
KRISLAI
Džiaugsmo Sriove.
Vienybes Bankietai.
Ispanijos Gaisrai.
Per Akis Meluoja.

Praktikoj vykdomas draugų 
opozicionierių vienijimasis su 
A. L. Darbininkų Literatūros 
Draugija suvirpino broliško 
džiaugsmo sriove mūsų kuopas 
ir draugijas visose kolonijose.

Tą džiaugsmą draugai iš 
abiejų pusių išreiškia, rengia
mais bendrais vienybės bankie- 
tais.

Geriausios jiems dvasinės ir 
medžiaginės kloties!

Kurie draugai iš opozicijos 
tuojaus vienijasi su ALDLD 
kuopomis, tuom paskatina ir ki
tus greičiau vienytis.

Be atidėliojimo stodami į vie
nybę, jie paveikia ir į tuos, ku
rie dar svyruoja.

Nuo greito apsivienijimo te
gali tik laimėti mūsų visų ben
dras revoliucinis judėjimas.

Lietuvių klerikalų laikraščiai 
pilni demagogiškų verksmų ir 
keiksmų prieš Ispanijos komu
nistus, socialistus ir kitus Liau
dies Fronto žmones. Kunigai 
kelia prieš juos skandalą, kad, 
žiūrėkit, raudonieji “desėtkais” 
deginą bažnyčias ir vienuoly
nus! Bet ar dingtelėjo kuni
gams galvon, kad čia gali būt 
jų pačių sėbrų, Ispanijos fašis
tų provokacinis darbas?

šį klausimą dalinai atsako 
Ispanijos vidaus reikalų minis- 
teris Amos Salvador, kuris nė
ra nei komunistas nei socialis
tas.

Kovo 11 d. jis pareiškė, kad, 
pav., Vallecas’e riaušes su gai
srais sukėlė “neatsakomingi 
jaunuoliai, nepriklausą jokiai 
politinei partijai (?)” ir kad 
tuos jaunuolius įkvėpė daryti 
tokius žygius “provokatoriai 
agentai karaliaus valdžios su
grąžinimo.”

O jie savo darbus primetinė- 
ja “raudoniesiems,” idant su- 
kurstyt religinius žmones prieš 
Liaudies Frontą, prieš demo
kratinę santvarką ir už karū
nuoto fašizmo įvedimą Ispani
joj.

S. Laisvietis.
Teko matyti Lietuvių Skautų 

organizacijos išleistą anglų kal
boje reklamos knygutę. Knygu
tė spausdinta 1933 metais Vil
niaus spaustuvėje, Kaune. Skau
tai yra Smetonos fašistinės val
džios kontroliuojami, štai kaip 
toj knygutėj rašoma apie Lie
tuvos valdžios formą:

“Lietuva yra nepriklausoma 
demokratinė respublika. Vyk
domąją galią turi respublikos 
prezidentas, ministerių kabine
tas ir seimas. Visi Lietuvos 
piliečiai, nežiūrint lyties, tau
tybės bei religijos skirtumų, 
yra įstatymiškai lygūs; nėra 
klasių. Visiems piliečiams užti
krinta neliečiamybė asmens, 
namų ir susirašinėjimų ir lais
vė tikybos, sąžinės, spaudos, su
sirinkimų ir organizacijos.”

Minime, kad knygutė išleista 
1933 metais—už 5-kių mętų po 
fašistinio perversmo; bet giria
si, kad pilniausia laisvė esanti 
Lietuvoj! Knygutė išleista po 
valdžios prižiūra, tos valdžios, 
kuri smaugia Lietuvos liaudį, 
bet pasauliui giriasi, būk Lietu
voj yra ir spaudos laisvė, ir žo
džio laisvė, taipgi ir susirinki
mų ir organizacijos laisvė!

Taip meluoti per akis tik fa
šistai tegali.

J. Or manas.
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Draudžia Darbininkų 
Išstojimus Ispanijoj

MADRID, kovo 14.—Ispa
nijoj ministeris pirminin
kas M. Azana, kairysis res
publikonas, uždraudė komu
nistų ir socialistų vadovau
jamas demonstracijas prieš 
fašistus; taipgi draudžia 
lauko ūkio darbininkų išsto
jimus delei žemių atėmimo
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Darbininkai Visų Saliui 
Vienykitės! Jūs Nieko
N e p r a I aimčsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesito 
Pasaulį!
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekm idienių

Tūkstančiai Ispanų Dar
bininkų Lydėjo Fašistų 

Nušautų Policininkų
MADRID, kovo 14. — 

Tūkstančiai komunistų ir 
socialistų maršavo laidotu
vių demonstracijoj, kuomet 
buvo į kapus lydimas kūnas 
policininko J. Gisberto, kurį 
nušovė fašistai pereitą ket
virtadienį.

Gisbert buvo paskirtas 
kaip asmens sargas socialis
tui seimo atstovui Jiminezui 
Asuai. Fašistai taikė nu
šaut J. Asuą, bet jo vietoj 
nušovė jo sargą.

Po laidotuvių taipgi buvo 
padaryta demonstracija ga
tvėse su šūkiais: “Šalin fa
šizmą ! Mirtis reakcinin
kams!”

Pranešama, kad šie de
monstrantai sudeginę ir fa
šistų laikraščio “Nacion” 
leidyklą.

WPA Streikieriai Apsi
gyveno Wis. Seime
MADISON, Wis., kovo 14. 

—Šimtas WPA viešųjų dar
bų streikierių dar tebegyve
na Wisconsin valstijos sei
mo rūme. Kai kurie su 
savo reikalavimais atkelia
vo net 150 mylių.

Gubernatorius LaFollette 
savo rinkimų prakalbose 
sakydavo, kad “ateikite į 
valstijos sostinę Madisoną, 
jeigu negaunate, ko jums 
reikia.” Dabar streikieriai 
reikalauja, kad jis vykdytų 
savo prižadą.

Gubernatorius kol kas da
vė tik $30 pasipirkti maisto 
streikieriams, a p sigyvenu- 
siems seime. Valstijos žem
dirbystės vyriausybė žada 
jiems kelias bačkas sūrio.

________________________ 4.------

Hitleris Sakosi Esąs 
Atsakingas tik “Dievui”

MUNICH, kovo 14.—Na- 
zių masiniame mitinge Hit
leris užreiškė, kad Vokietija 
už savo veiksmus atsako 
“tik dievui ir sau pačiai;” 
todėl, girdi, ji nesutiks, kad 
ją kitos šalys “tampytų” po 
tarptautinius teismus-tribu- 
nolus.

Taip Hitleris atsiliepė į 
Tautų Lygos Tarybos pa
šaukimą, kad Vokietija at
siųstų savo atstovus į Ly
gos Tarybos posėdį Londo
ne, kur svarstoma skundas 
Francijos ir Belgijos del to, 
kad Vokietija sulaužė Ver- 
salės ir Locarno sutartis, 
pasiųsdama nazių armijas į 
Rheino upės sritį.

Sakoma, kad Hitleris su
tiktų siųst į Londoną savo 
atstovus tik tokiame atsiti
kime, jeigu Vokietija nebū
tų šaukiama kaipo kaltinin
kė, o tik kaip lygi su lygiais 
pasitarti.

iš dvarininkų. Bet, supran
tama. darbininkai nepaisys 
tų uždraudimų.

ŽINIOS Iš LIETUVOS

Streikai Kaune
(Nuo Mūsų Specialio 

Korespondento)

KAUNAS. — Akmentašiai 
tebestreikuoja. 26. II norėjo 
pradėti dirbti kalviai, bet ak
mentašiai, išvertę duris, kalvius 
nuo darbo nuėmė. Streikuojan
tieji išsirinko streiko komitetą, 
kuris visą streiko vadovybę ir 
pasiėmė į savo rankas. Tarp 
kitko, komitetas ėmė rūpintis 
tais streikuojančiais, kurių šei
moms gręsia badas. Streikuo
jančių tarpe didelę įtaką turi 
komunistai, išplatintų atsišau
kimų nedrįsta rinkti ir drasky
ti nė technikai (kurių vienas 
žvalgybininkas) nė vedėjas. 
Valdyba jau esanti siūlius pa
kelti atlyginimą už 1 kub. met
rą 20 litų (bet nebemokėti 3-jų 
savaičių pašalpos).

26. II. Sustreikavo vanden
tiekio ir kanalizacijos darbų 
darbininką i (Vidūno-Basanavi- I narių.. 
čiaus alėjų susikirtime)—viso 
virš 150 vyrų. Reikalauja 
darbo savaitę iš 6-šių dienų su
mažinti į 4-rias dienas ir palik
ti tą patį uždarbį. O pinigus 
išmokėti reikalauja ne pirma
dieniais—kaip ligišiol, o šešta
dieniais, kaip visur.

šiomis diėnomis sustreikavo 
ir bedarbiai kasą kalno šlaitą 
Šermukšnių gatvėj; streikuoja 
virš 50; reikalauja sutrumpint 
savaitę į keturias dienas ir pa
likti tą patį atlyginimą; be to 
neišskaitinėt anksčiau duotų sa-

Nariy, Lenky, Japonų 
Štabai prieš Sovietus

WASHINGTON, kovo 14. 
—United Press žiniomis? 
Lenkijos armijos generalis 
štabas glaudžiai bendradar
biauja su Hitlerio karo šta
bu, o keli Japonijos karinin
kai Berlyne apdirbinėja pla
nus su nazių generolais — 
karui prieš Sovietų Sąjun-

Siūlo Italijai Taiką 
Ethiopi jos Lėšomis

LONDON, kovo 14. — 
Pranešama, kad Francija 
reikalausianti atšaukt Tau
tų Lygos bausmes prieš Ita
liją ryšyj su Mussolinio ka
ru prieš Ethiopiją. Franci
jos diplomatai siūlysią Tau
tų Lygos Tarybos trylikos 
narių komisijoj taiką palan
kią Italijai. Tuo būdu jie 
nori patraukt Francijos pu
sėn Mussolinį prieš Vokie
tiją.

KAUNAS. — D-ro J. šliupo 
75 metų sukaktuvėms paminėti 
jau sudarytas komitetas, ku- 
rin išrinkti: dr. glapelis, dr. 
Zaunius, dr. Vaičiūnas, B. žy
gelis, dr. J. Kairiūkštis, p. Kau
pienė, p. Daudzvardas, p. Kal
nėnas ir p. Gužas. Komitetui 
pavesta išaiškinti minėjimo da
tą ir kitą.

Glenns Falls, N. Y. — ši
čia ir aplinkiniuose mieste
liuose influenza serga 1,825 
mokiniai viešųjų mokyklų. 

vivaldybės pašalpų bedarbiams.
Sakoma, kad sustreikavę ir 

darb.-bedarbiai, dirba miesto 
valdybos siųsti Baptu-Klaipėdos 
plentui akmenis skaldyti. Bet 
apie tą vietą trūksta žinių.

Šiandien bedarbių streikas 
dar paaštrėjo.

Nos vakar vid. reikalų minis
teris ramino darbininkų delega
ciją, kad 26. II. prisiusiąs ko
misiją ištirti dąrbo sąlygas ir 
uždarbi—“Eikit' visi į savo vie
tas ir dirbkit. Sutvarkysim,”— 
bet bedarbiai šiai apgaulei ne
pasidavė. šiandien prie akmen
skaldžių prisidėjo dar ir kalviai. 
Prie akmenų tašyklos yra kal
vių dirbtuvė. Kai kurie darbi
ninkai joje dirba jau net ket
vertą metų, bet yra priskaitomi 
prie bedarbių kategorijų—I-jai 
kategorijai duoda akordiniai 
dirbti 6-šias dienas, II-jai tik 
keturias. Prie pirmosios kate
gorijos priskaitomi tie bedar
biai, kurie turi šeimas virš 3-jų 
narių, o prie II-sios—ligi 3-jų 

Sustreikavę kalviai pa
reikalavo arba panaikinti kate
gorijas ir mokėti padieninį už
darbį, arba palikus akordinį 
darbą—pakelti atlyginimą, kad 
išeitų bent 18-ka kitų į savaitę.

Be to, bedarbiai, kasą Jona
vos gatvėj kalną šiandien, t. y. 
25. II., taipgi subruzdo. Buvo 
metę darbą. Bet. apie 12-2 vai. 
dar dirbo, turbūt, nesutarimai 
iškilo darbininkų tarpe. Jonavos 
gatvėj prie kalną kasančių dar
bininkų visą laiką sukiojos po
licijos būriai, o 3-rys policinin
kai dežuravo nuolatos.

29 Žuvo per Potvinius 
Jungtinėse Valstijose
WILKES BARRE, Pa. — 

Upėms ištvinus, buvo kovo 
13 d. apsemta 247 namai 
Wilkes Barrej ir daugelis 
gatvių Kingstone, Plymou- 
the, Lynwoode, Firwoode ir 
Nanticoke.

Smarkiai bėgantis pakilęs 
vanduo pralaužė geso dūdas 
buste G. I. Boopo, Kingsto
ne; nuo to užtroško jis pats, 
jo moteris, jos duktė ir mo
tina.

METHUENE, Mass., prie 
Lawrence, pakilęs Merri
mac upės vanduo nunešę du 
namuku.

Iš potvinių priežasties
Naujojoj Anglijoj ir kitur 
Jungtinėse Valstijose žuvo 
29 žmonės.

Į Francija Reikalauja 
Miliono Angly Kariy

LONDON, kovo 14. — 
Francijos valdžia reikalau
ja, kad Anglija padarytų 
kariškos talkos sutartį su 
Francija ir pažadėtų 1,000,- 
000 Anglijos kareivių prieš 
Vokietiją tokiam atsitiki
mui, jeigu pastaroji kada 
užpultų Franci ją. Jei Ang
lija duotų ’ Francijai šitokį 
užtikrinimą, tai gal Franci
ja griežtai nereikalautų iš- Toronto, Canada. — Per 
traukt yisą Vokietijos ka- potvinius Kanadoj žuvo 13 
riuomenę iš Rheino ruožo, asmenų.

Lenkijos Žydai Šaukia 
Visuotiną Streiką 
Prieš Pogromus

VARŠAVA, Kovo 13. — 
Išsiveržė nauji lenkų fašis
tų pogromai prieš žydus, 
ypač Skrzyn ir Turką mies
teliuose, vidurinėj Lenkijoj.

Protestui prieš tą fašistų 
šėlimą yra skelbiamas vi
suotinas žydų darbininkų 
streikas šį antradienį. Strei- 
kuot šaukia Žydų Bundo 
Darbo Partija, Kairioji 
Sionistų Socialistinė Orga
nizacija ir nepartijinės žy
dų darbininkų grupės.

Lenkijos Darbo Federaci
jos prezidentas žada reika
lauti, kad Federacijos pil
dantysis komitetas ateinan
čiame savo susirinkime 
šauktų visu lenkų darbinin- 
kų general} streiką prieš Į ^os palaikvmą Europoj, at-
kruvinus fašistinius 
gromščikus.

po-

Gręsia Alkis 280,000 
Bedarbių New Jersey

TRENTON, N.. J., kovo 
13.—Išsisėmė New Jersey 
valstijos fondas, iš kurio pi
nigų buvo bedarbiams duo
dama tiesioginės pašalpos 
bei viešųjų darbų. O mies
tų valdybos skundžiasi, kad 
jų ižduose taipgi nesą pini
gų bedarbiams šelpti. Tuo 
būdu žiūri alkis į akis 270,- 
000 bedarbių.

Valstijos seimelis pradė
jo svarstyti naujus taksus 
delėi bedarbių šelpimo. Sei- 
mėliui įteiktas toks planas 
sudaryt $34,000,000 pašal
pos fondą iki lienos mėne
sio: 3 iki 8 nuošimčiu ap- 
taksuot asmenines įplau
kas ; 3 nuošimčiais—geso ir 
elektros kompanijas: uždėt 
po centą taksu ant kiekvie
nos perkamos laikraščio bei 
žurnalo kopijos: dviem cen
tais aptaksuot kiekvieną pa
kelį cigaretų; įvest 5 nuo
šimčius taksų ant teatru ir 
kitų pasilinksminimu tikie- 
tų; taipgi specialiais mo
kesčiais apdėt perfiūmus, 
gražylus, kozyres ir kt.

