe K. Liutkaus, kuris karą ir fašizmą, už bedarbių 
i sakėsi atstovauja nesamą so- reikalus, už ateivių darbininkų

I Vincas Rudaitis. Worcester
No. 65, 1915 draugai sutvėrė 11 kuopą net ,mę oportunistų atakas, eina iš

vien su pasaulio revoliuciniu 
proletariatu.

A.L.D.L.D. organizacija auga 
'nariais. Vien 1935 metų vajus 
už naujus narius davė virš 700 
naują narių! Mūsų organizaci
jos nariai tvirtėja idealoginiai, | 
(politiniai. Mūsų organizacijos; 
'kuopos kas metai surengia tūk-; 
stančius parengimų: prakalbų, i 
prelekcijų, paskaitų, teatralių' 
vaidinimų, koncertų ir kitokiųI 
pramogų. Mūsų kuopų nariai su- • 

į renka tūkstančius dolerių aukų į 
|streikieriams, revoliuciniams po-; 
---------  —------ is ir kitoms

klė buVo nustatyta tik 75 cen
tai į metus; tai yra visiems pri
einama.

“Laisvės” No. 69 aprašoma, 
jog ^Pirmoji kuopa nutarė, kad 
centras parengtų visą eilę agi- jos reikalams vieto 
tatyviškų prakalbų New Yorko buvo agitacijos. 
apielinkėje. 
kuopa išrinko komisiją iš trijų kad L.D.L.D. 
narių pagaminimui organizaci- šimto narių.” 
jos taisyklių. Komisijoje buvo buvo rašyta, kad organizacija 
ir drg. J. Benesevičiutė. Tas' jau turi virš 200 narių. “Lais-1 
projektas tilpo “Laisvėje” No. vėj buvo tarpe kitko rašoma: 
75, 1915 metais, kur organiza- i °- 
cijois tikslai buvo sekamai api- ko Lietuvių Darbininkų Litera- /

i budinti: .tūlos Draugiją. Ko\a , Nau- cialistų L.D.L.D. ir A.L.D.L.D. teises, už lygias teises negrams.
“1) Lietuvių Darbininkų Li- jienos’ ir ‘Vienybė Lietuvninkų’' - - -- ----- - - 1

teratūr'os Draugija stato savo velija naujai diaugljai gražiau- įvykęs A.L.D«L.D. delegatij su- Čiasi į pasaulinę apšvietos ir 
tikslu leidimą tokių rastų, kurie šio pasisekimo. Visai kitaip važiavimas padarė tūlų mažų kultūros lietuviu darbininkų or- 
keltų darbininkų miniose klasi- dabar linkui mūsų organizaci- organizacinių pakeitimų ir nu- ganizaciją. Mes turime Jungti-

ją (A.L.D.L.D.) 
naujos taisykles.

j Liepos 3-4 dd., 1933 metais i A.L.D.L.D. organizacija ple-

tikslu leidimą tokių rastų, kurie šio pasisekimo. Visai kitaip važiavimas padarė tūlų mažų kultūros lietuviu darbininkų or- 
keltų darbininkų miniose klasi- dabar linkui mūsų organizaci- organizacinių pakeitimų ir nu- ~ ‘
nę sąmonę, auklėtų darbininkuo-! jos atsineša socialpatriotai 'ir tarė, kad vietoj tik knygų lei- ngse Valstijose kuopas, dauge- 
se socialistiškąjį supratimą ir vienybiečiai.
solidariškumą ir šiaip jau plės-! Drg. J. Benesevičiutė “Ko- ___ t
ty jų žinojimo ribas įvairiose voj” No. 41, 1915 metais seka-[na]ąs “šviesa.

'mokslo šakose. Leisdama knygas mai įrodinėjo L.D.L.D. organi-
iŠ darbininkiškosios dailios li- zacijos reikalingumą:
teratūros ir įvairių mokslo ša-1 “Jei mes tokios organizacijos,
kų, ši draugija bet gi labiausiai kaip L.D.L.D., neturėsime šitiom

v ČUOUJU0U nuvpao,

>dimo, kad būtų leidžiama ir ]yje didelių lietuvių kolonijų net 
vieną kartą į tris mėnesius žur- po kėlės. Mūsų kuopos sparčiai 

[auga Kanadoje, kur organizuo
jasi naujai atvykę lietuviai dar- 
[bin'inkai iš 'Lietuvos. Mūsų or- 
Iganizacija turi kuopas Argen- 

... .... į Nors 1920-1921 metais orga- tinoje, Uruguayje, Brazilijoje,
rūpinsis leisti raštus, gvildenau- laiku, kada silpnesnieji sąjun- nizacija turėjo nemažai kovos Francijoje. Mes teikiame darbš
čius darbininkų klausimą visa- giečiai bėga nuo Sąjungos del1 .... ! - - -
m® jo apėmyje, bei raštus ri- to, kad reikia 10

Organizacijos Augimas ir 
Priešai

su jos turto grobikais, nors ninkiškos apšvietos net Afriko- 
centų daugiau (įuom laiku Jungtinėse Valstijo-j je gyvenantiems lietuviams.

K
P.
J.

Nariai:
A. Bimba,
B. Krasauskas,
J. Buivydas,
V. Bovinas.

Kiti Nariai:
J. Kaškiaučius, 

. Bimba, 
Mizara,
J. Senkevičius,

. Jeskevičiutė, 
Aldona Kazokytė, 
S. Petkienė, 
B. Senkevičienė, 
K. šolomskienė.

J.

R.
V.
H.

(Iš “Šviesos” No. 3-čio)

L.
1926 METAIS

Pruseika,—pirmininkas, 
Beeis,—sekretorius,

J. Stanelis,—iždininkas.

Literatūros Komitetas:
Vidikas gavo 149 balsus.
Kurkulis—130 balsų.
Karalius gavo 142 balsu.

Už organą paimta “Kova 
sais prieš “Keleivį’ 
sus.

1916 METAIS
Centro Komitetas ii' Literatūros 

Komitetas išrinkti referendumu.
L. Pruseika, į pirmininkus gavo 

142 balsu.
J. Benesevičiutė, į sekretorę— 134 

balsus.
K.

bal-45

komite
1917 METAIS

Rodosi, buvęs tas patsai 
tas. t "Dokumentų nėra. Tik “Kovos” 
komplektai parodo, kad sekretore bu
vo drg. J. Benesevičiutė, o knygium 
S. Griciūnas.

1918 METALS
A. žolynas,—pirmininkas,
K. Steponavičius,—sekretorius, 

Liutkus,—iždininkas.

Ona Depsienč, 
ALDLD CK iždininkė.

K.

St.

K

Scranton, Pa

Literatūros Komitetas:
Michelsonas,

V. Stilsonas> 
Paukštys.

1919 METAIS
Petriką—pirmininkas, 
Steponavičius,—sekretorius,
Liutkus,—iždininkas.

Literatūros Komitetas:
V. Paukštys,
St. Andriulevičius, 
St. Michelsonas.
Knygium išrinktas S. Pietelis.

K.
V.

1920 METAIS
Petriką,—pirmininkas, 
Steponavičius,—sekretorius, 
Paukštys,—iždininkas.

Literatūros Komiteto Nariai:
V. Andrulis,
V. Rudaitis,
J. Daubaras.

1921 METAIS <
Jankūnas,—pirmininkas, 
Balsys,— 

M. Undžienė-

J.
sek retorius, 
—iždininkė.

Literatūros Komiteto Nariai:
J. Baltrušaitis,
J. Daubaras,
V. Rudaitis. I
.1921 metais, 26 d. birželio, įvyko Į 

A.LDLD narių suvažiavimas, kuria
me buvo perrinktas Centro Komite
tas ir sujungtas su Literatūros Ko
mitetu. šis suvažiavimas 1921 me
tams darbą baigti išrinko komitetą 
iš sekamų narių:

Petriką,—pirmininkas,
Steponą v ič ‘ us,—sek retori us, 
Bukšnys,—iždininkas.

Nariai:
J. Alekšis,
M. Undžienė,
J. Weiss,
A. Baltaitis.

K.

A.
K.

1922 METAIS
Petriką,—pi r m i ni'nkas, 
Steponavičius,—sekretorius, 
Bukšnys,—iždininkas.

Nariai:
R. Mizara,
M. Undžienė,
A. Bimba.
J. Alekšis.

1923 METAIS
Petriką,—pirmininkas, 
Steponavičius,—sekretorius, 
Bukšnys,—iždininkas.

K.
P.

Nariai:
K. Petrikienė,
M. Undžienė.
A. Bimba,
L. Pruseika.

Po suvažiavimo, kuriame K. Stepo
navičiui nesutikta mokėti pilna alga 
$80.00 į savaitę, jis pasitraukė iš

Nariai:
R. Mizara,
J. Buivydas,
B. Krasauskas,
A. Bimba.

1927 METAIS
L. Pruseika,—pirmininkas, 
Ig. Bėčis,—sekretorius, 
J. Stanelis,—iždininkas.

Nariai:
J. J. Kaškiaučius,
A. Bimba,
R. Mizara,
D. M. Šolomskas.

1928 METAIS
L. Pruseika,—pirmininkas, 
J. Alekšis,—sekretorius, 
Ig. Bėčis,—iždininkas.

Nariai:
A. Bimba,
V. Tauras,
P. Buknys,
A. Matulevičius.

1929 METAIS
Pruseika,—pirmininkas, 
Alekšis,—sekretorius,

Ig. Beeis,—iždininkas.
J.

Nariai:
V. Tauras,
J. Buivydas,
A. Matulevičius,
A. Bimba.

L.

J

1930 METAIS
Pruseika,—pirmininkas,

Bėčis,—sekretorius, 
Bondžinskaitė,—iždininkė.

prie “Vilnies”
V. Paukštys,

Nariai: 
j V. Paukštys,
' P. Buknys,
■ I). M. šolomskas,
I J. Nalivaika.
| Pruseikai išvykus 
| dirbti, pirmininkavo
Bėčiui nustojus atlikti sekretoriaus 
pareigas, jo vieton buvo paskirtas 
F. Abekas sekretoriauti, o J. Bimba 
iš alternatų Įėjo į CK.

1931 MITTALS
R. Mizara,—pirmininkas, 
D. M. šolomskas.
J. Bondžinskaitė,

-sekreto riiis, 
iždininkė.

Kiti Nariai:
Dr. J. J. Kaškiaučius, kuris, po

• Bondži išvažiavimo, tapo iždininku
A. Bimba, 
P. Buknys, 
V. Tauras.
Bondži išvažiavus, jos vietą užėmė 

alternatas V. Bovinas.

J

, 1932 METAIS
R. Mizara,—pirmininkas,
I). M. šolomskas,—sekretorius, 
Dr. J. J. Kaškiaučius,—iždininkas.

Kiti Nariai;^
A. Bimba,
P. Buknys,

Iš ALDLD 39 Kp. Susirinkimo: -4 
13 Naujų Narių Įstojo į Mūsų

Kuopą.

Susirinkimas atsibuvo 19 d. 
š. m. (bet kokio mėnesio?— 
Red.). Tai buvo įspūdingas su
sirinkimas, kokio serantonie- 
čiai dar neturėjome. Gal drau
gai pamislysite, kad čia kas 
blogo atsitiko. Nieko pana
šaus. Įspūdingas buvo todėl, 
kad Šiame susirinkime kuopon 
įsirašė net 13 naujų narių. Tai

i labai džiuginantis dalykas 
i kaip del ALDLD 20 metų ju- 
■ bilėjaus paminėjimo. Naujų 
i narių sąstatas toks: 11 vyrų ir 

2 moterys.
Susirinkimas padarė seka

mus tarimus, kuriuos čia pa
duodu naudai tų narių, kurie 
del vienos ar kitos priežasties 
nebuvo susirinkime.

1. Nutarta, kad naujas par
kas, kurį šią vasarą įsigijo 
ALDLD 39 kuopa, nepereis iš 
trustistų rankų tol, kol nebus

j išmokėtos skolos. O skolų daug 
lesama. Tuo būdu nutarta*.nuo 
! kožno parengimo 75% skir- 
[ ti parko fondui, o 25 nuoš. į 
kuopos iždą.

2. Buvo skaitytas laiškas iš
Centro kas link ALDLD 20 
metų gyvavimo sukaktuvių pa
minėjimo ir taip pat del pa
minėjimo dienraščio “Laisvės” 
25 metų jubilėjaus. Nutarta 
šaukt tam tikslui specialis su
sirinkimas rugsėjo 26 d. toj 
pačioj svetainėj, kur būna 
kuopos reguliariai susirinki
mai. ’ j

3. Perorganizuotas parko 
trustistų sąstatas žieminiam

į sezonui. Dabar įeina šie drau- 
jgai: Ig. Klcvinskas, F. Man- 
[ kauskas, W. Turauskas, J. 
Bagdževičius ir R. Janušaitis. 

' Pagelbininkėmis išrinktos šios 
draugės: Janušauskienė, Pa- 
balicnė ir Kavaliauskienė. Tai
gi, pats geriausias Scrantono 
elementas paėmė ALDLD 39 
kuopos didelį ir sunkų darbą 
dirbti.