Šitokie taksai taipgi dau
giausia gultų ant darbinin
kų sprando.

Nariai Bus Nubausti, 
Sako “Pravda”

MASKVA, kovo 13.—So
vietų Komunistų Partijos 
organas “Pravda” rašo apie 
reikalą išvystyt plačią tai
kos sutarčių sistemą tarp 
įvairių šalių; o kai del Hit
lerio žygio į Rheino sritį, 
tai “Pravda” sako: >

“Tautų budėjimas ir troš
kimas išlaikyt taiką paro
dys Hitleriui, kad jo žygis, 
gręsiąs užpuolimu, nepra
eis be bausmės.”

Italija ir Anglija Ne
sutinka Baust Naziuš 
Už Sutarčių Laužymų
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HITLERIS STATYSIĄS TVIRTOVES RHEINO UPES 
RUOŽE; FRANCIJA GRASINA GRIEŽTAI VEIKTI

LONDON, kovo 14. — kareivių Rheino srityj. Bet 
Tautų Lygos Taryba oficia- Francija stačiai atmeta toįį 
liai pakvietė Vokietiją at
siust savo atstovus į Lygos 
Tarybos posėdį, kuris šį pir
madienį pradės svarstyt 
Francijos ir Belgijos skun
dą, kad Hitleris sulaužė 
Versalės ir Locarno sutar
tis, atsiųsdamas savo armi
jas į Rheino sritį, Francijos 
pasienyj.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris A. Eden žadėjo, 
kad Anglija pilnai rems tai-

sišaukė į Tautų Lygą daryt 
reikalingų tam žingsnių ir 
smerkė nazius už aišku ir 
neginčijama tarpt autinių 
sutarčių sulaužymą.

Bet tikrumoj Anglijos 
valdžia sykiu su Mussolinio 
atstovais jau pasisakė prieš 
bet kokias bausmes Vokieti
jai, kurių reikalauja Fran
cija, idant priverst Hitlerį 
atšaukt nazių kariuomenę 
iš Rheino ruožo.

Francija Turi Teisę 
Paskelbt Naziams Karą

• Francijos užsienių reika
lų ministeris Flandin parei
škė Tautų Lygos Tarybai, 
jog pagal Locarno sutartį 
jo šalis turėjo pilną teisę 
panaudot “žiaurias ir griež
tas priemones” prieš Vokie
tiją, kaip tik Hitleris at
siuntė pirmą savo kareivį į 
Rheino sritį. Tačiaus, vie
toj karo prieš Vokietiją, 
Francijos valdžia stengiasi 
tą klausimą išspręsti per 
Tautų Lygą.

Ministeris Flandin vėl 
mušė hitlerininkų priekabę, 
kur jie pasakoja, būk Fran
cija pirma “sulaužius” Lo
carno taikos sutartį, pada
rydama tarpsavinės pagel- 
bos sutartį su Sovietais. 
Flandin nurodė, kad jau 
pernai pavasarį Francija 
pasiuntė tekstą savo sutar
ties su; Sovietais. Hitleris 
tuomet atsakė su tūlais pa
sipriešinimais šiai sutarčiai. 
Į pasipriešinimus Francija 
davė atsakymą birželio mė-r 
nesį. Bet nazių valdžia 
daugiau jau nieko neatsakė 

I Francijai. Vokietija galėjo 
paduoti skurfdą tarptauti
niam Hagos Teismui prieš 
Francijos - Sovietų sutartį, 
bet Hitleris to nedarė, o 
pradėjo išanksto rengtis 
siųsti savo armijas į Rhei
no kraštą, kas buvo uždrau
sta Versalės ir Locarno su
tartimis.
Anglija Jieško Nusileidimų 

iš Abiejų Pusių
Anglijos diplomatai ban

do sutaikyt Franciją su Vo
kietija, siūlydami nusileidi
mus iš abiejų pusių. Taip 
antai, jie perša, kad Vokie
tija paliktų tik 10,000 savo 
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pasiūlymą, reikalaudama vi
sus nazių karius pašalint iŠ 
Rheino ruožo.
Naziai Plakuoja Eilę Tvir* 

tovių Rheino Srityj ?
BERLYNAS, kovo 14.'^ 

Nazių laikraštis “Diploma- 
tische Korrespondenz” ra- . 
šo, kad negali būt net kal
bos apie Vokietijos armijų 
atšaukimą iš Rheino krašto.

Hitlerio valdžia pasiruo
šus ten statyti visą eilę ne
didelių, bet stiprių tvirto-; 
vių iš cemento ir geležie^/ 
vadinamų “pilių dėžių.”'"
Nesutikimai Hitlerininkų 

Valdžioje?
PARYŽIUS, kovo 14. — 

Atvykęs Vokietijos ūkio mi
nisteris Schacht stengiasi 
perkalbėti Francija, kad 
nereikalautų finansinių ir 
ekonominių bausmių prieš 
Vokietiją.

Pranešama, kad nazių mi
nisteris Schacht stengiasi 
pertikrint Hitlerį, idant iš
trauktų savo armijas iš 
Rheino krašto. Be to, atej’o 
pranešimų, jog daugelis Vo
kietijos armijos viršininkų 
taipgi priešinasi Hitlerio 
politikai, gręsiančiai prives
ti prie karo su Francija.
Francija Reikalauja Angli

jos Talkos Sutarties /
LONDON, kovo 14.—Fran

ci jos valdžia reikalauja, kad 
Anglija padarytų kariškos 
talkos sutartį su Francija 
prieš Vokietiją. Tik tuo
met, sako, Francija sutiktų 
kalbėtis apie ‘nusileidimus, . 
kas liečia nazių armijų Ui? 
kymą Rheino srityj. Jeigu 
Anglija atsisakys pasirašyt 
tokią sutartį su Francija, 
tai, girdi, Francija reika
laus ištisai vykdyti Locarno 
sutartį, naudojant visas rei
kiamas priemones, idant iš- 
vvt Hitlerio kariuomenę iŠ 
Rheino apygardų.

į 
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Japonu Kariai Šaudė į 
Sovietų Darbininkus

MASKVA, kovo 14. — 
Auto, sunkvežimiu atvažia
vęs, japonų ir mandžurų 
kareivių būrys pradėjo šau
dyt į Sovietų darbininkus, 
taisančius laivams vagą 
Amūro upės srityj, Sovietų 
pusėj, kaip pranešama iš 
Chabarovsko. Darbininkai 
pabėgo. Po to įsiveržėliai 
kariai sugrįžo atgal į Man- 
chukuo.

Čia matome Japonuos 
naują nachališką karinę 
provokaciją prieš Sovietus.

••• m .y ' 
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| . Hitleris Liepsnoja Prieš
Komunizmą

Kovo 12 d. Hitleris teisino savo žygį 
del sunaikinimo Locarno pakto ir Versa
lio sutarties. Kaltino Franci ją ir Sovie
tų Sąjungą: kam jos pasirašė tarpusavio 
pagelbos sutartį. Paskui perėjo prie ko
munizmo ir dar kartą jį prakeikė. Hit
leris', sako, kad jį istorija atsiuntus pa
stoti kelią Europoje bolševizmui-komu- 
nizmui. Jis tą misiją vykinsiąs, kol kas 
jam galvą nesuksiąs.

Hitlei•iui galvą nusuks kaip tik tas 
pats komunizmas toj pačioj Vokietijoj. 
Jeigu šiandien Hitleris ugnim spjaudosi, 
tai lodei, kad Vokietijoj verda vulka
nas 4r jis tą jaučia. Savo kariniais žy
giais jis bando sukelti Vokietijos žmonių 
patriotinius jausmus ir taip įpilti į fa
šizmo kūną naujos gyvybės. Savo šauks
mais apie komunizmą jis stengiasi ap- 
glūšyti Vokietijos žmonių galvas. Lai
kinai gal ir pavyks. Bet tas nepasiten-

- kinimo vulkanas nebus užgesytas. Vi
si, kąs buvo Vokietijoj, tvirtina, kad ne- 
užsiganėdinimas Hitlerio viešpatavimu 

i auga dienomis ir apima plačius visuome
nės feluogsnius. Nors Hitleris didžiavo
si, kad jis iš Vokietijos iššlavęs “mark- 1 
sistus” (komunistus) ant visados, bet 
dabar visi mato, kad tai buvo jo blofas, 
nes komunistai pasiliko veikti ir veikia.

Ne Hitleris komunizmą nušluos nuo 
žemės kamuolio, bet komunizmo bangos , 

’ hušluos tą kraugerį į amžiną pražūtį.
—-----------

Lietuvos Liaudininką Iliuzijos ■ 
| ; Apie Tysliavą

Reikia stebėtis, kad Lietuvos liaudi
ninkų organas “Lietuvos Žinios” dar 
“Vienybės” redaktorių Tysliavą tebe- 
skaifo savo vienminčiu, tai yra, demo
kratijos šalininku. Pav., tas laikraštis 
sako:

* Pasakykite, ponai vienybininkai ir p. 
\ Tysliava, ką bendra K. S. Karpius ir P.
\ Jurgėla turi su demokratija? Demokratiją 

f . Všitie piliečiai moka tik niekinti ir šmeižti.
Tat ar gali būti nors vienam, kad ir men
kam, demokratui pakeliui su Karpavičium 
bei jo Dirva ir su Jurgėla? Taigi menko 
tipo fašistukai.

F *Veltui tas klausimas Tysliavai. Jisai 
pats: jau senai nusispjovė ant visokios 
demokratijos ir patapo ištikimiausiu 
Smetonos diktatūros garbintoju. Kar
pius' ir Tysliava — du lašai tos pačios 
smetoninės smalos.

darbo žmonių interesus turi būti ir yra 
reikalas visų organizacijų ir draugijų, 
tai yra, viso mūsų judėjimo.

“Laisvė” karščiausiai remia šį Lietu
vių Moterų Suvažiavimą ir ragina vi
sus dienraščio skaitytojus ir skaityto
jas pasidarbuoti del jo pasisekimo. Mo
terų Suvažiavimas įvyks išvakarėse 
“Laisvės” Bendrovės šėrininkų suvažia
vimo. Iš tolimesnių kolonijų draugai, 
kurie dalyvaus šėrininkų suvažiavime, 
turėtų pasistengti atvažiuoti su savo 
draugėmis Brooklynan iš vakaro ir da
lyvauti Lietuvių Moterų Suvažiavime. 
Vienu šūviu, taip sakant, nušausime du 
zuikiu.

Laiko iki suvažiavimui nebekažin kiek 
liko. Prie jo reikia tučtuojaus energin
gai ruoštis.

Iš U.M.W.A. Pirmo Distrikto

į Lietuvių Moterą Suvažiavimas
Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite

ratūros Draugijos apvienyta 1 kuopa 
(Brąoklyne) išrinko net dešimts draugių 
dalyvauti šaukiamame Lietuvių Moterų 
Suvažiavime, kuris įvyks balandžio 4 d. 
Brodklyne. Delegatėmis noriai apsiėmė 
ir tos draugės, kurios pirmiau buvo opo
zicijoj, ir tos, kurios buvo pozicijoj. 

•Draugių ūpas labai gražus. Matosi ge
ro -pasiryžimo darbuotis revoliucinėj 

Įdirvoj.
’ v Pirmosios kuopos gražų pavyzdį turė

tų pasekti visos kitos Literatūros Drau
gijos kuopos ir šiaip organizacijos. Rei
kia padaryti šį moterų suvažiavimą di
deliu ir entuziastingu. Centro draugės 
veikia energingai. Bet ar rengiasi prie 
suvažiavimo draugės kolonijose? Žino- 
ma,4ie tik moterys galės dalyvauti su
važiavime. Organizacijos gali išrinkti 
atstovais ir vyrus. Mat, darbas tarpe 
moterų nėra vien moterų reikalas. Pa
siekti lietuvių moterų mases ir ištrauk
ti jas iš tamsybės, laimėti jas kovai už

Jie Aštrins Kovą prieš Kominterną
Ta “Opozicijos” grupelė, kuriai dabar 

vadovauja Strazdas ir Jankauskas, nu
sitarė griežtai laikytis su “Tarptautine 
Komunistine Opozicija” ir užgyrė tos 
opozicijos konferencijos nutarimus. O 
tie tarimai, kaip jau žinoma mūsų skai
tytojams, aiškiai sako, kad opozicija dar 
daugiau paaštrins kovą prieš Komunistų 
Internacionalo liniją po VII Pasaulinio 
Kongreso.

Toks tų žmonių kelias. Jiems rūpi ne 
vienybė po Kominterno vėliava, bet to
limesnis skaldymas darbininkų spėkų ir 
kurstymas darbininkų prieš komunistus. 
Mūsų keliai su jais griežtai skiriasi. Tie 
opozicijos nariai, kurie nesutinka toliau 
tęsti kovą prieš mūsų judėjimą, kurie 
priima Septintojo Kongreso liniją, nu
tarė susivienyti su mumis ir vienijasi. 
Mes tuos draugus sveikiname. Jie pa
darė tikrai garbingą žygį.

Tai Buvo Prakalba, Kari Pasiekė 
Visus Amerikos Kampus

Dar tebeplaukia laiškai drg. Browde- 
riui, Komunistų Partijos sekretoriui, iš 
visos plačios Amerikos del jo pasakytos 
prakalbos kovo 5 d. Rašo revoliuciniai 
darbininkai, rašo socialistai, rašo kitų 

. politinių įsitikinimų žmonės. » Jie sveiki
na drg. Browdėrį ir Komunistų Partiją 
už tokį nuosakų išdėstymą tų problemų, 
kurios šiandien stovi prieš Amerikos 
žmones. Laiškuose raginama sutverti 
specialį fondą' nupirkimui laiko ant ra
dio, kad drg. Browderis galėtų dažniau 
kalbėti. Tam tikslui jau suaukota ne
mažai pinigų.

Tas parodo, kaip ištroškę yra Ameri
kos darbininkai žinių apie Komunistų 
Partiją ir jos veikimą. Tūkstančiai, ir 
tūkstančiai jų pirmu sykiu išgirdo apie 
mūsų judėjimą. Jiems tas mūsų judėji
mas buvo kapitalistinės spaudos persta
tytas baisiausiu siaubūnu. Drg. Brow- 
derio prakalba daugeliui jų išblaškė tuos 
nuodus, Hearsto ir kitų fašistų paleistus 
prieš komunizmą.

Vienybė Eina Plačiau, negu Buvo 
Tikėtasi

Pereitą ketvirtadienį net 24 draugai 
iš Lietuvių Darbininkų Draugijos, 7-tos I 
(centralinės) kuopos atėjo ir susivienijo 
su Amerikos Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 1 kuopa. Mes tokio skaitlingo bū
rio nesitikėjome. 'Buvo manyta, kad gal 
koks vienas tuzinas iš 7-tos kuopos eis 
į vienybę ir tai bus pusėtinai gerai. Bet, 
matote, net dvigubai tiek draugų pasi
rinko revoliucinių spėkų vienybės kelią.

Labai svarbu ir tas, kad tie draugai, 
kurie susivienijo su mumis, susivienijo 
labai pakilusiu ūpu ir su tikslu veikliai 
d’alyvauti mūsų judėjime. Pertenkant 
1-mos kuopos valdybą, du buvę opozici
jos draugai apsiėmė į atsakomingas vie
tas ir tapo vienbalsiai išrinkti. Tai pa
vyzdys kitoms kolonijoms, kaip reikia 
pravesti vienybę. Mūsų judėjime nieka
dos nebuvo varžymosi už vadovybę bei 
už vietas valdybose. Kas tik nori akty
viai dalyvauti judėjime, tai gauna pil
nas rankas atsakomingo darbo.

Pas mus nebuvo ir nebus “pirmos” ir 
“antros” klasės piliečių — nuo pat die
nos susivienijimo mes esame visi lygūs. 
Visi mūsų Literatūros Draugijos ir viso 
judėjimo reikalai pasidaro bendri. Tik 
šitaip pravesta vienybė bus verta to var
do ir atneš naudos revoliuciniam judė
jimui.