čia mūsų nauja valdyba/ 
matyt, jau griebiasi už darbo 
ir jau rugsėjo 22 d. rengia 
mažų paršiukų keptą vakarie
nę. Pradžia bus 1 vai. po pie- 

. tų. Vakarienė įvyks nuosavam 
[ naujam parke, High WorksL 
Grove, Ferdinand St., įžanga 
25 centai. Taip pat bus iV vi
sokios rūšies gėrimų. O kas 

i turės ukvatą, dar d* pasiekti 
, galės. Scrantono visuomenė, 
. nepamirškite. Tai bus pasku
tinis šių metų parengimas lau
ke. Oro nereikia bijoti, nes 
turime patalpą del 200 žmo
nių. Taip pat kviečiame drau
gus ir iš apielinkės dalyvauti 
mūsų parengime. Nuo šio pa
rengimo pelnas bus skiriamas 
užmokėjimui į ALDLD nari
nių duoklių už tuos narius, ku-. 
rie nepajėgia užsimokėti. *

ALDLD 39 k p. Koresp.

&
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Darbininkų Literatūros Drau
gijos dvidešimties metų jubilė
jų ir pažvelgus į knygyną, su
randame net 40 leidinių—kny
gų, ant kurių viršelių figūruo
ja raidės ALDLD.

Jau ta viena skaitlinė litera
tūros srityje pasako, kokį di
delį darbą ši organizacija at
liko darbininkų klasės naudai 
per tą laikotarpį. Tai tik pa
viršutiniai žiūrint. Bet pasi- 
riausus į tų knygų turinį, veik 
be išimties, kiekvienas leidinys 
yra tuo švyturiu, rodančiu ke
lią darbininkų klasės pasiliuo- 
savimūi iš po kapitalistinės 
vergijos.

Literatūros Draugija, kad ir 
neturi pavidalą kolegijos su 
jos akademine atmosfera tar
pe keturių sienų ir eile kam
barių su profesoriais ir jų “le
diniais” veidais, yra tikroji ko
legija, iš kurios išeina kadrai 
organizatorių — kovotojų už 
darbininkų klasės reikalus.

Joj priklauso tūkstančiai 
narių-studentų ir semia žinys- 
tę iš Draugijos išleistų knygų 
ir tą žinystę—patyrimą inkor
poruoja praktikon, veiklai. 
Tūlas skaitlius daro dar vieną 
žingsnį augščiau, stoja į darbi
ninkų klasės avangardą—Ko
munistų Partiją, idant dar dau
giau, dar pasekmingiau kovo
jus prieš kapitalistinę sistemą. 
Šių žodžių rašytojas irgi yra 
vienas iš tų studentų, kurį pa
statė ant tikro kelio ALDL 
Draugija.

Tai literatinė ir apšvietos 
pusė Draugijos nuveiktų dar
bų.

Gi paėmus jos praktikinę— 
veiklos antrąją pusę surasime 
lyginai džiuginančius rezulta
tus per pereitus dvidešimt me
tų ALDLD gyvavimo. Sakysi- Į komybe. 
me, jei surinkus visus užrašus, Į

vo tikrą dvasiai peną. Aš j ieš
kodavau išeities, pasiliuosuoti 
iš tos padėties, kuri mane laikė 
nežinybėje, vienok negereit ma
no troškimai išsipildė.

Po ilgo laiko, sulaukiau ir aš
protokolus kaip Centro, taip, 
apskričių ir kuopų; ir jei pa-1 
skyrus vieną žmogų jų per- laimingų dienų, kuomet galėjau 
skaitymui ir -užrekordavimui, apleisti minėtą 
tai veikiausia jam užimtų kitus progą važiuoti į šitą miestą, 
20 metų tą atlikti. Iš to, jei 
tas galima būtų padaryti, mes 
pamatytume ištisą kalną nu
veiktų darbų. Prieš mus būtų 
įdomios skaitlinės: surengtų 
prakalbų įvairiais klausimais, 
prelekcijų, parengimų, pikui-[čion atvažiavus irgi sutikau 
kų ir šiaip pramogų. Paskui, kliūčių, varžančių mano pasau- 
surinktų aukų įvairiems tiks- lėžval^ą, vienok tos kliūtys,

■ . nors su dideliais nemalonumais,
Prie to, aktu- buvo nugalėtos ir aš pasijautai! 

alis dalyvavimas demonstraci- laisvėje, galėjau įsitraukti į tas 
jose, maršavimuose, bedarbių gyvenimo srioves ir dirbti, kur 
kovose, konferencijose ir tt., 
irgi bus gražus rekordas. Ir 
visa tas, visa veikla, visas dar
bas ne kam kitam, o vien dar
bininkų klasės reikalams.

Šie visi nuveikti darbai kaip 
literatūros srityje, taip prak
tikoje yra gana ryškūs klasių ! 
kovoje ir todėl šios organiza
cijos vardas skamba visame 
pasaulyje; gyvuoja kuopos vi-i 
sur, kur tik randasi lietuvių, ! 
susipratusių darbininkų ir kur 
dar darbininkų organizavimo
si teisės nėra paneigtos kapi
talistinių valdžių. Darbininkai 
supranta, kad tai jų organi
zacija ir kad yra didelė nauda 
joj priklausyti.

Taigi, minint šį 20 metų ju
bilėjų mūsų pareiga yra su I 
padvigubinta energija dar

lams', manau, siektų šešis nu
merius eilėje.

vietą. Gavau

kur jau žinojau, kad čion gyve
na daug lietuvių ir kas svar
biausia, tai kad darbininiškas 
judėjimas buvo gerai įsisiūba
vęs. Džiaugiausi, maniau sau 
atrasianti tikrąjį gyvenimą. Bet 

irgi

nuo senai troškau. Įstojau į 
darbininkiškas organizacijas, 
visur aktyviai dalyvaudama ir 
dirbdama . su dideliu pasiryži
mu. Už mano didelį aktyvu
mą, draugaį man vis kas kart 
uždėdavo didesnes pareigas at- 

j likti. Negaliu pasigirti, kad vi- 
isuomet ir visas pareigas atlik
davau ir atlieku gerai, o tas 

i priklausė ir priklauso, kad kar
atais susidarydavo tų pareigų 

L-*’ j daug, gi kitoms tinkamai atlik- 
" įti trūksta žinojimo, bet vienok 

jaučiu, kad progresą darau.
žmogus, nors kažin kaip sek

si visą judėjimą, negausi tiek 
progos lavintis, suprasti visą 

[judėjimo eigą, kovas, būdamas 
Į už organizacijos sienų!

Nors keliose darbininkiškose 
i organizacijose priklausau, vie- 

daugiau išplėsti Amerikos Lie-|no^ jaučiu, kad ALDLD yra 
Literatūros I v^ena iš geriausių darbininkiš-tuvių Darbininkų

Draugijos ribas, vykdinti gy
venimai! pasibrėžtą obalsį: 
tūkstantį naujų narių ir pasta
tyti visą darbą dar ant augš-

kų organizacijų, kuri suteikia 
darbininkams didelę apšvietą, 
kas metai išleisdama daug kny
gų, kurios atidaro darbinin-

tesnio laipsnio‘pradedant .•<nt^k:,ms akis' pažinimui to gyven

Jie ir Mes
(ALDLD 20-metiniam Jubilėjui).

Jie—tai klasė mūsų priešo.
Jų idėjos jų tikslai: 
Plačios minios pavergtųjų 
Kad tarnautų jiems aklai.
Jųjų mokslas, jųjų knygos 
Skelbia šitokias žinias: 
Geraširdžiams atsiduokit, 
Jie patenkina minias.

Minint ALDLD 20 Mėty Sukaktuves
Nei viena bile kurios sriovės kitais būdais.

lietuvių organizacija nėra tiek | Per keletą metų vėl yrį tęsia- 
daug sveiko ir naudingo apšvie-' mas prakilnus darbas tarpe 
tos darbe veikimo atlikus, kaip jaunuolių. Daugelyje mieštų,bu- 
Amerikos Lietuvių Darbininkų vo įsteigtos vasarinės jaumio- 
Literatūros Draugija, štai, šiai liam lavintis darbininkiškos 
organizacijai jau sukanka dvi- mokyklos. Iš tų mokinių tarpo 
dešimtas metas, kaip ji gyvuo-' pavyko gera dalis įtraukti į ju- 
ja ir neša kultūros darbą tarpe I dėjimą. Vieni iš jų paliko geri 

'organizatoriai, kiti literatūroslietuvių masių.
Paėmus dvidešimts metų at-! skleidėjai, dar kiti moką suga- 

gal lietuvių stovį, tuomet lietu- biai puošti savo raštais darbi- 
viai aplamai imant buvo nese- ninku spaudą, ir tt. 
nai atkeliavę iš Lietuvos sodžių po žingsnio, abelnai 
į šią “aukso” šalį, būdami dar! 
jauno amžiaus, 

| apie savo privatį gyvenimą, o' 
! dar mažiau abelnai apie darbi
ninkų judėjimą. Kai kurie iš 
jų mažai turėjo mokslo. Dau
gelis netz visiškai bemoksliai, 
tik čia atvykę prasilavino. Iš 
pradžių kas jiems primindavo 
apie klasių kovą, jiems tokie’ 
dalykai išrodė dalykai išrodė 
lyg koks nepaprastas sapnas, 
lyg kokia misterija pasakoja
ma. Mintys blaškėsi su kokiu 
tai išdidumu. “Ot, atvykau į 
Ameriką, susirasiu gerą darbą 
ir tada laimingai gyvensiu. O 
jei čia nepatiks, sugrįšiu atgal 
į savo gimtinę ir ten jau ne
reikės kęsti baimės, kad susi
laukus senatvės, krepšiai rei
kės nešioti elgetaujant per kai
mus”. Tuo laiku tokios mintys 
buvo pas didelę daugumą. Bet 
būta tik gražių svajonių, kurios 
svajonėmis ir pasiliko.

Neilgai trukus, betęsiant sun
kų gyvenimą, išsiblaškė tos sva
jonės ir jie pasijuto, kad “auk
so” šalyje likosi apvilti. Tuomet 
tik prasidėjo pažinimas, kas 
yra šios šalies darbo žmonių 
išnaudotojai. Tada prasidėjo ir 
svarstymas, protavimas, kaip 
susirasti išėjimas iš tų žaban
gų, verguvės. Sunkus darbas, 
mažos algos sudarė gyvenimą 
nesurišamą galo su galu. Visko 
trumpa, visko trūko. Darbinin
kui paprašius boso bent penk
tuką daugiau algos į valandą, 
“negalima”, bosas atšaudavo. 
Jei prašymas būdavo tvirtas, 
organizuoto būdo, tai dar kita 
bėda, jei ne, tai tankiai bosas, 
susiraukęs pasiuntė tave lau-, 

1 kuopos ir daugiau narių, truk- kan> ug vartų ir esi be laimės. ’ 
sta žinių. Bet jei ir būtų išėję, ^kęsti į skolas. Artinasi badas' 
tai labai mažai, nes tos jų at- į akjs> Ne be reikalo tokis gy-i 
n Ir n I zxn ii-» vx . v, • i v ■ 1 _ 1 • *

Nėr klasių, girdi, mes broliai, 
Laimė tik nelygi čia— 
Vieną girdo saldumynais, 
Kitą—ašara karčia..

Mes—tai plačios darbo minios, 
Įsitikinę gerai, 
“Geraširdžiams” mes teesam 
Tik naudojami vergai. 

, ■ *
Matom—santykiai aštrėja, 
Eina kovos,—frontai du. 
ALDLD mums šviečia,— 
Darbo klase, ei, kartu!

žingsnis 
imant vi- 
mes esam 
žihojinfej 

kaip. vesti darbininkų judėji
mą. Daug duota narių Komu
nistų Partijai, kurie ten dir
ba su didžiausiu pasišventimu. 
Ties, reikėtų, kad ir kiti visi 
ALDLD nariai, stotų į K. Par-

sus ALDLD. narius, 
mažai patyrę ' dikčiai prasisiekę

Vienas tikslas mus sujungia: 
Mūs liuosybes reikalai,— 
Mums padės atsiekti laimę 
Markso, Lenino ginklai!
15-IX-35 St. Jasilionis.

Binghamton, N. Y

Taigi, suminėjus tik kėlet^ 
dalykų, matom, kiek daug dar
bo ALDLD yra atlikus. Tai d€- 
ka narių sugabumui. Be to, la
bai svarbus faktorius, kad ši 
organizacija nei kiek nenu- 
krypo nuo Komunistų Parti
jos vadovybės. Nors buvo at
siradęs vienas kitas elemehtas, 
kurie kėsinosi ją atitraukti 
nuo viso pasaulio proletarų 
siekinio, bet jiem nepavykus, 
kaip kurie iš jų išėjo iš orga
nizacijos. Vėliau, pamatę sa
vo klaidas, sugrįžo, kiti vėliau 
tą patį padarys.