Termometras Pakilo, Darbai 
Susmuko

šešių savaičių įtempto darbo 
šiame distrikte jau priėjo ga
las. Matote, mainų darbai šioj 
gadynėj veikia pagal termo
metrą, tik atbulon pusėn: jei
gu termometras kyla, tai dar
bai puola sulyg ta minute; o 
jeigu jis puola, tai darbai kyla 
ir eina visais garais palikdami 
net pėdsakus ant mainierių 
sveikatos, nusinešdami gyvas- 
čius ir palikdami virtynes su
žeistų.

Kaip tiktai kovo 1 d. bisku- 
tį apšilo, štai tuoj visos didžio
sios kompanijos: Glen Alden, 
Hudson, The Pittston ir Le
high Valley užtrūbijo nedar
bą. Blogiausia su Hudson ir 
The Pittston komp. Jos visiš
kai užsidarė pasilkdamos ant 
vieno “Colliėrio” darbe.

Tiesa, dar gerai dirba “dog 
holes”, bet jos mažą procentą 
darbininkų tesamdo. Jeigu ma
nyti, kad tedirbs tiek, kiek pe
reitą vasarą, tai galime sveiki 
gult , ir gerai apsiklostyti ant 
ilgos vasarėlės poilsio.

Kurie manėme, kad dirba 
gerai del to, kad kontraktas 
baigiasi ir gali įvykti streikas, 
tai dabar galime, be baimės, 
atmainyti nuomones. Bedar
bės krizis ėda baronus nepai
sydamas ar čia kontraktas da
bar daromas, ar keli metai nuo 
dabar bus daromas, ar visai ne
daromus. žinomą, toki įvykiai 
sykiu spaudžia ir kasėjus la
biausiai.

Taikoma Į Tašką

Šiame distrikte yra daug 
privisusių taip vadinamų “dog 
holes” (šuns skylių). Jas ope
ruoja, daugumoje, italų tau
tybės sukiaulėję žmonės, kurie 
pasirandavoję nuo didžiųjų 
kompanijų į lauką 'išbėgusius 
sluogsnius, pasikaro i “šliopas” 
(nuolaidas) į mainais ir pasi
ėmę skaitlių darbininkų bando 
likti milioniefiais į 24 valan
das. Jie šiais laikąis gauna 
darbininkų pigiai ir pasiėmę 
važiuoja jais, kaip su mulais: 
mažai moka (vos porą dol. 
dienai); verčia skubėt taip, 
kad darb. kojos žemės nesie
kia bėgiojant; pavalgyti laiko 
neduoda; apsauga nepaisoma 
visiškai ir apie tai jie nei gir
dėti nenori. Taigi prie tokių 
aplinkybių darbininkų padėtis 
daugiau negu apverktina ir. tas 
jau tęsiasi geroką laiką prie 
tokių neva “naujų kompanijų”.

Iki šiol niekas negalėjo šių 
naujų kandidatų į baronus su-

kią skylę, kurią operuoja 
Black Diamond kompanija, 
Luzerne, Pa. Valdyba apžiū
rėjo kasyklas, pamatė darbo 
sąlygas ir po to, darbininkams 
sutinkant, visi surašyti į uniją 
likosi. Maina turėjo sustoti 
dirbusi po to, nes “komp.” ne
sutiko dirbti po unijos sąlygo
mis. Distrikto viršininkai sa
ko, kad pradės vajų ant visų 
panašių skylių visame distrikte.

Puiku, nes bandoma šauti 
tiesiai į cielių.
Kviečiami Aukoti Davatkoms

Nesenai sudegė minyškų pa- 
locius Hazleton, Pa. šių “die
vo tarnaičių” veisėjai kunigai 
sumanė ant greitųjų vėl joms 
naują pastatyti ir suskato rink
ti pinigus. Jau surinkta $43,- 
000 krūvutė. Bet dar maža ir 
veisėjai sumanė pasikinkyti vi
sus darbininkus į šį vajų už 
baisiausią krūvą pinigų.

U.M.W.A. 1-mo ir 7-to dis- 4
trikto valdybos jau pakinkyta. 
O šie jau meldžia abiejų dis- 
triktų kasėjus paaukoti po 
vieną dol. “naudingam” dar
bui. Kaip sau norime, bet tas 
tai jau ne unijos darbas, čia 
grynai davatkų reikalas ir te
gul jos išsimeldžia iš savo 
“augščiausio”. Mūsų angį, rei
kalas yra rūpintis, kaip duo
ną ir druską pelnyti, o ne pa- 
locius statyti dykaduoniams.

Požeminis.

Bedarbės Taksai Nuo 
Darbininkų

Klausimas: Ar teisybė, kad 
sausio 1 d., 1936 m. nuo visų 
darbininkų bus imta maža da
lis jų algos del bedarbės ap
saugos ?

Atsakymas: Ne. Tik darb
daviai aštuonių arba daugiau 
asmenų, turės duoti vieną nuo
šimtį pilno darbininkų algos 
surašo (payroll). Tie pinigai 
bus įdėti į Federal Unemploy
ment Trust Fund.

Gortz tarnavo kaip Vo
kietijos šnipas pasauliniame 
kare. Ypatingas jo uždavi
nys buvo išgauti kariškas 
paslaptis iš numušamų že
myn Amerikos ir Anglijos 
lakūnų. Paskui jis pusant
rų metų advokatavo Jungti
nėse Valstijose; bet kadan
gi atsisakė išsiimti Ameri
kos pilietystę, tai buvo pri
verstas apleist Jungtines 
Valstijas.

Imigrantų Problemos
Senatorių Rinkimas 1936 m.

Klausimas: Kadangi Suv. 
Valstijų senatoriai renkami 
ant šešių metų, nesuprantu, 
kaip ir kur šitie rinkimai lai
kyti. Kiek senatorių bus iš
rinkta šiais, metais?

Atsakymas: Kas dvieji me-| 
tai kongresiniai rinkimai lai
koma, trečia. ..dalis, narystės 
Suv. Valstijų. Senato išrenka
ma. 1936 m. 32 senatoriai 
bus išrinkti.

Pašto Apsauga

Klausimas: Mergina, atvy
kus dirbti New Yorko mieste, 
pasiėmė kambarį su privatiš- 
ka šeimyna. Ir nori žinoti, 
kuomet ji gauna laiškus ir lai
ko tuos laiškus savo kamba
ryje, kiti be jos žinios juos 
perskaito, tai ar ji tą gali pra
nešti Pašto Departmentui ?

Atsakymas: Paštas papuola 
po apsauga Suv. Valstijų tik 
kada įmestas į pašto baksą ar
ba paimtas nuo siuntėjo per

Pinigai ir Auksas
Klausimas: Ar dabar gali

ma gauti auksinius pinigus už 
popierinius pinigus? Kaip 
Amerikos pinigai auksu apsau
goti ?

Atsakymas: Suv. Valstijų 
iždas turi apie $2.00 auksu del 
kiekvieno dolerio. Bet negali
ma pamainyti pinigus ant auk
so.

Tik Tikras Išradėjas Gali 
Gauti Patentą

Klausimas: Kuomet žmogus 
duoda pinigų išradėjui, tai ar 
galima išimti patentą vardais! 
išradėjo ir žmonių, kurie jam 
paskolino pinigus?

Atsakymas: Ne. Tik išradė
jas gali patento aplikaciją pa
daryti, ir nei vienas žmogus,I 
kuris neprisidėjo prie išradi
mo, negali būti skaitytas kaipo 
išradėju. Išradėjas turi teisę 
pavesti patentą kam jis nori.

F.L.I.S.
-------------dr— .

Anglija Įkalino Naziu 
Šniukštą Adv. H. Gortzą

LONDON, kovo 9. — Hit
lerio šnipas advokatas Her
man Gortz tapo nuteistas 4 
metais kalėjimo. Jis lan
džiojo po Anglijos karo or
laivių stovyklas, darė jų 
braižinius ir užrašus. Teis
me buvo parodyta ir jo už- 
rašų-braižinių knygelė. 
Gortz aiškinosi, būk. jis rin
kęs tokią medžiagą “apysa
kai.”

Gortzo sėbre Marianne 
Emig pabėgo atgal į Vokie
tija.

Rochester, N. Y.
Atydai Visų “Laisves”

Skaitytojų ir Rėmėjų
ALDLD 50 kp. pastarajame 

susirinkime nutarė padaryt 
draugišką baliuką naudai “Lais
vės,” josios sidabrinio jubilė- 
jaus proga. Balius bus sekma
dienį, kovo 22 d., 1 vai. po 
pietų, pas černauską (ant A. 
Balzario ūkio). Vietos vardas: 
Walnut Inn., pusantros mylios 
pervažiavus Scottsville, važiuo
jant į Momford-Caledonia.

Pietūs bus geri; jaunų kep
tų paršiukų, su visais trimin- 
gais.

Bus ir muzika.
Po pietų bus kolekta, ir ren

gimo komisija tikisi, kad drau
gai ir draugės duos pagal rei
kalą ir išgalę.

Ir visas uždarbis eis “Lais
vės” naudai, kaipo minėjimui 
jos 25 metų sukaktuvių. Ar 
žinote, rochesteriečiai, kad mes 
stovime pirmoj vietoj su auko
mis “L.” preso fondui? Virš 
šimtinės. Na, o šios sukaktu
vės yra svarbesnis įvykis, ir 
jeigu mes, rochesteriečiai, tik 
įvertinsime pakankamai, tai ga
lėsime būti ir vėl pirmoj vietoj.

Tad “L” skaitytojai ir ALD
LD nariai pasižymėkite sau už 
pareigą dalyvaut ir pasikviest 
savo draugus.

Tikietai nebus pardavinėja
mi, todėl registruokitės pas 
kuopos valdybą: J. Jonaitį, A. 
Pultonienę, L. Bekešienę ir žir
gulį, kad žinojus maždaug, kiek 
pietų reikės gaminti.

“L.” Skaitytojas.

valdyti, darbo sąlygas sutvar
kyti. šiandien smagu praneš
ti, kad U.M.W.A. 1-mas. distr. 
įsikišo (valdyba) į vieną to-

pašto departmentą. Rokuoja- 
ma, kad šita apsauga sustoja, 
kuomet sykį tas paštas įteik
tas tam, kuriam verta gauti.

Jauna mergina Helen Mulligan padeda New Yorko 
namu aptarnautojams streiką laimėti, pikietuodama 
didelį; namą. Ji praneša kitiems darbininkams, kad 
jie turi patys, užnėšti baksus ant viršutinio augšto, nes 
keltuvo darbininkas išėjęs į streiką.

DR. Jv J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NEGERAS KVAPAS NUO 
“LYTIES”

Drauge gydytojau, malonė
kite ir man patarti per “Lais- ■ 
vę”, nes aš tankiai matau jū-i 
sų patarimus visokius mote
rims ir vyrams ir vaikams. 
Tai ir aš kreipiuos prie dar
bininkų globėjo. I

į Aš buvau gavęs lyties ligą
I kokie 7 metai atgal. Ir aš išsi- 
gydžiau. Po tam vedžiau,— 
jau 5 metai, kaip vedęs, ir tu
riu vieną kūdikį. Ale man, 
kai noriu šlapintis, tai nuo ma
no lyties taip atsiduoda tokiuo 
šutu. Kai išsišlapinu, tuomet 
to kvapo nebėra. Mažu ir ma
no ta liga dar atsimena, ale 
mano organas sausas, jokių 
ženklų nėra.

Tai malonėkite man patar
ti, kas tai galėtų būti. Užtai 
būsiu labai dėkingas. Esu 30 
metų amžiaus, 5 pėdų ir 8 
colių, 165 svarų. Ir sunkiai 
dirbu ir jaučiuos sveikas.

ATSAKYMAS

Tas negeras kvapas, tas sa- 
vingas, vyriškas “pokas” grei
čiaus galės Jums būti visai 
normalus apsireiškimas, kai 
nelabai švariai užsilaikai. Vy
ro lyties organo priekinėj da- 
lyj, tarp antodės ir galvukės, 
normaliai susidaro savo rūšies 
“sutrų,” lyg kokios varškės. 
Tai išeina iš mažyčių Lanku

čių po plėvelėmis. Tie išsisky
rimai normaliai turi stipraus 
kvapo, ir jie ilgainiui erzina 
ir jaudina plėves. Vadinas, nė
ra gerai taip apsileisti. Reikia 
ta vieta dažnai ir rūpestingai 
nusimazgoti- šiltu vandeniu ir 
muilu.

Mažiems berniukams labai 
dažnai iš to esti daug vargo. 
Jeigu tėvai nepasirūpina be- 
maudydami vaikui tą vietą ge
rai išvalyti, antodę gerai at- 
maukti, tai susidarę po antga
liu “sutros” neduoda vaikui 
ramumo. Vaikas pradeda 
krapštytis, zulintis ir neretai 
išmoksta savižagiauti—autoe- 
rotizmo. Vaikams antgalis 
geriausia ir visai apipjaustyti, 
kaip kad žydai daro: labai 
higijeniškas ir labai pagirti
nas -paprotis. Ir suaugusiems 
neretai prisieina padaryt api
pjaustymas, jei antgalis per- 
siauras, negali gerai atsimauk- 
ti, ir negalima tos vietos ge
rai išvalyti ir švariai laikyti.

Gal Jums, Drauge, tokio 
susiaurėjimo ir nėra, vis viena 
reikia Jums dažnai nuvalyti 
susidarę sutros — smegma. 
Panašių “sutrų” susidaro ir 
moterims apie klitorį: joms ta 
vieta irgi reikia dažnai nuva
lyti. Beje, tas kvapas gali bū
ti ir nuo šlapimo. Ir tai visai 
normalu, šlapimas atsiduoda 
lyg kokia amonija, ypač jei ma
žai geri vandens.



Puslapis Trečias.
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PARADOKSAI
(Paskaitos moksleiviams sutrauka).

L
“Lietuvos Rašytojų Drau

gija, prisidėdama prie huma-
• nistinty Pasaulio rašytojų 

kongreso kultūrai ginti de
klaracijų, kriepias į tarptau
tinę literatūros ir kultūros

• uniją, o ypač į Pabaltijo tau
tų literatus ir vokiečių rašy
tojus bei mokslininkus, sto
vinčius humanizmo plotmėje, 
kviesdama visus solidarizuoti 
šiems Lietuvos Rašytojų 
Draugijos nusistatymams ir 
teisingoms lietuvių tautos pa
stangoms gintis nuo nacio
nalsocialistinio imperializmo

t pavojaus.” (“Literatūros 
Naujienos” 19 Nr.)
Tai štai ištrauka iš keistos 

ir paradoksalios Lietuvos rašy
tojų draugijos metinio suvažia- 
vimo-susirinkimo priimtos pro-

* testo rezoliucijos (1935, spalių 
20 d.)

' Fašizmas—tai karas.
O karas—tai panika, sąmyšis.

* Kartais į tą paniką pakliū
va net tie, kurie suko tekilą, 
padėdami galandantiems dur
tuvą. Jei didysis karas savo 
nacionalizmo bangom nušlavė 
Utet II-jį Internacionalą—tai da
bar atidundąs karas rodo tru
putį kitokius reiškinius. Nau
jasis karas sukrėtė ne tik liau
dį—busimąją patrankų mėsą.

>Jis sukrėtė smegenis ir tų, ku
rie karo rengėjų—buržuazijos 
—apkasuose ėjo galvotojų, dai
nuotojų, ir švietėjų pareigas. 
Sukrėtė buržuazijos jautresnią-

* ją intelektualinio elito dalį—ir 
doresnieji tų protų Vakarų Eu
ropoj ėmė net draskyti naujų 
skerdynių vėliavas, kuriose įra
šyta: “Fašizmas”.

Ta panika sukėlė silpnutį 
virpuliavimą ir Lietuvos inte- 

• ligentijoj. Ji ypač ryškiai su
virpino buržuazinius rašytojus, 
ta panika pagimdė ir minėtąją 
ištrauką iš protesto Rezoliuci
jos.