Nors daug gerų/ darbų per 
ALDLD atlikta, bet darbai da 
nebaigti. D a rankas sudėję 
ant krūtinių negalime ilsėtis, 
štai šiais metais, kaip Cent
ro Komiteto pravesta nuoirio- 
nė, kad reikalas gauti iki Nau
jų Metų 1,000 narių, da neiš
pildytas. O tas reiktų padaryti 
ir nėra jau taip sunkus dar
bas. Todėl turėkime mintyse, 
kad baigiantis šiais 
davarytume naujų narių 
čių iki 1,000.

Draugės ir draugai, | 
bą. Lai ALDLD išauga 
džiausią organizaciją, 
tenka įtraukti į ją iki 10,000 
narių.

Pirmaeilė rolė Literatūros 
kuopai atiteko tik tada, kai 
Liet. Socialistų Sąjunga persi
organizavo į Komunistų Są- 

■ I jungą, o pastaroji, reakcijos 
siautimu, tapo nugrūsta į po
žeminį (slaptą) veikimą. Li
teratūros kuopa labai daug 
pasidarbavo rinkime aukų Ru
sijos baduoliams 1921-2 me
tais, skleidime literatūros ir 
siuntime knygų į užsienio lie
tuvių darbininkų kolonijas— 
Škotiją, Argentiną.

La'ike, kuomet LDLD cent- 
valinis iždininkas, Kazys Liut
kus, nusinešė organizacijos iž
dą, tai vietinis J. M. Bučins
kas, buvęs tuolaikinis kuopos 
.sekretorius, nusinešė ir at
sisakė grąžinti protokolų kny
gą, taipgi organizacijos iš
leistą “Atmosferą” ir kitas li
kusias neišdalintas senesnės 
laidos knygas. (šitaip yra 
įrekorduota kuopos protokole 
29 d. vasario, 1920 m.) Ar 
tu sykiu su Bučinsku išėjo iš

ALDLD 20 Kuopos 
Istorijuke

Keletą metų prieš Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos įsikūrimą, Liet. Socialis
tų Sąjungos pastogėj buvo įsi
kūręs knygoms teisti koopera
tyvas “Darbas.” Bet tas koope
ratyvas neaugo nariais. Augš- 
čiausią narių skaitlinę, rodos, 
buvo pasiekęs apie 30. Akcijų 
(Šerų) kaina buvo 5 doleriai, 
Iš binghamtoniečių, pamenu, 
tik mes trys—Andrius Braz
džionis, Antanas Palilionis ir 
aš—tebuvome pirkę akcijas. 
“Darbo” dalininkais tegalėjo 
būti tik Liet. Soc. Sąjungos 
nariai.

Su tiek maža narių ir kapi
talo kooperatyvas negalėjo 
pradėti veikti. Aišku, reikėjo 
ką nors daryti, nes ilgas cen
tro komiteto tylėjimas nepa
tenkino narių. Ir ve, balandžio 
mėn., 1915 m., įvykęs koope
ratyvo narių pasitarimas (kon
ferencija), įmatė, jog organi
zaciją reikia pagrįsti kitais 
pamatais—vieton turėti narius 
akėionierius (šėrininkus), įves
ti metines nario duokles. Bet 
laikymasis, kad knygų leidimo 
organizacijos nariais tegali 
būti vien tik sąjungįečiai 
(LSS nariai), pasiliko. O ši 
taisyklė iššaukė įsikūrimą 
LDLD., nes žymi dalis tuolai
kinių sąjungiečių buvo tos nuo
monės, kad knygų leidimo or
ganizacijos nariais gali būti 
visa plati lietuvių darbininkų 
visuomenė. “Darbas” likvida
vosi.

Man pasitarus su vietos žy
mesniais draugais—Bardzevi- 
čium, Brazdžioniu ir kt.—ir ga
vus jų pritarimą, pradėjau 
viename piknike kalbinti na
rius į naują organizaciją ir 
imti jų narines duokles. Kūria- 
mame susirinkime, 26 d. rug
sėjo, 1915 m., kaip menasi, 
mes turėjome jau su virš 20 
narių. Kuopa žymiai augo na
riais. Gaila, kad šiuo laiku 
nebeturime rekordų ir negali
me pasakyti tikros pirmų me
tų narių skaitlinės. Pabaigoj 
1916 metų yra atžymėta “Lai- 
syės” No. 99, jog kuopa turė
jo suvirš 80 narių.

Literatūros kuopos įsikūrimo 
laike, čionai žymiausią orga
nizacinę veiklą rodė Liet. So
cialistų Sąjungos kuopa. Ir 
dėlto, Literatūros kuopa ne
užėmė pirmaeilės rolės. Ji pa
sižymėjo* tik surengime visos 
eilės prakalbų kun. M. Moc
kui.

kuris šiandien yra subudavotas 
ant neteisybės ir ant darbinin
kų klasės išnaudojimo pamatų, 
pažinimui darbininkų klasės in
teresų ir kaip iš tos blogos pa
dėties pasiliuosuoti. ALDLD 
svarbi ne tik tuo, kad išleidžia 
daug literatūros, kur teikia 
darbininkams didelę apšvietą, 
bet ir tuo, kad minėta draugija 
savo susirinkimuose, paskaito
se ir kitose įvairiose pramogo
se visuomet stengiasi pąskleisti 
darbininkuose apšvietos darbą, 
ir tt.

Darbininkams pasiliuosuoti iš 
po kapitalistinio jungo, yra tik 
vienas būdas, tai stoti į darbi
ninkiškas organizacijas, geriau
siai į ALDLD ir tik bendromis 
jėgomis veikiant, galima daug 
ką atsiekti.

Negalima užginčyti, kad dar
bininkiškos organizacijos neda
ro didelį progresą, ypač pasku
tinių kelių metų bėgyje, taip 
sparčiai augdamos, ne tik or- 
ganizacijų skaičiumi, bet ir na
riais, atlikdamos vis sunkesnius 

vo ir nuolatos ne tik vadindavo *r sunhesnius darbus-didesnes 
“palaidais barščiais”, bet viso-ikovas: Bet toks aa£hnas yra 
kius persekiojimus darydavo irj^ar vis nepakankamas. Dar yra 
už mokslą laipsnius mažindavo, i ^au3’ darbininkų, kurie nenori 
O, daug ko reikėdavo perkęsfi. [ įprasti savo klasės reikalų, ki- 

Neilgai teko gyventi Lietuve- ^epermato icikalo, o dar kiti 
je. Mokslą užbaigus ir per tą1 kaukia išvadavimo iš po kapi- 
laikotarpį, del nenusistovėjusio tąlistinės letenos, tik kitų dar- 
gyvenimo ir kitų priežasčių, vėl bininkų kovomis. Tie darbinin- 
buvau liuosa nuo prigulėjimo 
prie organizacijų, bet tas ne
reiškia, kad aš nesekiau visą' 
pasaulėžvalga, darbininkų ju-iki žalingą supratimą, aiškin- 
dėjimą ir tt *" B darbininkiškų organizacijų

vą 20 metų laikotarpį, kuriame 
klasių kova prieina prie paties 
čiukuro su daug painesnėmis 
problemomis ir didesne atsa

V. J. Senkevičius.

Kaip ALDLD Padeda Darbininkams 
Šviestis ir Pamatyt Tiesą

Su dvidešimts metų paminė-j organizacijai, vienok tas nereiš- 
jimu nuo įsikūrimo Amerikos kia, kad aš nenorėjau priklau- 
Lietuvių Darbininkų Literatu-j syti. Priešingai, aš labai no- 
ros Draugijas, miniu ir aš savo į rėjau, bet susidarė tokios aplin

kybės, kurios mane nuo to su
laikė. Viena, tai kad patekau 
į buržuazinę mokyklą, kurioje 
būdavo skiepijama mokiniams 
buržuazinis raugas, patriotiz
mas ir tik kiek kairesnius mo
kinius labai persekiodavo, ne
duodavo jokiai kairesnei srip- 
vei įsibriauti. Nors- ir nepri
gulėjau jokiai kairesnei orga
nizacijai, vienok mokytojai U 
kius mokinius greitai atskirda-

dviejų metų ‘jubilėjų”, nuo įs
tojimo į minėtą draugiją.

Negaliu nutylėti, nors ben
drais bruožais nepasiaiškinus, 
kodėl aš taip jauna šioje orga
nizacijoje, vienok aiškiai nu
šviesti visas kliudančias aplin
kybes, kurios mane nuo to su
laikė, irgi negaliu, del tam tik
rų išskaičiavimų.

Kad darbininkiškas judėji
mas mane iš pat jaunų dienų 
traukė, tai tas priklauso gal 
nuo to, kad turėjau “įkvėpimo” 
iš man artimų žmonių; taip-gi 
teko vieną kitą knygą paskai
tyti. Aš turėdavau progos nuo
latos maišytis su tokiais darbi
ninkų klasės žmonėmis, kurie 
rišdavo šią problemą, tai slap
tuose susirinkimuose, tai priva
čiuose pasikalbėjimuose. Aš 

f tuomet nors buvau'* dar vaikas, 
vienok mane šie dalykai labai 
interesuodavo. Ir pamenu, kaip 
gerai jausdavausi, kuomet dar
bininkai kokį nors pasisekimą 
turėdavo. Nuo to laiko ir rffano

kai labai klysta taip manydami.
i Todėl mūsų visų pareiga aiš
kinti tokiems darbininkams to-

organizacijų 
svarbą ir kviesti juos stoti į 

Kanadon atvažiavau, daugiau ' darbininkiškas organizacijas.
I tris metus laiko, buvau visiškai i
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. , šie jubilėjiniai metai turi
pasaulėžvalga pradėjo krypti, nutolusi ne tik nu darbininkiŠ-. kiekvieną darbininką paskatin- 
ton pusėn, kuriai aš priklau- ko judėjimo, bet bendrai nuo 'ti, kad daugiau agitacijos pra-
siau. žinoma, sulig mano am
žiumi ir protavimas ir dalykų 
žinojimas buvo, vienok aš di- 
džiavausi, kad jaučiau sau ar
timesne ne buržuazinę, bet dar
bininkų dvasią, nors ir neturė
jau progos pažinti darbininkų 
klasės interesus.

Vienas dalykas nejauku pri- jie buvo priešingi.
sipažinti, tai kad Lietuvoj gy- kuri mane nors-labai retai ir 
vendama, nepriklausiau jokiai slaptai aplankydavo, suteikda-

viso gyveninio, dėlto, kad gy-! varyti, kad daugiau draugų 
venau tyrlaukiuose, o antra, tai (įtraukti į savo eiles. O tie drau- 
mano globėjai, artimi man gi- gai mums už tai bus dėkingi, 
minaičiai, mane suvaržę laiky- kad mes juos padarysime orga- 
davo, stengdavosi apgint nuo Į nizuotais, iš ko jie turės nema- 
bedieviškumo, ir tt. šis jų toks' 
didelis varžymas, mane juo la
biau skatino ir traukė ten, kam

Vilnis”,

ža naudos. Lygiai kaip aš pa
ti negaliu atsidžiaugti patapusi 
ypač ALDLD nare, kuri man 
suteikė daug dvasinio peno ir 
atidarė akis į gyvenimą.

E. Kovaitė.

metais
skai-

dar- 
i di- 

Lai

tai labai mažai, nes tos jų at
skalos ir pats vardas ne kaž-^venimo šiurkštumas dalį ir iš 
kiek ilgai gyvavo. Dabar jau lietuvių tarpo nustūmė į bega- 
ir jie patys yra užmiršę tos^j tamsumą, apsileidimą, ne- 
organizacijos vardą. i pasitikėjimą savim ir taip sau

Kuopos narių rekordus tu- sau# surugę nežinystėje. Kai 
rime tik nuo <1922 metų. (Se- [kurie užbaigė be laiko gyvenimo 
nesnių nebėra). Tada narių 
buvo 56. 1924 m. pakilo iki i 
82, o 1930—iki 84. Abelnai, j 
per visą eilę metų laikėsi na 
rių skaitlinė 70-80.

dienas.
Tačiaus įsikūrus ALDLD, 

daug teko įtraukti į ją. Jie 
švietėsi draugijos išleistomis 

j knygomis, skaitydami jas; jie 
'savo kuopose svarstė, diskusa- 

Narių skaitlinės palaikymas vo bėgamuosius reikalus ir ki- 
liuo finansų įus prau]Cy į įa darbą. Taipdaug priklauso ] 

sekretoriaus darbštumo, nes 
pas daugelį narių prisieina 
nueiti į namus paprašyti duok
lių ir reikia nunešti šiems kny
gas. Tokias pareigas nuo 
1922 metų ėjo P. Grinius 2 
motu, S. Jasilionis-—4 metus, 
J. Gabužis—3 metus, H. Žu
kaitė—1 metus, H. žukienė 3 
metus, ir šiemet eina Juozas 
S trolis.

Pastaraisiais keliais metais 
kuopos nariuose nebesimato to 
buvusio entuziazmo veikimui. 
Dažnai būna atsitikimų, jog su
sirinkimo padarytiems tari
mams įgyvendinti negalima 
gauti reikiamos kom. Tik pas
tarajame suvirinkime, nutarus 
bendrai su Aušros Choru mi
nėti 20 metų jubilėjų, apsiėmė 
į darbą didelė komisija.