2
Lietuvos rašytojų draugija 

apima visų srovių ir sluogsnių 
9 buržuazinius rašytojus, joje ir 

buržuazijos ir smulkiaburžuazi- 
jos ir valstietiniai - buožinio 
sluogsnių rašytojai; greta žval

gybininko sėdi ortodoksas-kata- 
likas, o tarp jų “pažangusis”, 
greta vėl laisvamanis. šiAme 
mišinyj neparyškėjo jokie di
ferianciacijos pradai. Tokią di- 
feriąnciaciją turi pagreitinti re
voliucinis lageris, šiandien, la

ibiau negu kada nors, revoliuci
jos lageriui yra puikios galimy
bės naudojantis nesutarimais, 

*trynimųsi, “susielojimu” bur
žuazinėje inteligentijoje, įnešti 
į ją diferenciaciją.

Diferianciacija yra galima!
Tiesa, rašytojai su jų drau

gija yra fašizmo dalis, bet jie
* yra mišinys, ir tas mišinys kun

kuliuoja jau šiek tiek. Labai

jančiųjų klasių pozicijas.
Tokios šviesios galvos kovėsi 

prieš absoliutizmą 1789 m. 
Franci jo j.

Nors ir nedaug jų, bet kovė
si ir už Paryžiaus Komuną.

Net taip piktai sutikusiųjų 
Didįjį Spalį intelektualų—dalis 
—visgi kovėsi už jį.

Tokių galvų gali atsirasti ir 
atsiranda ypač dabar, nes ne 
visos jos nor būti pažabotos, ne 
visos nori pasiduoti verčiamos 
bliauti prismaugto veršio bal
su: “tegyvuoja tautos vadas”. 
Sakau, ypač dabar lengvėja, kai 
fašizmas kapoja galvas ne tik 
revoliuciniams darbininkams ir 
valstiečiams, bet griebia už 
gerklės pačios buržuazijos inte
ligentijai, kuri dar ne visu 100 
nuoš. suspėjo fašistiniai persi
krikštyti, kuri dar iš seno 
mėgsta liberaliauti arba kuri 
nešaukia choru : žudyk! smauk!

Jei tos diferianciacijos dar 
nėra — dalinai kaltas ir revo
liucijos lageris jos nepagreiti
nęs. Kokius gi motyvus, tezius 
keldamas turi siekti diferenci
juoti buržuazinius rašytojus re
voliucijos lageris?

Pirma.
Siekti, kad buržuazinis rašy

tojas įmatytų nebebūsiąs kūrė
ju, menininku, nebūsiąs vertin
gu, neaugsiąs—pasilikdamas se
nosiose pozicijose, t. y. buržua
zijos ideologinėse pozicijose, 
čia pagrindu reikia imti fran- 
cūzų rašytojo Andre Gide (skai
tyk: žyd.) Paryžiaus tarptau
tiniame antifašistiniame rašy
tojų kongrese pasakytus žo
džius : “Aš būdamas iš buržu
azinės šeimos, buržuazinio auk
lėjimo, nuo pat savo literatūri
nės karjeros pradžios jaučiu, 
kad viskas, kas buvo manyje 
autentiškiausią, vertingiausia ir 
svarbiausia, buvo nuolatiniame 
ir tiesioginiame konflikte su 
manosios aplinkos melagingu
mu. Man atrodo, beveik nega* 
Urna, kad kapitalistinėj visuo
menėj, kurioje gyvename, ga
iety būti vertinga literatūra, 
nebūdama opozicinė.”

Vadinasi, išstatyti buržuazi
niam rašytojui eilę klausimų, 
susijusių su jo vidaus litera- 
tiniais interesais, apeliuoti į jį 
išeinant iš jo paties, kaip rašy
tojo, kūrybinių interesų. Del 
kažkokių abstrakčių altruisti
nių sumetimų ne kiekvienas in
teligentas eis remti darbininkų- 
valstiečių kovas.

Antra.
Užakcentuoti istorijos raidą. 

Reikia siekti visomis priemonė
mis, kad buržuazinis rašytojas 
pasijustų nebegalįs bendrauti 
su savąja klase. Tiesa, labai 
įvairus ir sunkus šis kelias in
teligentijai iš buržuazinės ide
ologijos į revoliuciją. Mes tu
rim atsiekti, kad jie ne despe
ratiškai imtųsi ginti senąsias 
pozicijas, o kad tų apdairių 
galvų dalis pasijustų augščiau 
savosios klasės, kuri jau de-

, likęs, bet keldamas bendravimo 
1 klausimą, sakosi apeliuojąs į 
būsimą, ateities skaitytoją. Mes 
turėsime įrodyti, kad tas “busi
masis skaitytojas” gyvena šian
dien, dirba laukuose ir fabri
kuose, vaikšto gatvėm ir vieš
keliais, ir svarbiausia—kovoja. 
Mes turėsim įrodyti, kad rašy
tojo, kūrėjo, protautojo kūrybi
nės aspiracijos supuola su tąja 
rev. liaudies kova, supuola su 
tos liaudies istorine misija ir 
tikslais. Inteligentas turės 
įmatyti, kad prisidėdamas prie 
rev. liaudies kovos ir jos tiks
lų įvykdymo—kovoja pats už 
savo kūrybos apsaugojimą, ko
voja už visos kultūros gelbė
jimą nuo supuvimo, kovoja už 
jos būsimą suklestėjimą.

Į kokias gi sroves Lietuvos 
rašytojų mums tenka nukreipti 
savo veiklą—tikslu juos dife
rencijuoti ir įtraukti į bendrą 
antifašistinį liaudies frontą?

Į “pažangiuosius”, “libera
lus,” “humanistus”? — Ne! Į 
šiuos vardus niekas iš rašytojų 
minios neatsilieps. Fašizmas 
šiandien labai ir labai sumaišė 

(spalvas ir vardus, taip kad ra
šytojas, besivadinąs “pažan
giu” yra daugiau susiteršęs 
liaudies akyse—už rašytoją, ku
ris dainuoja apie žvaigždes ar 
dieną.
Diferenciacijos klausimą turim 

pagrįsti ne srovėmis, o pavie
niais rašytojais ir jų neorgani
zuotomis grupėmis, būtent tais, 
kurie reiškia šiokį ar tokį pro
testą, svyruoja, kurie parodo 
politinį nepasitenkinimą val
dančiąja fašistų klika, kurie 
kartais būdami universitetų ar 
akademijų viršūnėse laikas nuo 
laiko suniurna. O tokių atrasi
me visose srovėse, pradedant 
katalikais, baigiant nepriklau
somaisiais, mažiausia rasime 
“pažangiuosiuose.”

Jei kas abejotų šių mano žo
džių teisingumu, pabandykime 
šaukti rašytojus “sroviniais” 
vardais. Kadangi šiemet rašy
tojų draugija savo protesto re
zoliucijoj prieš hitlerizmą—pa
sisako už humanizmą, vadinas, 
bene daugiausia bus humanistų. 
Taigi, pabandykim.

3.
“Humanistai!”
—Prašau, atsiliepia: P. Liu

das Gira—poetas.
—Norit dar žinių apie šį hu

manistą.” Prašau būti pažįsta
mi: Liudas Gira—Lietuvos ra
šytojų draugijos vicepirminin
kas. Policininkas vokiečių oku
pacijos metu Vilniuj. Vėliau— 
baltagvardietis. Paskui — p. 
žvalgybos vadas su ordenu už 
kimšimą į kalėjimus ir šaudy
mą lietuviškų bernelių-dobilėlių 
—“humanistas” Nr. 1.

—Sekantis!
—Humanissimus Kazys Bin

kis. Prašau vizitinę kortelę: 
Rašytojų draugijos valdybos 
narys. Buv. “keturvejininkas.” 
Dabar fašistų batų valytojas.

• skambi frazė yra: kas ne su 
mumis, tas prieš mus. šiame 
klausime ši ultra-kairioji frazė 
yra žalinga: Kadaise Marksas 
ir Engelsas, kritikuodami pra
eito šimtmečio vokiečių s-d. vad. 
“Gotos programą”, išjuokė la- 
saliečių frazes, kuriose lasalie-

• čiai tvirtino, kad prieš prole-
• tariatą stovi “ištisai reakcinė 

masė”. Ęngelsas laiškuose prie 
“Gotos programos” kritikos įro
dinėja, kad toje “ištisai reak- 
nėje masėje” eina perkarusių 
šunų piautynės, jie ėdasi, išsi
pjauna—diferianciacijos pasė-

ė ko j ateina proletariatui sąjun
gininkui.

Tais pačiais dėsniais turime
• vado.vautis kalbėdami ir' apie 

vad. naująją vidurinę klasę— 
inteligentiją, kartu ir apie ra
šytojus.

Visose tarpinėse epochose, 
artėjant senos santvarkos galui

* —šviesesnės, doresnės galvos iš 
viešpataujančių klasių, įmačiu-

4 sios istorinės evoliucijos eigą, 
nuoširdžiai pereidavo į atakuo-

graduoja. Tada jie su savąja 
klase nutrauks ryšius ne todėl, 
kad jie augščiau už ją išaugo, 
o todėl, kad jų klasės istorinė 
misija, istorinės raidos eigoj— 
tapo* žema, niekinga, beidejinė, 
šlykšti.

Trečia.
Kai atsieksime šito—tos gal

vos pasijus vienos, atsidurs ore. 
Joms kils, kaip Andre Gidui— 
bendravimo klausimas. Jie klaus 
savęs—jei su savąja klase ben
drauti negalima, su kuo gi ben
drauti, į ką atsiremti, į ką nu
kreipti savo kūrybą, žodį, dar
bą. Čia atsimindami giliai 
prasmingus Z. Angariečio žo
džius, kad buržuaziniai rašyto
jai dažnai šlamštą rašo, bet ra
šo gabiai, sumaniai—turėsime 
įrodyti, kad jei toks buržuazi
nis rašytojas-atsiskyrėlis neno
ri būti tuščias formalistas, gra
žiai apipinąs šlamštą—privalo 
bendrauti su revoliucine liau
dim.

Ne iš karto jie tą suvoks. Net 
Andre Gide, tiek daug kelio at-:

Autorius “Mūsų Rytojaus” at
karpų tarškalynių ir “Tamo
šiaus Bekepurio” šarmanščikas, 
kurios dainavo apie gražiausią 
idiliją kaime, kad visi sotūs, 
krizio nėra, fašistų valiutos po
litika vienintelė garantija kai- 
rrtui.

P. S. Jis jau taip sušunsnu- 
kėjęs, kad doresnieji iš tos pa
čios rašytojų draugijos jo nebe
gali pakęsti, kaip ir A. Bružo. 
“Humanistas” Nr. 2.

—Sekantis!
Būkit pažįstami: A. Miškinis 

ir J. Kossu—Aleksandravičius. 
Pastarieji taip pat valdybos na
riai. “Piūvio” redaktoriai ir 
leidėjai 1929 m., kai tarnavo 
Voldemaro namsargiais-brisiais 
(“mes arčiau Voldemaro negu 
kas kitas”—“Piūvis”). O Vol
demaras? Kągi—kadangi šaudė 
darbininkus ir valstiečius, pra
dedant K. Požėla, Greifenber- 
giu ir k(., iššaudė s. d. sukilė
lius, kalėjimuos nukankino eilę 
politkalinių, nudėdavo “Geleži- 
io Vilko”—brisiu rankomis iš

pasalų opozicionierius—Volde
maras “humanistas” Nr. 3.

O abu rašytojai, jo brisiai— 
“humanistai”—be kategorijos.

—Gana!
Tokių “humanistų ir huma- 

nissimų” iššauktume ištisą ga
leriją. Rasime ir “Lietuvos Ai
do” buv. redaktorių šeinių ir 
dabartinį redaktorių Jakševičių 
—Alantą, kuris, atsiprašau, 
truputį skiriasi nuo Bružo A. 
(buv. “Mūsų Rytojaus” red.)

Mat, A. Bružas savo reda
guojamam šunlapyj “Darbo 
Lietuva”, remdamas civilizato- 
riškas Mussolini užmačias, juo
dina ir taip juodus ethiopiečius 
ir patarinėja palavinti ranką 
šaudyme.

O Alantas, kitaip,—del ethio- 
piečių jis nenusistatęs—tik į 
Suvalkijos “ūkininkus” pliekia 
ne tik žodžių kulkomis, o nuro
dinėja ir strateginius punktus, 
kur apšaudyti. Mat, tai esą 
“hitlerininkai.”

4.
Jei visi Lietuvos rašytojų 

draugijos nariai būtų tokie— 
1 kalbėti nevertėtų. Bet draugijoj 
| be “humanistų” yra ir paprastų 
i buržuazinių rašytojų, kurių 
“sąžinė” nors ir leidžia sėdėti 
greta tų “humanistų”, bet juo
se kažkas verda, o liaudies 
fronto atakoms stiprėjant prieš 
fašizmą, — tikriausia išvysime 
jų—vieną kitą, jei bent ne tuo
jau revoliucijos barikadų pusė
je, tai ryžtingai apleidusius ir 
pasmerkusius fašizmą.

Neturint pavyzdžių užsienyj, 
ypač Francijoj, beto ir pačioj 
Lietuvoj—tokių vilčių turėti bū
tų per drąsu.

Taigi, norisi klausti tų rašy
tojų, kurie neįeina į anksčiau 
minėtą galeriją.—Ponai buržua
ziniai rašytojai!

Į ką gi jūs savo rezoliucija 
kreipiatės Pabaltėj? Į “Sanno- 
mat” ar “Paevelet” redaktorė- 
lius, “Pėdeja Budi” publicis
tus? Jie iš jūsų pasišaipys. Visi 
suomių ir estų kultūros pio
nieriai sukišti į kalėjimus, arba 
lapu j iečių banditų nužudyti, 
arba išmesti per; sieną. Kur 
latvių Laicenas? Kur Kūrei jus? 
kur kt.?—jie šiandien arba iš
gainioti, arba kalėjimuose pū
va. Kas šitai padarė? Gi jūsų 
klasės žmonės.

Kurioje pusėje stovi jūsų pa
čių klasės vyriausieji humanis
tai, kultūros veteranai? Ir kur 
jie gali stovėti? Kur gali sto
vėti Einšteinas? Kur gali sto
vėti katalikė Selma Lagerloff, 
taip švelniai dainuojanti apie 
rožes, vaikelį Kristų ir raudon
kakles paukštytes? Kur gali 
stovėti Heinrichas Mannas, jei

“Visose Trečiojo Reicho daly
se apsčiai randama lavonų. Kas 
guli giriose ir laukuose, kas 
plaukia kanalais?

—Lavonai.”
“Bet 10,000 lavonų tai per- 

maža Trečiame Reiche. Jų pa
reikalavimas milžiniškas... Tre
tysis Reichas lavonais gyvena.” 
(Heinrichas Mannas, str, “R. 
R.”)

Einšteinas, abudu Mannai, 
Lagerloff ir kiti nekenčia tų 
skerdėjų, nenori degančių kny
gų kalnų, nenori karo skerdy
nių, jie stovi prieš buržuazijos 
lavoninę sistemą^fašizmą.

Kas gi privertė prisiekusį 
francūzų pacifistą rašytoją Ro
men Rolaną, kuris net 1914 m. 
neišsigando nacionalizmo stichi
jos—išsigąsti dabar? Jis išsi
gando tų lavonų, tų degančių 
knygų ir Reichstagų, kaip Ro
mos gaisrų—jis perėjo į revo
liucines pozicijas.

Kur gali stovėti kolonijų 
kraštų kultūros veikėjai, maty
dami Kinijon nešama civiliza
ciją maro, bado ir kulkosvydžių 
ugnim, matydami Mussolinį 
siunčiant juodmarškinių gaujas 
civilizuoti abisiniečius nuodin
gom dujom? Jie stovi prieš 
buržuaziją ir jos grobimo siste
mą—imperializmą.