Linkėtina, kad organizaci
jos jubilėjų minint ir vertin
gos jos praeities darbus per
žvelgiant, susikeltų nariuose 
vėl tas buvęs praeityj gražus 
ūpas veikti savo ir visos dar- kur aktyviai aldiečiai dalyvavo 
bininįčų klasės išsiliuosavimui. vedamose pramonės streikuose,

St. Jasilionis. ęėmė juos finansiniai ir visais

Draugai Nesivėlinkit
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

do, paaukojo 50c preso rei
kalui.

Daugiau draugų aukojo 
sekamai:

P. Jočionis, Dearborn, 
Mich., $1.50; drg. Viltrakis^ 
New York City, 50c; An
thony Kazokas, . Shenan
doah, Pa., 50c ir P. Laba
nauskas, Hazleton, Pa. 50c.

Gražus būrelis draugųdaug pradėjo pažinti pilnoje ------- --------- ------*=>■*
šviesoje darbininkų gyvenimą.'pasirodė SU dovanom. Neš,- 
Tokiu tai būdu prasidėjo lie-, be j o jame, jog daugelis dien- 
tuvių tarpe darbininkų judėji-'raščio skaitytojų paseks 
mas plėtotis. Iki šiai dienai augščiau minėtus drattgUS it 
ALDLD. išaugo apie į 6,000 na- Jei Dreso rūnesčio Dtažilti 
rių. Stipriai laikosi du darbi
ninkiški dienraščiai “Laisvė” ir 
“Vilnis”. Išleista 40 leidiniu 
knygomis ir brošiūromis. Desėt- 
kais šimtų per tą laiką sureng
ta prakalbų, prelekcijų, darbi
ninkiško, turinio perstatymų. 
Milionais paskleista atsišauki
mų į lietuvius darbininkus, šau
kiant juos į kovą už pagerini- vės” Jtlbilėjaus Certifikahį 
mą savo būvio ir įvairiais ki- j reikale ti’iinitas iš Lietuvių 
tais klausimais. Sukelta didelės Darbininkų S U S i vibnijimo 
sumos finansinės paramos Lie-' ' ‘ ’
tuvos darbininkų judėjimo ve
dimui, politinių kalinių gelbėji
mui. Tas pats padaryta ir čia 
ant vietos, Amerikoje. Paskiau
siai ALDLD. daug prisidėjo už 
pravedimą šalies kongrese be
darbiam socialės bedarbių ap- 
draudos biliaus. Padėjo ir kaip

del preso rūpesčio pražilti 
nereikės.

Šiuom kartu aukų gavo
me $17.00; iš anksčiau turi
me $1,357.31; viso aūku ėsa- 
me gavę $1,374.31; skolos 
dar turime $625.01.

P. S. —Sidabrinio “Lais

3-čio Apskričio. Su $25.00 
sveikina savo dienraštį sti 
25 metų Jubilejtiųi. Tas ap
skritys pirinas pareikalavo, 
Jubilėjinio dertifikato, to 
svarbaus garbės ženklo, kai
po “Laisvės” rėmėjas. Am. 
Liet. Darb. LitetatūroS 1- 
mas Apskritys yra antras iš 
eiles su sveikinimu ir Jubi- 
lėiine dovana'$10.00
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Easton, Pa.

Teismas

Dabar jau visi norėjo kalbėti. Net ir 
senyvas Huhne ris, kuris pribuvo vėlai, 
ėmė dalyvumą. Hermannas žiūrėjo į il
gą užsiregistravusiu surašą rimtai/Už 
geros valandos jis pasiūlė uždaryti dis
kusijas, nes yra galybė kitų svarbių rei
kalu.

Tuojaus paėmė svarstyti antrą dieno
tvarkės punktą: prisirengimas prie? Pir
mosios Gegužės! Lapeliąi privalo būti

turi būt išklijuoti nakčia. Yra šaukia
mas didelis mitingas nedėldienio vakare, 
delei kurio stuba nuo stubos rinkliava 
turės būt padaryta, Gegužinis numeris 
“Wedding-Prolet”, vietinis laikraštis tu
rės būt išleistas per kuopelę, užbaigtas,

darbo ir visa

bą.
Buvo jau veik dvylikta valanda, kuo- 

met susirinkimas užsibaigė. Tarpe tų 
kurie apsiėmė klijuoti atsišaukimus, bu 
vo Kurtas, kurio naktis užsibaigia dusi

is Angių Kalbos Vertė V. Licnius...... .................. ............
susirinkdavo tankiau ir diskusijos buvo 
ilgesnės, kaip paprastai, kaip kada vy
rai irgi ėmė dalyvumą tuose pasikalbė
jimuose ir pranešdavo, ką jie matė ir 
girdėjo dirbtuvėse bei mieste.

Miestas radosi tolokai. Miestas prasi
deda anapus Nettelbeckplatz. Didysis 
Berlynas, pilnas automobilių, didelių 
krautuvių, policistų, ir keleto milionų 
žmonių. Žmonės iš šios vietos retai ka
da nuvyksta taip toli. Važiavimas dar
ban—jei dar kas jį turėjo—buvo vienin
telė proga didžiumai iš jų. Anksti ryte, 
kuomet dar tamsu, jie išvykdavo, tam 
kad sugrįžti nakčia, nuvargusiems, at
gal. Čia radosi judžiai, tuojau už kam
po. Galima buvo pasisėdėti valandą-kitą 
prie pečiaus Kruckmaxo šapoj. Prie to, 
čia radosi aludes. Kosimo kvartalas bu
vo savotiškas skurdo pragaras. Nepai
sant,. kad Kosliner Strase (gatvė) buvo 
vidutiniai platoka, tačiaus apie ją kal
bėjo kaipo tarpgatvį. Šie dvidešimt trys 
skersgatviai gyvenamų namų su ilgais 
daržais turėjo tūkstančius gyventojų.

i vietos lietuvius darbininkus su 
' reikalu bendro veikimo ypač 
prieš karą ir fašizmą. Tai svei
kinantis žygis ir reikalingas 
kiekvieno darbininko ir darbi
ninkės paramos.

Darbintas.

Scranton, Pa

n esi ves su juo, tai jis

—Aš ateisiu pas tave Į namus už ke
lių minučių, Hermannai, aš noriu tik pra
nešti Onai.

—Bus pas jus barnių apie tai, ar ne, 
Kurtai?,—tarė klausiančiai Hermannas 
su šypsą tvarkydamas popierius nuo 
stalo. J v >• ’•

—Kam vis mane erzini apie Oną? O 
gal ir ji ateis,—atsake Kurtas. Jam ne
tiko, kad draugai skaitė Oną kaipo smul- 
kia-buržuazinę namų šeimininkę, kuri 
nieko nesupranta apie partinį darbą. Jis 
žinpjo, kad kurią nors dieną ji pasieks 
tą laipsnį ir įstos partijom Draugai ne
privalo kalbėti tokius niekus! Bet kol 
kas, šiąnakt ji gal sudaryti kliūčių, min
tijo jis eidamas linkui gatvės.

Hermannas^stovėjo ir kalbėjosi su de
legatu lauko pusėj nckurį laiką.

Vargiai galima buvo įsivaizduoti di-

pečių darbininką Hermanną ir išblišku- 
sį mažą žmogų, kuris šiuo tarpu stovėjo 
su užverstu kalnieriu ir drebėjo nuo šal
čio. Jis pasisakė Hermannui, kad dirbąs 
raštinėje Lorenzy ir tapo išrinktas į ta
rybą pa vasary j.

—Nerūkyk taip daug,—Hermannas 
draugiškai jam patarė, kuomet anas 
draugas pasiūlė jam cigarctą ir pats už
sirūkė. Jis patėmijo prie degtuko mir
gančios .šviesos, kad jo draugo akys dik- 
čiai paraudę.

—Na, ir kas gi daryti, drauge?—tarė 
su nuvargusia šypsą,—tikiu, kad daug iš 
jūsų šioje gatvėje irgi negali didžiuotis 
gera sveikata!

Pažvelgė į tamsią, ramią gatvę prieš 
save.

—Laba-nakt, drauge.—Pasikratė ran
kom su Hermannu, apsisuko ir dingo 
tamsoje.

SKYRIUS VI
Mėlynas Į va jus

Iki nedėldienio vakaro nieko ypatingo 
atrodė neįvyks. Laikraščiai buvo skai
tomi su didesne atyda, kaip kad papras
tai; vienas kitas atneša reakcinį laikraš
tį “Raudonojon Lakštingalon”, kuris 
pereina per rankas. Absurdams nebuvo 
ribų tose dienose. Daugiausia tai buvo 
rašoma, kad komunistai rengiasi “vykin
ti revoliuciją” Pirmą Dieną Gegužės. 
“Vonvarts” tame viršyjo visus kitus lai
kraščius. Tarpe darbininkų buvo keli 
jautai socialdemokratai, kurie išdaužė 
langus Badstrasse “Vorwartso” skyriaus 
dienos laike ir aky vaizdo j e policijos.
* SuBatoj, kaž kas iškabino pirmą pus

lapį “Nachtausgabe” (“Vorwartso” va- 
nkarnė laida), kuri kaip ir visuomet buvo 
pilna provokacinių antgalvių, “Lakštin
galos” lange. Viršuj buvo užrašas:

■ “NUODAI — neliesk!” Vėliau, kaž kas 
kitas užrašė skersai. to lapo: “Skaityk 
vien tik Rote Fahne.”

Prie namh, moterų diskusinės grupės

Keli mėnesiai prieš tai tūlas Petrowski 
atidarė minkštų gorimų užeigėlę. Tai 
buvo paprastas vopna išbaltintas kamba
rys, kuriame radosi mažas baras su šal- 
dytuvais. Prieky) stovėjo keturi maži 
apvalūs stalai ir krėlai raudonai malia- 
voti. Pats svarbiausias daiktas užeigoj 
buvo elektra varomas šaldytuvas, kuris 
operavo prie pat lango. Ant medinio 
liuoso rato, atsukto į gatvę, buvo pritai
syta balta stora popiera, apie trijų pėdų 
diametre su numaliavotom mėlynom 
juostom, labai gražus įvajus (spiralius). 
Kuomet ratas sukosi, atrodo it įvajus 
pavirsdavo į nuolat gilėjančią smarkiai 

besisukančią leiką. Vaikai, kurie iš pra
džių tėmijo prispaudę nosis yrie lango į 
stiklo, tapo svaigulio apimti, bežiūrint į 
ta besisukini a.

Užpakalinis galas kambario buvo per
tvertas vopna nubaltinta lentų siena. Už 
tos sienos savininkas Petrowski miegojo 
ir gyveno. Biski nužiūrinčiai atrodė, 
kad tokis mažas vertelga įsivedė telefo
ną už keletos dienų nuo jo pribuvimo. 
Jis nebuvo vartojamas jo kostumerių. 
Kam reikėjo telefonuoti, nueidavo į 
“Raudoną Lakštingalą”. Biznis toj už
eigoj buvo prastas nuo pat pradžios.' 
Petrowski išdėliojo gražias popierines 
gėles ant stalų ir pasirūpino, kad užei
gėlė būtų patraukianti, kiek galima. Vie
nok vaikai, kurie karts nuo karto ateidi- 
nėjo nusipirkti už peną bei du kokį py
ragaiti. tai išeidinėjo valgyt gatvėn. Tik 
retkarčiais kaip kas atsisėsdavo viduj. 
Vėliau, kuomet oras pasidarė peršaltas, 
šaltiem gėrimam, jis bandė savo giliukį 
su pigiom bulvių pampuškom. Bet per 
nieką. Tai buvo kas tokio ypatingo,' kad 
žmonės nesijautė esą savo vietoj pas 
Petrowskj.

Abelnai viskas buvo ypatingai įdomu, 
kuomet kas atkreipdavo atyda į papro
čius tų žmonių tame tarpgatvyje. Pras
ti perpildyti gyvenami namai nebuvo tin
kamos vietos būti dienomis, ypatingai 
jaunimui, kurie tebuvo tik įnamiais. 
Dar daugiau anglis kainuoja pinigai, ku
rie buvo reikalingi maistui. Aplinkui ra
dosi keletas mažų užeigėlių *su stalu ir 
keliomis kėdėmis arti: pečiaus. Kruck- 
maxe’so cigartų krautuvėlėje—taip jis 
buvo vadinamas iš priežasties, kad jo 
viena koja buvo medine—visuomet buvo 
pilna jaunų darbininkų. Jie rūkė, kal
bėjosi ir diskusavo. Kas svarbiausia, ten 
buvo šilta ir jauku, daug geresne vieta 
buvimui negu šaltame, siaurame “savo” 
kambaryje. Ir vėl, daugelis aludžių ta
me tarpgatvyje buvo skaitomos kaipo 
pasisėdėjimo vietos ir net šeimyninio gy
venimo vietos kaip kuriem. Ir aludės del 
gėrimo—kam daugiau? Pėdės dienoje 
girtuokliai tankiai pasirodydavo tarp
gatvyje. Kaip paprastai, veik visi tie . 
buvo girtuokliai, kurių skurdas buvo di
džiausias.

(Daugiau bus)

Tūlas laikas atgal, kaip jau 
buvo atžymėta, buvo suareš- I 

| tuoti penki pikietuotojai prie 
Mohican Go. ir nubausti per 
aldermaną ChidSey užsimokėti! . 
pabaudos po $27.50 arba po! 
30 dienų kalėjimai!, tačiaus! 
tapo paduota apeliacija reika- ji
laujaht, kad būtų teismas prie siduosiąs į kariuomenę. O 
“džiūrės” county courte.

Atėjus teismų terminui, rug
sėjo 9 d- kaltinamieji tapo pa-į tai Janušaitis išsitraukęs 
šaukti prie teisėjo McCloskey I 
ir ten po nekuriu argumentą-1 doj jos motino 
vimų teismas liko atidėtas 

' gruodžio menesiui.
Kaip matyti, politikieriai 

i neturi pagrindo tų penkių nu- 
! teisimai, tai manevruoja ir 
j bando visą dalyką, taip sa- 
I kant, “to squash”. Prie to da
bar eina rinkimai įvairių, kan-

1 didatų į valdvietes, tai nori 
pasirodyti demokratiškais, ži
noma, iki taps išrinktais. Ta
riaus pa'čiame pagrinde, poli
tikieriai prisibijo tų protestų 
iš unijų pusės ir šiaip organi
zuotų darbininkų, nes šis in
cidentas patapo nemažu “is
sue” visame mieste. Darbinin
kai neprivalo pasitikėti politi
kieriais, bet nuolatos būti sar- 
gybojq tų penkių pikietuotojų.

Geri Darbai

pa-
ka-

j da Ulinskaitė atsakė, jog ji- 
i nai nepaisanti, ką jis darysiąs,

į fe- 
i volverį ir Ulinskaitei, akivaiz- 

•s, suvarė tris 
’šūvius į galvą, o ketvirtu ir 
pats save ant vietos nusišovė.

Ulinskaitė buvo linksmo bū
do ir gero pasivedimo mergi- 

■ na, taip gi dvi savaiti atgal, 
kaip laimėjo 4-tą dovaną gra
žuolių konteste, Rocky Glen 
parke. Janušaitis buvo du 
kartus tarnavęs kariuomenėj, 
buvo be darbo ir nemažai gė
rė. Gal tas ir privedė prie 
šios tragedijos.

eigos, 
metu

suren-

Rugsėjo 8 d. įvyko ALDLD 
13 k p. susirinkimas, kuris at
sižymėjo gerais tarimais ir 
gausia auka darbininkų reika
lams.

Po įavirių raportų ir šiaip 
paprastos susirinkimo 
nutarta paminėti 20 
Draugijos gyvavimą,
giant tam vakarą su progra
ma. “Laisvės” jubilėjus irgi 
paimta domėn ir žingsniai pa
imta ton linkmėm Kaipo pra
džiai, iš iždo paaukota “Lais
vei” 10 dol.

Nepamiršta ir kitos mūsų 
įstaigos. Paaukota: “Daily 
Workeriui” 5 dol., Komunis
tų Partijai 10 dol., Agitacijos 
Fondui 2.50 dol., “Vilniai” 
2.50 dol., ALDLD Centrui 5 
dol. ir del vedimo bylos penkių 
pikietuotojų čia ant vietos 5 
dol. Viso išaukota 40 dolerių.

Tai 
n i am 
varde 
D 13

Mainieriy Reikalavimai
h PITTSBURGH, Pa.-

madienio, 
minkštųjų

sugrįžo darban i kia savo jėgas kovai už 6 
angliakasyklij valandų darbo dieną, 5 die- 

I vę pranešimą apie streiko 20,000 mainierių. Bet jie tel- nų savaitę, $6 algos dienai 
atidėjimą iki ateinančio pir- j lies pasvėrimą. ir už teisingą iškastos angir už teisingą iškastos ang-

HUDSON, MASS.
Pranešimas Vietiniams ir 

Apielinkčs Lietuviams
Užsibaigus vasaros sezonui, vietos 

Lietuvių Piliečių Kliubas nutarė 
rengt kas subatos ir nedėlios vakarą 
draugiškus vakarėlius arba vakaruš
kas per visą žiemos sezoną. Visada 
bus gera orkestrą, taipgi užkandžių 
ir visokių minkštų ir kietų gėrimų. 
Taigi, gerbiamieji, kas tik kada tū
losite liuoso laiko, malonėsit pas 
mus užsukt paūžt, o būsite visada 
mandagiai priimti ir aptarnauti.

Draugiškai visiems,
Kviečia L. P. Kliubas.

(223-224)

WORCESTER, MASS.
EKSTRA PRANEŠIMAS!

Pranešame Worcesterio ir apielin- 
kės visuomenei, kad draugo J. Ma
žeikos prakalbos, kurios buvo skelb
tos ant 22 d. rugsėjo, yra perkeltos 
į 3 dieną spalio (October), 7 vai. 
vakare, 2!) Endicott St.

ALDLD 11 Kp. Koresp.

PHILADELPHIA, PA.
TDA 9-tos kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 24 d. rugsėjo, 8 vai. va- j 
kare, 735 Fairmount Ave. šis susi
rinkimas bus labai svarbus, tad kvie- j 
čiam visus ateit ir atsivest naujų 
narių prirašyt.

B. Ramanauskiene.
(223-224)

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbus susirinkimas visų 

, darbininkiškų organizacijų narių ir 
Į "Laisvės” skaitytojų įvyks sukatoj, 21 
i <1. rugsėjo, 8 vai. vakare, 735 Fair
mount Avė. Bus draugai iš "L.” šta
bo, kurie darys svarbius pranešimus, 
čia bus svarstoma "L.” vajus ir jubi- 
lėjaus reikalai. Visos kuopos, organi
zacijos ir kiti draugai privalo daly
vauti, būtinai turėtų dalyvauti ALDL 
D G Apskr., nes šis mitingas rengia
mas pagal G Apskričio tarimų ir 
“L.” Admin, reikalavimą.

ALDLD 6 Apskr. Koin.

Kažin kas yra su mūsų ko
respondentais, kad beveik vi
sai nieko nesimato “Laisvėj” 
iš mūsų apielinkės ir veikimo. 
Rodos ALDLD 39 k p. turi net 
du koresp. išrinkus, bet kažin 
kodėl nieko nerašo. Pavyz
džiui ALDLD 39 k p. įsitaisė ! 
parką del vasarinių parengimų 
ir 
18 d. rugpjūčio, buvo svečių 
net ir iš toli, buvo net surinkta 
aukų del naujo parko, bet nie
kas iš korespondentų dar ir po 
'šiai dienai neparašė nieko apie 
tai. Tai jau gana bloga, kad 
blogiau ir būti negali. Nu, o 
ne tik apie piknikus galima 
rašyti, galima ir daugiau šį-tą 
parašyti.

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. ir Jaunuolių 225 kp. 

bendrai rengia smagią vakarienę ne
dėlioj, 6 d. October, 6:30 vai. vaka
re. Bus muzikališka programa ir ska
ni vakarienė. Įžanga tik 40 centų; 
vaikams virš 13 metų 15 fcentų. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvauti. Ga
lėsite skaniai pavalgyti, gerai pasi
šokti ir tuom pat kartu parengsite 
darbininkiškas organizacijas.

Rengimo Komisija.

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia prakalbas 

drg. Mažeikai nedėlioj, 22 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vakare, H. L. P. Kliube, 17 
School St. Draugas J. Mažeika da
lyvavo Lietuvių Pasauliniam Kon
grese, Kaune, ir ką tik sugrįžęs. Jis 
turi daug svarbių dalykų mums pa
pasakot apie kongresą ir apie ben
drą Lietuvos darbininkų gyvenimą. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvauti.

Komisija.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia smagią kep

tos paršienos (pig roast) pramogą 
nedėlioj, 22 d. rugsėjo, nuosavam 
darže, High Works Grove, Ferdinand 
St., 1 vai. po pietų.

Tai bus vienas iš smagiausių išva
žiavimų! Turėsime skanių užkandžių, 
gėrimų ir gerą orkestrą šokiams. Del 
užkandžių tikietai labai pigus tik 25 

turėjo atidarymui pikniką i centų, o valgyt galėsite, kiek norėsite.
Kviečiam visus skaitlingai dalyvauti 

Kviečia Rengėjai.

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. * rengia svarbias 

prakalbas drg. J. Mažeikai, kuris ne
senai sugrįžo iš Lietuvių Pasaulinio ( 
Kongreso. Prakalbos įvyks 22 d. rug- į Mass 
sėjo, 2 vai. ‘po pietų, i

LOWELL, MASS.
L. D. Kliubas rengia dar vieną pik

niką, kuris įvyks nedėlioj, 22 d. rug
sėjo. Tai bus paskutinis piknikas 
šiais metais, čia turėsim muzikos, 
dainų, žaislų, ir kitų įvairumų. Su- 
muškime visus rekordus, padarykime 
šį pikniką vieną iš sėkmingiausių! 
Piknikas įvyks Cobblestone Inn Par
ke, Westford, Mass., 3 mailės už No. 
Chelmsford. Įžanga veltui. Autobu
sas išeis nuo kliubo svetainės, 338 
Central St., 11:30 vai. ryto. Kelione 
į abi pusi tik 25 centai. Draugai ir 
pritarėjai meldžiame jus visus daly
vauti ir tuomi darbą mūsų t paremti.

Komisija.

Rumboniškis.
Nuo Red. Labai gerai, kad 

draugas Rumboniškis pabarėte 
kitus draugus. Bet, mūsų su-: 
pratimu, reikėtų nepamiršti ir ! 
savęs. Jūs mokate labai gra
žiai rašyti, o tačiaus tik labai 
retai teparašote. Kviečiame 
dažniau rašinėti.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
graži parama re volių ci-
darbininkų judėjimui ir
io širdingai ačiū ALDL Į? AbekuJ’ pirmadienį, 23 d. rugsėjo, 
kuopai.

Bendras Veikimas Prieš Karą 
Ir Fašizmą

Rugsėjo 15 d. įvyko konfe
rencija—pasitarimas Clevelan- 
do Visuotino Suvažiavimo pa
tiektais punktais. Iš visų už
kviestų organizacijų—kuopu, 
tik dvi nedalyvavo, tai L.R.K. 
S.A. kuopa del nežinomos 
priežasties, nes neprisiuntė at
sakymo. Gi LDD 8 kuopa 
(sklokos) tai sausai atsisakė 
dalyvauti priduodami laišką,1 
kuriame pilna nepamatuotų * 
užmetimų ant tų, kurie dar-1 
buojasi prieš karą ir fašizmą, 
už bedarbės ir socialę apdrau- 
dą darbininkams, už unijas ir 
jų vienybę, prieš deportaciją 
ir diskriminavimą ateivių ir už 
Lietuvos darbo liaudies teises, 
žodžiu, kurie deda visas pa
stangas suvienijimui visų dar
bininkų atsispyrimui prieš vi
sų mūsų bendrą priešą—kapi
talizmą su jo auklėtinių fašiz
mu.

Dabar, lai patys skaitytojai 
sprendia, kam tarnauja tokis 
elgėsis sklokos žmonių iš LDD 
kuopos?

Gi dalyvavusieji konferenci
joj, penkios organizacijos, ap
svarstė ir išdiskusavo rimtai ir 
šaltai visą dienotvarkį ir nusi
tarė ant toliau darbuotis toj 
linkmėj, idant’ įtraukus visas 
srioyes, visus darbininkus ko
vai prieš gręsiantį karą ir fa
šizmą ir kitus darbininkus lie
čiančius klausinius. Nutarta 
surengti d. Mažeikai prakal
bas ir parsitraukti literatūros 
ir supažindinti plačiau visus

GRAND RAPIDS, MICH.
Svarbios prakalbos rengiamos drg.

8 vai. vakare, šv. Jurgio svetainėje, 
1513 Quarry Ave. Drg. Abekas buvo 
atstovu Pasaulio Lietuvių Kongrese, 
Kaurie, dabar nesenai sugrįžęs. Jis 

. turi daug ką svarbaus mums pasakyt. 
! Tad visi skaitlingai dalyvaukite ir iš
klausykite ką šis ‘draugas turi mums 
pasakyt apie Lietuvos darbininkus, ir 
apie kongresą.

(223-224)

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioj, 22 d. rugsėjo, 7:30 vai. 

vakare, 920 E. 79th St. įvyks links
mos vakaruškos, su muzikališka pro
grama ir šokiais, naudai darbininkų 
kandidato i konselmanus, drg. John 
Makamanski.