Kur gali stovėti francūzų ra
šytojas Andre Gide, pasijutęs ne
begalįs bendrauti su savąja kla
se, pajutęs ją esant melaginga? 
Jis nepanorėjo būti melagiu ir 
niekšu, jis perėjo į revoliuci

nes pozicijas, jis perėjo į ko
munizmo platformą.

Jie ne nuošalūs atsiskyrėliai! 
Jie atsistoję antifašistinėse po
zicijose, imasi aktingai organi
zuoti kontrataką prieš 20 am
žiaus hunų bandas, siaubiančias 
Europos civilizaciją. Kaip tik 
tam jie pernai metais birželio 
mėn. Paryžiuje sušaukė tarp
tautinį rašytojų kongresą kul
tūrai nuo fašizmo ginti.

Kongrese dalyvavo Sovietų 
šalies rašytojai. Kongresas pa
sisakė padėsiąs besikuriančiai 
socializmo šaliai—SSRS—orga
nizuoti taiką ir kultūrą ginti.

Tai štai kurioje pusėje stovi 
humanizmas.

5.
O kur stovite jūs?
Buržuaziniai, Lietuvos rašyto

jai! Jūs šaukiatės į pasaulio 
opiniją, sąžinę, jūs šaukiatės 
broliškos pagalbos.

Tas, kas šaukiasi kito sąži
nės—pats turi būti sąžiningas.

Kas prašo broliškos rankos— 
pats turi būti broliškas.

Ponai, ar kartais jūs nebū
site panašūs į tą Dijonizo Poš
kos pasakėčios vilką, kuris, 
jausdamas medžiotojus ateinant, 
bėga į kaimą pagalbos j ieškoti, 
bėga į tą kaimą, kuriam pik
tadarysčių pridarė, prašo pri
glausti, gelbėti. Ir ar jūsų bal
sas nebus to vilko balsas, ku
ris visų atstumtas už niekšybes 
—tūpia ir kaukia kaimo gale.

Vienišas, atstumtas kaukia.
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KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

Ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

Jūs anksčiau bėgiojot apie 
Pabaltės santarvę. Dar ir dabar 
rengiate tos santarvės kertinį 
akmenį—estų, lietuvių literatū
ros vakarus. Bandėte organi
zuoti literatūrinį bloką nuo Suo
mijos iki Lenkijos. Garbinot 
pro-francūziškas tendencijas. Ir 
šen mėtėtės ir ten. Dabar pa
matę, kad visų nagai į save 
riesti—nubėgot, kaip tas vilkas 
į tą kaimą, kur piktadarysčių 
pridarėt tiek ir tiek.

Jūs nubėgot į Paryžiaus Ra
šytojų ašocidciją kultūrai nuo 
fašizmo ginti. Bet tie rašytojai 
eina su visų šalių revoliucine 
liaudim, taigi ir su Lietuvos 
liaudim.

Aš jau neskaičiuosiu, kiek jūs 
niekšybių pridarėt liaudžiai. 
Paminėsiu tą, ką turėjo pada
ryt šiek tiek sąžiningas libera
las, bent del akių.

Kur jūs pakėlėt bent šešėlį 
to balso, kuriuo byloja U. Sin- 
kleris savo “Pelkėse” ar “Bos
tone”? Ar jūs bent prasitarėt 
prieš Aleksoto stiklo fabriko 
darbininkų 90 nuoš. marinimą 
džiova? Ar kalbėjot, kad juos 
tyčia alkoholizuoja, kad tik jie 
neprablaivėtų.

Ar bent vienas rašytojas pa
kėlėt balsą prieš bedarbių šau
dymą 1924 sausio 19-tą Kaune? 
—juk jūs tada dar turėjot de
mokratines laisves. Ar jūs kal
bat, kad bedarbių šeimos pūva 
ir šala fortų požemiuose ir pi
giųjų butų barakuose. Ar bent 
vienas jūs sumurmėjot, kai už
praeitą žiemą policija nuodijo 
ir daužė bedarbius? Ne, jūs nie
kad niekam nekalbėjot.

Ar bent pažvelgėt į lūšnas 
šiaurės Lietuvoj, nualintas ir 
fašistų plėšimų ir liūčių? Kodėl 
ten miršta 40 nuoš. naujagi
mių? Ar matėt, kaip elgėsi jūsų 
koperatyvai—tie “teisingo re
guliavimo” sindikatai? Jie at
lupdami 1929 m. grūdų pasko
lą—su valstiečiais elgėsi, kaip 
japonai kolonijoj Kinuos. 1933- 
34 m. žiemą koperatyvai išvary
davo valstietį, atvežusį grąžinti 
javus koperatyvui—jį varydavo 
pas privatų pirklį, tvirtindami, 
kad javai netinkami grąžini
mui. Valstietis važiuodavo pas 
privatų pirklį, parduodavo jam 
savo javų centnerį už 10-12 litų, 
pirkdavo tuos pačius savo javus 
iš to paties pirklio už 13-15 litų 
ir su pirklio pažymėjimu javus 
koperatyvas priimdavo.

Ar duodant javų centnerį— 
kitą 1929 m. klausė kas nors 
valstietį, ar šie javai jam tiks?

(Bus daugiau)

KRIKŠČIONYBĖ
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai'. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.
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KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ IŠ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Apie

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Parašė MARGARETA UNDŽIENĖ.

Atsakinėjimai į tuos klausimus, kuriuos žmonės klau
sė Undžienės jai važinėjant su prakalbomis, grįžus 

iš Sovietų Sąjungos.
KNYGELĖ 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

AR STEBUKLAI PAGYDO?
Labai naudinga knyga, kuri aiškina, kaip atsiran

da stebuklai, kam jie reikalingi, kur ir kokios yra 
stebuklingos vietos. Kodėl yra kalbama, kad būk 
stebuklai pagydo paraližiuotus, aklus, kurčius, ir 
ronuotus.

TĄ KNYGĄ PARAŠĖ R. MLZARA
64 puslapių, kaina 15c.; šį mėnesį 10c.

Ji labai naudinga perskaityti laisvamaniams ir ti
kintiems, nes yra gausybė faktų, stebuklų klausimu.

KAIP TAPTI J. V. PILIEČIU?
Klausimai ir atsakymai lietuvių ir anglų kalbose, su 

priedu naujų pakeitimų pilietybes įstatymų
Knygute patogi nešiotis kišeniuje, kaina 25c. šį mėnesį 15c.

REIKALAUKITE JOS TUO JAUS.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Great Neck, N. Y.
Puikiai Pavyko J. Siurbos ir 

Dr. J. J. Kaškiaučiaus
Prakalbos ,

Kovo 1 d. L.D.S. 24-ta kuo
pa surengė prakalbas dd. J. 
Siurbai ir J. J. Kaškiaučiui. 
Publikos susirinko gražus 
skaičius. Draugas J. Siurba 
kalbėjo L.D.S. reikalais ir pla
čiai išaiškino šios organizacijos 
stovį. Drg. Siurba sakė, kad 
darbininkai turėtų stoti į šią 
organizaciją todėl, kad ji rū
pinasi ne vien tiktai pašalpa, 
bet taipgi ir visais kitais dar
bininkų klasės reikalais.

Dr. J. J. Kaškiaučius kal
bėjo sveikatos klausimu ir pla
čiai paaiškino, kodėl kiekvie
nam žmogui reikalinga maitin
tis tokiu maistu, kuris turi 
daugiau vitaminų. Susirinku
sieji labai atydžiai klausėsi jo 
kalbos. ‘ žodžiu sakant, abu 
kalbėtojai labai gerai kalbėjo, 
kaip organizacijos reikaluose, 
taip ir sveikatos klausime ir 
publika buvo patenkinta jų 
kalba.

Buvo didelė permaina šių 
prakalbų todėl, kad buvo gar
sinami visai kiti kalbėtojai— 
Daktarė Šliupaitė ir d. R. Mi- 
^ara. Klaida įvyko arba per 
3-čio apskričio neapsižiūrėji
mą, arba todėl, kad 24 kuopa 
permainė dieną, nes mūsų kuo
pai buvo paskirta iš apskričio 
23 d. vasario. Labai blogai, 
kuomet šitokios klaidos įvyks
ta, tad apskričių komisijos tu
ri būti daugiau atsargesnės su 
kalbėtojais—turi būti susitarę 
su kalbėtojais, kad paskui ne- 
padrytų didelio nesmagumo 
rengėjams.
.vPo prakalbų buvo renka

mos aukos lėšų padengimui. 
Po 25 centus aukavo sekami 
draugai: P. Marcinkevičia, M. 
Butkienė, M. Mikionis ir drg. 
Piužra. Viso surinkta $6.23. 
Visiems aukavusiems varde 
LDS 24 kuopos, tariu širdin
gai ačiū. Taipgi atsiprašau, 
jeigu kurių aukavusių vardai

kymo komisijos J. Laužaitienė 
pranešė, jog jaunuoliai gerai 
gyvuoja ir veik visi pasimokė- 
ję duokles. Tik vienas jų ne- 
pasimokėjęs jau gerokas lai
kas, nes tėvai bedarbiai ir ne
turi iš ko užsimokėti užvilktas 
mokestis, tad kuopa nutarė 
apmokėti iš iždo $1.00 ir taip 
pat paaukavo $1.00 veikian
čiam komitetui prieš karą ir 
fašizmą. Kuopa taipgi pasi
mokė jo 50 centų į ateivių gy
nimą.

Skaitytas laiškas iš ALDLD 
Centro prašant, kad kuopa iš
rinktų delegates į moterų su
važiavimą, 4 d. balandžio, 
Brooklyn, N. Y. Po apkalbė
jimo liko išrinktos 2 delegatės 
Į suvažiavimą. Kaip matote 
mūsų L.D.S. 24 kuopa nesnau
džia.

Negalima užbaigt nepažy
mėjus, kad bedarbių taryba 
sušaukė komiteto susirinkimą 
ir pertvarkė komisiją—iš pa
čiu bedarbiu liko darinkti 
draugai P. Balsys, P. Grigas, ir 
|john Ližikas, tie du jaunuoliai 
I bedarbiai nemažai darbuojas 
sykiu su suaugusiais. Jau bu
vo ir pasekmių. 29 d. vasario 
bedarbių tarybos komitetas su
šaukė bedarbius prie šalpos 
ofiso, išrinko delegaciją iš tri
jų bedarbių ir pasiuntė į vidų 
su reikalavimais bedarbiams 
maisto ir kitų reikmenų bedar
bių šemynoms ir kad būtų 
duodama vietinė mokykla lai
kymui bedarbių susirinkimams. 
Bravo! darbininkai. Tik per 
kovą darbininkai gali pagerin
ti savo būvį.

Darbininkė S.

ką, du sūnų, keturias dukte
ris, anūkę, vieną seserį Ame
rikoje ir vieną Lietuvoje. Ve
lionė paėjo iš Suvalkų re$y- 
bos, Seirijų parapijos, žagarų 
kaimo, duktė Martyno ir Roza
lijos Liesevičių. Tapo palaido
ta 15 d. vasario, Washington 
kapuose. Nors velionė buvo 
laisvų pažiūrų, vienok palai
dota su Romos burtų apei
gom. Giminės, norėdami su
žinot daugiaus, kreipkitės pas 
Andrew, Vishniar, 1130 Syca
more St., Washington, Pa.

Kovo 3 d., 1936 m. pasikorė 
savo namuose Jonas Olšaus
kas, lenkų tautos. Keletas 
mėnesių atgal jo moteris mirė. 
Palikęs vienas, pradėjo gerai 
pijokauti, kas ir privedė prie 
saužudystės, kaip jo draugas 
liudija, kuris kartu gyveno.

P. Alška.

Worcester, Mass.

netelpa, nes rinkimo komisija 
tik tiek man pridavė su rašų.

Kovo 2 dieną įvyko L.D.S. 
24 kp. susirinkimas. Narių su
sirinko mažai, bet susirinki
mas buvo labai geras ir gyvas 
ir daug gerų tarimų padaryta. 
Prakalbų rengimo komisija 
išdavė platų raportą, praneš
dama, jog prakalbos gerai pa
vyko ir buvo pasekmingos. Iš Į 
apielinkės veikimo komiteto 
prieš karą ir fašizmą, d. S. 
Petkienė išdavė labai platų 
raportą, pranešdama, jog 48 
protesto blankas su parašais 
surinko del apgynimo 8 kovo- 
tŽŲŲ nuo išdeportavimo ir pa
siuntė prezidentui F. D. Roo- 
seveltui i Washington, D. C. 
Taipgi ant blankų surinko.
$2.58 aukų ir nemažai išpla
tino priešfašistinio kongreso 
lapelių.

Iš jaunuolių kuopelės tvar-

Washington, Pa.
Žinių Žinelės

APLA .55 kuopa rengia 
smagų vakarą paminėjimui 
(šios organizacijos) 25 metų 
sukaktuvių. Atvirai galima sa
kyti, kad 55 kp. gerai stovi 
organizaciniai ir podraug re
mia darbininkišką judėjimą 
pagal išgalę. Parengime bus
geras kalbėtojas, kuris paaiš
kins apie organizacijos reika
lus ir abelnai apie darbininkų 
padėtį šitam svarbiam momen
te. Dėlto kviečiam visus Wa- 
shingtono ir apielinkės Lietu
vius ir lietuvaites pribūti į šį 
parengimą. Bus gardžių gė
rimų ir užkandžių ir visi turė
sime progą pasimatyti su 
draugais ir pažįstamais. Pa
rengimas įvyks 28 d. kovo, 
1936 m., kampas Maple Ave. 
ir Bruce. St.,, Washington, Pa. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga veltui.

Vasario 12 d., 1936 m. pa
simirė Elzbieta Višniauskienė.
11 d. vasario nusiskundė, kad 
nesijaučia gerai. Pašauktas 
gydytojas pareiškė, kad liga 
nepavojinga, bet ji mirė vos 
po pusnakčio, kaip 1:15 
vai., palikdama dideliam nu
liūdime vyrą Andrių Višniaus-

Savikritika

Worcesterieciai nori bendro 
fronto, bet sunku jį sudaryt. 
Kodėl? Todėl, kad yra di
delis ignoravimas ir didelis 
skirstymas į grupeles ir tuom 
pat sykiu eina dideli persekio
jimai ir bereikalingi užsipuldi
nėjimai ant nekaltų žmonių 
tik todėl, kad nekurios ypatos 
kam neįtiko. Tas yra tęsiama 
jau ilgas laikas ir sustojimo 
nesimato, štai vienas faktas. 
“Laisvės” num. 57 tilpusioj 
“Bedarbio” korespondencijoj 
gerai aprašyta prakalbos, bet 
kodėl jis taip ignoruoja Wor- 
cesterio Aido Chorą? Jis ži
no, kad ten dainavo du chorai. 
Jo korespondencijoj skamba, 
kad tik vienas žvaigždės Cho
ras dalyvavo, o kur antras? 
“Bedarbis” galėjo ir antro cho
ro vardą paminėt—Aido Cho
ro—bet jis rašo, kad “Taipgi 
pertraukoje choras sudainavo 
tris daineles”. Bet koks cho
ras? Tas reiškia, jis mintį pra
veda, kad tik vienas žvaigždės 
Choras dalyvavo.

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Broliškos Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyko 3 dieną ko
vo ir prisirašė keturi nauji 
nariai. Reikia pažymėti, kad 
iš tų keturių, trys buvo jaunuo
liai. Tas parodo, kad mūsų 
draugijai yra lemta augti ir 
bujoti. žėdnas tėvas turėtų 
prirašyti savo vaikus prie šios 
prakilnios ir stiprios organiza
cijos, kuri apart pašalpos ir 
pomirtinės skyrių turi savą 
puikų Olympia Parką, kur va
saros laiku ypač jaunuoliai tu
ri progą pažaisti ir pasilinks
minti. Kuomet dabar mūsų 
progresyvės spėkos vienijasi į 
krūvą, Worcesteris turėtų būti 
pavyzdys visoms kitoms Nau
josios Anglijos kolonijoms sa
vo darbštumu ir progresyviš- 
kumu.

Išduota atskaita iš metinio 
parengimo—liko $123.92 pel
no. Reikia priminti, kad me
tiniame parengime svečių buvo 
beveik perpus su draugijos na
riais. Tas parodo, kad mes 
dar turim daug kandidatų į 
mūsų draugiją. Tik dar biskį 
daugiau darbo, o matysime, 
kad mūsų draugija pataps tūk
stantinė skaičiumi.

Sekretorius J. J. Bakšys ra
portavo, kad 7 dolerių vertės 
štampos, kurios buvo gautos 
Lietuvos politinių kalinių nau
dai, jau parduota ir pinigai 
perduoti. Tie pinigai suteiks 
didelę pagelbą mūsų drau
gams Lietuvoje. Visiems, ku
rie pirkote tas štampas, varde 
draugijos, tariu širdingą ačiū.

Taipgi mūsų draugija nuta
rė pasimokėti 12 dol. metinę 
duoklę į Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą, taip, kaip pra
eityje kad buvo daroma.

L. S. ir D. B. Draugijos
Selcr. ir Korespondentas.

Baltimore, Md.
Iš praeito ALDLD 25 kuopos 

susirinkimo

"Laisvės” Jubilėjinis
BANKIETAS

Bus Sekmadienį

5 d. Balandžio-Apr ii, 1936
GRAŽIOJE GRAND PARADISE SALĖJE

318 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 7 vai. vak.

Tą pačią dieną ir toje pačioje vietoje bus “Laisves” Bendro
ves suvažiavimas. Kadangi šis suvažiavimas bus Jubilėjinis, 

tai jame dalyvaus šerininkai iš visos Amerikos.

BUS PUIKI MUZIKALE PROGRAMA

Dainuos nauja žymi teatrų dainininkė
ONA LEVONAVIČIUTE, Sopranas

Taipgi dainuos mūsų mylimas solistas
ANTANAS VIŠNIAUSKAS, Baritonas

Turėsime malonumo girdėti dainuojant ir
ALDONĄ KLIMIUTĘ, Koloratūrp-sopranas

Mūsų senas draugas vėl su mumis, tai yra
ALEKAS VELIČKA, Lyriškas tenoras

- ............... ■ i,        ....................................................................................................................................................................• • ■■■»

Kaip matote, programa bus trumpa, ale skambi, tad nepralfeiskime 
jos neišgirdę. Ypač bus malonu girdėti LevonaviČiūtę, nes ji yra tikrai 
augšto išsilavinimo ir puikaus talento dainininkė. Pirmu kartu savo 

gyvenime ji dainuos lietuviams “Laisvės” ‘kankiete.

Po Programos Bus Šokiai Prie Geros Orkestrus
ĮŽANGA $1.25. VAIKAM IKI 12 METŲ—50c,

Worcesteryj Aido Choras vi
sokiuose darbininkiškuose pa
rengimuose dalyvauja. Mes vi
si žinome, kad choras gerą 
vardą užsitarnavo. Tad jeigu 
dalyvauja parengime, kodėl 
ignoruoti ?

Taigi, jegu bendro fronto 
pageidauja, tai turėtų bendrai 
visus žmones ir toleruot, su vi
sais lygiai apsieit. Aš nenoriu 
pravesti mintį, kad su fašistais 
ir kapitalistų buržuaziniais tar
nais lygiai apsieit.

Man išrodo, kad užkviesti 
kalbėtojai bendro fronto nesu
daro. Kalbėtojai tik*išaiškina 
bendro fronto eigą ir kaip jį 
lengviau sudaryt. Tas reiškia, 
kad žmonės turi sudaryti ben
drą frontą. Bet kaip? Ar ig- 
noracijomis, ar geru elgesiu? 
(Mums išrodo, kad d. Dobilas 
del mažmožio bando bereika
lingą audrą sukelti.—Red.)

Dobilas.

Viena iš demonstracijų New York© miesto namų aptarnautojų 
streikuojančių darbininkų. Streikas eina labai solidaringai.

ALDLD 25 kp. susirinkimas 
įvyko pirmadienį, 9 d. kovo, 
1936 m. Reguliaris kp. susi
rinkimas įvyksta pirmą pir
madienį mėnesio, bet kadangi 
pirmadienį, 2 d. kovo buvo su
rengtos kriaučių unijos lokalo 
prakalbos, tai ALDLD 25 kp. 
nutarė susirinkimą atidėt ant 
sekančio pirmadienio.

Praeito susirinkimo protoko
las priimtas, kaip skaitytas. 
Susirinkime dalyvavę draugai 
visi pasižadėjo dalyvauti .Ko
munistų Partijos bazare, kuris 
atsibus 20-21-22 dd. kovo. Lie
tuvių vakaras bus subatoj. 
Šiaip galima dalyvauti visus 
tris vakarus, kam laikas bus, 
prieinamas.

Susirinkime tarpe draugų1 
buvo padaryta kolekta, kad 
sukėlus kiek pinigų, kad būtų 
galima supirkt tam tikrų daly-j 
kų ir dalykėlių, su kuriais bus 
papuoštas stalas lietuvių va
kare (subatoj). Aukavo se
kami draugai: J. Stanys $1, J. 
Jesaitis, K. Mikolaitis, A. Vit
kus, Stankiavičienė ir Raymon- 
dienė po 50c. Viso su smul
kiais surinkta $4.

Taipogi draugai ir draugės, 
prisižadėjo pakolektuot kas 
kur gali ir ką gali gauti. Gau
namus daiktus perduokit d. 
Jesaičiui ar d. Šeimini. • Neku- 
rie draugai ir draugės jau pa
sižadėjo aukuot gražių dova
nų. Drg. Seimis prižadėjo au
kuot dvi poras “šiūsų.” Drau
gė O. Deltuvienė, iš Hanover, 
prižadėjo aukuot gražų ir di
delį papartį. Tai jau kelintą 
kartą d. Deltuvienė aukuoja 
tokias gražias dovanas, kurios 
atneša po $5 ir $6.

Taipogi, draugai ir draugės, 
kurie nebuvote susirinkime, ir 
negirdėjote tarimų kas link 
bazaro rengimo, malonėkite 
visi-sos dalyvauti ir draugus ar 
pažįstamus atsiveskit. Neuž
mirškite bazaro vietos: 209 S. 
Bond St. f

A. Vitkus.

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus, nes išanksto turime žinoti, 
ant kiek publikos reikės gaminti valgių. Bus duodama 

paukštienos vakarienė.

ŽOLYNU ARBATA

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL - LAX. — HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir siv- 
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną, arba tris pa
kelius, o mes Jums už tai pasiųsi
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

: PAIN-EXPELLER

$ Sunaikinimui Persalime)
Krutinėję 

reikalaukit visame paMulj{ 
pagarsėjusio
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Afjp
KIRPIMAS 40^

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Mau.ter Sts.

A. K. NEVIACKAS
Insurance Agentas 

Patarnauju lietuviams jau per 
21-nua metus. 
Reprezentuoja:

STUCK & MUTUAL CO.
Perkant insurance Mutual Co. 

galima sutaupinti 20%.
Parduoda laivakortes visų laivų 

linijų
Teisingas patarnavimas visiems 

lygiai
1122 WASHINGTON ST.

NORWOOD, MASS.

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St,, Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661
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IR VĖL ATĖJO

West Pullman, III

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Sta

ANGLIES DULKES

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

PRANEŠIMAI Iš KITUR
UMWA

nei 
nie- 
rei-

GRAND RAPIDS, MICH.
Ristynes, muštynes, silkių vakarie

Komisija.
(63-65)

išrinkti
Buvo

A. J. K.
(64-66)

Įžanga iŠ 
. Turėsim 
galės visi 

geros orkee- 
lictuvius da-

nori 
ant- 
kad

Gerai jei 
“nay”, tai 
klausimas

CLEVELAND, OHIO
L.D.S. 55 kp. rengia “Card Party

321 Chauncey Street 
Brooklyn, N. Y.

SO. BOSTON, MASS 
Atsišaukimas

Šokiams grieš lietuviška 
ir visiems bus užkandžių ir 
Kviečiam visus atsilankyti.

Pirm. A. J. Ka rėčkas.
(64-65)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 22 diena, 2 vai. po pietų, 735 

Fairmount Ave., bus vėl svarbi lek
cija Komunistų Partijos reikale. Bus

indus 
bootlegeriai.’

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Delegatai K. Pocius 
Statkus.

Atsiliepkite šiuom adresu:
H1. Tamošauskiene

91 Gardner St. West Roxbury, Mass 
(64-65)

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Gavo Visus Balsus SLA. Pildo
mosios Tarybos Rinkimuose

Adv. F. J. Bagočius, adv. K. 
P. G ūgis, J. Mažukna gavo vi
sus balsus SLA. Pildomosios 
Tarybos rinkimuose, kurie sek
madienį įvyko SLA. 55 kuopo
je, West Pullmane.

Kiekvienas iš jų gavo po 25 
balsus, o kiti kandidatai į P. 
T. nei vieno.

Pilni Rezultatai yra Tokie:

valo stubas, lau- 
lyg kad Lietuvoj 
Velykas man.
švenčia So. Bos-

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

ji naudinga, o ne smerkti ją 
ir užtarti kapitalo sistemą.

Ne tada laikas valgyti medų 
kada jau apsergate šalčiu 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St.,, B’klyn, N. Y

ALDLD 
mas įvyks trečiadienį 
7:30 vai. vakare. 
Šiame susirinkime bus renkamos de
legates į rytinių valstijų moterų su
važiavimą. Taipgi bus apsvarstoma 
keletas kitų svarbių dalykų. Turėsi
me ir užkandžių, kuriuos prižadėjo 
trys draugės pagaminti, ir vėliaus 
mums duoti receptą, kaip tas valgis 
sutaisyti. Atsiveskite savo drauges.

H. Tamošauskiene.
(64-66)

Į apylinkinių Bostono kolonijų 
draugus reikale siuntimo delegačių į 
rytinių valstijų Lietuvių Moterų Su
važiavimą.

Draugai, kurie važiuosite į Brook
lyn, N. Y., “Laisvės” ščrininkų su
važiavimą, galėtumėt nuvežti kelias 
delegates iš Bostono į būsiantį R. V. 
L. M. Suvažiavimą, įvyksiantį balan
džio (April) 4 d., Brooklyn, N. Y.

So. Bostonas puošias pasiti- 
kimui savo istorinės šventės, 
t. y. Evecuation Day. Jau be
veik visos krautuvės ir kitos

draugės-užtarėjo's ir 
Ji yra ponia lioo- 
Ji pasirodė augi.

Savo straipsnely

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų 
tuvių, kitokių

o krisiu už tai, kad būdamas išalkęs 
paprašiau valgyti. Reiškia, mirštu už 
palaikymą savo gyvybės.”

Daugiau jam baltieji nebeleido, kalbėti. 
Todėl jis užbaigdamas pasakė: “Lai gy
vuoja Pasaulinė Revoliucija! Lai gy
vuoja Viso Pasaulio Komunistų Parti-

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus stcičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

ir silkių vakarienę, nedėliojo, 22 d. 
kovo, Lietuvių Darbininkų svetainėje, 
920 E. 79th St., 3:30 po pietų, šokiai 
prasidės 7 vai. vakare 
anksto 20c, prie durų 
skanių valgių, gėrimų 
linksmai pasišokti prie 
tros. Kviečiam visus 
lyvauti.

Šeimininkės 
kia šventės, 
prisimenant

Kovo 17 
tonas atminčiai Jungt. Valst. 
Amerikos revoliucionierių ko
votojų už laisvę, prieš pries
paudą ir išgrūdimo paskutinių 
brutališkų Anglijos ginkluotų 
jėgų iš šios šalies, kuris įvyko 
So. Bostone. Dabar iškilmin
gai maršuojama, paraduojama 
gatvėmis, o tuomet ginklai 
barškėjo, kraujas liejosi šios 
šalies tėvų ant šių pačių gat
vių, nors laikas jų išžiūrą ir 
perkeitė. To įvykio atžymėji^ 
mui, Amerikos Komunistų 
Partijos So. Bostono kuopa 
rengia prelekciją temoj “Eva
cuation Day in So. Boston,” 
kuri įvyks antradienį, 17 ko
vo, 1936, po Nr. 376 Broad
way, So. Bostone, kaip 7:30 
vai. vakare. Visus “Laisvės” 
skaitytojus kviečiu atsilankyti 
ir atsivesti savo draugus. Po 
prelekcijos šokiai ir lengvi už
kandžiai. Įžanga veltui.

K-as.

HUDSON, MASS.
Lietuvių Hudsono Kliubas rengia 

milžinišką vakarienę ir šokius su
katoj, 21 d. kovo, 17 School St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kviečiame vi
sus skajtlingai dalyvauti, skaniai pa
valgyti, išsigerti ir linksmai pasi
šokti prie geros orkestros. “Krasna- 
ja Rubaška” orkestrą grieš šokiams.

Kviečia Komitetas. .
(62-64)

BOSTON, MASS.
2 kp., moterų, susirinki-

18 d. kovo,
376 Broadway.

Toki žmonės, tegul visiems 
bus aišku, kaip kad jūsų iš- 
pildantieji viršininkai, gali 
gauti darbus, kur daug dau
giau apmokėtų negu kad jūs 
bile kada galėsite mokėti. Bet 
jie atsisako del to, kad 
dirbti savo žmonėms. Iš 
tros pusės, daugelis mano 
mes esame apsamanoję pini
gais iš unijos turto, bet, del 
jūsų žinios, turiu pasakyti, 
kad mes nei nešiojame nei val
gome nei gyvename geriau už 
jumis, kurie čia susirinkę. Vi
sas mūsų uždarbis praeina be
vedant organizacijos reikalus 
ir mes taip lygiai s biedni, kaip 
ir jūs. Bet mes su jumis, su 
organizacija del to, kad mūsų 
didžios širdys simpatiškos. 
Kad jau jūsų tokia valia, kad 
už tiek mes turim dirbti, tiek 
mūsų darbas tėra vertas; tai 
mes atsisakome priimti didž^i- 
mos tarimą, pakėlimą algų.*.

Apsiašaradomi trys katinai 
atsisakė nuo lašinių palties, 
kadangi nepasiekiama, tai ir 
“nereikalinga.”

(Ši žinia imta 
“Journal’o”).

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-R O L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui. 

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Delegatais į seimą
K. Pocius ir A. Statkus 
išrinkti ir du alternatai, jei 
kartais vienas ar abu delega
tai negalėtų išvažiuoti.

Susirinkime buvo iškeltas ir 
Albumo klausimas. Komisijos 
prenešimu, teko sunkiai padir
bėti, bet rezultatai buvę maži. 
Tik valdyba ir keli nąriai nu
siėmė paveikslus.

Kadangi kuopa nėra turtin
ga, tai delegatams kelionei pa
skyrė mažą sumą pinigų.

Korespondentas.

valstijos Mainų ' Biurą. Biuro 
viršyla yra M. J. Hartneady, 
buvęs UMWA viršininku.

Kaipo šios įstaigos didžiau
sia galva ir mainų apsaugos 
prižiūrėtojas, jis jau reikalau
ja drausmių prieš tuos “va
gius”, nes jo nurodytose vie
tose esama pavojinga “vagių” 
gyvastims. Pagal įstatymus, 
kur pavojinga, ten jis turi tei
sę kasyklas uždaryti ant tiek 
ilgai, kol jos bus padarytos 
saugiomis darbui.

.Tai va, ko gubernatorius ir 
vietiniai teismai neišdrįso, gė
dijosi padaryti, tai padarys 

j žmogus išš UMWA. Vietoje 
I ten nusiųsti žmones, inspekto
rius, kad nusakytų, kaip apsi
saugoti kasėjams (o tas jojo 
galioje yra), jis dirba kompa
nijų naudai.

Kada pasklydo žinia, kad 
įvykusioje angį, konvencijoje 
buvo pakeltos vadų algos dvi
gubai: Lewisui $25.000; Mur
ray ir Kennedy, po $18,000, 
tai angį, ir plaukai pastiro ant 
galvų. Kitą dieną atslūgo, 
kada Lewisas atsisakė priimti 
ir štabas taip lygiai.