Įžanga 10 centų.
Kviečiam visus skaitlingai dalyvau

ti šiose vakaruškose. Komisija.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

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

plaukus ar veidą.
100 Union Ave7 Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

DIDELIS NUPIGINIMAS
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 menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKŲS,

111-40—128th St., 
So. ,Ozone Park, N. Y.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks Maple Parke, Methuen, 
4.4. u. xufi- judos., rugsėjo 22 d., 1 vai. po pietų, 

Darbininkų Į nedėlioj. Visi nariai malonėkite daly- 
Kliube, No. 10 B. School St. Drg. vauti, nes turime daug svarbių rei- 
Mažeika turės daug svarbių dalykų kalų aptarimui. Taipgi, kurie dar ne- 
papasakot, tad kviečiam visus lietu- pasimokėjote narių duoklių, malonė- 
vius skaitlingai dalyvaut ir išgirst : kite ateiti ir pasimokėti. Atsiveskite 
apie Lietuvos darbininkų klasę.

Komisija
ir naujų narių prirašyti į kuopą.

Sekr., S. Penkauskas.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcęster, Mass.

Vienintele Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio* 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista 
tome greit j jūsų namus. Prašom* 

. jsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1861 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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A1.D.LD. REIKALAI
ALDLD CK NOMINACIJŲ |S. Jasilionis ........

A. A. Lideikienė 
II. Mantuškaitė ..
P. Taraškevičius , 
A. Lipčius ...... 
A. Ramanauskas . 
Kazakevičienė ... 
K. šolomskienė . . 
P. Baranauskas .. 
J. Kairys ..........

j B. E. Senkevičienė 
. Karosienė .... 

Balčiūnas ....
77. M. šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
ALDLD 1 kuopos išrinkta 

komisija patikrinome nomina
cijas ir radome teisingai su
skaitytas.

K. Lcvanas.
J. Lazauskas.

PASEKMĖS
48
Jų

sanoriai. Tokiu būdu sukelia 
pinigų ir paskleidžia prieš ka
rą ir fašizmą propagandos.

Paskiausiai tokią vakarienę 
surengė rugsėjo 7 d. d-gės Šim
kienė, Babičienė ir Levanie- 
nė. Dalyvavo virš 60 žmonių 
ir likos suaukauta $25. Laike 

trumpai
reikalingumą 
kovoti prieš 

pui- 
virš 
tokį

U. M. W. A. "Didvyrių 
Pergalė ir Laimėjimai”

Nominacijose dalyvavo 
kuopos susvirs 600 narių, 
pasekmės yra sekamos: 
Gavę balsy į CK kandidatai: 
D. M. Šolomskas ........... 560
J. J. Kaškiaučius............. 500
A. Bimba ........................... 488 |
R. Mizara ........................ 4 19
S. Sasnauskienė
J. Siurba................
II. Jeskevičiutė . . . 
P. Buknys ...........
J. Bimba...............
V. Bovinas ...........
O. Depsienė...........
S. Petkienė .........
V. Tauras .............
V. J. Senkevičius
P. Pakalniškis • • •
J. Ormanas .........
A. A. Lideikienė •
J. Nalivaika...........
B.

. . 201
. 127

. . 107
. . 95

. . . 93

. . 7 1

E. Senkevičienė . . . 
Kazokytė .................

Valatka ......................
Šolomskienė .............

V. J. Valaitis..................
A. Gilman ......................
J. Kairys ........................

4B. šalinaitė ....................
J. Weiss ..........................
M. žaldokas ...................
E. Makutenienė.............
J. Didžiūnas....................
P. Beeis ..........................
M. Dobinis ....................
V. Pranaitienė ...............
Zablackienė....................
J. K. Navalinskienė . . . 
V. Vasikoniutė ...............
A. Skairus ......................
J. Buivydas ......................
P. Janiūnas......................
Geo. Jamison....................
Žukauskienė....................
Z. Tarvidaitė .................
Ig. Urbonas ....................
A. Peteriųtė ....................
V. J. Stankevičius .........
G. Stasiukaitis ...............

, Jonaitis ........................
S. Jasilionis............. ..
Emil. Jeskevičiutė ....
A. Pranaitis ....................
B. Paltanavičiutė ...........
M. Ražanskienė...........

Nominuoti į Alternatus:
B. šalinaRė...........
J. Bimba .............
J. Buivydas .....’ 

Pakalniškis . . •
Bovinas .........
Buknys ...........
Siurba .............
žaldokas .... 
Depsienė ....

W eiss .............
H. Jeskevičiutė . ..
V. Tauras ...........
Emil. Jeskevičiutė

Gilman ...........
Petkienė ............
Fulton ..............
Šolomskas ........
J. Senkevičius . 
Kazokytė.........
Bimba ..............
Dobinis ............

Valatka ..............
Ormanas............
Zablackas........
Sasnauskienė .. 
Skeberdytė . .. 
Nalivaika .... 
Krūtis............
Strižauskas .. 
Vitkus r........
Bepirščiutė .. 
Abekas ..........
Juška ..............
M. šolomskas 
Beeis...............
Potas ..............

M. Undžienė .... 
E. Bimbienė .... 
Mary Sinkevičiūtė 
A. Jonikienė .... 
J; P. Mileris . .. 
Wal. Stančikas . .
A. Zablackienė ...
K. Jankaitis........
U. Grigienė........
Geo. Jamison . .. 
P. Bokas ..........
J. Mockaitis ....
B. Makutenienė 
J. Ramanauskas 
S. Balčiūnas ... 
P. Višniauskas . .

M.

M.

M.

K

Raymond, Wash
Ir vėl 1,000 darbininkų 

Streikuoja
Rugsėjo 12 d. Raymonde 

ėjo j streiką 3 “Sawmills”
iš-
ir

22 12 kempių darb. Tas įmones kon- 
22| 
19

. . 16
. . 16
. . 15

. 11
. . 13
. . 13

. 12

108
99
85
68

32

30

28 
28 
27 
27 
26 
26 
26 
24 
24 
24 
22 
20 
19 
19 
19 
18 
18
16 
15 
15 
14 
14

13
13
12

. 11
. 9

.. 9
. 9
.. 8

valgio, d. Babičius 
paaiškino apie 
visiems bendrai 
karą ir fašizmą. Tai buvo
kus parengimas ir ačiū 
minėtoms draugėms, kad 
naudingą darbą atliko.

Sekamas parengimas
spalio 5 d. pas d. Šimkus. Ren
gia singeliai ir singclkos. 
bus skani vakarienė!

bus

Tai

A.L.D.L.D. 145 kp. rengiasi 
paminėt 20 metų sukaktuvių 
jubilėjų. Tam tikslui yra ren
giama vakariene spalių 13 d. 
Visi turi padirbėti, kad šis ju- 
bilėjaus a p vaikščiojimas atneš
tų kuodaugiausiai naudos.

Kuomet kalbame apie veiki- 
tai reikia pastebėti, kad

troliuoja Willapa Harbor Lum
ber Mills kom., kurią kontrol. 
magnatas Weyerhauser. šitaip 

j tai buvo su streiko priežas
tim: Girių darbininkai sugrįžo 
dirbti po to didelio streiko. 
Girių darbininkai daugiausia 
dirba po kontraktu. Jie prieš 
streiką padarydavo daugiau, 
negu dabar. “Fallers” ir “bu- 
ckers” dabar visai mažai te
uždirba. Kompanija nustatė 
tokius “skelerius”, kad jie pra
dėjo darbininkus labai apgau
dinėti ant micros.

Darbininkai apsiskundė uni
jai. Unija tarėsi su kompani
ja per dvi savaites ir negalėjo 
susitarti. Todėl rugsėjo 12 d. 
miškų darbininkai paskelbė 
streiką. Jie pastatė pikietą pa
lei “sawmills”, tada “saw
mills” darbininkai išėjo į sim
patijos streiką, tą patį padarė 
ir laivakroviai. Jie metė darbą 
sykiu su mumis ir paliko du 
laivu 
dabar

Čia darbininkai yra organi
zuoti 95 procentais, priklauso 
prie Sawmill Timber Workers 
Unijos—visi priklausom, kaip 
miškų darbininkai, taip tie, 
kurie dirba “sawmills” (lent- 
pjūvyklose). Dabar negalima 
pasakyti, kaip ilgai galės.šis 
streikas tęstis. Jau vakar pra
dėjo derybas, nežinom dar ko
kios bus pasekmės. Man at
rodo, kad streikas bus laime-

mą, 
yra smagu, kad kiti atsidavu
siai veikia. Bet yra ir tokių, 
kurie visai “paseno”, aptingo 
ir nė susirinkimų nelanko. 
Jeigu tie draugai nepasitaisys, 
tai lai nerūgoja, kuomet jie 
savo vardą pamatys laikrašty
je.

Amerikos darbininkams yra 
žinoma, kad šios unijos virši
ninkai m i n k š t o s i os anglies 
streiką atidėjo net 4 sykius, 
sakydami, kad minkštosios an
glies laukuose eina choasas, 
baronai bankrutuoja ir tuomi 
streiko jokiu būdu nedalaikys, 
o streiko nedalaikymas per ba
ronus būtų didžiausia saužu- 
dystė angliakasiams, nes tuo
mi visa industrija nueitų lyg 
po vulkanu ir angliakasiai 
“badu išmirtų” tokioje pasek
mėje.

Kad žemė nesudrebėtų min- 
kšotosios anglies laukuose ir 
angliakasiai neliktų “gyvi pa
laidoti,” Lewisas su savo leite
nantais “dirbo” švarką pasi
dėjęs. Kaip žinoma, šios ka- 

sulaikymas glūdėjo 
anglies stabilizacijos 
“Per ilgų metų suh- 

ą” Lewisui pasisekė,

nebaigtus krauti, kurie 
čionai stovi.

Miškų darbininkai padarė 
labai gerai, kad nepasidavė. O 
mes jiems padėsim laimėti. 
Jeigu bosai būtų apsidirbę su 
miškų darbininkais, tai paskui 
būtumėme ir mes gavę. Darb
daviai-visų antsyk neužpuola, 
ai e bando vienus nuo kitų at
skirti ir užpulti jiems (bo
sams) patogiu laiku. Bet jie 
čia nudegė nagus. Jeigu ir 
vėl bandys, ir vėl nudegs na
gus.

Dabar Raymond ir South 
Bend visi darbininkai priklau
so prie unijų. Tr Storų darbi
ninkai turi būti unijistai. Kuris 
storas nenori unijos kortos, 
tuojaus jį darbininkai pradeda 
boikotuoti.

Los Angeles, Calif
Svarbesni Nuotikiai

Prieš Karą Ir Fašūzmą Lie
tuvių Skyrius auga ir stiprė
ja, įtraukdamas į savo tarpą i 
didesnį skaičįų narių. Yra pri
imtas geras būdas, kad sykį į 
mėnesį yra rengiama vakarie
nė, kur visos pajamos skiria
ma rėmimui kovo^ prieš karą 
ir fašizmą, nes visas išlaidas 
padengia tos ypatos, kurios 
rengia tokią vakarienę. O tas 
vakarienes rengia iš eilės liuo-

Tik ką sugrįžo iš ilgos “va- 
kacijos” d-gai šireikiai ir Bak
šys. Jie važinėjo po viduri
nes valstijas — Chicagoj ir 
apielinkėj. Seniaus šireikiai 
su Bakšiu turėjo viešbutį ir 
buvo rėmėjai darbininkiško 
judėjimo. Ypač d-gė Šireikic- 
nė gerai darbavosi. Kokį už
siėmimą dabar turės, dar neži
nia. Bet ką jie neveiks, 
tikimės, kad visada bus 
bininkiškame judėjime.

mos 
dar-

susi-L.D.S. 35 kuopa savo 
rinkime 4 d. rugs, nutarė pa
aukoti $2.00 iš iždo ir $3.00 
suaukavo nariai, viso $5.00, 
L.D.S. 50-tai kuopai Philadel- 
phijos, kuri labai tapo nu
skriausta.

Tai geras pasielgimas ir 
graži parama broliškai kuopai.

Koresp. M. P.

įstatymas žinoti, koks jis yra, 
kurio gavimui Lewisas buvo 
pastatęs ultimatumą valdžiai, 
jeigu nepraveš, tai jis išveda 
streikai! visus minkštosios an
glies kasėjus, pagal priešų šio 
įstatymo aiškinimą ir kuris es
antis jau įstatymu, “išgelbėjo” 
industrija nuo “susmukimo” ir 
anglk. nuo “pražūties”, Lew
iso aiškinimu. Kad bent kiek 
su juo susipažinti, bandysim 
per jį perbėgti. Citatų pada
ryti neįstengsim, nes viskas yra 
taip ištęsta ir reikėtų daug 
vietos užimti dienraštyj. Pa
sitenkinti gausim tiktai liuosa 
kalba, štai, kaip jis išrodo:

Įstatymas išleistas tam, kad 
padaryti pastovumą industri
joj; kad suteikti kooperatyviš- 
kumą rinkoj; kad aptaksuoti 
anglį; kad anglies produkcija, 
paskaidymas ir naudojimas bū
tų naudingas šaliai; kad užtik
rinti industijos nežlugimą ir 
dar pora menkniekių.