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
L 265 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 468 Sterling Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the iiremiscs.

BARNETT MINKEL
468 Sterling Place. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3916— 
18th Avenue, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises. 
PARK VIEW KOSHER DELICATESSEN 

and REST. INC.
3916—18th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6816-— 
3rd Avenue, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ADOLF HEITMANN
6816—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

riką. šimtai ir tūkstančiai laiškų su
plaukė į K. P. raštinę nuo jairių sra
vių kurie klausia kaip ir kokiu būdu 
jie galėtų įstoti į Komunistų Partijų 
arba kaip nors jai pagelbėti veikimą. 
Tai labai svarbus reiškinys. Tad lie
tuviai darbininkai ir darbininkes, 
“Laisvės” skaitytojai ir rėmėjai da
lyvaukite kuoskaitlingiausia kovo 22 
d., 2 vai., 735 Fairmount Ave.

Frakcijos Sekr. ML. Z.
(62-65)

sudarys šiem baronam pra
žūtį.” O kas link darbo išdali
nimo ir toms kasykloms, kurios 
uždarytos, tai baronai pasiūlė 
laukti kito pasaulinio karo, ku
ris “duos” anglim rinką, o ne 
dabar tokį reikalavimą statyti.

Taigi dvi savaitės “sun
kaus” darbo baronams ir uni
jos vadams liekasi nieko ver
tos. Konferencijos, vis vien, 
tęsis iki bus padarytas priei
namiausias kontraktas. Taip 
bent sako unijos vadai.

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

Būdami or- 
savo distrik- 
James Gil- 
Pa., gavo 

kongresinei komisijai 
taip 

turi apvogti privati- 
Komisijai jie 

kad didžiausia kaltė 
yra mainų

“THE SAMOVAR”
VALGYKLA

Gera vieta gardžiai pavalgyti, 
gera vieta išsigerti

Alaus, Vyno ir Ik'gtinės 
pasirenkant

MOTERIMS IR VYRAMS
Visus užprašo atsilankyti.

1121 WASHINGTON ST
So. Norwood, Mass.

Tel. Conn. 1117
VEDĖJAS K. J. VIESULĄ

Tada draugas kareivis nusivilko dra
bužius ir atidavė žmogžudžiams. O pats 
vien apatiniuose drabužiuose atsistojo 
prie tvoros. Ir taip baltagvardiečiai A. 
Gilvydis, P. Petrulis ir A. Kapickas per
vėrė kulkomis jo karštą krūtinę.

Toje pačioje naktyje, tie patys A. G., 
P. P. ir A. K. atvežė Raudonosios Ar
mijos karžygio lavoną ant šio kalnelio ir 
užkasė.

Senelis užbaigė tą šiurpulingą pasa
kojimą. Užbaigęs dar pridūrė: “Mes 
ateiname aplankyti tų revoliucionierių 
kapus, kritusių kovoje už mūsų reikalus, 
papuošiame jų kapus. O sykiais ir pa
dainuojame, atsimindami tą, kad S. R. 
raudonarmiečiai labai mylėjo dainas, nes 
jie (bolševikai) dainuodami į Lietuvą 
atėjo, dainuodami išėjo. Ir kada kai 
kas patėmija papuoštus revoliucionierių 
kapus, bei užgirsta dainuojant nakties 
laike gojeliuose netoli jų kapų, tai vie
ni sužiniai, kiti nesužiniai paleidžia vi
sokias pasakas, kad šmėklos puošia ka
pus ir rengia koncertus.”

Mums besikalbant, iš rytų pusės pra
dėjo šviesti raudona^ pašvaistė, kuri kas 
kartas ėjo didyn ir didjm. Pati dienos 
šviesa nebuvo mums pavojinga, bet-da
bartinėje Lietuvoje reikia saugotis piktų 
žmonių akių. Todėl mūsų draugės ir 
draugai po vieną sau atsisveikinę iš
vaikščiojo namų link. Paskutinį senelį 
atsisveikinę, ir mes ėjome su draugu S. 
namo.

Taip Lietuvoje vaikšto ne tik tos le- 
gendiškos-pasakiškos raudonos šmėklos, 
bet ir tikrenybėje jos neduoda ramybės 
buržujams, kunigams, buožėms ir kapi
talistams. Jie, matydami prisiartinantį 
galą savo viešpatavimui, desperacijoje 
įsteigė kruviną fašistų Smetonos val
džią, kuris šaudo, kalėjimuose kankina 
ir visokiais būdais žudo darbininkų ir 
vargo valstiečių vadus ir tuomi daugina 
kapus revoliucionierių. Bet tas jų ne
išgelbės, nuskęs vilnyse revoliucinės au
dros, kuri ne tik neslūgsta žemyn, bet 
vis kyla — eina didyn ir platyn.

(Bus daugiau.)

GRAND RAPIDS, MICH
Cinema League rodys 

judį iš Sovietų Sąjungos 
dintus “The Marionnettes”' 
bus rodomi 25 ir 26 dd. 
March, Roosevelt Theatre, 642 Bridge 
St. Visiems svarbu pamatyti šis ju-

Pagaliaus angliak. susilaukė 
naujos 
mokytojos, 
seveltienė. 
“Journal’e 
ji mokina moteris kovoti prieš 
kompaničnus angį, miestukus 
ir tokias krautuves. Pataria su
sitverti savo nusistatymą tokį, 
kokis būtų naudingas vaikams 
ir draugijai. Ji aprokuoja, 
kad kur baronai yra pasitu
rinti, tai ten pusė bėdos gy
venti. Bet jeigu baronai kur 
biedni, tai jos receptas, “nu
sistatymas” (tur būti badau
ti) moterų, esąs reikalingas.

Nukalbėta už baronų pusę 
labai gudriai. Bet unijos va
dai tatai laiko už garbę, nes, 
matote, unijos įtaka ir čia 
'“kyla”. Juokas, daugiau nie-

visu įnirtimu anglių kompani
jos. Dėka jų karžygiškumui, 
jie atsilaiko prieš puolikus ir 
turi savo uniją, 
ganizuoti, jie per 
to kongresmaną, 
dea, iš Coaldale, 
progą 
pasiaiškinti, kodėl 
“baisiai 
nę nuosavybę 
išdėstė 
del jų vagystės 
mašinerija, kuri atimanti iš jų 
darbus. Visiškai apsilenkta 
su protu ir tokiu aiškinimusi 
parodoma, kaip mažas sandė
lis mūsų smegeninėj. Tas tik 
suteikia teismo ponams dau-

Į prezidentus—-adv. F. J. 
Bagočius,—25 ; kiti—0.

Į vicerprez.—J. K. Mažukna 
—25 ; kiti—0.

Į sekretorius—M. Vinikas— 
25; kiti—0.

Į iždininkus—adv. K. P. Gu- 
gis—25 ; kiti—0.

Į iždo globėjus: E. Mikužiu- 
te——24; J. Miliauskas—20 
Mockus—5; A. Zalatorius

Į Dr. kvotėjus 
neslow'—25 ; kiti-

Skaitytojams jau yra žino
ma, kad anglies “vogimas” 
yra išsiplatinęs ir yra žino-

i ma tas, kad kompanijos dėjo 
I ir deda pastangas “bootlege- 
į rius” nušluoti nuo savo nuosa- 
: vybių, bet iki šiol visos pastan- 
I gos nuėjo niekais. Nesenai 
į gub. Earle atsisakė duoti pa- 
; gelbą, “trooperių,” kol vieti- 
! niai teismai, neišleis drausmių.
Vietiniai teismai atsisakė tuo
mi aptarnaiiti komp. dėlto, 
kad komp., uždarydamos ka-

I syklas, nori išmarinti angliak. 
i Blogai ėjosi iki šiol baronams.
Bet naujas skymas sugalvotas.
Dabar kompanijos kreipiasi į įstaigos papuoštos vėliavomis

žemutiniuose kietosios ang
lies sektoriuose, kaip žinoma, 
veikia 20,000 bedarbių anglia
kasių “bootlegerystėje” del 
duonos kąsnio. Jos puola

Kodėl šie poneliai atsisakė 
nuo šių riebalų? Todėl, kad 
kasėjai nenorėjo jiems pakel
ti, nes jie suprato, kad ne vir
šininkų algų didume unijos iš
ganymas gludi. Algas pakel
ti norėjo Lewiso leitenantai, 
jo akli pasekėjai. Kada kėli
mo algų rezoliucija buvo pri
duota kompanijai, tai tuojau, 
ant greitųjų, paleista balsavi
mui paprastu, “aye” ir “nay,” 
riksmu. Tokių balsavimo 
zultatų negali nei matyti 
ausia suprasti, 
kas neatsiliepia 
škia vienbalšiai 
imtas. Bet kur čia tau! Visais 
kampais, taipgi surikta: “no!” 
Čia Lewisui paimta tiesiai už 
krūtinės. Patarta jam buvo 
leisti balsuoti slaptai. Bet jis 
pamatė pavojų ir sekantį rytą 
konvencijai sukalbėjo šiokią 
maldelę (sutraukoje) :

Aš nežinau, kiČk mūs, virši
ninkų, patarnavimas unijai 
yra vertas, bet mes per visą 
laiką esame neperstojančiai 
užimti vis reikalavimu dau
giau ir daugiau algų savo uni
jos darbininkams, bet mes nie
kad savo darbdavių, organiza
cijos, nesame prašę algų pakė
limo ir dabar neprašome. Mes 
organizacijai dirbame ne del <Jj- 
delių algų, ne del garbes, bet 
del to, kad mes mylime ją, 
ja, kad mes norime tarnauti

kalbantį
užvar-

Judžiai i
kovo—

Rašant šiuos žodžius, UM 
WA su kietosios anglies baro
nais derybos jau išsitęsė dvi 
savaites. Per dvi savaites iš
trinta sėdynės ir alkūnės, o 
prie jokio tarimo jokiame 
klausime neprieita. Keturioli
ka vyrų (po septynis nuo abie
jų pusių), tiesa, diskusavo 
(antros sav. bėgiu) apie šešių 
vai. darbo dieną ir apie atida
rymą uždarytų kasyklų—ge
riau sakant—apie sulyginimą 
darbo. Darbo valandų klau
sime negalimu įvesti šešių vai. 
darbo dieną baronai motyva
vo tuomi, kad, va, minkštosios 
anglies industrija turinti sep
tynių vai. djeną ir tuomi “su
sidarys didelė nelygybė ir muš giau drąsos ir ant toliau dar- 
anie baronai šiuos rinkoje, kas bo klasę išnaudoti arba, tokia

me atsitikime, versti badauti. 
Tiesa, kapitalistinėj sistemoj 
mašinos pavaro darbininkus iš 
darbų, bet tai ne mašinų kai
čia. Kaičia sistemos. Tad ir 
reikėjo kongreso ponams akis 
badyti už jų sistemą. Mašinų 
naudingumą, kaip matosi, la
bai jaučia patys nauji 
trial istai
Žiūrėkim, kaip jiems yra sun-' 
ku iš gelmių maišas anglies iš
tempti. Kaltindami mašinas 
betgi stengiamąsi nors savo 
rankomis kokią sutverti ir pa
statyti prie darbo.

Mašiną, šią industrinę bran
genybę, mums reikia išmokti 
naudoti savo klasės tikslams, 
kad mumis gelbėtų darbe, nes

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk 
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau 

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS

ves- 
grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

. lūs ir krajavus 
L sudarau su 
n amerikoniškais. 
B Reikalui esant 
■ ir padidinu to
li kio dydžio, ko
i' kio pageidauja-- 
f ma. Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Šiurpulingi Įvykiai Lietuvoj
— ................   Rašo Gamtos Sūnus — .  

(Tąsa)
“Jūs atėjote žudyti mane dar prieš pie

tus, bet baliavojote ir kėlėte orgijas, 
laukdami prievakario, nes prie dienos 
šviesos nedrįsote daryti to kruvino dar
bo ir žudyti tą, kuris jums nieko, o nie
ko blogo nėra padaręs ir kurį jūs pirmą 
sykį savo gyvenime matote, bet žiūrėki
te, ir dabar dar matosi saulė, tiktai rau
dona, tarsi krauju pasriuvusi, kuri sku
binas kaip galima greičiau pasislėpti už 
miško, kad nematytų to žiaraus ir bru- 
tališko akto. Žiūrėkite į tą nekaltą ma
žytę mergaitę (Zinkienės dukterį.—G. 
S.), kaip jį baimingai su ašarotomis aky
tėmis glaudžiasi prie savo motinos ir 
kaip ji savo motiną brangina, nes ji jau
čia, kad po globa motinos ir tėvo yra 
apsaugota nuo visokių pavojų. Ir jeigu 
ji netektų tėvo ir motinos, jai tokiame 
amžiuje gręstų mirtinas smūgis jos gy
venimui. Aš turiu tris kūdikius, kurie 
laukia sugrįžtančio tėvo, kad aš juos 
paglamonėčiau, ant rankų panešiočiau, 
sušelpčiau ir papenėčiau. Jūs nužudyda
mi mane išplčšiate iš tų mano kūdikių 
jų auklėtoją, maitintoją ir užtarytoją ir 
sykiu su manimi jūs nužudote ir tuos 
mano kūdikius, kurie jums nieko nėra 
prasikaltę. Dabartiniame laike mano 
tėvynė, o sykiu ir viso Pasaulio Darbi
ninkų Tėvynė pergyvena sunkiausi lai
kotarpį, nes tokie pat priešai darbinin
kų ir vargo valstiečių, kaip ir jūs, išdegi
no kaimus ir miestus, sugriovė geležin
kelius, dirbtuves ir fabrikus—viską, kas 
tik buvo galima sunaikint. Ir dabar 
mano darbininkiškai tėvynei reiks vis
kas atbūdavoti išnaujo ir aš būčiau bu
vęs ten reikalingas prie to atbūdavo j i- 
mo. Aš visados buvau ir esu pasiren
gęs žūti ant karo lauko, kovodamas su 
klasiniu priešu už darbininkų reikalus. 
Dabar gi mes grįžtame į savo tėvynę, 
paliekame Lietuvos liaudžiai spręsti sa
vo šalies likimą. Bet mes ir būdami 
Lietuvoje visiškai nesikišojn į vidujinį 
šalies valdymą, nes vidujinį valdymą sa
varankiai nustatė Lietuvos Revoliucinė 
Valdžia. Aš mirštu, aš nebijau mirties, 
bet mano mirtis prie šių apystovų jo
kios naudos neatneš Lietuvos vargo 
žmonėms. Tiesa, mes buvome pakviesti 
jūsų šalies darbininkų ir vargo valstie
čių padėti jiems atsikratyti nuo dvarpo
nių, kunigų ir kapitalistų ir padėti jiems 
kovoti už įsteigimą Sovietų valdžios 
Lietuvoje, bet aš toje kovoje nekritau,

Reikia pasasyti, kad šiuo laiku la
bai daug darbininkų interesuojasi K. 
P. veikimu ir jos programa. Drg. E. 
Browderio pasakyta prakalba per ra

ng ir "šokius rengia Lietuvos Sūnų 1 dįo kovo 5 d. tiesiog sujudino Ame- 
ir Dukterų Draugija, subatoj, 21 d. ’ 
kovo, 1057 Hamilton Ave. Risis eilė 
gerai žinomų ristikų, taipgi ir kum
štininkų, 
orkestrą 
gėrimų.
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Pirmadienis, 16 Kovo, 1936
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Stiprėja Bildingų Streikierių Ataka 
Prieš Bankus; 600 Bosy Nori Derybų

Bankų puolimas ant unijų, 
jų streiklaužiškas nusistaty
mas bildingų aptarnautojų 
streike sutiko tinkamą atsaky
mą. Prie desėtkų didžiųjų 
bankų New Yorke pikietai 
skaitlingėja. Pikietus sudaro 
ne vien streikieriai; jiems en
ergingai padeda gyventojų ir 
depozitorių komitetai. Penkta
dienį • ta kova pasiekė aštres
nį laipsnį: bankuosna pasiųsta 
depozitorių komitetai su pro
testais, taipgi visa eilė unijų 
pasiuntė savo protestus.