Kad šis įstatymas būtų pri
žiūrimas ir pildomas, šalies, 
prezidentas paskirs komisiją iš Į 
penkių ypatų, kurioms bus m o-1 
karna po 10,000 dol. metams 
ir ji bus iš žmonių, visai ne
turinčių jokių kasyklų, nei fa- 

angliaka- j brikų, net nei Šerų jokioj in
dustrijoj. Prie tos komisijos 
bus pridėta kita komisija, susi
dedanti iš vienos ypatos su to
kia pat alga, kuri bus. kaip 
apgynėjas anglies naudotojų. 
Industrija bus išdalyta į 23 
distriktus. Kiekvienas distrik- 
tas turės savo boardą, iš an
glies baronų susidedantį, kuris 

Išspausdintas visas vadinsis “kodo boardas” ir ku- 
nuo a iki z, • kuris ris sykiu su valdžios komisija

tastrofos 
Guffey 
biliuje. 
kų darbą” Lewisui pasisekė, 
pasak jo paties žodžių, suor
ganizuoti angį, “užtarėjus”, 
kongresmanus ir senatorius, ku
rie ir iškepė šį įstatymą, kuris 
“išgelbėjo” anglies baronus 
nuo bankrūto, nuo nežmoniš
kos kompeticijos rinkoje ir da
vė “didžią pergalę” šios uni
jos viršininkams ir “neįkainuo
jamus. laimėjimus” 
siams. Dabar šios unijos vir-' 
šininkai išdidžiai švenčia per-, 
galę ir muilina akis angliaka-, 
siams.

UMWA “Journal” už rugp.; 
1 d., ištisai visas pašvęstas i 
šiam “laimėjimui” ir pilnas i 
“didvyrių” paveikslų ir gelbė
jusių Lewisui kongresmenų ir 
senatorių, 
įstatymas 
yra toks“ ilgas, kad kaip tik
tai sutelpa ant abiejų pusių 
jaučio odos ir kuris prilygsta 
prie diegelio vežimo kratinio 
galvijams. Peržvelgus šį įsta
tymą, 
Lewiso ir manai: tai tik tas 
mūsų vadas yra “įtekmingas ir 
galingas”, kad,. palyginamai, į 
tokį trumpą laiką, bėgyj kelių 
mėnesių, “privertė” valdžią to
kį mišinį iškepti ir nei vienas reikia nepamiršti, 
nesusirgo nervų liga, žinoma, įstatyme kalbama ir apie ali
ne vienam yra žingeidu šis gliakasius, jų reikalus.

nustatys anglies minimum kai
ną. šis boardas ir bus dideliu 
vaktuotoju baronų, kad jie ne
pradėtų nustatytą kainą laužy
ti, “skebauti” rinkoj (pagal

Darbininkams bus valia or
ganizuotis, turėti savo svėri- 
kus ir kolektyviškai derėtis su 
baronais. Prezidentas paskirs 
tris y patas, kurios riš angį, su 
baronais “nesusipratimus” ir 
vadinsis “darbo boardas”. Ta 
komisija išklausys angį, skun
dus ir perleis anglies komisi
jai (£oal Commission) ir bile 
šalies aukščiausiam teismui, j 
bet neturės nieko veikt klau-į 
sime per 60 dienų. Po tiek: 
dienų galės darbininkams pa
tart, kad taikintųsi su darbda
viais ir viskas. Bet baronams , 
kelias yra atdaras ir nesiskai-; 
tyt su šiuo įstatymu, neprigulė
ti kodeksui. ‘Visi baronai bus 
aptaksuoti po 15 centų už to
ną anglies. Bet kurie bus ko
dekso nariai, tie gaus taksas 
atgal 90 nuošimčių. Tai toks 
yra tas įstatymas, už kurį Lew
isas “daug vargo padėjo”.

Na, tai kiek iš šio įstatymo 
bus naudos darbininkams? 
žiūrėkime gerai prisikišę, ar 
įmatome bent k<ą ? Ne, nieko 
nelaimėjo darbininkai. Kal
bama, kad bus duota laisvė or
ganizuotis ir kolektyviai tartis 1 
su darbdaviais. Bet ar prieš 
išleidimą šio įstatymo tas ne
buvo galima daryti ? žinoma, j 

I kad taip. Kur darbininkai oi’-j 
j ganizavosi ir kovojo, ten ir to- ■ 
kias teises turėjo. Veikiant iri 
šiam Įstatymui, kur darb. bus 
išgverę, tinginiai del savo nau
dos, ten taip lygiai, kaip ir 
pirmiau, jų niekas nevers or
ganizuotis. O kad “įstatymiš
kai” bus kontroliuojami baro
nai 1‘ihkoj, tai taip lygiai an
gliakasiams jokios naudos iš to 
nebus, nes yra privatiškas ba
ronų reikalas, nuo kurio angį, 
iš tolo vejami. “Dideli didvy
rių laimėjimai” yra nevykusių 
vadų smožytu kepsniu, kuriuo- 
mi susipratę darbininkai nega
li pasinaudoti ir nepriimtinas 
abelnai visiems darbininkams.

džios mums niekas neduos, jei
gu mes patys tuomi nesirūpin- 
sim. Už tuos dalykus turime 
sunkiai neatsidėdami kovoti. 
Darb. yra lemta laimėti, tiktai 
sukruskim. '

Požeminis

Cliffside, N. J.
Pasekmingos Prakalbos

Rugsėjo 9 d. čįonai buvo su
rengtos prakalbos del drg. J. 
Mažeikos. Publikos susirinko 
daug, mat, visi interesavosi 
dabartine Lietuvos padėtimi ir 
Lietuvos darbininkų gyvenimu, 
taipgi norėjo išgirsti apie tą 
Lietuvių Išeivių Kongresą, ku
ris įvyko Kaune.

Drg. Mažeika plačiai aiški
no apie visą Lietuvos darbinin
kų gyvenimą, kaip Lietuvos 
fašistinė valdžia darbininkus 
smaugia ir išnaudoja, net ar
šiau, negu kadaise Rusijos ca
ro valdžia. Kalbėjo apie Kau
no Kongresą, kuriame mūsų 
darbininkiški delegatai turėjo 
kovoti, kad gavus balsą. Aiš
kino apie Lietuvos politinius 
kalinius ir apie kitus svarbius 
dalykus.

Publika labai ramiai ir gra
žiai užsilaikė ir klausėsi pra
kalbų. Buvo renkamos aukos 

1 Lietuvos politiniams kaliniams 
ir surinkta $7.50. Aukavo šios 
ypatos: po dolerį aukojo O. 
BokuUilis, F. Jucius, K. Grei- 
nas ir G. Stasiukaitis; po 50 
centų, S. Rusgis, Rusgienė ir 
M. Mažeika; po 25 centus: J. 
Janulienė, P. Bakunas, J. Pe
čiulis, A. Bakunienė, K. Ste
ponavičienė, R. Gareckis. Ta
riu ačiū visiems aukotojams.

DarbusApie

taip ir čia, 
mažai uždirba, 
uždarbio negali 

Daugiausia dirba

ku-Kaip visur, 
rie dirba, tie 
kad iš to savo 
pragyventi,
merginos, užima vyrų vietas ir 
gauna mažiau atlyginimo, ne- 

Daugiausia dabar

įgauni simpatijos” link ; Lewiso aiškinimą, kad ubagais 
neišeitų). Įstatyme yra ir dau
giau faktų, del ko tas įstaty
mas reikalingas ir kaip jis bus 
tvarkomas, bet čia visų nesu- 
žymėsim, kaip sakiau. O gi, 

kad šiam

Nežiūrint, kaip vadai tuomi 
džiugina darb., vienok jiems j gu vyrai, 
kitoniškos išeities nėra, kaipo 1 gamina karo reikmenas ir da- 
tiktai stoti kovon su baronais , bar pradėjo smarkiau dirbti, 
už savo reikalus.
talistiniai įstatymai, nors ir sy
kiu gaminti su darb. “vadais”, 
naudos darb. neduos.
lemia viską tiktai. Kad gaut karo Afrikoje. Todėl šita For- 
darb. naudingus įstatymus, rei-1 do dirbtuvė pradėjo smarkiau 
kia turėti darbininkišką vai-‘dirbti.
džią.* O darbininkiškos vai-Į

Joki kapi-1 Mat, artinasi naujas karas. 
■ Čia taipgi randasi Fordo dirb- 
' tuve, kuri turi daug užsakymų 

Kova del Italijos, kuri rengiasi prie

G. S.MELODRAMATIŠKA OPERETE “TAMYLA”
ww.

Pirmu Kartu Bus Vaidinama Brooklyne. Stato Scenoj Aido Choras
Pernai “Tamyla” buvo perstatyta kaipo drama, gi dabar ji perdaryta j operetę. Yra 13 dainų; 3 mišraus choro, 2 merginų choro, 

4 duetai, vyrų kvartetas. Eiles parašė Aidietis, muzika B. šalinaitės.

SEKMADIENĮ

SPALIO

OCTOBER, 1935 
O

WM NORRIS
ORKESTRĄ

O

Durys atdaros
3 vai. po pietų 

G
Lošimas prasidės
4:30 vai. po pietų

Labor Lyceum
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

ĮŽANGA YPATAI

Vien tik šokiams 
40 centų 

Sėdynes rezervuotos

Kviečia Visus
AIDO CHORAS.

‘šiame paveiksle yra visi žymesni operetės Tamylos vaidintojai*. Aldona Kliiniutė-lamylos rolėje; Pranaitienė, motinos i oloje;
J. Nalivaika, tėvo rolėje;\J. Juška-Lakrašo, Tamylos pirkiko; J.Judžentas-Kainilų Kunigo Marąbuto ir N. Pakalniškis Arabo 

' Aklio rolėje> Mažesnėse rolėse: M. Sinkevičiūtė, A. Pakalniškienė, A. Mason ir kiti aidiečiąj.
i • ■ v i * ! ’ *' ‘ ‘ ' ______________...... ____ 1___________________________•_______________________
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Puslapis Aštuntas

Į NEW YORKO IR AP1EL1N
Taksai Ani PirkĖnįyVakarienė-Koncertas

Tel STagg 2-5043Notary Public
R

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST..(rampos Žinutė*;

L. Kavaliauskaite

b

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Mo
bile 
Hit- 
paf

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

iki 10 centų bandukę. Pabran
go kiaušiniai, sviestas ir kiti 
maisto produktai.

turėti sukeltą
Taip vadinamais
sais $6,500,000. šviesos ir gaso 
$18,000,000. Viso iš biedniokų 
bus surinkta $<89,500,000.

SUSIRINKIMAI
LOS 1-mos Kuopos Reikalai

Operetes “Vestuvės Pušyne” ko
misijai turės susirinkimų pirmadie
nio vakare, 6:30, rugsėjo (Sept.) 23, 
“Laisvės” raštinėj. Visi komisijos na
riai būtinai turite dalyvauti ir nesi- 
vėluoti.

l.DS 1 kuopos pirm., J. Gaitis.

Majoras LaGuardia planuo
ja tęsti “sales tax” ir ant to-

jau atvi
rai kalba, kad jie turės pasi- 

30 tikimasi 
$65,000,000.

Operetės “Tamylos” prakti
kos eina jau pilnu smarkumu. 
Praktikose būna pilna svetai
nė aktorių ir aktorkų ir kiek
vienas iš jų stengiasi išmokt 
savo roles ir dainas kuogeriau- 
sia.

Iš “Tamylos” Praktikų Rengiamas Milžiniškas 
j Prieškarinis Mitingas

Kada Italijos fašistai su 
jssoliniu priešakyje grasų 
i dieną užpulti Ethiopiją, o 
leris pulti Lietuvą, tuo
kartu darbininkai nesnaudžia, 
bet protestuoja prieš karą. 
Trečiadienį New York o Komi
tetas gynimui Ethiopijos ne
priklausomybės šąukia masinį 

! mitingą didžiojoj Madison 
. Square Garden svetainėj. Jau 
' yra pasižadėję kalbėti žymūs 
kalbėtojai. Tikimasi, kad tas 

I mitingas bus viena iš didžiau- 
Į siu demonstracijų .

Amerikos Lietuvių Darbi-1 
ninku Literatūros Draugijoj 
apvaikščioja savo gyvenimo 20 į 
metų sukaktuves. ALDU) 1 j 
kuopa, paminėjimui to jubilė-i 
jaus rengia skanią vakarienę.1 
Įvyks šį sekmadienį, 22 rūgse-1

Majoro Komisijos Tyrimui 
Harlemo raportas sako, kad 
ten randasi labiausia nesani- 
tariškos sąlygos. Tai]) antai, 
viename bloke ant Lenox Avė. 
rasta 3,871 gyventojai, kur del 
t) ra ūgių rendų ir del didelės 
biednystės gyvena net po 6 
žmones vienam kambaryje.

Penktadien., Rugs. 20, 1935

LORIMER - RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Syki Atsilankę 

Persi tikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

J. Juška,
“Tamylos” režisierius.

Daugiausia darbo praktiko
se turi režisierius J. Juška ir 
kompozitorė B. šalinaitė. Re
žisierius mokina aktorius loš
ti, judėti, pasakyti gražiai žo
džius ir nuduoti jų prasmę. 
Kompozitorė gi mokina dai-

Hunter Kolegija leido su- 
g r į ž t i mokyklon penkioms 
prieškariniams studentams tik 
po to, kaip jie padarė kolegi
jai ištikimybės priesaiką. Ta- 
čiaus po to du iš penkių pa
tys pasisakė šiemet nedalyvau
sią mokykloj. Studentai kovo
ja prieš tą ištikimybės priesai- 3

V’u noj Boverės valgykloj 
,tap<5 nušautas Nicolo Gruppo- 
se, žinomas smulkiųjų gengs- 
terių tarpe. Į ji paleista šūviai 
jam pasikėlus iš kėdės ’pasvei
kint du pažįstamu. Grupposo 
gyveno 451 Avenue Y, Brook
lyno. šovikų nepagavo, nors 
buvo būrys liudininkų to įvy
kio.

3
3 
3
3

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 6 kambariai. Yra 

visi įtaisymai, šiltas vanduo, elektra 
ii* gasas. Kambariai galima mptyt 
bile laiku diena ir vakare. Kreipkitės 
sekamai: 525 Warwick St., Brooklyn,

ROBERT

(223-225)

barmah

LIPTONjo, 7:30 vakaro, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Vakarienei perkant 
iš anksto tikietą 65 centai, 
prie durų—75c., o vien tik šo
kiams 25c. Draugai padalytų 
gerą sau ir rengėjams, kad 
pasipirktų tikietus nelaukę pa
skutinės dienos.

Penkiolikos mėnesių berniu
kas rastas pasismaugęs vigėje. 
Motina paguldžius dvinukus, 

j buvo prasišalinus dvidešimčiai 
minučių. Sugrįžus, rado vieną 
vaikutį patekusį galvute viges 
aptvaran ir vaikutis jau buvo 
miros, kada pribuvo ligonveži- 
mis.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DA IMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
3 ]!|$ Įvykiams

Dovanos
K }•]-

šokiai;

su draugais bei draugėmis pa- stracijo

kitokių

Trakiškis.

Brook i.y ne
ita rei vinių

Pripažinimo Projektų Darbi 
ninku Unijos.

sikalbėti ir pasilinksminti.
A. J. M.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių,

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 6 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y,

pekuliacija. Basi-,' 
Amer. trūksta) 

Yorke nutarta i 
kainas pakelti nuo 7!

kio dydžio, 
kio 
ma.
maliavoju 
riom spalvom.
STOKES
kam p. Broadway

s Queen 
antra- j pataisymui paskirta

J mą” naziams, po to, kaip teisė
jas Brodsky pasmerkė nazius 
ir. išteisino 5 Bremeno demon- 

dalyvius. K o n f e r e n c i - 
pasveikino

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
Šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

grieš Chas. K warren orkestrą.
Visi kviečiami dalyvauti šia

me parengime. Turėsite progą

Rengimosi karui 
ne ryškėja. Vakar 

vienu oi ik o;

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Pon nsyl van ia v i ešbuty j e 
kusi Amerikos vengriškų 
dų konferencija pasiuntė 
tiką valstybes sekretoriui Hull

L. Ka- 
ir dau- 
trumpų

ja entuziastiškai 
■ Brodskio žygį.-

ves* 
pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 

su

PAJIEŠKOJIMAI
Jeigu kas žinote, kur randasi 

ANTHONY PRASKEVICH, arba jei
gu jis pats patėmys ši pajieškojimą, 
malonėkite rašyti sekamai:

E. P. c-o “LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Projekty Unija Veikia
WPA projektų darbininkų 

unija parodo didelę veiklą ir
1 sumanumą pravesti savo dar- 
! bus. Vedama masinė kampa
nija įtraukimui tūkstančių be
darbių, dabar pervedamų nuo 
pašalpos į WPA darbus, į uni
ją. Vakar vienu vakaru turė
ta 10 susirinkimų skirtingose 
miesto dalyse.

Sykiu jie kelia ir reikalavi
mus :

Unijinių algų WPA projek
tuose. ,

Mažiausia trim dienom dar
bo lavintiems darbininkams.

Po penkis dolerius j dieną ir
nuoti ir dainuojant šokti. Dai- ' keturių dienų į savaitę nela- 
nų operetėj yra 13-ka ir visos i vintiems darbininkams.
gana gražios. Dainos solistams, ' Lavintiem darbininkam turi 
duetams ir chorui. Matyt, kad duot darbus jų amatuose.
mūsų kompozitorei B. šalinai- i 
tei šiuo sykiu labai gerai nusi
sekė pagaminti operetės dai
noms muziką.

Darbas del operetės eina 
ne tik praktikose, bet ir už 
praktikų: draugė Zablac.kienė 
ir jos draugės siuva aktoriams 
ir aktorkoms arabiškas drapa
nas. Reiškia, laike lošimo bus 
pilna estrada aktorių ir aktor
kų su arabiškomis drapanomis. 
Reiškia, rengėjai ir aktoriai 
smarkiai dirba ir nori atidaryti 
žieminį dailės sezoną gražiai 
sulosiant operetę “Tamylą.”

Būtų labai smagu, kad! 
Brooklyno ir'apiclinkės publi-' 
ka pasipirktų po “Tamylos” 
įžangos tikietą ir tuomi paaks- 
tintų dar prie smarkesnio dar
bo rengėjus ir aktorius. I

“Tamylos” lošimas įvyks 61 
dieną spalio (Oct.), Labor 
Lyceum svetainėj. Įžanga 50c, 
75c, ir šokiams 40c.

Menininkas.

Ką Duos Alkaniems 
; Vaikams? >

Programą pildys pagarsėjęs!
Raudonos žvaigždės Sekstetas 
iš Elizabeth, N. J., ii

! valiauskaitė. Tikimasi
' giau dainininkų. Bus
prakalbų.

Po vakarienės bus

Ar Norit Išrinkt 
Saviškius?

Trys žymūs Tammany 
vadai prakišo pereito 
dienio nominacijų balsavimuo-’ 00()> c'(- papbtus karo kalbom 
se. Jais yra: Dave Mahoney, į prasiJej0 jT 
aldermąnas 1-mam distriklo t<si‘gina,^ būk 
John E. Sheehy, assemblima-11., j h. V 1 C U i Ų 
nas 15-tam distrikte; ir 1 duonos 
Solomon Goldonkranz, vadas i 
8-tam distrikte. Bet Tammany' 
grupė vis vien pasiliko stipri. 
Jų reguliariai tikietai pilnai 
praėjo Bronxe ir Rich monde. 
Samuel Leibowitz, kuris kan
didatavo į distrikto prokurorus 
Kings apskričiui ant neprigul- Į 
mingo tikieto irgi pralaimėjo.

¥ Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
| PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS g 
S Senai dirbąs graborystės pro- S 
S fesijoje ir Brooklyno apielin- r 
o kėj plačiai žinomas. Tik dabar § 

atidarė savo ofisų ir patarnauja g
gf balsamavimu ir palaidojimu C 
8 mirusių. g

I Veltui Chapel Šermenim i 
« Parsamdo automobilius Serme- p 
ft nims, vestuvėms, krikštynoms ¥ 
» ir kitokioms parems g
ft šaukite dieny ar naktf P

| 423 Metropolitan Avė. s 
ft Brooklyn, N. Y. 8

grupių ir
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
■r padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

jvai-

JONAS
512 Marion St., 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-6191

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Prasidėjus mokyklų sezonui, 
mokyklose vedamas vaiku 
sveikatos tyrimas. Atradus vai
kus ne pilnai sveikais, bus pa
siųsta tėvams pranešimas, kad 
jie turi pataisyti arba bent 
pradėti taisyti vaikų sveikatą 
iki 1 lapkričio. Jei lig to laiko 
tas nebus atlikta, tėvai bus 
šaukiami pasiaiškinti. Bet kas 
bus daroma iš valdžios pusės 
pataisymui vaikų sveikatos, 
jog jų sveikata netaisyta tik 
dėlto, kad tėvai biedni ? Į tą 

| atsakoma sekamai:
“Mokytojai sodins neprigir

dinčius ir neprimatančius vai
kus tose vietose, kur jie galės 
geriau girdėti ir matyti, o ne- 

i damaitintiems ; vaikams duos 
! speciales instrukcijas.”

Ka manote, tėvai-motinos ? 
Ar ne laikas būtų pareikalauti 

' akinių, gydymo ir sveiko mais
to?

Kas nežino, kaip malonu I * --------- i----------
būtų turėti valdžioje saviš- (Jyyby Mėgėjams 
kius, kurie paremtų mūsų rei-1 °. j *
kalavimus pašalpos, žmoniš
kesnių algų ir darbo sąlygų, 
arba užtartų mus areštuotus 
pikiete ar kur kitur kovojant 
už geresnį būvį. Gi mes galime 
išsirinkti saviškius. Tai kas, 

. buržuazinės partijos turi 
inilionierių paramą ir visą ma
šiną savo rankose, bet mūsų 
daug. Viskas ko reikią, tai 
daitbo, kad supažindinti žmo
nes su mūsų programa.
? Tuo tikslu williamsburgie- 
Čiai turės paradą šį vakarą, 20 
rugsėjo. Prasidės prie Ross ir 
division. Baigsis ant Grand 
Si. Extension prie Bridge 
Plaza.

Tai bus sykiu ir pasitikimas 
Komunistų Partijos 6-tos Sek
cijos puikios organizatorės ir 
kovotojos, Marios Stone. Jinai 
ką tik sugrįžo iš Sov. Sąjun
gos, kur ji buvo delegate Ko- 
mintemo Kongrese. Tai bus 
jos pirmas pasirodymas po su
grįžimo. Jinai yra 14-to Dis
trikto kandidate į assembli- 
manus ir ji bus vyriausia kal
bėtoja šioj demonstracijoj.

Kad ir nelabai įdomus kai 
I kam tas produktas, grybas, 
bet vistiek šiokia-tokia “dievo 
dovaną” ir kaip pridedi į juos 
gabalą bekono ir kitko, tai ir 
padaroma neprastas prismo- 
kas užganėdinimui pilvo. O 
svarbiausiai tas, kad dabar jau 
grybų galima gauti už dyką, 
tik netingėki nuvažiuot į miš
ką prisirinkti jų.

Aš, kaip nedirbu, tai kele
tą. kartų pasigrybavau; pir
miau mažai rasdavau, bet va
kar, .tai jau prisirinkau pilną 
“šapenbegį”.

Taigi, draugams bedarbiams 
patariu, kas mylit grybus, va
žiuokit grybauti, nes jau “kel
mučių” sezonas!. Važiuokit Ja
maica treinu iki 212 St., pas
kui kairėn, ntiškan ir jau 
“murmukai”. Aš ne tik grybų 
radau, dar ir čerapoką nemažą 
radau ir porą gyvačių, iš jų 
vieną pasigavau ir parsinešiau. 
Seniau girdėjau, kad gyvatė 
gera “liekarstva” (Maikio Tė
vui), tai kad kam reikalinga, 
tai atiduosiu.

Ar Ažlikot Savo Pareigų?
“Daily Workerio” finansi- 

jniame vajuje New Yorko dis- 
triktas stovi pirmutinis. Iš su-;

$17,771, ) New j 
visą 

daug 
kad !

keltų iki šiol 
York as yra davęs veik 
$10,000. Tačiaus dar 
trūksta, turint omenyje, 
New Yorko distriktas -užsidė
jo. sukelti $30,000 arba pusę 
visos kvotos. Daugelio Komu
nistų Partijos vienetų visi na-; 
riai aukojo po dienos uždar
bį. Draugai KP simpatikai 
prašomi padėti pravesti vajų.

Įdomus Vakarėlis Svarbaus 
Kompartijos Vieneto

Taip vadinamas Chemical 
Concentration (Kompartijos) 
vienetas 23-čias (priklausąs 
Sekcijai 6-tai) ruošia gražų 
vakarėlį, šeštadienį, rugsėjo' 
21 d., kai 8 vaL, 125 Boer.um 
St., Brooklyn. Bus suvaidinta 
proletarinė drama. Pelnas ski
riamas “Daily Workeriui.” ši 
Kompartijos kuopele atlieka 
labai svarbų darbą svarbioj 
pramonėj, todėl reikalinga jį 
paremti. Kviečiami atsilanky
ti.- kurie tik galite.

TUOJAU UŽSISAKYKITE PARENGIMAMS

SOVIETŲ SALDAINIŲ
PADARYTOS IŠ VAISIŲ IR MEDAUS 

■ I
Kaina nuo 35c iki 40c Svaras

Už tą kainą draugijos parduoda perkantiėm po 
svarą ar mažiau. Gi draugijom perkant, nema
žiau kaip 5 svarus, kaina daug žemesnė ir pa
rengimuose galima ant saldainių gerai uždirbti.

Del platesnių informacijų kreipkitės:

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn,

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

WILLIAMSBURGHEs
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

hm Grand Street i
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 
nuo

1 iki 4 kasdien, Seredomls Ir Snbatomia
6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nno 10 iki 12 vai. it rytu

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

purėm, krikėtynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

_____ Brooklyn, N. Y.

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Tcl. StaRR 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 Avenue

Brooklyn, N. Y.

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, 
Mėšlažames Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo 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. 
O sekmadieniais 9 

MES KALBAME

iki f 8 P. M. 
iki 3 P. M. 
LIETUVIŠKAI