Plėšimai Skebais Daugėja
Penktadienį vėl įvyko du 

apiplėšimu, kuriuos atliko pa
statyti skebų “sargai”, impor
tuoti per Realty Advisory Bo- 
ardą. Taipgi areštuoti du 
streiklaužiai, pas kuriuodu 
rasti paslėpti užpuolimo įna
giai; jais yra Irving Goldman, 
275 Neptune Ave., Brooklyne, 
ir Joseph Mulcahy, 62 Norris 
Ave., Yonkers.

Plėšimas padarytas Mr. 
Max Adler apartmente, 993 
Park Ave., kur įsilaužta ir iš
nešta “geroka suma pinigų ir 
brangakmenių.” Nustatyta, 
kad plėšimas atlikta per pa
statytus skebų “sargais” pože
minio pasaulio piliečius. Kitas 
plėšimas įvyko Albert Mitchell 
apartmente, 179 E. 79th St., 
kur taip pat pasižymėjo ske
bų “sargas”.

Perspėja Gyventojus
Kad pavojus gyventojams 

yra didelis dabar, laike strei
ko ir po streiko, gali būt aiš
ku iš vienos skebų agentūros 
viršininko Krosney išsirbiški- 
mo: “Mes visuomet ištiriame 
savo žmones, bet nepaprasta
me atsitikime, kaip šis, mes 
neturime laiko tyrinėti.” Taigi,

susubruka visus, kas tik nori 
sipažinti su gyventojų sąstatu 
ir namų padėčia, kad paskiau 
turėti “šienapjūtę.” O kiti jau 
ir dabar naudojasi duota pro
ga.

Del tos padėties unijos pir
mininkas Bambrick perspėjo 
visus gyventojus perkeisti du
rų užraktus. Jisai sako: “Ske- 
bai turi visų apartmentų rak
tus, kad turėti gerą pjūtį strei
kui pasibaigus.”

600 Bosų Nori Tartis
Penktadienį 600 savininkų 

pasiūlė derėtis. Nors tas jų 
pasiūlymas yra LaGuardijos 
“taikos” plano pamatais, vie
nok jis parodo bosų pasidali
nimą, nes Realty Advisory Bo
ard buvo atsisakius net ir tuo 
pamatu tartis. Pas daugelį at
skirų savininkų pasireiškė ne
pasitenkinimas RAB vedama 
politika. Tokį nepasitenkini
mą pareiškė ir Metropolitan 
Association of Building Ow
ners per savo advokatą J. E. 
Hurwitz ir pranešė unijai norą 
tartis. Bambrick pasiūlymą 
priėmė ir telegrafavo arbitra- 
toriui L. Silcox Washingtonan, 
kad tuoj atvyktų vesti dery
bas. Derybos paliestų 6,000 
darbininkų.

Realty Ima Nusileisti
Tuoj po virš minėto pasiū

lymo tartis RAB nusileido sa
vo reikalavimuose skebų klau
simu, reikalaudami palikti jau 
tik 15 nuošimčių, ne 50, kaip 
kad iš sykio reikalavo. Jų ad
vokatas Merritt pasakė, kad 
“apie 85% skebų ir netiktų 
darbui.” Tuomi jis netyčia pa
tvirtino unijos iškeltą faktą, 
kad jie sutraukė kriminalistų 
spėkas laužymui streiko.

Kad supažindint New Yor- 
ko darbininkus plačiau su 
tais klausimais, 600 Komunis
tų Partijos vienetų ir kuo
pų laikys atvirus susirinkimus 
šį antradienį, į kuriuos kvie
čiami visi Komunistų Partijos 
simpatizatoriai ir norintieji 
gauti daugiau žinių. Lietuviai 
taipgi turėtų rengtis juose da
lyvauti ir pakviesti su savim 
žinomus darbininkus. Susirin
kimų vietų klauskite šiandien 
pas partijiečius arba savo ap- 
ielinkės sekcijų raštinėse, 
yra sekamos:

BROOKLYN
68 Graham Avenue
390 Stone Avenue 
478 Ralph Avenue 
5123 New Utrecht Avenue 
211 Brighton Beach Avenue 
4513 5th Avenue * • 
46 Smith Street.

LONG ISLAND CITY
41—12 29th Avenue 

JAMAICA
92—21 165th St., Rm.

NEW YORK 
148 W. Houston St. 
102 W. 81st St. 
416—4th Avenue 
229—10th Avenue.

BRONX
292 Tremont Avenue.

Reikalaujama tuojaus ir be
sąlyginiai paliuosuoti darbi- 
kų vadą Luis Carlos Prestes; 
pravesti viešą tyrimą Barron 
mirties ir nubausti kaltinin
kus; atsteigti demokratines 
žmonių teises ir paliuosuoti vi
sus politinius kalinius.

Progresyviai Unijistai 
Laimi Teisme

jos

33.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas Rengia Paskaitas

Jūs Galite Tuoj Patapti Komunistų 
Partijos Nariu

Sekantį antradienį, 17 d. 
kovo, “Laisvės” svetainėje, 
bus masinis komunistų susirin
kimas su simpatikais.

Šį susirinkimą šaukia Ko
munistų Partijos kuopa, gy
vuojanti 14th Assembly Dist- 
rikte. Pastaruoju laiku kuopa 
gavo apie porą desėtkų naujų 
narių. Dabar jau turi su virš 
70 narių.

Dabar kuopos nariai pasi
ryžę kuopą išauginti į kelis 

Antradienio su- 
1 gauti ne

mažai naują narių. Mat, atė
ję simpatikai į susirinkimą be 
jokių ceremonijų tuojau galės 

;apti nariai—ant vietos bus 
•jaus išduotos narystės kny

gutės.
Taigi, 

ininkų 
rtijos

Į

Šimtus narių.
- sirinkime tikimasi

A n n i n 1

kuopą įsirašė eilė darbininkų, 
kurie pirmiaus priklausė de
mokratų ir republikonų par
tijose; iš tų darbininkų vie
nas buvo republikonų par
tijos rinkimų distrikto kapito
nas, o kitas buvo demokratų 
partijos rinkimų, distrikto ka
pitonas.

Komunistų Partija gana 
sparčiai auga į masinę partiją. 
Dabar ji į savo eiles patrau
kia darbininkus net iš buržu
azinių partijų.

L. A.P. Kliubo paskaitos 
įvyks 19 d. kovo (March), 
1936, savoje svetainėje, 80 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Prelegentas Dr. Kaškiaučius 
kalbės temoje: Vitaminų Svar
ba žmogaus Gyvenime. Jis 
nurodys sveikatos atžvilgiu la
bai svarbių dalykų, kurie yra 
būtinai reikalingi žinot kiek
vienam žmogui, kad palaikyt 
savo sveikatą geram stovyje.

Piliečių Kliubas rūpinasi ne 
tik savo narių sušelpimu, bet 
ir abelnai visuomenės apšvie- 
ta. Todėl rengia ir šias pas
kaitas, kurios yra labai svar
bios apšvietos atžvilgiu.

Kviečiame visus brooklynie- 
čius pasinaudoti ta didele pro
ga, kurią suteikia Amerikos 
Piliečių Kliubas.

Įžanga dovanai ir nebus jo
kių kolektų.

Kviečia L.A.P. Kliubas.

PATAISA
Vakar dienos “Laisvėj” bu

vo pranešta, kad šiandien, 
16 kovo, “Laisvės” name Ale- 
kas Velička atidaro moderniš
kai įtaisytą restauraciją. Tas 
viskas tiesa, tik pranešime 
praleista tas faktas, kad res
tauraciją atidaro ir ves ne ji
sai vienas, bet yra dalininkais 
su lietuviams taip jau gerai

Reikalingas lietuvis duonkepis, ku- IR- KITIEMS UŽRAŠYK, 
ris supranta kaip lietuviškai kept 
duoną ir ją padaryt. Su mokesčiu1 
pasimatę susitaikysim. Greitai pra-1 
šau rašyt sekamai: A. Grigaliūnas, 
60 White St., Westfield, Mass.

(62-64)

• Naujai išrinkti Maliorių 
• Unijos Council 9 viršininkai 
teisme gavo žymų laimėjimą.

Viršininkai buvo išrinkti va
sario 29-tos rinkimuose. Tai 
buvo pirmi teisingai pravesti 
rinkimai toj unijoj per dauge
lį .metų. Pirmiau toj unijoj 
viešpatavo reakcionierius ;Zau- 
sneris ir rinkimai, taipgi veiki-1 
mas buvo permirkęs raketie- 
Vi^mu. Bet koks buvo narių 
nusistebėjimas, kada po šių 
rinkimų Unijos General Boar- 
das atėmė čarterį.

Penktadienį, distrikto augš- 
čiausiam teisme, teisėjas Mil
ler patvarkė, kad nauja val
dyba yra teisėta ir kad ji turi 
teisę vesti visus unijos reika-j 
lūs. ,

“Baisu Eiti Iš Kambario,” 
Sako Gyventojai

iš-“Kai kurie iš mūs turime 
gąstingų patyrimų. Vos išei
nam iš apartmento vakare va
landai laiko, ‘sugrįžę randam 
žmonas ir vaikus isterijoj iš 
baimės.” Tokį pareiškimą pa
teikė gyventojų komitetas sa
vo skunde LaGuardijai. Jisai 
atėjo iš penkių bildingų, bū
tent: 29, 35, ir 45 E. 9th St., 
taipgi iš 40 ir 50 E. 10th St. 
Savininkai tų namų yra Sai
lor’s Snug 
tion, kurio 
trustistu.

Virš 250
go, 1501 Broadway, gyvento
jų taipgi pridavė peticijas 
penktadienį, rėikalaudami tar
tis su streikieriais, kad tuo- 
mi prašalinti iš bildingų ske- 
bus.

Harbor Corpora-
LaGuardija yra

Paramount Bildin-

Tėvai Reikalauja Mokyklų
Penktadienį virš 200 tėvų 

organizacijų atstovų, bei veikė
jų pripildė Miesto Rotužės 
kambarį, kur buvo svarstoma 
reikalavimas duoti $25,000,- 
000 statymui mokyklų. Bow- 
manas, 
ciacijos 
kusių 
kuomet 
000,000
džia biudžeto.

United Parents Asso- 
atstovas buvo susirin- 
karštai sveikinamas, 
jis pasakė, kad $25,- 
tėra tik maža pra-

Reikalingas darbininkas dirbti ant 
ūkės ir karves melžti. Bus duodama 
kambarys ir visas valgis. Mokestis 
$15.00—vasarą; $10.00—žiemą. Kas 
sutinka su virš minėtom išlygom pra
šau rašyti sekamu antrašu: 
M. P. Minekus, R. D. No. 1, 

Earlville, N. Y. 
(63-65)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

P. Grigaitis, Chicagos “Naujienų”, 
redaktorius iš Chicagos, kalbės Bro-1 
oklyne antradienį, 17 d. kovo, Grand 
Paradise svetainėje, 318 Grand St., j 
7:30 vai, vakare. Jo prakalbos tema:' 
“Kokia turi būti darbininkiška val
džia—demokratiška ar diktatoriška?”. 
Taip pat kalbės ir jaunuolis K. Mi- 
chelsonas. Šias prakalbas rengia 
L.S.S. 19 kp.

Komitetas.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y.
(kampas Varet Street)

Evergreen 8-7^49
Prašome užeiti, susipažinti ir 

• susidraugauti. . Mūsų patarna
vimu būsite patenkinti.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pil tų. 
Teikiam nemokamai včliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. U N. Y.

gę

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-8294

Cortlaaidt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, oppoaite City Hall 

NEW YORK, N. Y.
Roomn 405-6-7 

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki < vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.
arti Taylor St.

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

ks- NAUJOJE VIETOJE
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Pastaruoju laiku į mūsų

H*

į

MASPETH ALDLD 138 KP. ir 
LDD 2 KP. NARIŲ ATYDAI!

■!1

ga, beje, atrodo puikiai. Be
lieka tik paragauti naujų šei
mininkų gamintų valgių, o to
je srityje pas juos esama pa
tyrimo.

Penktadienį New

* i bU 11U L U Vi dilio L clip JdU geidi
Brooklyne mes turime dideli | žinoma Ona Deguliene. Įstai.

•.

kas iš lietuvių dar- 
nori būti Komunistų 
nariu, gali ateiti į šį 

susirinkimą, ir tuojaus bus pri
imtas į Partiją.

Ypatingai šioj kuopoj dabar 
smagu prigulėti. Susirinkimai I 

na skaitlingi nariais; būna 
os diskusijos įvairiais klau-
ais. Nariai apsiima dar

buotis pagal savo išgalę: kas 
ką gali, kas kur tinka. Nau

jins nariams sudaroma pro- 
lavintis.

* Pastaruoju laiku keletas ir 
Uvių įsirašė į šią kuopą.

Bet mes norime, kad dar 
augiau lietuvių darbininkų 

sirašytų. Todėl kviečiame lie
tuvius darbininkus ateiti į se
gantį susirinkimą, 17 d. kovo, 
1 vai. vakare, į “Laisvės

ft*

skaičių lietuvių darbininkų, 
kurie yra geri partijos simpa- 
tikai. Jie dabar turėtų patap
ti tikrais bolševikais—tuojaus 
įsirašyti į Komunistų Partiją.

Nepamirškite antradienio 
vakare būti “Laisvės” svetai
nėje. Atsiveskite savo draugus 
ir pažįstamus.

Kuopos Narys.

Diskusijos Browderio Per 
Radio Iškeltais Klausimais

Browderio kalba per radio 
5 kovo iššaukė tūkstančius at
siliepimų iš visos plačios Ame
rikos. Labai susiįdomavo ir 
Didžiojo New Yorko darbinin
kai. Daugybė jų ateina į Ko
munistų Partijos centrus ir 
tuojau stoja partijom Pirmą 
pradžią padarė žymi socialistų 
veikėja. Kiti darbininkai rei
kalauja daugiau informacijų, 
kad plačiau susipažinti su Ko
munistų, Partijos programa 
kūrimui Farmerių-Darbo Par
tijos ir kitais klausimais.

Protestavo Prieš Terorą 
Brazilijoje

Yorko 
darbininkų organizacijos pa
siuntė delegaciją į Brazilijos 
konsulatą, protestuoti prieš 
žiauriausi terorą Brazilijoj. 
Delegacijos priešakyje ėjo 
Harrison George, tėvas Vikto
ro Barron, jauno amerikiečio 
darbininko, kuris nesenai tapo 

.nužudytas už atsisakymą iš
duoti žinias apie priešimperia- 
listinį judėjimą Brazilijoj.

Delegacijos prie konsulo ne
prileido; aiškindami, būk kon
sulas užsiimąs tik “prekybi
niais reikalais.” Tačiaus dele
gacija, raštinėje, perskaitė sa
vo reikalavimus ir paliko kon
sului protestą.

Draugės ir Draugai! Bend
ras ALDLD 138 kuopos ir 
LDD 2 kuopos narių susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 19 
d. kovo, 7:30 vai. vakaro pas 
draugus Kaulinius, 54-07 — 
69th Lane, Maspeth. Visi 
abiejų kuopų nariai ir narės 
būtinai dalyvaukite. Bus at
likta vienybė tarp abiejų kuo
pų.

Abiejų Kuopų Komitetai.

Ne bile kam pasivadint teisė
jo vardu. Albertas Cikanavi- 
čius, Brooklyne, buvo padavęs 
prašymą permainyti vardą, pa
sivadinant Conway. Teisėjas 
Albert Conway užprotestavo, 
sakydamas, kad iki šiol tik jis 
vienas tokiu vardu buvęs tele
fono knygoje ir nenorįs partne
rio.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos nauioviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitus pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan fijimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Sekmadieniais 10 A. M. iki 8 P. M

Valandos—-10 A. M. iki 8 P. M.

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
Iduonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

I ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS




