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NAZIAI STENGIAS 
SUTELKT EUROPĄ 

PRIEŠ SOVIETUS

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

LONDON, Bal. 1 —Savo 
atsakyme Locarno sutarties 
šalims (Francijai, Anglijai, 
Italijai ir Belgijai) Hitleris 
nepriėmė nei vieno jų pa
daryto pasiūlymo, kas lie
čia Rheino sritį, kur jisai 
atsiuntė nazių armijas, su
laužydamas Locarno sutar
tį. Jis nežada net susilaikyt 
nuo tvirtovių statymo tame 
Francijos pasienyje.

Iš savo pusės Hitleris 
siūlo štai ką: Duoti keturis 
mėnesius laiko deryboms; 
daryti tafpsavinės pagel- 
bos sutartis tarp Vokietijos, 
Francijos, Belgijos ir net 
Anglijos ir Italijos. Kol tę
sis derybos, Vokietija su-

Japonai Ne 
paleidžia 2 
Sov. Laivų

VERčIA KAPITONUS
DARYT “IŠPAŽINTIS”
MASKVA, balandžio 1 — 

Sovietų ambasadorius K. 
Jurenev kovo 30 d. užpro
testavo Japonijos valdžiai, 
kad jinai neteisėtai sulai
kė Sovietų laivus “Suchan” 
ir “Dviną.” Jurenev reika-tinka nesiųsti daugiau savo 

kariuomenės į Francijos ir lavo tuojaus juos paliuosuo-
Belgijos pasienius, bet už
tat ir Francija su Belgija 
turi tuo tarpu nesiųst dau
giau savo kareivių į Vokie
tijos pasienio sritį. Palaiky
mui dabar esamo stovio pa
sienyj iš Vokietijos ir Fran- 
cijos ir Belgijos pusės Hitle
ris siūlo tarptautinę prie
žiūros komisiją, susidedan
čią iš vieno anglo, vieno ita
lo ir vieno neutralio nario.

Pranešama, kad net An
glijai atrodo nepriimtini 
šie Hitlerio pasiūlymai; o

ti. Bet japonai vis dar te
belaiko užgrėbtus laivus ir 
tyrinėja, neva kaip “šnipi- 
nėtojus.”

“Suchan” su 345 kelei
viais plaukė iš Sovietų uos
to Petropavlovsko į Vladi
vostoką. Kelionėje ištiko 
smarki audra ir pritrūko 
laivui kuro. Atskubėjo pa- 
gelbon “Dvina”, bet per au
drą negalėjo perduot “Su- 
chanui” anglies.

Tada Sovietų vyriausybė 
per radio kreipėsi į Japoni-

Francija jais labai nepaten- j°s generalį konsulą Vladi-
kinta.

Apie ištraukimą nazių 
armijų iš Rheino krašto, 
kaip kad reikalauja Fran
cija, Hitleris visai nekalba. 
Piršdamas naujas, net tarp- 
savinės kariškos talkos su
tartis su keturiom minimom 
šalim, Hitleris tiksliai pra
leidžia bet kokį tarimąsi su 
Sovietų Sąjunga. Aišku, 
kad jis stengiasi suardyti 
Franci jos tarpsavinės pa
gelbės sutartį su Sovietais 
ir sudaryt Europos šalių ka
rišką bloką prieš Sovietų 
Sąjungą.

8,000 Kritę Ashangi 
Ežero Mūšyje

ASMARA, Eritrėja, Bal. 
1.—Italų komanda praneša, 
kad vakar beauštant 45,000 
ethiopų gvardija, vadovau
jama paties imper. Haile 
Selassie, užpuolė fašistus 
ties Mai Cio, tarp Alaji kal
no ir Ashangi ežero. Del 
to įvyko mirtiniausias mū
šis, kuris siautė per ištisas 
12 valandų.

Be kitko, 70 italų lėktuvų 
bombardavo ir iš kulkas- 
vaidžių šaudė ethiopus. Ita
lai sakosi laimėję mūšį; čia 
jie,.girdi, išžudę 7,000 ethi
opų, o iš fašistų pusės likę 
užmušta tik 16 oficierių ir 
300 baltųjų kareivių ir 745 
askarių iš Eritrėjos.

Kaip patys italai praneša, 
ethiopai parodė stebėtinos 
narsos ir atkaklumo šiame 
mūšyje; net sužeistieji kė
lėsi ir tęsė kova paskutinė
mis bei gęstančiomis jėgo
mis. ,

vostoke, prašydama leidimo 
tiem laivam įplaukt į Japo
nijos prieplaukas Hakada- 
te arba Minami. Ir japonų 
konsulas žodžiu davė lai
vam tokį leidimą.

Bet kaip tik Sovietų lai
vai atplaukė į Minami, tuoj 
japonų vyriausybė padėjo 
juos po areštu, sykiu sulai
kydama laivų įgulas ir kel
eivius. Japonai ėmė ka
mantinėti laivų kapitonus, 
kaip nužiūrimus neva “šni- 
pinėtojus,” atvykusius į gin
kluotą uždraustą sritį. Jie 
varu bruka sovietiniams ka
pitonams pasirašyt kokius 
tai pareiškimus-prisipažini- 
mus, surašytus vien japonų 
kalba, kurios šie kapitonai 
nemoka.

O pats japopų kpnsulas, 
davęs leidimą tiem laivam 
atplaukti į Minami, paskui 
už septynių dienų, užsigynė, 
aiškindamas, kad jis netu
rįs tokios teisės!

Toks japonų elgėsis yra 
provękatoriškas ir nieku 
nepateisinamas.

Ragina Paremti Koehler, 
Wis., Darbininkų Streiką

WASHINGTON, kovo 31. 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green 
išsiuntinėjo laiškus visoms 
federacinėms unijoms, šauk
damas jas finansiniai pa
remti einantį nuo i 
streiką-lokautą Koehler, 
Wis., darbininkų prieš kom
paniją, gaminančią “toile- 
tų” įtaisus, radiatorius, in
dus ir kt.

Koehler kompanija visai 
atsisako eiti į derybas su 
darbininkų unija.

I BENDRO FRONTOPIRMA GEGUŽES!
Amerikos Komunistų Partijos Centro Komiteto Pareiškimas

ŠALIN DARBO ĮRANKIUS TĄ \DIEN ĄI—Į GATVES, Į DEMONSTRACIJAS!

Už Vieningą Veikimą Visų Darbo žmo
nių Apginti Savo Būklę, Savo

Pilietines Teises ir Taiką

Visiems darbininkams, darbo f armė
nams, negrams, vyrams, moterims ir 
jaunuoliams:
Gegužės Pirmojoj viso pasaulio darbi

ninkai iškilmingai apvaikščios 50 metų 
sukaktuves tos dienos, kuri gimė iš Ame
rikos darbininkų klasės kovos už aštuo- 
nių valandų darbo dieną. Gegužės Pir
moji yra diena, kurioj pasaulio darbinin
kai demonstraciniai išreiškia savo tarp
tautinę vienybę. Tą dieną jie suglaudžia 
savo eiles ir grunųasi pirmyn į naujas 
kovas.

Padėkime šalin darbo įrankius Gegu
žės 1 d.! Eikime į gavės ir demonstruo
kime parodymui, jog šiais septintais kri- 
zio metais, mes atsisakome alkani vaikš
čioti. Lai Wall Stryto ir Washington© 
valdovai išgirsta, kad mes kovosime už 
duoną savo šeimynoms, už taiką ir prieš 
reakcijos jėgas. Lai darbininkų vieny
bė sumuša fašizmo pavojų šioj šalyj. Lai 
vienybė tarp socialistų ir komunistų pra
skina kėlią vienybei visi^ darbo žmonių. 
Padarykime šią Pirmąją Gegužės diena 
bendro fronto, suvienytos darbininkų 
klasės.

Darbo žmonių Vienybė Sudaužys 
Fašizmą

Reakcijos vyčiai šioj šalyje darbuojasi. 
Hearstas, Liberty Lygiečiai, visos Wall 
Stryto reakcinės jėgos jau įnirtusiai ata
kuoja mūsų demokratines teises, mūsų 
pilietines laisves ir puola mūsų darbinin
kų klasės organizacijas. Jų tikslas yra 
paversti Jungtines Valstijas viena mil
žiniška koncentracijos stovykla, padaryti 
darbininkus baudžiauninkais skebiškų 
dirbtuvių, nepripažįstančių jokios darbi
ninkų unijos.

Lai darbininkai Pirmojoj Gegužės de
monstruoja gatvėse prieš tas reakcijos 
spėkas. Lai visa šalis skamba darbo 
žmonių milžinišku balsu. Težino bankie- 
riai ir pramonininkai ir jų pastumdėliai 
Augščiausiame Teisme, jog Amerikos 
darbininkų klasė niekada, nei jokiose 
aplinkybėse neleis jiems įvesti fašizmą 
šioj šalyj.

Kova už Duoną tai Kova prieš 
Bankininkus

.Mūsų demonstracijos turi būt gyvas, 
kovingas išstojimas prieš reakciją. Mes 
turime pareikšti, jog nei vieno colio ne
pasitrauksime atgal prieš spaudimą iš 
reakcijos pusės. Mes turime suvienytu 
frontu parodyti, jog darbininkai gali ne
leist fašizmui laimėti pergalę ir kad jie 
neleis jam laimėti.

Bankieriai ir samdytojai nutuko iš 
Naujosios Dalybos, jų pelnai šimtais 
procentų padaugėjo. O kuomet jie krau-

senai naši sau milionus dolerių pelnų, tai gy
venimo reikmenų brangenybė išplėšia 
pieną ir duoną iš darbininkų vaikų. Nfau-

j joji Dalyba praktikoje pasirodė purvina 
dalyba Amerikos darbininkams.

Jie būbnija apie ekonominį atsigriebi- 
mą, apie gamybos pakilimą. Bet tas at- 
sigriebimas tik padidino pelnus fabri
kantams ir bankininkams. O darbinin
kams jis atnešė pragaištingą skubinimą, 
algų kapojimus; sykiu jis iškėlė kainas 
maisto ir kambarių j pačią padangę, ša
lyje vis dar tebėra dvylika iki keturioli
kos milionų bedarbių.

Šioj turtingiausioj pasaulio šalyj pusė 
žmonių gyvena žemiau skurdo laipsnio. 
TaČiaus reakcionieriai — Hearstas ir Li
berty Lygos šaika—reikalauja atimti vi
sokią pašalpą ir nieko nedaryti pagelbai 
kenčiančių darbo žmonių. O Rooseveltas 
vis nusileidžia tiems jų reikalavimams.
KiekviAas Miestas Turi Būt Unijinis 

Miestas
Padarykime Pirmąją Gegužės diena 

kovos už algų pakėlimą darbininkams, už 
šešių valandų darbo dieną, už penkių 
dienų darbo savaitę be algų nūmušimo, 
už panaikinimą kompaniškų unijėlių ir 
“rudo šuns” sutarčių. Tą dieną organi
zuoti darbininkai turi ištiesti savo ran- 

_kas su broliškais sveikinimais neorgani
zuotiems. IVĮes turime pasižadėti, kad 
padėsime suvesti milionus neorganizuotų 
darbininkų į darbo unijas ir išbūdavoti 
galingą Amerikos Darbo Federaciją, pa
remtą industrinių unijų pagrindais. Pa
darykime kiekvieną miestą unijiniu mie
stu.

Reikalaukime, kad bedarbiams būtų 
duota tinkama pašalpa; kad kur tik dirb
tuvė lieka uždaryta, tai valdžia turi ją 
atidaryt ir sugrąžint darbininkus dar
ban unijinėmis algomis. Visi darbo žmo
nės turi skardžiai reikalaut, kad šalies 
kongresas priimtų Frazier-Lundeėn Se
natvės ir Socialės Apdraudos Bilių.

Bedarbių ir dirbančiųjų reikalai yra 
tie patys. Smūgis vieniems reiškia su
mušimą antriems. Visi darbininkai, dir
bantieji ir bedarbiai, jauni ir seni, rei
kalaukite tikros socialės apdraudos, rei
kalaukite, kad nusenę būtų gerai aprū
pinti ir kad jaunuoliams būtų duota dar
bai ir apšvietos teisė.

Pirmoji Gegužės yra darbininkų die
na. Bet ji taipgi yra diena visų tų, ku
riuos slegia reakcija, visų žmonių, ne
tekusių darbų ir namų. Farmų gyven
tojų didžiuma yra nubankrūtuoti ir jie 
vis labiau ir labiau verčiami bežemiais 
valstiečiais. 1

Darbininkai ir farmeriai, pasiduokime 
vieni kitiems rankas ir petys petin Pir
mojoj Gegužės demonstruokime už dir
bančiųjų farmerių reikalus. Reikalau
kime tuojautinės ir tinkamos jiems pa
gelbos; reikalaukime palengvint mokes
čių ir skolų naštą; reikalaukime žmoniš
kų kainų farmeriams už jų produktus, 
lėšomis monopolijų ir spekuliantų; rei
kalaukime žemės ir farmų įrankių 
vargingiems farmeriams ir pusininkams.

(Tąsa trečiame puslp.)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Laukan iš Mongolijos. ---- •
SOVIETAI SUMUŠA JŲ PASAKAS APIE “NEAIŠKU* 

MĄ” RUBEŽIAUS SU MANCHUKUO

North Carolinoj 
gijoj nepaprastai 
viesulą bal. 2 d. 
šimtus tūkstančių 
nuostoliu. Per ją būsią 
vę ir keli žmonės.

ir Geor-
smarki
padarė nisterija žada bausti
dolerių “valstybės išdavikus

žu- žmones, kurie įžeis nazių

BERLYNAS, Bal.
Hitlerio “teisingumo” mi-

tuos

Ginčas del Krikšto
Šiluvoje pil. M. G. turėjo ne

krikštytus vaikus, kurių vieną 
prieš mirtį pakrikštijo. Bet 
klebonas M. G-dui neleido savo 
mirusio vaiko laidoti kapuose
tol. kai nepakrikštys antro savo ko krikštą. Taip kunigai elgia- 
vaiko. M. G. atsikalbinėjo, o si.

klebonas spyrėsi neleisti ir tiek, 
^akydamas, kad ir tas vaikas, 
kuris miręs, nekrikštytas ir 
reikalavo pristatyti mirusiojo 
vaiko metrikus, o tuos metrikus 
turi kaip sykis tas pats klebo
nas, kuris norėjo užginčyti vai-

smogikus.
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ADDIS ABABA, Bal. 1. 
—Ethippijos valdžia užgin
čija itdlų pasigyrimą, kad 
jie užėmę Gondar miestą ir 
Tana ežero pakraštį, šiaur- 
vakarėj. Fašistai dar nėra 
paėmę nei Socotos nei Deba- 
reko toj srityj, nors jau ke
lios dienos kaip garsinasi 
tais neva “laimėjimais.”

MASKVA, balandžio 2. — 
Mongolai, po 48 valandų 
smarkios kovos, išvijo šim
tus japonų-mandžurų karių 
laukan iš Liaudiškos Mon
golijos, trečiadienį. Mūšiuo
se iš abiejų pusių veikė tan
kai, lėktuvai, šarvuoti auto
mobiliai, kanuolės, kulka- 
svaidžiai ir kiti ginklai. Ko
va siautė dieną ir naktį. 
Esą daug užmuštų ir sužei
stų, nors tikras jų skaičius 
dar nepaskelbtas.

Japonai-mandžūrai kariai, 
pagaliau, tapo priversti bėgt 
atgal į Manchukuo ir paliko 
didelį daugį savo ginklų ir 
amunicijos, taipgi lavonus 
kritusių saviškių Išlaukinėj 
Mongolijoj, Liaudies Respu
blikoj.

Iš pradžios japonai, neti
kėtai užklupdami mongolus, 
atėmė iš jų Mongolijos pa
sienio sargų stotį Adyk-Do- 
loną ir nužygiavo iki Tam- 
sik-Bulako, jlįsdami į Mon
golija 28 mylias. Bet kad? 
užpultieji gavo daugiau gin
kluotos pagelbos. jie pradė
jo laužt įsiveržėlius atgal 
atsiėmė iš jų Adyk-Dolonc 
ir visus juos išgrūdo atgal.

Japonų Išmislas
Japonijos valdovai pasa

koja, būk susikirtimas ši
taip kilęs. Girdi, • dvylikr 
mongolų lėktuvų “užpuolę” 
bombarduot japonų - man- 
džūrų kareivius Towlane 
ties Bor ežero, “Manchukuc 
pusėj;” todėl japonai būk 
turėję mongolus atmušti ii 
padaryti ataką iš Savo pu
sės. Bet šis pasakojimaf 
yra plikas melas.

Tą japonų išmislą sumu
šė Sovietų užsienių reikalu 
vice-komisaras S t o m onia- 
kov. Jis nurodė Japonijos 
ambasadoriui Otai Maskvoj 
kaip juokinga yra net pa
manyt, būk Išlaukinė Mon
golija norėtų pasieniniais 
užpuolimais iššaukti karą 
su nepalyginamai stipresne 
Japonija. Drg. Stomonia- 
kov, todėl, perspėjo Japoni
ją, jog Sovietai negalės ra
miai žiūrėti į tokius kariš
kus japonų įsiveržimus į 
Išlaukinę Mongoliją. Juk 
Sovietų Sąjunga turi pada
rius tarpsavinės pagelbos 
sutartį su Mongolija. .

Japonijos valdžia šneka, 
būk tokie susikirtimai įvyk
sta be jos žinios; tai esą tik 
vietiniai nuotikiai japonų 
Kwantungo armijos ir susi
dūrimai atsitinka būk del 
“neaiškios” rubežiaus lini
jos.

Patys Japonai Išrauna 
Rubežiaus Stulpus

Sovietai atsako, kad jau 
laikas Japonijai suvaldyt te 

• savo armiją; o kai del rube-

žiaus tariamo “neaiškumų^ j; 
tai tik išsisukinėjimas. Nes 
Sovietai jau ne kartą siūlė 
sudaryt mišrią* rubežiaUB 
komisiją ir išnaujo atženk- 
lint rubežių tarp Sovietinių 
Sibiro ir Manchukuo ir tarp 
Išlaukinės Mongolijos ir 
Manchukuo; bet Japonijos
valdžia išsisukinėdama vis 
nepriima to pasiūlymo.

Be kitko, Sovietai turi ti
krų įrodymų, kad japonai 
tyčia išrauna rubežiaus stuįf 
pus ir veržiasi į Sovietinį* 
Sibirą bei Mongoliją nevą 
del “sienos neaiškumo.”

Ar Hauptmannas Bus Šį 
Penktadienį Nužudytas?
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TRENTON, N. J., Bal. 2. 
—Mercer apskričio gran4 
džiurė kamantinėja ex-ad- 
vokatą P. H. Wendelį, ku
ris buvo prisipažinęs, būk 
(is, o ne B. R. Hauptman
nas nužudęs Lindbergho 
vaiką.

Wendel dabar sako, kad 
iis buvo pagrobtas iš
Vorko ir kankinimais i 
zerstas prisipažint, nors ir 
nekaltas.

Grand džiurė šauksianti 
7 liudininkus, tarp jų ir dr<; 
Condoną, Lindbergho tarpiu 
ninką, išmokėjusį vaikva< 
Tiui $50,000 už žadėtą Lind
bergho sūnaus

Pats gubernatorius Hoff-, A 
man visą dieną laukia grand 
Įžiūrės teismabutyj ką tai 
nasakyti. Jis jieškąs dau* 
<iau piktadarių. Hoffman 
■r daugelis kitų republikonų 
politikierių stengiasi išsukt 
Hautpmanną nuo mirtiėfi 
dektros kėdė j e, o derū^ 
kratai politikieriai ded& ; 
pastangas, kad Hautpmaii- 
nas būtų numarintas šį 

• penktadienį » vakare, kaip 
kad buvo nuo pirmiau pa
skirta. ‘'H?/®

Atrodo, kad Hauptman- 
no numarinimas vėl būsiąs 
atidėtas.

i
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Austrija Įveda Visuo
tiną Armijos Tarn
VIENA, Bal. 1.—Aus 

jos klerikalų fašistų valdžią J

%

karišką pareigą visiems vy* 
rams nuo 18 iki 42 metų 
amžiaus. Tuomi Austrija su
laužo Saint Germain tarp
tautinę sutartį, padarytą pp 
pasaulinio karo. Tą daro BU
pritarimu Italijos ir V 
grijos fašistų valdžių.

Pagal minimą sutarti 
Austrijai buvo leista 
30,000 vyrų armiją. Bet d? 
bar su verstinu karei 
mu jinai davarysianti sa 
armiją iki 150,000.

i
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Meksikos Prezidento Pozicija ir 
Politika

Buvęs Meksikos prezidentas generolas 
Calles nori sugrįžti ant politinės arenos. 
Jį lydi ir jo pakylant laukia visos reak- 
cinės-fašistinės spėkos. O kadaise gen. 
Calles buvo pusėtinai kairus, nesi
drovėjo save vadinti socialistu, šiandien 
jis aiškus Meksikos darbo žmonių prie
šas.

Meksikos politikos priešakyje šiandien 
stovi prezidentas Cardenas. Jisai at
stovauja progresyviškas Meksikos spė
kas. . Jį remia beveik visas Meksikos 
darbininkų judėjimas. Net Meksikos 
Komunistų Partija, jeigu ateinančios ži
nios yra teisingos, viešai pasisakė už rė
mimų Cardeno dabartinės valdžios poli
tikos prieš reakciją ir fašizmą.

Kaip toli Cardenas eis? Sunku pasa
kyti. Jau keliais atvejais jis yra pa
reiškęs, kad jo tikslas yra įvesti Meksi
koj socialistinę tvarką. Jis netgi savo 
apšvietos planą pavadino socialistinės 
apšvietos programa. Kovo 31 d., pa
smerkdamas klerikalus ir kitus reakcio
nierius, kurie organizuoja ir kursto tam
sius elementus prieš progresą, preziden
tas Cardenas pareiškė: “Aš suprantu 
mano pareigas ir aš neužmirštu savo kil
mės. Aš priklausau tai pačiai klasei, 
kaip ir jūs. Pirma, negu aš tapau vi
suomenės veikėju, aš buvąų- paprastas 
darbininkas ir ištikimas" ŠJVo klasei, ku
ri mane pakėlė į prezidento vietą.”

Ką jis darys rytpj, ateitis parodys. 
Šiandien prezidentas Cardenas stovi 
priešakyje to judėjimo, kuris veda kovą 
prieš fašizmą ir reakciją. Tiktai tuo 
supratimu gali jo valdžią remti ir remia 
Meksikos darbininkų judėjimas.

kimui. Tos dvi partijos turi šimtus tūk
stančių pasekėjų. Bet šiandien klausi
mas yra apie atitraukimą nuo demokra
tų ir republikonų partijų kelių desėtkų 
milionų žmonių. Pažangiesiems darbi
ninkams ir farmeriams susibūrus į Far
merių-Darbo Partiją, pasidarytų leng
vesnis pasiekimas tų skaitlingų milionų 
mūsų klasės brolių ir seserų, kuriuos taip 
begailestingai šiandien kryžiavoja Roo- 
seveltai ir Hooveriai.

Reikia Farmerių-Darbo Partijos. Rei
kia, kad tokia partija susiorganizuotų 
dar šių metų prezidento rinkimams. 
Minnesotos valstijos Farmerių-Darbo 
Partija turėtų imtis iniciatyvos ir su
šaukti tam reikalui nacionalę konvenciją. 
Ar jinai tą padarys? Konvencija aiškiai 
nepasakė. Turime laukti ir viltis, kad 
taip bus.

Japonijos Provokatoriai Jau 
Pradėjo Karą

Jau ateina baisios karinės žinios iš to
limų rytų—nuo rubežiaus Mongolijos 
Liaudies Respublikos. Japonijos armija 
įsiveržė į tą kraštą ir paleido darban ka
rinę ugnį. Pradėjo karą! Vartojama 
orlaiviai, tankai, mašininės kanuolės ir 
kiti pragariniai karo pabūklai.

Puolimas ant Mongolijos yra pradžia 
puolimo ant Sovietų Sąjungos. Tą žino 
Japonija ir visas pasaulis. Japonijai rū
pi karas ne prieš pačią Mongoliją, bet 
per jos lavoną prieš Sovietų Sąjungą. 
Tokia padėtis tolimuose rytuose.

Mongolijos armija atmušė užpuolikus 
ir išgrūdo juos iš savo krašto. Sovietų 
Sąjunga teiks Mongolijos Liaudies Res
publikai visapusę paramą atsilaikymui 
prieš japonus. Tą aiškiai pabrėžė d. 
Stalinas ir kiti darbininkų tėvynės vadai.

Labai trumpa ateitis parodys, ar šitas 
tikrai karinis Japonijos ir jos vasalo 
Mančukuo žygis sukurs visuotiną gaisrą 
tolimuose rytuose.

Mongolija ir Sovietų Sąjunga ginasi. 
Jos nenori svetimų žemių, bet. jos taip 
pat neužleis savo žemių Japonijos impe
rialistiniams plėšikams.

Ir “Novy Mir” Švenčia 25 Mėty Jubilė jų
Tais pat metais, tą pat 

mėnesį ir tą pačią savaitę, 
kai “Laisvė” įsisteigė Bos
tone, New Yorke glhiė rusų 
darbininkų laikraštis “Novy 
Mir.”

Ir šiemet, 5 d. balandžio, 
“Novy Mir” minės savo 25 
metų jubilėjų. Draugai no- 
vymiriečiai turės savo jubi- 
lėjinį masinį susirinkimą ir 
savo bankietą. Tuo pat lai
ku mes turėsime savo šėri- 
ninkų suvažiavimą ir savo 
bankietą.

“Novy Mir” užgimė sa
vaitraščiu, o dabar eina, 
kaipo komunistinis dienraš
tis. “Laisvė” taip pat už
gimė savaitraščiu, o dabar 
eina, kaipo komunistinis 
dienraštis.

“Laisvė,”- savo gyvenime, 
pergyveno šiokių tokių zig
zagų, pergyveho jų ir “No
vy Mir.” Bet šiandien abu
du dienraščiai eina Komu
nistų Partijos vadovybėje.

Nuo pat savo įsisteigimo, 
1911 metais, “Novy Mir” 
turėjo įtakos ir lietuviuose. 
Mat, daug kas iš mūsų žino
jo rusų kalbą ir nenorėjo ją 
pamiršti.

Kai kilo karas, tarpe “No
vy Mir” leidėjų prasidėjo 
suirutė. Nekurie iš jų, 
ypač D-ras Ingermanas ir 
jo šalininkai, pasirodė esą 
socialpatriotai. Redakcijoj 
ir tarpe leidėjų prasidėjo 
aštri frakcinė kova. Paga
liams, laimėjo kairieji, ku
rie pritarė bolševikams. 
Kairiesiems / daug padėjo 
Bucharinas ir čudnovskis, 
kurie 1916 m. vasarą atvy
ko iš Europos Amerikon. 
“Novy Mir” pakraipą pasi
darė ryškiai tarptautinė. 
Laikraštis įgijo labai gerą 
reputaciją.

Tais metais prasideda ir 
d. V. Kapsuko-Mickevičiaus 
draugavimas su “Novy 
Mir.” Drg. Kapsukas, at
vykdamas iš Philadelphijos 
New Yorkan, visuomet va
žiuodavo pasitarti su “No
vy Mir” štabu. Tuo laiku 
ir tais metais ten, po “No
vy Mir” pastoge, užsimezgė 
kairysis sparnas Amerikos 
Socialistų Partijoj.

Kai griuvo caro sostas ir 
Rusijoj prasidėjo griežtesj 
nės revoliucijos fazė, iš 
New Yorko į Rusiją išvyko 
visa eilė novymiriečių, jų 
tarpe ir d. Bucharinas. Vė
liau jį. pasekė ii\d. Kapsu
kas. “Novy Mir” redakci
nis štabas pasidarė silpnes
nis, bet jis laikėsi bolševisti- 
nės vagos.

Per Palmerio ablavas
“Novy Mir” buvo visiškai 
išgriautas. Tik vėliau jisai 
atgijo, bet jau po kitokiu 
vardu. Tūlą laiką “Novy 
Mir” ėjo, kaipo nelegalis 
Komunistų Partijos orga
nas. Tik pastaraisiais me
tais “Novy Mir” pasirodė, 
kaipo legalis savaitraštis, o 
dabar eina, kaipo dienraš
tis.

Daug vargų ir kovų per
gyveno mūsų brolių laikraš
tis, einąs rusų kalboje.

“Novy Mir” 25 metų su
kaktuvių proga, rusų darbi
ninkų organizacijos šioj ša
ly siunčia gausių aukų ir 
pasveikinimų. Rusai darbi
ninkai, kantriai ir entuzias
tiškai, augino ir stiprino sa
vo karingą spaudos organą.

Ir mes, lietuviai, siunčiam 
novymiriečiams širdingų, 
broliškų, komunistiniu svei
kinimų. .. A

Tegyvuoja “Novy Mir”! i

Gyvybė Amžinuose Leduose
Ir vėl Sovietų mokslininkai nustebino 

pdsaulį savo išradimais. Tolimuose šiau
riuose prie šiaurinio Mandžurijos rube- 
žiaus jie nesenai giliai leduose atrado 

'■ mažyčius kiaušinėlius, kurie ten sušalę 
išbuvo nuo 1,000 iki 3,000 metų. Bet 
gyvybė juose buvo išlikus nepažeista. So
vietų mokslininkai tuos kiaušinėlius pa
ėmė ir padėjo į atitinkamo šiltumo orą 
ir iš jų išsivystė gyvūnėliai.

Tie gyvūnėliai randasi Maskvos Mok
slų Akademijos laboratorijoje. Jau šim
tai jų prisiveisė. Jų gyvenimas gana 
trumpas.

Šiomis dienomis Sovietų valdžia išsiun- 
, tė didelę mokslinę ekspediciją į tolimą 

šiaurinį Sibirą tyrinėti amžinuose leduo
se tūkstančiais ir tūkstančiais metų 

♦ “miegančios” gyvybės formas. Tie gy
vybės atradimai padės atidengti tų ledy
nų istorines paslaptis.

Pasveikins Didį Kovotoją
Balandžio 16 d. sueis lygiai 50 metų 

draugui Thaelmannui, Vokietijos Komu
nistų Partijos vadui, kuris jau kelinti 
metai be teismo sėdi fašistinėj bastilijoj. 
Ahti-Nazių Federaciją atsišaukia f 'vi
sus geros, pažangios valios žmones ir or
ganizacijas siųsti draugui Thaelmannui 
gimtuvių dienos sveikinimus. Reikia 
siųsti kablegrama sekamu adresu: Ernst 
Thaelmann, Moabit Prison, Berlyn, Ger
many. Kablegrama siunčiant 25 žodžių 
pasveikinimas kaštuojąs apie $2.50.

Mums atrodo, kad mūsų, lietuvių, di
džiosios organizacijos turėtų pasiųsti 
draugui Thaelmannui pasveikinimą. Tai 
būtų gražus tarptautinio solidarumo žy
gis. Tegul Hitleris ir jo agentai žino, 
kad Amerikos lietuviai neužmirš to drą
saus darbininkų klasės vado ir kovotojo.

L. P.

I Pirmas Žingsnis del F ar merių-
t Darbo Partijos

Minnesota valstijos Farmerių-Darbo 
Partijos konvencija pasisakė už steigimą 
nacionalės Farmerių-Darbo Partijos at- 

- einantiems prezidento rinkimams. Jinai 
taip pat prižadėjo paramą toms įvairių 
valstijų spėkoms, kurios veikia del Far
merių-Darbo Partijos judėjimo.

Tai didelis ir svarbus pirmas žingsnis 
del to judėjimo, kurio laimėjimui šian
dien darbuojasi Amerikos Komunistų 
Partija. Amerikos darbininkams ir dar
bo farmeriams reikia savo klasės masi
nės partijos formoje Farmerių-Darbo 
Partijos. Darbo masėms perkairios Ko
munistų Partija ir Socialistų Partija: 
jos dar neprisirengę jų programų galuti
nų tikslų priėmimui ir jų vadovybės se-

Du Suvažiavimai Balandžio 4 d.
>

Šį šeštadienį Brooklyne turėsime du 
svarbiu suvažiavimu—“Laisvės” kores
pondentų bendradarbių ir rytinių valstijų 
lietuvių ’moterų. Ypatingai mūsų drau
gės moterys, kurios darbuojasi centre, 
nemažai darbo ir vargo įdėjo į savo su
važiavimo prirengimą. Draugė S. Sas
nauskienė, mūsų redakcijos štabo narė, 
jau senai rūpinasi ir darbuojasi del pa
darymo šio suvažiavimo pasekmingu. Jai 
padeda eilė kitų draugių.

Prie mūsų korespbndentų suvažiavimo 
pradėta rengtis tiktap paskutinėmis ke
liomis savaitėmis. Tai bus pirmas mū
sų išbandymas. Mes tikimės nemažos ar
mijos mūsų draugų, kurie metąs iš meto 
ištikimai rašinėja į savo dienraštį i r., tuo- 
mi savo nenuilstančiu darbu prisideda 

j prie dienraščią išleidimo ir palaikymo. 
Mes norime su jais pasitarti, pasidalinti 
mintimis ir patyrimais, pamokinti ir pa
simokinti.

Abu suvažiavimai yra svarbūs. Mūsų 
nuoširdžiausias linkėjimas yra, kad abu 
suvažiavimai būtų skaitlingi ir vaisingi 

gerais sumanymais ir tarimais.

Iš statybos departmento ga
vome įsakymą taisyti ar griau
ti namą, kuriame yrą “Laiš- 
vės” patalpa. Negana to, kad 
del potvinio skaudžiai nuken
tėjo daugelis “Laisvės” skai
tytojų ir rėmėjų ir iš tos prie
žasties nukenčia dienraštis 
“Laisvė” ir visos mūsų įstai
gos. Potviniai labai sudemo- 
ralizavo net reguliarias įplau
kas, o jubilėjinius sveikinimus 
su dovonomis labai pažeidė. 
Prie tos bėdos atsirado ir an
tra bėda.

Mūsų namo kairioji siena iš 
viršaus pradėjo lengvai linkti. 
Sienos taisymu jau senokai rū
pintasi, ale trumpa su grašiu. 
Dabar gavome įsakymą iš 
“Building” departmento, kad 
tuojau taisyti sieną arba 
griauti namą. Apie kaštus sie
nos pataisymo baisu ir prisi

minti. Tačiaus sieną reikės 
griauti ir naujai mūryti. Ir 
tas darbas turi būt pradėtas 
tuojau. /

“Laisvė” yra širdis mūsų ju
dėjimo. Ji taip yra įsigyvenu
si į mūs visus, kad kas užgau
na moraliai bei materialiai 
mus, kaipo asmenis, tas užgau
na ir “Laisvę.” Jei koks prie
puolis užgauna “Laisvę”, tai 
neišvengiamai užgauna ir 
mus visus. Tie baisūs mū
sų istorijoje negirdėti pot
viniai, nubiednino daugybę 
darbininkų klasės žmonių, jie 
kartu nubiednino ir “Laisvę”. 
Dabar, namo taisymo reikalas 
ir kaštai yra mūsų visų rūpes
tis ir kaštai. Mes negalime 
daleisti, kad del potvinio ir 
del namo taisymo “Laisvė” su
mažėtų arba, kad suretėtų jos 
išėjimas. Ne! “Laisvė” turi eiti

Sovietų visuomeniškose maisto gamyklose prisilaiko
ma didžiausios švaros. Čia parodo, kaip sveikatos in
spektorius egzaminuoja darbininkes rankas, kad Jos bū
tų švarios.

į

dienraščiu ir ji savo turiniu ir 
puslapiais turi ne pulti ale kil
ti.

Šitoje situacijoje “Laisvei” 
j pagelbą turi ateiti visi drau
gai ir draugės, kurie tik? dirba, 
kurie išgali su stambesnėm 
dovanom. Biednesnieji taip 
pat privalo prisidėti nors ir 
smulkutėm dovanukėm. “Lais
vė” yra progresyviškos lietu
vių liaudies laikraštis. Ji gina 
reikalus ne tik darbininkų kla
sės ale visų stambaus kapitalo 
spaudžiamųjų sluogsnių: smul
kių biznierių, profesionalų ir 
dirbančiųjų farmerių. Tie vi
si sluogsniai turėtų skaityti sa
vo gyvu reikalu “Laisvės” pa
laikymą ir gerinimą.

Nežiūrint visų klapatų ir 
nuostolių, “Laisvės” skaityto
jams Sidabrinio Jubilėjaus do
vana : Mortos Vilkienės Divor- 
sas varoma visu smarkumu. Ji 
bus gatava gegužės mėnesį. 
Už popierą tai knygai reikės 
užmokėti $900.00 šio mėnesio 
10-tą dieną. Turime daug vil
ties, kad šėrininkų suvažiavi
mas daug padės apmokėjimui 
šios bilos... . * ...Draugijos ir pavieniai asme
nys siunčia suvažiavimui pa
sveikinimus ir aukas. Atvyku
sieji į suvažiavimą taip pat 
pasirūpins pasveikinimais. Bet 
tie draugai ir draugės, kurie 
patingės pribūti į suvažiavi
mą, ar del kokių priežasčių 
negalės atvykti, tai turėtų pri
siųsti pasveikinimuką ir dova- 
nukę.

Susivažiavimas šiemet tai 
tikrai bus masinis, bus toks, 
koks turi būt darbininkiško 
dienraščio Jubilėjinis susiva
žiavimas. Atvyksta svečių iš 
Chicagos, iš Rockford, Ilk, iš 
Pittsburgho ir iš kitų tolimes
nių miestų. Bostonas, Worces- 
teris, Montello irgi dalyvaus 
susivažiavime. Aišku, jog. kiti 
rytų miestai taipgi skaitlingai 
dalyvaus susivažiavime.

Kurie dar-nesate “L.” ben-. 
drovės - ’ dalininkais — šėrinin- 
kais, pasirūpinkite įsigyti serų 
ir dalyvaukite konvencijoje. 
Taipgi svečiai yra kviečiami į 
konvenciją. Grand Paradise 
salėje yra puiki galerija, kur 
labai patogu bus svečiam.

Visi būkime “Laisvės” Ju- 
bilėjiniame bankiete šio sek
madienio vakare.

P. Buknys.

ĮVAIRUMAI
Ir Anglija Giriasi

Pereitais metais Sovietų 
Sąjungos Raudonoji Armija 
parodė kovotojų sugabumą, 
kada tūkstančiai raudonar
miečių nusileido parašiutais 
“priešo” užpakalyje, užėmė 
orlaivių laukus ir ten išsiso- 
dino specialė .armija. Tai 
buvo tik manevrai, bet tas 
rodo, ką Raudonoji Armija 
gali padaryti ir tikro karo 
metu.

Anglijos imperialistai 
svarstydami raminasi. Vie
nas iš jų, p. Victor War
render, sako, kad nors da
bar Anglija negali tą atlik
ti, bet tas dar nereiškia, kad 
ji ir- karo metu negalės. Jis 
sako, kad anglai jau laike 
pereito karo, nakties metu, 
orlaivių pagelba juodais pa
rašiutais nuleisdavo už ka
ro linijos savo šnipus. Ga
limas daiktas, kad anglai tą 
padarydavo. Bet p. War
render užmiršta, kad nu- 
leiti vieną, kitą šnipą “prie
šo” užpakalyje, tai jau ne- 
taip didelis dalykas, o nu
leisti tūkstančius kareivių 
su ginklais ir net tankais, 
tai jau kitas dalykas.

Judis “Modern Times”
Paskilbęs artistas Charlie 

Chaplinas pagamino judį 
“Moderniški Laikai.” So
vietų Sąjunga per Amkino

Korporaciją nurandavojo tą 
judį ir jis bus rodomas So
vietų šalyje kartu su Chap- 
lino judžiu “City Lights”.

“Moderniški Laikai” 
yra vėliausias iš Chaplino 
pagamintų veikalų ir pajuo
kiąs kapitalistinę paskubos 
sistemą.

Japonų “Gudrumai”
Sovietų Sąjunga sutiko, 

kad tarpe jos ir Japonijos 
padaro Manchukuo būtų iš- 
naujo paženklinta siena į 
pietus nuo Čanka ežero, kur 
kelis kartus japonai ir man-' 
čukiečiai buvo įsibriovę ‘ į. i 
Sovietų žemę. Tuojau po t'o ' / 
sutikimo Japonijos-, apie 50 
kareivių įsibriovė į Sovietų 
žemę įš Korėjos. MaL Ja<* w 
ponijos imperialistai mano,’ ‘ 
kad tuom jie privers Sovie
tus ir ten sieną perženklin-'. 
ti ir suprantamu kad japo
nai norės išsiderėti pėdą, ‘į 
kitą. Tokis Japonijos im*-’ *
perialistų nachališkumas..... ..

Southamptone, Anglijoje,’ 
yra apsausinamas laivų kie- ” 
mas (“drydock”), kuris gan A 
Ii įtalpinti didelius laivus-. 
Paprastai į tokį “drydock”" “ 
laivas įplaukia, paskui jis'- 
uždaromas ir vanduo iš
traukiamas rynomis. Tada 
gali laivą apžiūrėti ir patai
syti. Paskui vėl į “drydoc- 
kų” prileidžia vandens ir * 
laivas išplaukia. Tokius 
“drydockus” turi kiekviena 
šalis, kiekvienas didelis lai- - 
vų būdavo j imo ( fabrikas. 
Bet šis Anglijos “drydock” 
turi 25 pėdų storio cemen
tinį dugną ir jame sutelpa 
58 milionai galionų vandens: 
Dabar ten yra patikrinafha' 
didžiulis laivas “Queen 
M^ry”, kuris tik atliko j)ii> ; f 
mą( plaujkiojimo bandymą.

I < o ' ' I įf į • • i / ,

“Gražuolis—Nereikalingas
Ant Cape Hatteras salos, 

prie North Carolina, yra di
delis mūro bokštas su žibin
tu laivų persergėjimui. Tai 
milžiniškas bokštas 193 pė
dų augščio ir užbudavotas 
ant tvirtų pamatų. Jis yra 
apie 100 pėdų nuo jūrų kra- 
što ir turi jau 66 metus. 
Daugelis piešėjų priešdavo 
jį. Sako, kad jis vis vienas 
iš didžiausių ir gražiausių 
Jungtinių Valstijų jūrų lai
vams persergstinčių žibintų.

Bet dabar jį jau aplei- 
džia, nes perbrangiai atsei-. 
na. Bokšte gyvendavo žmo-; * 
nės, kurie nakties metu pri-?.. 
žiūrėdavo šviesas. Dabar iš
būdavo tas naujas metalinis,, 
kuris turi elektrikinį švytu
rį ir pavaduoja šį gražuolį..

Ant tos salos 137 metai- 
atgal buvo išbudavotas ki-. - 
tas bokštas 112 pėdu augs-' < 
.čio, bet 1870 metais-jis buvo . 
nuverstas, kada jūros-prie. :, 
jo išplovė uolas. (

Apie laivų- persergėjimo .... 
žibintus daug sudaryta in- - 
teresingų pasakų, mat, gan.... 
toli jūrose seniau gyvenda- * 
vo žmonės ir prižiūrėdavo 
jų šviesas, kad persergėjus 
laivus, kad jie nesusikultų £ 
uolas. ' \'

š—kas . .

London, kovo 30. — Dar-; 
bietis atstovas W. Thorne 
užklausė užsieninį Anglijos • 
ministerį Edeną, kodėl jis 
neįkalba Hitleriui apsives
ti? Tai, girdi, gal, Hitlerį? - 
surimtėtų. *, f••• • 

♦ •» *
LONDON. — Iš Anglijos * 

ministerijos pasitraukė lordąs. 
E. Percy, ministeris be port- * 
felio, vadinamas “mąstymo \ 
mašina.” Sako, valdžioj nebu-- 
vę jam ko veikti. *
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Broadway, įvyks pra-' 
svarbiais dienos klau-
Kalbės drg. J. K. šar- 
atvykęs iš Chicagos.
Šarkiūnaš yra geras

DETROIT, MICH.
“Laisvės” Administracijai :-- 

Priimkite ir* mano širdingą pa
sveikinimą su 25 metų “Lais
vės” sukaktuvių.

Podraug perduokite
nuoširdų pasveikinimą ir tiem 
LDD draugam, kurie drąsiai 
stojo vieningai! darban-kovon 
už darbininkų teises, už jų iš- 
siliuosavimą iš po kapitalisti
nės vergijos. Draugiškai,

A. Kišonas.”
Kartu su pasveikinimu, drg. 

Kišonas prisiunčia $5.00 do
vanų.

Kalbės J. K. Šarkiūnas 
Iš Chicagos

Ateinantį antradienį, 7

(Tąsa iš 1-mo puslp.)
Negrų Liaudis.

Darbininkai turi ištiesti savo 
negrų liaudžiai, dubeltavai prislėgtai ir 
išnaudojamai baltųjų viešpačių. Negrų 
liaudies gyvenimas paverstas į vieną di
delį ir baisų Scottsboro! Baltieji darbi
ninkai negali būti laisvi, kol juodieji dar
bininkai bus pavergti! Pirmoji Gegužės 
*turi patapti diena kovos prieš linčius ir 
diskriminaciją, ir -diena kovų už pilną 
politinę, socialę ir ekonominę negrų liau
džiai lygybę.

< Mes turim priešintis bosų pastangom 
pralobti iš vaikų darbo. Nei vienas vai
kas (nepilnametis) neturi būti naikina
mas sveikatoj fabrike ar dirbtuvėj. Pri
valom kovoti už panaikinimą vaikų dar-

1

Pirmąją Gegužės turime įtraukti mūsų 
eilėsna visas darbininkes ir visas dar
bininkų ir farmerių žmonas. Turime ap-

♦ ginti jas nuo reakcionierių puolimų, no
rinčių padaryti moteris paprastais gyvu
lėliais, gimdančiais vaikus karo ruošė
jams. Mes turim kovoti už jų specialius 
reikalus ir interesus. Reikalaukim pilnos 
ntoterims lygybės!

Jaunimo Reikalai
Amerikos jaunimas, šalies gėlės, netu

ri jokių darbų gauti prospektų neigi 
ateities. Demonstruokim Pirmąją Gegu
žės svarbius Amerikos jaunimo reika
lus. Reikalaukim, kad šalies kongresas 
priimtų Amerikos Jaunimo Aktą,

• Pirmoji Gegužės šiais metais ateis lai- 
A ku,_ kai pasaulio taika randasi didesniam 

pavojuj nuo pereito pasaulinio karo. Ita
lijos fašizmas bando pavergti Ethiopijos 
žmones ir tam tikslui aukoja šimtus 
tūkstančių italų darbo žmonių gyvybių. 
Japonai militaristai kasdien vagia nau- 
įas chiniečių sritis ir daro karštūs prisi
ruošimus Sovietų ~ Sąjungos puolimui. 
Europoje Hitleris pasirengęs užleisti 
ginkluotas govėdaš ant mažų vidurinės 
Europos tautų, ir bando krauju ir ge
ležim įsteigti Vokietijos imperializmo 
viešpatavimą. Fašistiniai karo ruošėjai 
bando sudaryti visų kapitalistinių kraštų

# sUsjvienijimą “kryžiaus karui,” prieš 
SSSR—socializmo kraštą ir pasaulio 
darbininkų klasės viltį.

v Kova už Taikąf ? * ,*
. P&rodykjme Pirmąją Gegužės mūsų 
nepalaužiamą nusistatymą už taiką. Nu- 
irąukim kaukę nuo Roosevelto diploma- 
fijpš, kuri skelbia “gerkaimynystės” 
hupistatymą, bet verčia Lotynų Ameri
kos kraštus mokėti donius Wall gatvei. 
Taikoš * vardu Roosevelt daro gigantiš
kus karo prisiruošimus ir suteikė mili- 
farištams ir džingoms biliono dolerių 
karinį biudžetą.

Prisidengusi neutrališkumu, Roosevel
to administracija leidžia gabenti karo 
medžiagas fašistų diktatūrom—Italijoj, 

j • Japonijoj, Vokietijoj. Mūsų pačių reak
cininkai ir džingojistai—Hearstas, Cou- 

#ghlin ir Laisvės Sąjunga—drąsina Hitle
rį ir Japonijos imperializmą pulti So
vietų Sąjungą. Sudarykim stiprią darbi- * 
ninku klasės blokadą prieš gabenimą 
amunicijos ir karo medžiagų fašistų ka
ro reikalams.

Nebetikim Roosevelto švelniems žo
džiams apie neutrališkuma. Jo nusista
tymas padeda nugręsti kelią, kuriuo 
•bankininkai galėtų sekančiam kare 
įtraukti Jungtines Valstijas karan, pa- 

• našiai, kaip padarė Wilsonas, įtraukda
mas šalį į karą apsaugojimui Morgano 

i . interesų.
Ginkim Sovietų Sąjungą

Parodykim savo nusistatymą sunerti 
rankomis ir kovoti už taiką visam pa-

* saulyj, prieš karo kėlėjus—fašistinę Vo
kietiją ir militaristinę Japoniją. Susivie
nykim su viso pasaulio darbo žmonėmis 
neįleidimui Amerikos į karą neįleidžiant 
pasaulio i karą, kad apsaugojus žmoniją

*nuo naujos pasaulinės skerdynės ir jos 
baisenybių. Pirmąją Gegužės, tradicinę 

a socializmo dieną, pasižadėkim ginti vie
nintelę socializmo šalį—Sovietų Sąjungą. 
Tegu Amerikos darbininkų klasė paro
do, kad ji sąlydžiai stovi už Sovietų Są

jungos taikos nusistatymo, vienintelės 
šalies) neturinčios jokių agresyvių užma
čių, neturinčios jokių tikslų pavergti 
žmones, neturinčios kapitalistinių norų 
nusikalti pinigų iš žmonių mirčių ir griu- 
vėsenų.

Pirmąją Gegužės, dieną, kurią darbi
ninkų klasė demonstruoja už savo pa
čios reikalus, iškelkim aukštai kovos vė
juką už nepriklausomą darbininkų klaA 
sės politinę veiklą. Trys metai Naujosios 
Dalybos parodė darbininkams ir farme- 
riams, kad jie negali pasiremti ant dvie
jų kapitalistinių partijų, kad jos kovotų 
už darbo žmonių reikalus. Demokratų ir 
republikonų partijos gali turėti skirtumų 
ir net savitarpinių kovų už tai, kuri turi

yra partijos Wall gatvės, bankininkų ir 
monopolių partijos.

Farmerių Darbo Partija
Neatsulekit ant Roosevelto, naudojan

čio prieš reakcininkus aštrius žodžius, 
bet kjekvienam klausime nusileidžiančio 
prieš juos ir pravedančio gyveniman jų 
įsakymus. Netikėkit ir tokiem vadam, 
kai John L. Lewis, kuris ragina jus remt 
Rooseveltą ir atsisakyti nuo steigimo 
Farmerių Darbo Partijos. Toks kelias 
veda į žalingą pusę. Tokis nusistatymas 
sulaiko žmones, prirakintus prie demo
kratų ir republikonų partijų. Tas susilp
nina nepriklausomas darbininkų ir jų 
talkininkų farmerių ir vidurinės klasės 
pajėgas. Tas paliktų mus visiškoj Roo
sevelto ir Laisvės Sąjungos globoj.

Jei mes norim priversti turčius panešti 
kTizio iškaščius, jei mes norim paleng
vinti darbininkams ir tai meriams jų sun
kią taksų naštą, jei mes norime duoti be
darbiams darbų ir jaunimui viltį, jei mes 
norim neprileisti fašizmo prie pergales 
Jungtinėse Valstijose, jei mes norim ap
ginti ir palaikyti taiką, mes turim suda
ryti Liaudies Frontą prieš karą ir fašiz
mą—Farmerių Darbo Partiją.

Kai mes žygiuosime gatvėse ir pakel
sim savo protestus prieš fašizmą, išties
kime mūsų solidarybės ranką klasinio 
karo aukoms, Jungtinėse Valstijose ir 
kiaurai visam kapitalistiniam pasaulyj. 
Reikalaukim laisvės Tom Mooney, Scott
sboro berniukams, Sacramento kali
niams, ir visiems klastingai kapitalis
tų įkalintiems žmonėms, kovojusiems 
prieš reakciją, už darbininkų klasės rei
kalus.

Už Ernestą Thaelmanną
Tegu naziški valdovai išgirsta mus rei

kalaujant Gegužės Pirmąją, kad jie pa- 
liuosuotų Ernestą Thaelmanną, Karlą 
von Ossietsky, ir dešimtis tūkstančių ki
tų priešfašistinių fašizmo teroro aukų 
Austrijoj, Italijoj ir kur tiktai baltasis 
teroras tebesiaučia. Reikalaukim laisvės 
Luisui Carlos Prestes’ui, įkalintam ir 
kankinamam tik dėlto, kad jis kovoja už 
išlaisvinimą Brazilijos liaudies iš Wall 
gatvės viešpatavimo. Reikalaukim tuo
jau ir saugiai išlaisvinti buvusį Vokie
tijos reichstago atstovą Ewert ir Jo 
žmoną iš Brazilijos baltojo teroro kan
kinimo urvų. Remkim Lotynų Amerikos 
liaudies kovą už jos tautinę nepriklau
somybę, ir jos kovą už išlaisvinimą iš 
amerikinio imperializmo naštos.

Kai mes paraduosime Gegužės Pirmą
ją, atsiminkim, kad mes gyvenam turtin
giausioj šalyj pasaulyj. Joje užtenkamai 
turto visiems. Nei vienas vyras, moteris 
ir vaikas nebadautų, jei sandėliai būtų 
atidaryti, jei uždarytos dirbtuvės 4 veik
tų, jei žmonių pareikalavimai būtų pa
statyti7 aukščiau privilegijuotų žmonių 
pelnų.

Už Socializmą, už Sovietinę Amerįką
Pasaulyj nėra kitos tokios pribrendu

sios socializmui šalies, kurioj darbo žmo
nės būtų pastatę didžiausias gamybos 
įstaigas pasaulyj, kai Jungtinės Valsti
jos. Įkvėpti didžiųjų socializmo pergalių 
Sovietų Sąjungoj, kur nedarbas panai
kintas, kur šimtai'tautų sugyvena san
taikoj, kur didžiausia žmonijos istorijoj 
kultūra statoma, nusispręskim, kad mes 
Jungtinėse Valstijose kovosim už socia
lizmo pergalę, už Sovietinę Ameriką.

Darbininkai, farmeriai, socialistai, ko
munistai, unijistai, bedarbiai, nedirbkite 
Pirmąją Gegužės. Parodykite Amerikos 
darbininkų klasės galią. Padarykit ga
lingą Pirmosios Gegužės demonstraciją, 
parodydami bendrą kumštį tyronijąi ir 
bankininkų ir fabrikantų godumui. Te
būva ši Pirmoji Gegužės diena, kurią 
Amerikos darbininkų klasė žygiuos prie 
naujų pergalių.

Nedirbkit Gegužės Pirmąją! Visi gat- 
vėsna! Sudarykite Pirmąją Gegužės dar
bininkų klasės Bendrą Frontą!

Už šešių valandų darbo dieną ir penkių 
dienų savaitę be numažinimo algų! Už 
didesnes algas, prieš kylančias pragyve
nimo reikmenis!

Už nedarbo, senatvėj ir socialę apdrau-

Į kių Metų Sidabrinio Jubile- 
jaus Šėrininkų Suvažiavimo

Mes, Hudsono progresyviai 
lietuviai darbininkai, “Lais
vės” skaitytojai ir nekurie šė- 
rininkai, sveikinam ją ir lin
kime, kad ji pasiektų kuo pla
čiausias lietuvių darbininkų 
mases, kad ji kasdien lankytų 
šioj šalyj esantį kiekvieną lie
tuvį darbininką ir neštų į jo 
bakūžę tiesos ir šviesos žibin
tuvą, teisingai ir nuoširdžiai 
gintų jūjų darbininkiškus rei
kalus, kaip ir iki šioliai gynė.

Taipgi mes sutinkam su jos 
šių laikų pakraipa ir taktika, 
ir pageidaujam, kad ji ir vi
sada laikytųsi Kompartijos li
nijos, kuri yra tik vienintelė 
darbo žmonių liuosuotoja iš po 
kapitalistinio jungo. Tad mes, 
tą matydami, pasižadam visa
da ją visokiais būdais remti 
kaip moraliai taip finansiniai.

O Lietuvių Piliečių Kliubas 
sveikina “Laisvės” 25-kių me
tų sukaktuves su $12.00. Už 
$10.00 pasiperka 2 Šerus, o 
$2.00 aukoja “Laisvei”.

Taipgi A.L.D.L.D. 103 kuo
pa sveikina su $2.00. Viso pri
siunčiami $14.00.

Draugiškai,
M. Perednis.

NEW BRITAIN, CONN.
“Gerbiama ‘Laisves’ Redak

cija :—Sveikinu “Laisves” su
važiavimą ir Jubilėjų ir kad 
“L.” sulauktų kitų 25 metų. 
Su šiuo laišku prisiunčiu $1.00 
‘Laisvės’ Jubilėjui ir linkiu jai 
gyvuot kuo ilgiausiai. Su Pa
garba,

P. Gardauckas.”

balandžio (April), vakare, Lie
tuvių Piliečių Kliubo Svetainė
je, 376 
kalbos 
simais. 
kiūnas,

Drg.
kalbėtojas, o dabar tiek daug 
svarbių dalykų. Japonija už
puolė Liaudišką Mongoliją ir 
veržiasi Sibiran. Ar iš to kils 
karas su Sovietais? Hitleris 
sutraukia dideles armijas į 
Rhineland prieš Franciją. Prie 
ko tas prives ? Dabar girdime 
daug kalbų apie Bendrą Fron
tą ir apie Liaudės Frontą. 
Amerikoj šaukiama Lietuvių 
Kongresas padėt iškovot Lie
tuvos liaudžiai demokratines 
teises, tai irgi dalykas didelės 
reikšmės. Apie tuos visus da- 

’lykus girdėsite drg. šarkiūno 
prakalbose.

& E

! “LAISVES 25 METU JUBILEJAUSį

Prakalbos ir Koncertas!
1---------------------------------------- i

Ir Skanus Užkandžiai
RENGIA

Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 6-ta Kuopa

HET. TAUT. NAMO SALĖJE
Kampas Vine ir Main Sts., Montello, Mass.

Kalbės P. Buknys, iš Brooklyno
Dienraščio “Laisvės” Administratorius

INedenoje
Balandžio

April ,1936 
Prad. 7 v. v

“Laisvė” yra lietuvių liaudies laikraštis. Ji gina reika
lus visų stambaus kapitalo skriaudžiamųjų, tai yra: dar
bininkų, profesionalų, smulkesniųjų biznierių, dirbančiųjų 
farmerių ir kitų. Čia bus aiškinama, ką naujo “Laisvė” 
žada Amerikos lietuviams, minėdama savo Jubilėjų. Taip
gi bus aiškinami ir kiti svarbūs mūsų gyvenimo reikalai.

Prašome skaitlingai atsilankyti išgirsti prakalbų, puikios 
programos ir šiaip .linksmai laiką praleisti.

VAKARIENE 25 CENTAI.

Penktadienis, Bal. 3, 1936

[jamo No. 2 Skloka nori me- 
i chanišku būdu pastoti kelią 
darbininkų vienybei, turėdama 
blogą tikslą—tikslą griauti 
komunistinį darbininkų frontą. 
Tas aiškiai matyti. Jiems jau 
ir 7-tas Komunistų Kongresas 
liko tik “kukoriai”.

Lai gyvuoja darbininkų vie
nybė vadovybėj Kompartijos.

Lai gyvuoja A.L.D.L.D.
A.L.D.L.D. 11 kp. koresp.

J. M. L.

Worcesterieciai Jau Susivienijo
Kviečiam ir kitų kolonijų i 

L.D.D. ir A.L.D.L.D. narius 
greičiausiai eiti prie vienybės. 
Draugės ir draugai, darbinin
kai! A.L.D.L.D. 11 kuopa lai
kė savo susirinkimą 22 d. ko
vo, 1936 m. Lietuvių svetai
nėj, 29 Endicott St. Tame su
sirinkime jau dalyvavo dide
lė didžiuma ir L.D.D. 5 kuo
pos narių, ir galutinai liko nu
imta opozicija—skloka nuo 
Worcesterio žemlapio.

Mes, worcesterieciai, širdin
gai kviečiam ir kitų kolonijų 
draugus darbininkus eiti kuo- 
greičiausiai prie vienybės. 
Strazdo—Jankausko vadovau-

dą (Frazier-Lundeeno bilių)!
Darbai ir mokyklos Amerikos jauni

mui! Reikalaukit priėmimo Amerikos 
Jaunimo Akto!

Už Liaudies Frontą prieš karą ir fa
šizmą! Už Farmerių-Darbo Partiją!

Neleiskit Amerikos į karą neleisdami 
pasaulio į karą! Prieš Roosevelto bilioni- 
nj karo biudžetą!

Pa turėkit Sovietų Sąjungos taikos po
litiką! Ginkit Sovietų Sąjungą—socializ
mo šalį!

Sekite Sovietų Sąjungos pavyzdžiu! 
Pirmyn linkui Sovietinės Amerikos!

USA Komunistų Partijos
Centro Komitetas

Wm. Z. Foster, pirmininkas.
Earl Browder, generalinis sekr.

Red. Pastaba.—Mums išro
do, kad rezoliucijos dvasia ne 
visai atsako tikrovei. Ji pa
naši į korespondenciją to pa
ties d. Luko rašytą ir tilpusią 
“L.” prieš kelias dienas. Mes 
suprantame, kad kovo mėn. 
22 d. mitingas buvo bendras, 
abiejų kuopų, t.y., A.L.D.I^.D. 
11 kp. ir L.D.D. 5 kuopos na
rių.

Pas d. Luką išeina, kad su
sirinkimas įvyko tik A.L.D.- 

'L.D. 11 kuopos ir jame “daly
vavo didelė didžiuma ir L.D.D. 
5 kuopos narių ir galutinai li
ko nuimta opozicija—skloka 
nuo Worcesterio žemlapio...” 
Neapgalvotas pasakymas gali 
pačiam vienybės dalykui pa
kenkti.

Reikia imti pavyzdys iš kitų 
kolonijų: Brooklyne ir Easto- 
ne, pav., suėjo abiejų organi
zacijų kuopų nariai ir susivie
nijo, kaipo lygūs su lygiais. 
Panašiai, matyti, buvo ir Wor- 
cesteryj, tik d. korespondentas 
ne visai tiksliai (beabejo, ne
tyčia) dalykų padėtį aprašo.

“Laisvė” Per Gegužės Mėnesį 
TIK UŽ VIENĄ DOLERĮ

Balandžio mėnesį šiais metais sukanka 25 metai, kaip 
leidžiama “Laisvė.” Minėdama savo Jubilėjų, gegu
žės mėnesį “Laisvė” išeis kasdieną 8 puslapių. Bus 
turininga gerais raštais, moksliniais straipsniais, dai
liąja literatūra, prozoje ir poezijoje. Bus duodama 
“Laisvės” 25 metų gyvavimo istorija, bus pabrėžta 
jos svarba Amerikos lietuvių istorijoje ir “Laisvės” 
rolė darbininkų judėjime. Todėl gegužės mėnesio 
“Laisvės” laidos bus labai svarbu perskaityti ir 
turėti jas po ranka visuomet, kaipo didelės reikšmės 
dokumentus.

MARTOS VILKIENES DIVORSAS
Knyga Iš Apie 300 Puslapių

Tai bus originališka apysaka iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Ją patieks mums pasižymėjęs rašytojas

MIKAS RASODA
Autorius garsiojo scenai patiekto veikalo “Spartako”; taipgi 
autorius apysakos “Slekerio,” ir vėlesnio kūrinio “Povilo 
Jurkos.” Kurie skaitė viršui minėtus Miko Rasodos veika
lus, visi laukia “Martos Vilkienės Divorso.” Nes rašyto
jas, savo mokėjimu apipiešti charakterių, sugabumu atvaiz
dinti gyvenimo sąlygas buržuazijos ir darbininkų; savo giliu 
supratimu klasinių santikių, gražia, lengva ir turtinga kalba 
savo raštus jis daro veidrodžiais mūsų gyvenimo. Todėl 
jo raštai žavėja skaitytojaus sielą savo nepaprastu žingei
dumu. Jo raštai—apysakos nėra kokios apstrakčios fan
tazijos, ale tikri vaizdai, surinkti iš realaus gyvenimo. • ocr

■MHHmI
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“Martos Vilkienes Divorsas” bus dar Įspūdingesnis 
ir už Augščiau Suminėtus Rasodos Veikalus

Autorius deda labai daug atydos, kad šį veikalą 
padaryti pažiba savo kūrinių. Nes knyga “Mar
tos Vilkienės Divorsas” bus duodama “Laisvės” 
skaitytojams kaipo Jubilėjinė dovana. Užtat 
Mikas Rasoda ją rašo su dideliu atydumu. Ta 
knyga bus veltui duodama “Laisvės” skaityto
jams ir ją gaus tie, kurie užsirašys “Laisvę” tik 

gegužės mėnesiui už $1.00.

Jau Laikas Rinkti “Laisvei” 
Gegužines Prenumeratas

Prašome draugų darbuotis, kad gauti “Laisvei” kuo dau
giausia Gegužinių bei Jubilėjinių prenumeratų. Kurie gaunate 
gegužinių prenumeratų arba, kurie patys manote užsirašyti, pra
šome tuojau siųsti mokestj už tas prenumeratas sekamu antrašu:

C c

427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

IltM
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Puslapis Ketvirtas. LAISVI Penktadienis, Bal. 3, 1936

Lietuvos Jaunimo Padėtis Montello, Mass
ale vienas dalykas 

būtent: Pirma reikia 
o paskui — rašyti. 
Albinas smulkmeniš-

•*

... 
j® 
(4:J a?

metais studijuojančių skaičius 
Lietuvoj smarkiai nukrito.

Tuo pat metu fašistų val
džia iš jaunimo atėmė politi
nes teises. Jaunimas iki 24 
metų balsavimo teisių visai 
neturi. Organizavimosi teisės 
jaunimui dar labiau suvaržy
tos kaip suaugusiems. Jauni
mas, ypač mokyklose, milita
rizuojamas. Sportui fašistų 
valdžia paskyrė savo komisa
rą, kurio uždavinys sufašizuot 
visą sportą ir suvaržyt nefa
šistinių sporto sąjungų veiki
mą.

Tokia tad yra Lietuvos jau
nimo padėtis.

Fašistai—tai aršiausi Lietu
vos jaunimo priešai. Sunkiau
sios dienos jaunimui atėjo, 
kai Lietuvoj laimėjo fašizmas.

į*’ 
#•

*■

-■

LKP Atstovo Drg. Adomo 
Kalba KJS VI Kongrese

Lietuvos jaunimo padėtis 
nepakenčiama. Jis gyvena di- 
džiausiame skurde ir varge.
Fašistams viešpataujant jauni
mas neturi jokių perspektyvų. 
Jaunųjų bedarbių skaičius vis 
auga miestuose ir kaimuose. 
Bedarbiai Lietuvoj negauna 
pašalpos. Jie gauna kartais 
tik vienkartinę pašalpą, jei jie 
tą iškovoja. Bet jaunuoliai net 

’ir tos vienkartinės pašalpos 
negauna. Visai mažai jaunuo
lių priima į viešuosius darbus. 
Be to fašistinės savivaldybės 
neduoda jaunuoliams persi- 

** ’ kelti iš vienos vietos- į kitą 
jieškot darbo. Pavyzdžiui, 
Kauno miesto savivaldybė be-

— darbia ms, neišgyvenusiems
^2^’Kaune iš eilės trijų metų, at-, Lietuvos kamjaunimo sąjunga 

ėmė teisę Darbo biržoj gaut , iki šiol dar nesugebėjo įtrauk- 
^‘i'darbo. O kuris jaunas bedar-ti jaunimo į kovą del jo pa- 

bis gali išgyventi vienoj vietoj 
-■—--tris metus iš eilės neturėda-

: mas darbo? Jis priverstas eit 
kitur jieškot darbo. Auga 
valkataujančių vaikų skaičius.

, Didėja nusikaltėlių skaičius 
jaunimo tarpe. Badas nuvaro 

imi daug jaunų mergaičių į
’SSSĮituciją.
A— Darbininkų ir kaimo 

. nuomonės vaikams vis 
kiau darosi rast darbo mieste

B. - ir kaime. Ir tie “laimingieji” 
jaunuoliai, kuriems pasiseka

— gauti darbo, turi dirbti už to- 
kį darbo užmokestį, už kurį 
jokiu būdu pragyventi negali
ma. Kaimo jaunuoliai dažnai

.7r» dirba vien už pilvą. Prieš ke- 
. > lis mėnesius fašistų valdžia iš- 

leido įstatymą apie darbinin- 
... kų jaunuolius mokinius. ' šis 

įstatymas apsunkina jaunuo
liams išmokti amato. Tas pats 

’ įstatymas reikalauja, kad mo-

pros-

bied- 
sun-

kad atsisakyt nuo kopijavimo 
partijos darbo metodų, nuo 
jos organizavimosi formų ir 
kad pakeisti LKJS į tikrai ma
sinę jaunimo organizaciją.

Mes atmetėm seną’priėmimo 
į komjaunimą būdą, jkuris 
faktinai pastodavo jaunimui 
kelią į mūsų sąjungą. Mes ati| 
darėm duris visiems ištiki?; 
miems jaunuoliams, kurie pri-j 
taria LKJS veikimui. Mes ne« 
reikalaujam, kad norintieji 
jstot į komjaunimą jau būtų 
tvirti revoliucionieriai, kaip 
ligšiol to reikalavom. Bet LK 
JS uždavinys yra išauklėti sa
vo narius klasinės kovos, pro- 

j letarinio internacionalizmo ir 
marksizmo-leninizmo dvasioj. 
Vienok LKJS organizacijos 
tur užsiimti visokeriopu lavi
nimus! : ir politiniu ir bendru, 
n cs j a u n i m u i r ū p i b en d ras 1 a- 
vinimasis.

fašizmui kelią į jaunimą, 
bet dar p a I i u o suotumėm 
nuo fašistų įtakos ir esantį fa
šistinėse organizacijose jauni
mą. Fašistų valdžios dieno
tvarkėj stovi uždraudimas 
opozicinių partijų, ir jaunimo 
organizacijų. Tuom ji rengias 
suduot jaunimui dar vieną 
skaudų smūgį. Tie fašistų pla
nai prieš jaunimo teises dar 
daugiau reikalauja visų jauni
mo jėgų suvienijimo, nes tik 
visų nefašistinių jaunimo or
ganizacijų suvienytomis jėgo
mis mes galim atmušt tą nau
ją fašistų puolimą ant jauno
sios kartos.

Du metai atgal staigi mir-^ 
tis išplėšė iš mūsų tarpo vi
siems mylimu draugą Klemen
są Navicką. Velionis buvo vei- 

I klus darbininkiškam judėjime, 
, todėl Montellos progresyvu 
visuomenė negali jo pamiršti. 
Draugas. Navickas buvo pa
vyzdingas ir šeimyniškam gy
venime, suprato šeimynos mei-’i 
lę ir mokėjo ją gerbti, todėl jo 
mirtis skaudžiai palietė liku
sios jo moters Petronėlės Na
vickienės gyvenimą.

Paminėjimui jo mirties ir< 
užuojautai nelaimingos jo mo
ters, 13 dieną kovo per simpa
tizuojančias drauges buvo su
rengtas užuojautos vakarėlis. 
Buvo įteikta keletą dovanėlių * 
ir išreikšta užuojauta. Tas 
įvyko pas jos seserį M. Sma
liukienę.

Taipgi susirinkusios moterys 
neužmiršo ir Lietuvos politinių 
kalinių, kurie kovodami už 
darbininkų reikalus pakliuvo į 
Lietuvos bastilijas. Aukavo se
kančiai: P. Navickienė—$1; 
po 50 c.—J. Stigienė, M. Gu- 
tauskienė, U. Zeleckaitė, K. 
Volungevičienė, K. Paškaus- 
kienė; po 35 c.—M. Puodžiū
nienė; nežinoma—50 c; po 25 
c.—A. Kašėtienė, B. Lapins* 
kienė, P. Mickevičienė, S. Bid- 
vienė, M. Smaliukienė, M. Po
cienė, A. Briedienė, A. iZizie- 
nė, O. Šukienė, A. Buividavi- 
čienė, E. Stepanauskienė, A. 
Masteikienė, A. Vaičiūnienė, 
J. Yučienė, S. Raštikienė; K. 
Kupkienė ir Barkevičienė au
kojo po 10 c.; Kakštis—11 c. 
Viso aukų $8.66. 1

Viena iš Atsilankiusių.

Ijas del sudarymo bendro 
fronto ničnieko nereiškia, jei 
mes nedirbam jaunimo tarpe, 
jei mes jiems neišaiškinam to 
bendro fronto reikalingumo. 
LKJS eilėse ir jos vadovau
jančiuose organuose buvo ir 
tebėra sektantiškas nusistaty
mas link kitų jaunimo organi
zacijų. Sektantizmas jaučiamas 
ir bendrai visam mūsų, darbe.

Ligšiolinis LKJS organizaci
nis susitvarkymas taip pat 
trukdo jai išplėsti masinį dar
bą. Organizacinės formos bu
vo kopija iš LKP. Kadangi 
Lietuvoj randas mažai įmonių, 
kur dirba didesnis jaunimo 
skaičius, tai komjaunimo kuo
pelės buvo pripuolamos, nesu
rištos su jaunimo masėmis. 
Kartu pačios kuopelės, kom
jaunimo darbo metodai, polit- 
lavinimasis, priėmimas į LKJ 
S faktinai buvo bloga kopija 
iš partijos. Noriu čia paminė
ti vieną faktą, kuris vaizdžiai 

į parodo, kaip buvo apsunkin
tas naujų narių priėmimas į 
komjaunimą. Porą mėnesių at
gal Kauno organizacija turė
jo apie 120 komjaunuolių. 
Greta to buvo dar apie 20 ra
telių su 85-90 jaunuolių, ku
rie faktinai dirbo komjaunuo
lių darbą. Nežiūrint to, tų ra
telių nariai nebuvo priimami 
į komjaunimą, nes, esą, jie 
dar “negatavi” komjaunimui. 
Mes reikalaujam iš įstojančių 
ir įstojusių į LKJS jaunuolių, 
kad jie jau būtų komunistais 
ir užmirštam, kad komjauni
mo uždavinys yra auklėti sa
vo 'narius jaunuolius revoliuci
nėj dvasioj.

Štai kodėl mūsų komjauni
mo sąjunga galėjo būt tik ne
didelė siaura organizacija, o 
ne masinę organizacija, štai 
kodėl komjaunimas nesugebė
jo įtraukti plačių jaunimo ma
sių į kovą už savo padėties,1 
pagerinimą. „

LKP CK mums aiškiai nu
rodė, kad LKJS tik tuomet 
pajėgs sudaryt platų, bendrą 
jaunimo frontą, jei ji pati 
griežtai pakeis visą savo vei
kimą ir pasikeis į tikrai masi
nę darbininkų ir valstiečių į 
jaunimo organizaciją. T 
CK prieš Kominterno 
kongresą mums parodė, kad įmonės kuopelė turi savo už- 
komjaunimas turi griežtai pa-j davinius. Viena kuojelė gru- 
keisti savo darbo būdus, ne puoja aplink save jaunuolius, 
taip dirbti, kaip ligšiol buvo užsiimančius sportu, kita kuo- 
dirbama. LKP CK mus mo-'pelė organizuoja aplink save 
kino, kad komjaunimui turi jaunus šachmatų lošimo mė- 
rūpėti viskas, kuo įdomaujasi gėjus, arba sudaro bibliotekė- 
jaunimas, kad mes turim rū-'lę ir grupuoja aplink save 
pintis visais jaunimo gyveni-' jaunus skaitytojus. Dar kitos 
mo reikalais ir niekad neuž- kuopelės gali užsiimt literatū- 
miršti, kad mes turim reikalą ros skaitymu ir platinimu tarp 
su jaunimu, o ne su suaugu- jaunuolių ar kitų darbų, žo- 
siais. | džiu, turi būt įvairumas mūsų

Su LKP pagelba mes ėmė- darbe, o ne šablonas. Šitaip 
mės paskutiniais mėnesiais įneš pasistatėm tikslą sutvar- 
griežtų priemonių, kad iš pa-I kyt komjaunimo darbą.
grindų pakeisti senas darbo ir j Vienas svarbiausių mūsų 
senas organizacines formas, I užsibrėžtų, uždavinių—tai dar- 
__________________________ bas masinėse jaunimo organi

zacijose. Mes pastatėm sau 
uždavinį padaryt galą sektan- 

i tiškiems 
kitų 
rim 
vest 
dyt. 
kad

(Pabaiga rytoj)

ŠYPSENOS

kuo rašyti į “L.” žinių iš mū
sų dirvonų.”

Šaipokas irgi nežino, kas 
ten pasidarė su jūsų korespon
dentais, 
aišku , 
sužinoti,

Drg.
kai sužinojo apie d. Paukštai- 
tienės mažus nesusipratimus i 
su gaspadinėmis, apie kunigo 
peštynes su zakrastijonu ir 
apie LDS. vajaus pasekmes. 
Apie vajų d. Albinas rašo:.

“Mūsų jaunuoliai gavo į sa
vo organizaciją apie tuziną 
naujų narių, kuomet mes tik 
apie tris”.

Šaipokas hesišaipo iš to, kad 
jaunuoliai vajuje sukirto d. 
Albiną ir kitus “senuolius”, 
tik jūsų šaipokas niekaip ne
gali sau išsiaiškinti tą keistą 
skaitlinę—“apie tris”! Šaipo
kas parašė 3, atėmė 2—vienas 
liko; prie vieno pridėjo vieną 
—gavo 2; prie trijų pridėjo 
vieną—išėjo keturi. Šaipokas 
panaudojo abiejų rankų pirš-

, o galop ir kojas nusiavė, 
—vistiek prie išvados nepriė
jo!

Taigi už tai Šaipokas ir bus ' 
plunksnagraužių suvažiavime, 
kad pasimokinti kai kurių jam 
nežinomų mažmožių, iš kurių 
kai kurie korespondentai su
daro net ilgas korespondenci
jas!

ŠAIPOKAS PRIBUS 
NEPRAŠYTAS

Šaipokas negavo specialio pa
kvietimo į “Laisves” plunksna-
graužiu suvažiavimą, tai jis ir'tus,visoms 

visoms, sąlygoms.dėties pagerinimo, prieš poli
tinių teisių atėmimą, prieš 
Hitlerio ruošiamą užpuolimą’ 
ant Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos, prieš jaunimo militariza
vimą. Lietini)/ i.imjauiimo 
sąjungai nepa* sudaryt 
plataus bendro jaunimo fron
to prieš fašizmą, už jaunosios 
darbo kartos ekonominius, 
kultūrinius ir teisinius reika
lus. Mūsų komjaunimas lig
šiol tebėra maža, nemasinė 
organizacija. Tuo tarpu bur
žuazija sukurė plačias jauni
mo masines organizacijas, ku
rios včda platų darbą jauni
mo tarpe miestuos ir kai
muos. Tos organizacijos api
ma daug tūkstančių jaunuolių.

Kodėl L.K.J.S. ligšiol dar 
neliko masinė jaunimo organi
zacija? Kodėl L.K.J. sąjunga 
dar nesugebėjo sudaryt pla
taus bendro jaunimo> fronto 
už padėties pagerinimą, už 
jaunimo teises, prieš fašizmą, 
prieš imperialistinį karą ?

Keli metai atgal fašistams 
pasisekė teroro ir provokaci
jų pagelba suduot sunkų smū
gį komjaunimo organizacijai 
visoj Lietuvoj. Kai kurį laiką 
L.K.J.S. neturėjo dargi CK. 
Per paskutinius metus L.K.J. 
S. žymiai sustiprėjo. Ji turi , 
jau Centro Komitetą, leidžia 
savo reguliarų laikraštuką, 
savo atsišaukimus ir tt. Mes 
turim dvi nelegales spaustu
ves. Be abejo, tai yra pliusas 
mūsų darbe. Bet kaip komjau
nimas galėjo likt masine orga
nizacija, kuomet mes izoliavo- : 
mės nuo kitų jaunimo organi
zacijų, kuriose 
Čios jaunimo 
mes galėjome 
bendrą jaunimo frontą, kuo
met mes arba mažai, arba vi
sai nedirbam masinėse jauni
mo organizacijose, tose orga
nizacijose, kurias mes norim 
įtraukti į bendrą frontą? 
Kreipimasis į tas organizaci-

::

Dažnai 
mokslą

randasi pla- 
masės ? Kaip 
sudaryt platų

•i

m I I

1

•į 
■ «>

’ Aiiaackiniai mokėtų lietuvių kalbą. 
Tuo tarpu didelės žydų, lenkų, 
rusų, vokiečių jaunimo masės 
lietuvių kalbos visai nemoka, 

Darbo jaunimas badauja, 
del to įvairios ligos jaunimo 
tarpe dažnas svečias. Tuo tar
pu bedarbiai jaunuoliai ligos 
metu iš ligonių kasų jokios 
pašalpos negauna. Ir. ne tik

, bedarbiai. Paprastai mokiniai 
ę,. priversti ilgą laiką dirbti be 

v darbo užmokesčio. Užtat ir ši- 
• •••’tie jaunuoliai, nors ir dirba, bet 

| -Miegaudami algos negali mo- 
~kėti ligonių kasai, ir del to ne- 
^įauna iš ligonių kasos jokios 
""pašalpos. Gi žemės ūkio dar

bininkai jaunuoliai, net ir tie, 
Urte šį tą uždirba, visai ne

apdrausti ligos metui.
* Negeresnė yra ir mokslei
vių padėtis. Jiems vis sunkiau 
lieka mokytis, o baigusiems 
mokslą vis sunkiau darosi rast 
atatinkamo darbo, 
baigusieji augštąjį 
džiaugiasi gavę kokį nors tar- 

. nautojo ar kitą darbą. Užten- 
ka paminėt, kad paskutiniais

Mes pasistatėm tikslą galu
tinai atsipalaidot nuo senų or
ganizacinių formų. Jos buvo 
nelanksčios, vienodos 
vietoms ir
Ligšiol mes savo darbą taikin- 
davom prie nelanksčių orga
nizacinių formų.' Tuo tarpu 
mes turim savo organizacines 
formas pritaikint prie mūsų 
darbo. Mes turim visuomet 
jieškot naujų darbo , metodų, 
ypač turime jieškoti legalių ir 
pusiaulegalių darbo metodų. 
Tiems naujiems metodarjis tu
rim pritaikint savo organizaci
nes formas. i

Visose kuopelėse mieste ir 
kaime, įmonėj su ^didesniu 
jaunuolių skaičium ir mokyk
loj, visur, kaip taisyklė, buvo 
dirbama pagal vieną Šabloną. 
Visur buvo kalbama apie mi
tingų pravedimą, apiė pasita
rimų šaukimą, vakaruškų ruo
šimą, literatūros •- pliatinimą, 
vėliavų kabinimą ir pąn. Reik 
mitingus pravest, reik pasita
rimus šaukt, kaip lygiaireik 
literatūrą platinti, ir tt. ir tt. 

(Bet ne visos' komjaunimo kuo- 
| peĮės gali ir turi tiio viskuo 
užsiimt. Ne iš visų,' komjau
nuolių galim reikalauti, kad 
jie pravestų mitingū's, platin
tų literatūrą. Mes turim turėt 
įvairiausias kuopeles, kurios 
užsiimtų įvairių įvairiausiu

į darbu. Kuopelės kitose jauni- 
LKP|mo organizacijose turi pildyt 
VII! joms pastatytus uždavinius;

nevažiuos—pėkščias ateis! Ar 
ir neprašytiems ten vietos bus 
—šaipokas nežino, bet vistiek 
jūs jį matysite kur nors be- 
knapsantį “Laisvės” svetainės 
kampe su nugraužtu aluvėliu už 
ausies.

Jessary, šaipokas pribus ir 
neprašytas! Jam būti kur nors 
neprašytam visai nėra naujie
na. Daug kas šaipoką nekvie
čia į savo vestuves, bet jis jas 
retai kur apleidžia ! .. . žino
ma, šaipokas visuomet pataiko 
apleisti besisvečiavimą laiku, 
tai yra, nelaukia kol pradeda
ma daužyti lėkštės. ...

O dabar jūsų šaipokas rašo 
naujieną.
į Vakar ryte mano kaimynas 
Išėjo iš savo bakūžės visas su
sivėlęs, kai vikių virkščių 
pluokštas ir, širdį veriančiu bal
su, nusiskundė:

—E, tik jau ir gyvenimas!... 
Visą mielą naktelę išbuvau ne
valgęs, vienmarškinis, basas....

—O kur taip buvai ?. .. Gal

Šaipokas.

Nuo Šypsenų Red.—Puikus 
pasiryžimas, drauge šaipoke, 
kad žadate pribūt į plunksna- 
gr... I mean—bendradarbių 
suvažiavimą. Praktiška min
tis: jei nespėjo pakviesti atva
žiuot, tai visai teisėtai šiuomi 
kviečiame bile kuriuo kitu bū
du atvykti—ateiti, orlaiviu at
lėkti, submarinu atnerti 
iš stratosferos nutūpti, 
ar taip, drauge, būtinai 
kite.

arba 
Šiaip 
atvy-

BUDAPEST, Vengrija. — 
Areštavo 34 vidurinių mokyk
lų mokinius, nuo 11 iki 18 me-

Albany, N. Y.—Per pir
mus du mėnesius šiemet 
New Yorko valstijoj auto
mobiliais užmušta 248 žmo
nes, tai yra 27 mažiau negi^. 
pernai tuo pačiu laiku.

>"nr

>4

Šis paveikslas parodo, kaip tapo išgelbėta Nelsoti Campbell, 60 metų 
amžiaus, nuo patvinusio Tenandaho upelio vandefts sale Schenectady, N. 
Y. Panašių vaizdų buvo tūkstančiai laike nesenai įvykusių potvinių.

kalėjime? susijaudinęs pa- amžiaus, kaip komunistų

nusistatymams lint 
organizacijų. Mes neno- 
masinėse organižacijosc 
darbą tam, kad jas suar 

Mes turim dirbt taip 
traukt jaunuolius ir j v

organizacijas į platų jaunime 
frontą prieš fašizmą, už jau 
nosios kartos ekonominius 
kultūrinius ir teisinius reika 
lūs. Mes pareiškiam, kad no 
rim kovot bendrai su visomis 
nefašistįnėmis jaunimo orga
nizacijomis už jaunosios dar 
bo kartos teises. Fašistai ku
ria įvairias jaunimo organiza
cijas, kad jų pagelba patrauki 
savo įtakon kuo platesnes jau 
nimo mases. Sudarydami pla 
tų bendrą jaunimo frontą ii 
tokiu būdu suvienydami vist, 
antifašistinių jaunimo organi
zacijų jėgas prieš aršiausi? 
jaunimo priešą, prieš fašizmą 
galėtumėm 
plačiausias 
tokiu būdu

įtraukt į tą kovg 
jaunimo mases ir 
ne tik pastotume^

klausiau jo. Ir greitai, griebęs 
paišiuką, riktavau jau laikraš
čiui žinią. O jis, besikuizda- 2 
mas apie savo pažastis, žiovau
damas, prakošė:

—Buvau savo lovoje.
Čia jūsų šaipokas suprato, 

kad tokia žinia laikraščiui ne
svarbi. Juk ir šaipokas per 
naktį išbūna nevalgęs, vien- 
marškinis ir basas! Į

Ir taip, šaipokas, nukrimtęs 
net pusę aluvėlio, įsidėjo jį į 
kišenių, ir griebėsi vartyti per
eitos savaitės “Laisvės” nume-' 
rius, kad patirti, kaip kiti ko-1 
respondentai parašo net po dvi 
špaltas žinių ant syk, ir patys 
sau suploja per petį už apsu
krumą.

Na, o juk girioje medžių' 
ilgai jieškoti nereikia: žiūrėk 
—už nosies ir užkliuvo!

Štai va, šaipokas godžiai1 
žiūri į korespondenciją iš 
Newarko, N. J., kurios net 
antgalvis Šaipokui krito tiesiai 
i širdį,—“Iš Newarko Padan
gės Judėjimo”. Čia jau šai
pokui tik bimt! mintis į galvą 
įpie neseniai iš kur tai nukri
kusį meteorą, kuris, kaip sa
koma, labai pliumptelėjo į At- 
'.antiką, sujudindamas New 
Jersey’s netik padangę, o ir 
zisą žemelę... Skaito Šaipokas 
oliau ir žiūri, ar neras ten ko
do savo pažįstamo, nukentė
jusio nuo to gamtiško šposo! 
Nieko baisaus ir nesmagaus 
lepatėmijęs toje dvišpaltėje 
korespondencijoje, šaipokas 
iar porą sykių perskaitė, kad 
pasimokyti, kaip nereikia ra
šyt...

šaipokas, perskaitęs iš abie- 
ų galų tą raštą, tikrai suži

nojo, kad d. Albinas nei pats 
ležino, ką jis kalba. Jis pats 
prisipažįsta, sakydamas: “Ne
žinau tikrai, kas pasidarė su 
Newarko korespondentais, ar 
juos sniegas užklojo, ar tik jų 
plunksnas, kad Vyrai neturi«

veikėjus. 25 paleido, o 9-nis 
tebelaiko.

SKAITYK ‘‘LAISVĘ” 
IR KITIEMS UŽRAŠYK.
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“Laisvės” Sidabnpio Jubilėjaus

Koncertas ir Banketas

x Kastancija Menkeliuniutč
, Garsiausia Amerikos lietu

vių dainininkė dalyvaus šio 
koncerto programoje.

A. VIŠNIAUSKAS, baritonas
KONCERTAS IR ^BANKETAS

Bus Sekmadienį, 19 Balandžio (April)

Kiti Dalyviai Programoje Yra:
Lyros Choras, vadovaujamas J. Bulaukos, Mai- 
nieriy Kvartetas iš Shenandoah, Pa.; Vora ir 
Nože Fripowitz, šoks rusiškus šokius. K. Men- 
keliūniūte—mezzo sopranas, A. Višniauskas— 
baritonas, R.* Merkiute—soliste ir K. Kuzmickas 

—baritonas.
M. Gailiuniutė šoks klasiškus šokius; . A. Bimba 
sakys prakalbą ir bus dar extra solistų programoje.
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Aukotojų vardai 
skelbti “Laisvėj.”
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Neuralgiiką 

Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikr^ 

palengvinimą

ir knygą “Po- 
___ Jurka.” Dar penki 

stubą atlankė vienas draugas su I c|raUgaj yra pasižadėję įstoti.
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Puslapis Penktas Penktadienis

Laisvoji Sakykla
Opoziciją Prisiminus
Šių žodžių rašėjui teko 

būti opozicijoj su grupe 
draugių ir draugų, kurie 
buvo su d. Bimbos frakcija 
1921 metais.

Kuomet tik mes užsimin
davome tą klausimą, jie 
niekuomet n e s i g a ilėdavo 
numesti pagiežos žodį d. 
Bimbai, nes, girdi, jis mus 
išdavė, jis nuo mūs pabėgo 
ir tik del jo mes turėjome 
daug nuostolių. Spaustuvė, 
girdi, kuri buvo įrengta ne
blogai, tik mūsų triusu ir 
pinigais, likosi išdraskyta, 
išvežiota pavienių žmonių, 
su didžiausiais mum nuos
toliais. Ir kuomet tik užsi
mindavome apie dabartinės 
opozicijos vienybę su pozici
ja, visuomet išsireikšdavo- 
me tą mintį, kad jei vienybė 
kada nors įvyks, kad nepa
daryti tos klaidos, kokia 
buvo padaryta praeityje.

Štai po Komunistų Inter
nacionalo VII kongreso pra
deda bręsti vienybės klausi
mas. Kaip buvo skelbiama, 
kad principe mes su komu
nistiniu judėjimu, tik nesu
tinkame su to judėjimo tak
tika, o pastarasis Komin- 
terno kongresas pakeičia ir 
taktiką ir, rodosi, skirtumai 
tarpe mūsų išnyksta.

Sentimentas už vienybę 
susidaro didelis visur. Ir 
mes beveik gatavi važiuoti 
Brooklynan ir tarpininkau
ti pozicijos ir opozicijos 
centram, kad vienybė kuo- 
greičiausiai būtų pradėta musės ant medaus, ir vieny-

gai nei kiek nepasimokino 
iš praeities istorijos, o la
biausia gaila tų, kurie pana
šią istoriją pergyveno pra
eityj, įdėdami nemažai triū
so, energijos ir centų, vis
ką praradę, vieni pasiliko 
pasyviais, o kiti nuleidę 
sparnus grįžo į darbininkų 
judėjimą atgal.

Aną metą jie keikė d. A. 
Bimbą, kad jis juos išdavęs, 
nuo jų pabėgęs ir tik dėlto 
jie turėję sugriūti, o dabar 
jie tą patį daro ant draugų 
Prūseikos, Kuodžio ir kitų, 
kad, girdi, jie “pabėgo” iš 
spaustuvės, kad per daug 
staigiai bandė įvykdinti vie
nybę. Tuom pačiu sykiu ge
rai žinodan^į ir matydami, 
kokia bjauri ir neteisinga 
demagogija buvo naudoja
ma prieš tuos draugus. Pri
eita net prie to, kad net fi
nansinės įplaukos buvo grie
biamos ir slepiamos, kad to
kiu savo elgesiu pasiteisinti 
prieš tuos draugus, kad nė
ra iš ko mokėti algų pragy
venimui ir, kad norite, dirb
kite veltui ir tai nekitaip, 
bet pagal jų demagogiškos, 
uzurpatoriškos mašinos ko
mandą!

Keista, kad žmonės, 
augę, judėjime 
tiki į kokius ten 
tiškus stebuklus, 
kad d. Prūseika
klausime iškiš kokią nors 
beprincipinę magišką taikos 
šakelę ir ant tos šakelės su
sikabins visi nariai, kaip

kui pamatė sayb klaidą, su
grįžo į judėjimą ir gerai 
darbavosi.—Red.) Taip pat 
reikia pasidžiaugti, kad ir 
dabar vienybės vykdytojai 
ima viršų ant priešvienybi- 
ninkų užsispyrėlių ir manau 
jau netoli tas laikas, kuo
met tokie Strazdai, Jan
kauskai susilauks to paties 
likimo.

Tokie Strazdai gali blo- 
finti, gali skaičiuoti savo 
“spėkas”, tačiau, faktas pa
silieka faktu, kad sklokai 
nugarkaulis sulaužytas, ji 
suparalyžiuota ir jau atsi
duoda lavonu.

Gaila gerų draugų, kurie 
taip lengvai duodasi suve
džioti save ir varinėti už
sispyrimus susidėjus $u to
kios žemos rūšies politikie
riais, kaip Strazdas, Jan
kauskas ir kompanija. Tie 
draugai žino, kad iš to nie
kas neišeis, kaip neišėjo 
pereitą sykį, laike d. Bim
bos grįžimo atgal partijon. 
Aš manau, dabar vienytis 
su darbininkų judėjimu 
yra garbinga, nes vienija
mės kaipo lygūs nariai dar
bininkiškų organizacijų su 
savo sena naryste, o kuomet 
vėliau viskas bus prarasta, 
tai aišku, kad bus prarasta 
ir sena narystė, tuomet rei
kės stoti išnaujo. Vienyki- 

su- mes visi!
apsitrynę, 
viršgam- 

Jie manė, 
vienybės

vykinti gyveniman.
Kaip ir pridera, LDD C. 

Komiteto pirmininkas d. L. 
Prūseika užmezga vienybės 
derybas su L. K. F. Centro 
Biuru. Pasirodo LDD Cen. 
Komiteto didžiumos ir ma
žumos pareiškimai. Nusita
riant dalyką imti šaltai, ne
sikarščiuoti ir nesimesti su 
parama visu smarkumu nei 
vienos, nei kitos pusės, te
gul vienybės dalykas eina 
normaliu būdu ir prašome 
centro kom. abiejų grupių, 
kad jie kuolabiausia vengtų 
demagogijos ir uzurpacijos. 
Tačiaus demagogija ir uzur- 
pacija centre pasiekia aukš- 
čiausį laipsnį. Ir kaip nuos
tabu, kad ta pigios rūšies 
demagogija paveikė ant ne
kuriu mūs draugų.

Kaip gaila, kad tie drau- i Stakovas ir Aimanas pas-

be pilniausia tuomet įvyks. 
Tačiau, kuomet vieton to
kios šakelės, vienybės pa
matau iškišo darbininkiško 
judėjimo principus, tuomet 
jie rėkia, skerečiojasi, prie
šinasi. Jie, mat, norėtų, kad 
Centro Biuras ir visi vieny
bės šalininkai atsisakytų 
nuo darbininkiškai nusta
tyto principo ir kad darbi
ninkiškas judėjimas būtų 
palaidi barščiai. Jeigu jau 
atsisakyti nuo darbininkiš
ko principo, tai vienybė bū- 
.tų ’galima daryti su bile 
kuo.

D a r b ininkiško principo 
vykdytojai paėmė viršų d. 
Bimbos frakcijos laikais ir 
pasiuntė užsispyrėlius Sta- 
kovus, Aimanus, Baltrušai
čius užmarštin. (Draugai

Ig. Beeis.
Redakcijos Pastaba Del 

Aiškumo
1921 metais Amerikos ko

munistų eilėse pasidalini
mas nebuvo taip toli nuėjęs. 
Tasai pasidalinimas ir gin
čai buvo vedami Komunis
tų Internacionalo ribose. 
Slaptos Amerikos Komunis
tų Partijos Centralinio Ko
miteto dalis ir taip pat ge
roka dalis ir narių, nesutiko 
su Komiteto daugumos po
zicija del tvėrimo viešos 
Darbininkų Partijos. Klau
simas buvo perkeltas į Ko- 
minterno Pild. Komitetą. 
Kuomet Kominternas užgy- 
rė Kom. Partijos Centrali
nio Komiteto daugumos po
ziciją ir įsakė opozicijai pa
siduoti partijos disciplinai, 
lietuvių opozicijos vadovy
bė (drg. Bimba ir kt.) ir 
didelė dauguma eilinių 
draugų tą įsakymą išpildė 
ir pasiliko Kom. Partijos 
nariais. Paskui jie įstojo į 
viešą Darbininkų Partiją. 
Jeigu jie būtų nepaklausę 
Komirtterno įsakymo, jie

būtų atsidūrę už Kominter- 
no ir viso komunistinio ju
dėjimo durų.

Taigi, tada buvo klausi
mas ne grįžimo partijon ar 
kur kitur, bet pasidavimas 
augščiausiai komu nistinio 
judėjimo įstaigai (Komin- 
ternui) ir išpildymas jos pa
tvarkymo. Tų laikų opozici
nė frakcija Komunistų Par
tijoje niekados nebuvo išė
jus iš Komunistų Interna
cionalo eilių, nebuvo prara
dus jo narystės.

Paterson, N. J

Praeitis
pra-Rodos, nesenai, o čia jau 

bėgo 25 metai. Tą syk mes bu
vom dar vaikezai, tik po 17-18 
metų, grinoriai. Primutinį mok
slą skaityti gavę iš maldakny
gės, tai laikraščiai būdavo di
delis mokslo šaltinis. Pirmas 
mano troškimas buvo užsidirbti 
kelius centus ir užsiprenume
ruoti laikraštį. Atvažiavęs į 
Worcester!, apsigyvenau savųjų 
kupiškėnų tarpe, kur visi ge
rai susitarėm, ir jau su pra
džia 1911 m. į mūsų stubą parė
jo šie laikraščiai: “Kova,” “Ke
leivis,” “Lietuva,” “Katalikas” 
ir “Laisvoji Mintis.” Kadangi 
buvom tik penki burdingieriai, 
tai tiek ir laikraščių turėjom. 
Nedėldieniais daugiausiai skai- 
tydavom balsiai feljetonus, mo
nologus ir šiaip mums svarbes
nius straipsnelius iš tų dienų 
gyvenimo. Tą syk net ir pava
sario gamtos gražumas mūs 
nuo laikraščių neatitraukdavo. 
Kad ir tą nedėldienį, kada mūsų

pirmuoju “Laisves” numeriu, 
buvom visi stuboj. Pasiskaitę, 
visi nutarėm, kad laikraštis ge
ras, tik visa bėda, kad nebėr 
kas jį užsirašytų, nes visi jau 
po vieną prenumeruojam. Bet 
ant laimės atsilanko mergina 
Paulina Kęnęšiūte. Na, ir gi
mė tarp mūsų auksinė mintis, 
kad susidėjus reikia jai užrašy- 

I ti “Laisvę.” Jau nuo to laiko 
ir lanko mūsų stubas tas laik
raštis per 25 metus.

Mes visi tie buvę burdingie
riai pasinėrėm į draugijų veik
lą, tai yra, LSS, SLA, ALDLD 
ir daugelį kitų, o “Laisvė” vi
sada mums padėdavo išrišti mū
sų gyvenimo klausimus, visada 
tarnavo draugijoms.

Daugelis primeta mums, kad 
mes labai daug klaidų darėm 
per tuos 25 metus. Na, darbi
ninke, tik pasvarstyk apie savo 
asmens, kaipo žmogaus, gyveni- 
ma^rr-ar nėra padaryta klaidų? 
T&ip yra ir su draugijos, taip 
yra ir su laikraščio pergyventu 
laiku. Buvo daroma klaidų, bet 
ne su blogais norais, 
ki mūsų įsitikinimai 
klasės pasiliuosavimą 
pitalistų jungo ir per 
rus buvo padaryta klaidų, iš
sitarta bereikalingų žodžių. Bet 
praeitis praėjo, reikia rūpintis 
šiandieniniu gyvenimu, todėl 
mes, apvaikščiodami 25 metų 
“Laisvės” gyvavimą, kvieskime 
visus darbininkus, tiek socialis
tus, tiek komunistus, laisvama
nius ar katalikus* nes visiems 
darosi sunkesnis gyvenimas. 
Kapitalistai smaugia darbinin
kus, darydamiesi didelius pel
nus iš darbininkų, o mums, dar
bininkams, tik vargas mūsų šei
mynoms ir didžiausi mokesčiai 
valstybinių ponų užlaikymui. 
Gana darbininkams skirstytis! 
Mūsų visų vienodi reikalai!

Lai būna šis “Laisvės” 25 
metų minėjimas lietuvių darbi
ninkų solidariškumo ženklu, ir 
mes, Worcesterio darbininkai, 
kalbėkime per savo spaudą kai
po lygus su lygiu!

J. K. ar Azija.

Buvo to
li ž darbo 
iš po ka- 
gerus no-

Chicagoj, III., balandžio 2 
d. vėl storai prisnigo.

Shenandoah, Pa., Bal. 2. 
—Slapta bekasant anglį, že
mes užgriuvo vieną jauną 
darbininką 35 pėdų gilu
moj.

važiavimą kuopos atstovu iš
rinkta P. Sakatauskas.

Išrinkta draugai J. K. Gi
lius ir J. Bimba kuopos vardu 
parašyti atsišaukimą į dar pa
silikusius opozicijoj LDD 1 
kuopos dbaugus, kad jie keis
tų savo nusistatymą prieš šių 
organizacijų apsivienijimą ir 
stotų į bendrą komunistinių 
spėkų tuojautinį apvienijimą.

Kuopos korespondentu iš
rinkta drg. P. Sakatauskas. Į 
moterų suvažiavimą išrinkta 
draugė Bimbienė.

Pirm. drg. Matačiūnas pa
reiškė, kad 84 kuopa yra už- 
sibriežusi “Laisvės” 25 metų 
jubilėjinį suvažiavimą pasvei
kint su $50 auka, tačiau, gir
di, turime surinkę tik apie 
$30; daug dar trūksta; gir
di, kas čia bus? “Tai niekis, 
trūkumą dapildysim,” pasigir
do draugų balsai ir, rodos, ko
kios tai nematomos jėgos, dva
sinės spėkos stumiami, draugai 

| ir draugės urmu sueina prie 
stalo ir trūkumą suaukoja sa
vo dvasinio žibintuvo palaiky
mui, kad sulauktų 50 metų 
jubilėjaus!

j" į Susirinkimas buvo 
... . ...įkas, linksmas.paliesdami praeities, 

pusių nedraugiškus 
nepamatuotus vienų

ir LDD Kuopų Su- 
“Laisvei” $50.00!
84 kuopos nutari-

Iš ALDLD 
sirinkimo;

ALDLD 
mu buvo užkviesta LDD 1 kuo
pa į kovo 29 d. specialiai su
šauktą susirinkimą, kad iš- 
diskusuoti abiejų . draugijų 
contralinių komisijų pateiktą 
apsivienijimo steitmentą ir su
eiti į vieną ALDLD 84 kuopą.

Abiejų kuopų narių susirin
ko apie 40 ir keletas sve
čių. Perskaityta “Organizaci
nių Sąlygų Sutartis Susivieni
jimui LDD su ALDLD.” Taip
gi skaitytas ir ALDLD Jungti
nio Centro Komiteto atsišau
kimas į abiejų organizacijų 
narius, į ką susirinkimas 
kreipė gana daug domės.

Pirmininkui pakvietus veik 
visi draugai ir draugės išsi
reiškė savo mintis, kad yra 
būtinas ir skubus reikalas su-, 
bendrinti, apvienyti darbinin
kiškas spėkas, stojant po Ko
munistų Internacionalo vėlia
va !

žymesnes prakalbėles pa
sakė draugai J. K. Gilius ir 
Bimba, 
abiejų 
girnius, 
ant kitų užmetinėjimus ir tt.

Pirmininkas pakvietė LDD 
1 kuopos narius, kurie perma
to tuoj autinio apsivienijimo 
svarbą, vienytis su ALDLD 84 
kuopa. Dešimt draugų ir 
draugių stojo prie stalo ir už
simokėjo narines duokles, pa
siėmė “Šviesą 

i vilas

Viena draugė ant vietos už
sirašė “Laisvę,” pareikšdama, 
kad “Naujoji Gadynė” pasta
ruoju laiku perdaug apsilen-i 
kia su teisybe, ypatingai ap-l 
sivienijimo reikalu.

Išrinkta nauja kuopos val
dyba iš šių dfaugų: Vilkas, 
Sadukas, Šimėnas ir Sakataus-1 
kas.

Į “Laisvės” Bendrovės su-

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosSjn- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimi 
užeikite į vaistinę ir nusipirkit j 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO 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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

JONAS
Marion St.

grupių ir pavienių, 
fš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau si 

amerikoniškais.
Reikalui esam 
ir padidinu to 
kio dydžio, ko
kio rageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom 
STQKES ;
kaipp. Broadway51?

ir Stone Ave., tarpe. .Eastern PArk- 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN; N. Y.
Tel.: Gienmore 5-6191

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

Mary Decker, 1376 
son Ave., Brooklyne, nuki 
ant subvės bėgių Myrtle Ave 
stotyje, ateinant trau 
Tačiau ji nusirito tarp 
ir virš jos perėję keturi k t 
jos neužgavo, tik k ’ 
apsibraižė ir išsigando.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų putų. ' 
Teikiam nemokamai vSliaua'os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. U N. Y.

W“.'

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

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

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. Brooklyn,
arti Taylor St.

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

NEDEL1OMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

NOTARY PUBLIC

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNTTOTAS 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.
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Per tris dienas čia taip 

| smarkiai pakilo vanduo, kad 
Žmonas nesuspėjo iš stubų pa- 
bėgtL- Taip smarkiai vanduo 
jIludo1,', kad į dvi dienas užpy
lė trečdalį miesto ir tūkstan
čius žmonių, reikėjo laivukais 
išvežti iš stubų nakties laiku, 
šimtai šeimų turėjo nakvoti 
lauke. Tai buvo baisus regi
nys, kai matai mažesnes stu- 
bas apsemtas ligi stogų ir ma
tai verkiančias moteris ir vai
kus,"iškišusius galvas pro lan
gus Hr šaukiančius pagelbos. 
Bet Mrit greitųjų visur ant syk 
negffli pribūt pagelba. Nuo 
potvjjiio nukentėjo daug ir 
lietinių, žuvo keli žmonės ir 
desėįjkai susirgo, nes visokios 
Hgos^atslrado nuo vandens už- 
sėmįmo. Tai pirmas toks po- 
tvinie visoj Lowellio istorijoj.

Turbūt Lowellis buvo skau
džiausiai pažeistas, nes pačia
me miesto centre susilieja dvi 
upės ir vanduo labai grerit pa
kilo. Daug namų likos iš- 
grauta ir tūkstančiai apardy
ta. Netinkama juose gyven
ti. Daugiausiai nukentėjo 

! darbininkai, nes biedniokai 
I apsigyvenę palei upes, kur 
j pelkėta žemė. Vien tik Lake
view gatvės apielinkėj apga
dinta 500 namų. No. Chelmš- 
l’orde beveik visi namai ap
semti. Čia gyvena desėtkai 
lietuvių šeimynų, šio miestu
ko beveik visos industrijos li
kos sugadintos ir ims kelis 
mėnesius atstatyti. Kadangi 
visi fabrikai buvo apsemti, tai 
dabar darbininkai turės ba
dauti, ries 5,000 darbininkų li
ko be darbo. Abelnai, Lo- 
wellyj potvinis padarė 2,000,- 
000 dolerių nuostolių.

Uragias.

LAISVES” SIDABRINIO JUBILEJAUS

; *

į "K. ■

**

Sekrnad
Balandžio

Sunday 
April

A. Visniauskas 
x Baritonas

MUZIKA PRASIDĖS
Nuo 6 Valandos Vakare

Vakarienė Bus 7 Vai. Vakarė
Koncertas 10 Vai. Vakare

Šokiai Bus Prieš Programą 
Ir Po Programai

BUS LABAI GERA 
VAKARIENĖ

PO KONCERTUI ŠOKIAI
William Norris Orkestrą Alekas Velička

Lyriškas Tenoras

KONCERTO PROGRAMA:
ONA LEVONAVICH, Dramatiškas Sopranas

Lietuvaitė žymi New Yorko teatrų dainininkė pirmu 
kartu dainuos lietuviai šiame koncerte.

A. VIŠNIAUSKAS, Sidabrinis Baritonas,
Brooklyn© publikos mylimas dainininkas.

ALDONA KLIMAITĖ, Koloratūra Sopranas
Jauna puikaus talento dainininkė.'

ALEKAS VELIČKA, Lyriškas Tenoras
Palinksmins gražiomis liaudiškomis dainomis.

GRAND PARADISE SALĖJE
318 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. L. B. Šalinaite

Ji akompanuos artistam

Senatorius Vadina Fa
šistą Bearsią Vagim
WASHINGTON, kovo 31. 

Senatorius L. B. Schwellen- 
baclf savo kalboj senate žy
mėjo tokius dalykus apie 
Hearstą, fašistinių laikraš
čių leidėja:

Hearstas vogė Associated 
Press žinias, nenorėdamas 
už jas apmokėti tai įstaigai. 
Jis papirkinėjo kitų laikraš
čių redakcijų narius, kad 
jas vogtinai perduotų Hear- 
sto geltonlapiams. Del to 
Associated Press patraukė 
jį į teismą.

Tuo tarpu kai Hearst sta
tė sau “bavariška pilį” už 
$15,000,000 C a 1 i f o r nijoj 
(kur smaginasi su judamų
jų paveikslų aktorėmis), jis 

| tris sykius nukirto po 10 
nuošimčių algas savo laik

ĮVYKS

Ona Levonavičiūte
Dramatiškas Sopranas 

raščiu darbininkams. Net 
sunkiausiais laikais Hears
tas pasiima po $500,000 al
gos per metus iš savo laik
raščių korporacijos, o jų 
spaustuvių ir redakcijų dar
bininkams moka žemesnes 
algas, negu bet kurie kiti 
leidėjai Amerikoj.

Hearsto laikraščiuose vei
kia prakaitinė sistema su 
faktinai neribotomis darbo 
valandomis. Iš tokio ne
svietiško išnaudojimo jis, 
pav., tik vienais 1922 me
tais susikuopė $12,000,000 
gryno pelno.

Dabar Hearsto laikraš
čiai kelia lermą, reikalauda
mi, kad senatorių komisija 
sugrąžintų jam nučiuptas 
šmugeliškas jo telegramas. 
Tomis telegramomis jis da
vė nurodymus savo sėb
rams, kaip paveikti (su ky
šiais) senatorius ir kongre- 

smanus, kad jie neišleistų 
įstatymo prieš elektros 
kompanijų šmugelį šiaudi
niais Šerais, neparemtais jo
kiu tikru turtu.

Rochester, N. Y.
’ši žinutė, po teisybei pasa

kius, turėtų tilpti kaipo iš 
Garbutt, N. Y. Minimas kai
melis randasi 12 mylių į va
karus nuo Rochesterio. Šiame 
kaimelyje randasi gipso ka
sykla, kurioj dirba apie pusė 
šimto darbininkų. Pagal dar
bininkų pasakojimą, tai už
darbiai numušti daugiau negu 
ant pusės, palyginus su 1929 
m. čia randasi kelios šeimos ir 
negrų darbininkų. Negrai se
nosios kartos—nemoka skaity
ti, nei rašyti, kurie užaugę 
pietinėse valstijose, ši vieta 
rochesteriečiams yra žinoma 
kaipo A. A. Balzario farma ir

ĮŽANGOS KAINOS: 
Vakarienei Suaugusiems $1.25 
Vaikams Iki 12 Metų 50 Centų

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 40c

Prašome išanksto įsigyti bilietus, nes no
rime žinoti, del kiek žmonių gaminti valgių.

EXTRA KAVALKAS PROGRAMOJE

VIOLA ŠARKIŪNAITE
Iš Chicagos šokikė

čia esą buvę keletas piknikų. 
Kovo 22 d. turėjo būti drau
giškas išvažiavimas “L.” skai
tytojų ir simpatikų paminėji
mui 25 m. sukaktuvių dien- 
raščio“L.” Tačiaus rengimo 
komisija, pasitarus su keletu 
ALDLD narių, atidėjo. Patei
sina atidėjimą blogu oru ir 
potviniu. Bet kuomet atva
žiavo dd. F. Konteniai iš Oak
field, 3 0 mylių į vakarus 
nuo Garbutt ir nerado baliaus, 
tai štai ką pasakė: 4 ‘Roches te - 
riečiai tikri bailiai ir tinginiai. 
Šiandien užsikėlęs radau pri- 
snigta ir prinešta sniego apie 
garadžių apie tris pėdas; ka
siau su motere apie 3 valan
das, kad galėjus išvažiuoti, o 
rochesteriečiai pasibijojo kojų 
sušlapint.” Kad nepadaryti 
visai be pasekmių, tai dd. 
Konteniai ir čemauskai auka
vo po 3 dol. tam paminėjimui.

Čemauskas.

Worcester, Mass.

taip

iki kritiškiausio 
Smetonos fašisti- 
Kada smetoninis 
ir brutališkumas

Nevietoje Tautiškas 
“Populiariškumas”

Panelė J. Mitrikaitė, 
vadinama vietinių tautininkų
dailės “žvaigždė”, populiari- 
zuoja dabartinę Lietuvos ge- 

Įrovę (“prosperity”) vietinia- 
Ime “Sunday Telegrame.” 
i Tai kada Lietuvos liaudies 
būklė daėjo 
laipsnio po 
nio rėžimo, 
despotizmas
jau pradeda iššaukti šioje ša
lyje net socialistus ir šiaip 
pažanges niuosius žmones 
(jau nekalbant apie komunis
tus) kelti protestų balsus, 
prieš besaikę autokratiją, tai 
tokia Mitrikaitė, Amerikoje 
augusi lietuvė jaunuolė, pasi
rodo didlapiuose su visa eile, 
iš Lietuvos atveštų atvaizdų 
(paveikslų) ir populiarizuoja 
Lietuvos fašistų vyriausybę 
lyg kokį gerbūvio simbolį.

Mano manymu, jei neprisi
imti už klaidą tokio žygio, tai 
tikslus smetoniniam fašistam 
pasitarnavimas, taip vienpu
siškai apie dabartinę vidujinę 
Lietuvos padėtį rašyti tokias 
istorijas svetimtaučių spaudo
je.

Lietuvos Smetona užsitąr- 
navęs didžiausio pasmerkimo, 
akivaizdoje Lietuvos liaudies 
vargų ir jos nešamos nelais
vės.

Kadangi Worcesteris didėlė 
lietuvių kolonija,. tai, mano 
manymu, pravartu .būtų api
budinti tokius dalykėlius, pa
duodant ką ji rašo, ir kaip iš- 
tikrųjų ten yra.

Shenandoah, Pa
Kovo 29 d. A.L.D.L.D. 17 

kp. laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Susirinkimas buvo 
skaitlingas. Apkalbėjus kuo
pos komiteto ir komisijų ra
portai, likos išrinkta delegatai 
į 9-to Apskričio Konferenciją 
įvykstančią 19 d. balandžio, 
Mahanoy City, Pa. Nutarta 
sušaukti buvusius Komunistų 
Partijos narius ir simpatikus 
1 d. balandžio 2 vai. po pietų. 
Najaus svetainėj.

Įnešta rezoliucija už tvėri
mą Farmerių Darbo Partijos.

. Puslapis šeštas*
1

Išrinkta, delegatai į šaukiamą 
susirinkimą tvėrimui Farmerių 
Darbo Partijos. Susirinkimas 
įvyks 5 d. balandžio, 7:00 vai. 
vakare. Tai jau antras susi
rinkimas tuo klausimu šaukia
mas. Draugai, kuriem leis ap
linkybės, dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra labai svar
bus šios dienos klausimas. Su
sirinkimo vieta, 302 S. Main 
St., Najaus svetainėje.

Išrinkta delegatė į Moterų 
suvažiavirhą, įvykstantį 4 d. 
balandžio, Brooklyn, N. Y.

Kilo klausimas kad pasiųst 
“Laisvės” dalininkų suvažiavi
mui sveikinimo laišką su auka. 
Iš iždo paskirta $1.00.

Svėikihirtias nuo A.L.D.L.D, 
17 kp. narių, šie draugai au
kavo po $1; K. Naravas, K. 
Motuzą, L. Ilugienienė, A. že
maitis, J. Stagniūnaš, S. Kuz
mickas, V. judzentavičius, P. 
ValėntaJ j. Kučinskas. Po 50 
centų: J. Alvikas ir P. Gra
bauskas. Viąo $11.00; šie pi
nigai buš perduoti dalininkų 
sųvaiiaViftlui.

A.L.D.L.D. 17 kp;
, . . • Korespondentas.

aute

ŽOLYNU ARBATA

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių li£U. Kad išvengt* 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 
Miestu Sveikatos Skyrius išbandS 
ir P* NATURAL-LAX,
—HERB TEA yra viena H geriau-, 
šių pAĮluosavUnuL. išvalymui ir su
tvarkymui IjMrušiuš' vidurius.: Pa4 
kelią arbatos kainudią ,50c., arba J 
pakeliai už?tĮ.25. Jmsiųskite Mo
ney Ordęr ui yieną arba tris pą-

,HERB ,TOA. ■ BaSyįŠjte. 5Wp:, <

■ M THOMSON
P. V O. Bot" 1<«, Brooklyn, N. Y.

; . • Namų Antrašas ■„ .
'• . > 1375 JEatt,18th

OT g r .vilnį M ,1
.....„4,.... k

i

TtL 8UMr' . NOTARY F
NUM PUBLIC

, Juozas Levanda
' (LEtANDAUSKAS} '"

Patarnauju visiems be Airtu- 
mo. PafsatUd^u' automobilius [ 

kiekvienam reikale. Kainos ■ 
žemos. ■

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Aldona Klimiutė

r ’------ *

|1 Tą Pačią Dieną, 10 Vai. Ryte, Bus “Laisves” Bendrovės Dalininkų Konvencija; Konvencijoje Bus 
g ; Svečių Iš Tolimų Miestų. Jie Taipgi Bus ir Bankiete, Tad Atsilankę j Bankietą Turėsite Progos 
I J Pasimatyti Su Daugeliu Iš Toliaus Atvykusių.

tįiM btliat>. .^4j„,V„,



kitus draugus. Tai bus pirmas sykis 
kaip rodoma rusiški paveikslai, ru
siškos kalbos su angliškais paaiški
nimais, tad visiems bus suprantama. 
Įžanga pigi.

Wyoming Klonio Padangėj

Rengėjai.

Komisija.

Koresp. Petrauskas.

liko-
The

rinkimas. Prašo- 
kurie tik mato 

darbininkiškos

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas visų darbi

ninkiškų organizacijų ir “L.” skaity
tojų įvyks subatoj, 4 d. balandžio, 
7 vai. vakare, 735 Fairmount Ave. 
Čia bus svarstoma “L.” bankieto rei
kalai, ir darbininkų 
me visų dalyvauti, 
reikalingumą savo 
spaudos rėmimo.

CLEVELAND, OHIO
Svarbus pranešimas CIevelando 

iŠ ko išsemti vandenį, nes imtų,“L” ir “Vilnies” Šėrininkams. “Vii- 
du metu semti-pumpuoti. O "ies” 4r<įal!t0±s 1?n^Bis xcievelan- . . , . ..v. . , de 3 d. balandžio, tad prašome visų
kiek JOS galinčios dabar anglies Lietuvių Datbo Organizacijų veikėjų 
parduoti, tai neužsimoką išlai- ir skaitytojų dalyvauti 3 d. balan
das daryt. Tokiu būdu komp.’įžio’ J vak. po numeriu 920

- - - - - 7Vth bt. . <

Puslapis Septintas Penktadienis, Bal. 3, 1936 •

t

Lietuva Prieš 75 Metus
= ST. MATULAITIS ....... ...... ...—

(Paminėjimas 75 Metų Suk akties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj)
Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

(Tąsa)
ninku vardu, išreikšdamas jų nusistaty
mą, rinkinyje, pašvęstame tam caro at
silankymui Vilniuje, “poetas” Odynec 
rašo nešvaraus pasimeilinimo carui ei- 
le^, kuriose sako, kad caras “kaipo tė
vas . . . kaipo išgelbėtojas meile veda į 
laisvę”, “kad tu esi pasaulio ponas, tė
vas ir dievas” (jako ojciec jako zbawca 
przez milošč wiedzie do swobody,” “žeš 
ty jest nad šwiatem pan, ojciec įbog”). 
Visa tatai taiko carui staiga užsidegusi 
lengvo laimėjimo viltimi dvarininkų šir
dis. Savo straipsnelyje proza tame pačia
me rinkinyje (pus. 10) Odynec palyti ir 
ekonominį klausimą ir išreiškia Lietuvos 
dvarininkų pageidavimus: “asmens ne- 
prigulmybė ir nuosavybė laukia galuti
no jų pastatymo naujais pagrindais, be 
kliudymo viena kitos ir be pasikęsinimo 
ant kitos” (niezaležnošč osobista i 
wlasnošč oczekują ustalenia ich na no- 
wych podstawach, bez zawady jedna 
drugiej i bez pokuszenia się jedna na 
drugą). Čia dvarininkų lūpomis, kalba 
noras duoti valstiečiams asmens laisvę ir 
paleisti juos plikais be žemės, kaip troš
ko Lietuvos dvarininkai. Tuome't, aišku, 
nebūtų pasikęsinimo valstiečių ant ponų 
nuosavybės, nes visą žemę, nuo amžių 
baudžiauninkų laikomą ir jų rankomis 
dirbamą, ponai norėjo savo nuosavybe 
pasidaryti, jie skaitė ją savo nuosavybe. 
Dvarininkai žinojo ko nori.

joj. Kuomet Korotinskis manė tik, kad 
“broliu paliks ponas,” Akelaitis vaizdavo 
dvarininkus valstiečių labdariais—“ponai 
tarėsi, kaip gaspadoriams gerai padary
ti,” “kad gaspadorius šlėktomis padary
ti”—štai socialis Akelaičio idealas.

šiek tiek dirbdavo. Čia 
si užlietos Kehoe-Berge, 
Pittston No. 9 ir kitos ma
žesnės kasyklos. Sakoma, 7,- 
500 darbininkų likosi be dar
bo. Nors No. 9 kasyklos ir 
visai mažai tedirbo, o Kehoe- 
Berge nors ir gerai dirbo, bet 
mažai mokėjo, bet visviena 
rokuojama dideliu nuostoliu 
darbininkams. Dabar prisieis 
jieškoti išeities valdžios pašal
pos skyriuose, kur taip lygiai 
ne pyragai.
Pittstono Buržuazija J ieško 

Išeities

žės. Jei nebus susirinkimų kuopas, 
tai valdyba turėtų dalyvauti kql Iš
rinks kuopa atstovą. Mitingai -būna 
kas subata 2 vai. po pietų, 802 W. 
Girard Ave.

Lietuvos Inteligertfai Meilinasi Carui
Neturėjo jokios nustatytos linijos “at-, 

stovaujantieji” Lietuvos ir Baltarusijos 
liaudies reikalų^: ,‘Korotirf^įs ir Akele- 
vičiuš < Akelėmis) "buržuazijos
atstovai ir patys prie^ds’priklausą juo
du’neturi savo aiškių pažiūrų, juodu 
aklai seka stambiųjų dvarininkų nusis
tatymą. Korotinskio eilėse draikosi “sau
lė,” “žvaigždės,” “laukai” ir kiti nieko 
nereiškiantieji sentimentalūs žodžiai. 
Socialis jo idealas labdaringojo caro aki
vaizdoje “broliu paliks ponas”. Reikia 
pripažinti teisybę Korotinskiui, kad jisai 
daug švaresnis išėjo iš to nešvaraus pa- 
simeilinimo carui. Jo eilėse nėra labai 
neskanių carui pataikaujančių žodžių, to
kių, kokių yra pas dvarininkų atstovą 
Odyncą ir kitą smulkios buržuazijos at
stovą Akelaitį, kuris šunuodegavime ca
rui pasekmingai konkuruoja su Odyncu, 
o kai-kur aną dar perviršyja. Kad mano 
žodžiai neišveizėtų nepamatuoti, patiekiu 
žemiaUs ištisai tą Akelaičio tvarinį.
Jo mylistąi aukščiausiam 
Ciesoriui Aleksandrui II 
O mūsų garbingiausiam ponui.
Mieliausias sveteli mūsų žemelėj; 
Gražūs kaip tekant ryto saulei 
Mylėdami tavę kaip savo tėvą 
Sveikinam viešpatį, siųsta nuo diev^o. 
Jūs JiumyJėjote kaip vaikelius :',.y 
Tuo| pųnlis/bajoru st.įr vargdienėlius, 
Taigi mė^.siįimti meile karščiauąįa 
Puodam tąu po kojų viešpat aūkšįiausai.
Puoįam paritindami jūsų šviesybę 
Jogiai teikeis duoti mums liuosybę, 
Jog vergus paglaubei galybe globos, 
Telaimins dįevas jus be paliaubos.
Užrašys knygose jūsų vardelį, 
Kad svietas minėtų visą amželį, 
Kiek gero padarėt mūsų valdone, 
Mūsų mieliausias cesoriau pone.
O mes nupilsime pilių kalnelius;
Tėvai augindami savo vaikelius, 
Rodys jieytas tuos kalnus linksmi linksmybe, 
Jog jūsų malone likosi liuosybė.

Vargdienis iš Lietuvos vardu savų brolių.

Taip rašė iš turtingų Suvalkijos ūki
ninkų kilęs ir į “ponus” išėjęs Akelaitis, 
kuomet dvarininkai jautė carui meilę. 
Kuomet ponų meilė atvėso ir Akelaitis 
nusikreipė nuo caro, rašė raštus prieš 
caro valdžią už grąžinimą dvarininkų 
valdžios, taip kaip seniaus buvo Lenki-

Nusivylimas Caru ir Baimė 
Baudžiauninkų

Karšti Lietuvos dvarininkų jausmai 
prie caro greit suslūgo. Caras, padarė tik 
kai-kuriuos nusileidimus Lietuvos ir Bal
tarusijos bajorijai, kiek tiek liuosiaus 
paleido, jo tėvo perdaug jau įtemptas, va- 

. džias, sumažino prislėgimą, bet nemanė 
daryti pagrindinių atmainų jo tėvo ves
toj linijoj. Šitat ir darbais parodė ir žo
džiu pasakė. Ponų viltys atvėso, caro 
malonės permenkos ėmė išveizėti, paly
ginus su tomis viltimis, kurios buvo su
kilusios pas Lietuvos dvarininkus. Jie 
svajojo apie jeigu nesusi jungimą su Len
kija, tai bent gavimą sau didesnių politi
nių teisių, įsigijus didesnės politinės 

i reikšmės šalyje, kur jie vyravo ekono
miniai. Jie buvo sau naudingų atmainų 
šalininkais. Tai vilčiai žlugus, jie perėjo 
į pasyvę opoziciją. Tik į opoziciją, nes 
kitaip ir būti negalėjo. Pirmiausia didie
ji ponai revoliuciniuose veikimuose pa
tys betarpiai niekuomet nedalyvauja. Už 
jų reikalus paprastai kiti galvas guldo, 
dalyvaudami revoliuciniuose išstojimuo
se. Bet šiuo laiku šitoks išstojimo būdas 
prieš carą ponams nepriimtinas buvo. 
Sukilti, kad iškaldavus geroves, dvari
ninkams, reiškia sukelti į kovą radika
liai nusistačiusius miestiečius, o kas dar 
baisiaus dvarininkams—sodiečius bau
džiauninkus. Tuomet galima visą ką pra
laimėti. Miestiečiai, o ypačiai sodiečiai 
įsigalėję gali pravesti bįudžiąįoš panai
kinimą be išmokėjimo, kas ponams s visiš- 

. kai nepriimtina. Arba dar baisiaus. Ne 
vienam jų be abejonės teko girdėti ir 
apie baisią po Europą klaidžiojančią ko
munizmo šmėklą. Kas gali užtikrinti, kad 
suirutės metu anoji neateis ir čion.

Ekonominiai Baudžiavos Pamatai 
Sugriuvo

Ekonominiai reikalai stūmė dvarinin
kus caro valdžios glėbin, ęaro valdžia vi
siškai atatinkamai dvarininkų troški
mams “paliuosavo” sodiečius iš baudžia
vos, taip paliuosavo, kad dvarininkai ir 
žemės dalį iš jų gali atimti, savo dirvas 
padidinti, o už likusią baudžiauninkams 
žemę gavo labai gausų atlyginimą. Be to 
caro valdžios kredito įstaigose jie gauna 
paskolas. Maža to; dar svarbiaus dvari
ninkams buvo tas, kad valdžia stropiai* 
gina juos nuo valstiečių sukilimų, tų 
valstiečių, kuriais anot Akelaičio dvari
ninkai taip širdingai rūpinasi. Mes jau 
kalbėjome, kaip reagavo Lietuvos valstie
čiai į taisykles caro reskripte (1857 m.)- 
paskelbtas. Daugelyje vietų atsisakė eiti 
baudžiavos, neleido ponams savo dirvo
mis didinti dvarų dirvas, “baudžiaunin
kai ir laisvieji nuomininkai juokiu būdu 
neleido perkelti juos į kitas vietas, tikri 
būdami, kad jie gaus teisę išpirkti tas 
žemes,” .

Kariškos ekzekucijos rykštės, kalėji
mui grąžino tvarką ir davė dvarinin
kams galimybę ramiais būti. Dar blo- 
giaus dalykai virto po manifesto 1861. 
Retai kuriame Lietuvos‘dvare apsėjo be 
valstiečių sukilimo. Vėl- policija, rykštės, 
karo ekzekucija, kalėjimai, karo teismai 
skubinos į pagelbą dvarininkams. Ūžta* 
tai dvarininkai negalėjo nesuprasti, kaip 
reikalinga jiems caro valdžios globa. Juo 
labiaus, kad ir patį “paliuosavimą” val
džia pravedė taip, kaip dvarininkai net 
laukti negalėjo. “Įspūdys, kurį padarė 
manifestas ir naujos taisyklės apie vals
tiečius, į šios šalies bajorus didžiumoj 
palankus. Visuomenės nuomonė tarp jų 
pripažįsta teisingumą ir vidutiniškumą 
pagrindų, kuriais valstiečiai paliuosuoti 
ir pagiria priimtas priemones, laiptais 
pereiti prie naujos dalykų tvarkos.

(Daugiau bus)

Potvinis ir Kas del Jo Kenčia
Kada Susquehanna upė ki

lo, ji reiškė terorą lygiai dar
bininkams, bedarbiams ir bur
žuazijai—visi turėjo bėgti vis
ką palię, panikoj. Bet skirtu
mas tuoj pasirodė, kada kas 
kur nubėgo ir ką sutiko, kokią 
prieglaudą gavo. Buržuazija, 
turėdama pinigų, sugužėjo į 
hotelius — ten, kur šilta, kur 
valgio netrūksta, kur gyveni-' 
mas taip lygiai puikus, kaip ir 
namuose. Darbininkai ir be
darbiai bėgo ten, kur augš- 
čiau nuo vandens, ne į hote
lius, nepasekė buržuazijos, 
bet sustojo nuogose gatvėse, 
kur šalta, be pastogės; sušalę, 
išalkę ir suvargę. Je, čia pri
buvo Raudonasis Kryžius, su
rinko ir nugabeno kur pasto
gėn ; prikimšo, kaip silkių bač
kas, patalpas žmonėmis, apdali
no po šaukštą “binsų” ir puo
duką kavos. Nelaimingi “džiau
gėsi, kad yra geradarių ir 
kad dievas malonus,” kad vi
sus neišskandino. Tai taip į 
du liogerius pasidalino nuo 
tvano kentėtojai. Tai buvo 
Wilkes-Barriu miesto distrik- 
te.
Buržuazija Galvą Užrietusi;

Meluoja be Galo
Kada darbininkai ir bedar

biai kenčia vargą Raudonojo 
Kryžiaus globoje ir giliai dū
sauja apie likimą savo gūštų, 
kas jose liko, rūpinasi savo 
likimu po potvinio, tai bur
žuazija, kuri, be abejo, taipgi 
turi nuostolių, galvą užrietusiĮ------------- .... v a , pu piv.vų> UIlvxaou
didžiuojasi, “kad Wyomingo Į nuosavybę gelbėti. Būtų kitaip, Harrison. Visi nariai malonėkite pri- 
klonis lengvai atsilaikys prieš 
dievo rykštę ir,i gyvuos ir bu
jos taip lygiai puikiai, kaip ir 
prieš tvaną,” ir ačiuoja tam 
pačiam “dievui,” kad taip 
“mažai tenuplakė.” Vargdie
niams pradėjo meluoti, kad 
ramiai laikytųsi,^nes nieko ne- 
pralaimes todėl,/kad, kaip lai
kas bus grįžti į namus, viską 
atras taip, kaip palikę, nes 
geroji Washingtono valdžia 
viską atremontuos su magary
čiomis. Dabar pasirodo, kad 
tai buvo bjaurus melas ir iš
niekinimas vargšų. Kada van
duo nuseko, tai darbininkams 
nebuvo valia grįžti į savo na
mus be valdžios inspekcijos ir 
leidimo. Kada valdžia apsi
dirbo su inspekcija ir perėjo 
pulkai WPA darbininkų per 
namus ir išmėtė, kas buvo po
tvinio sugadinta, tai grįžusieji 
berado, daugelyje atsitikimų, 
tik sienas — viskas išvežta 
“dumpan.” Tai tokį atremon- 
tavimą gavo darbininkai, jei
gu galėjo dar grįžti į namus. 
Daugeliui, žinoma, nevalia bus 
grįžti, nes namai esą pavojin
gi, gali griūti. Taigi gyven
kite, vargdieniai, be jokios pi
niginės pašalpos del atsistei- 
gimo namų.

Buržuazija Atsisteigia
Kadangi iš niekur pinigų 

negalima gauti, tai tarpe bur
žuazijos gimė “užuojautos 
meile;” jie sutvėrė finansinį 
komitetą, kuris rinks aul as ir 
“gelbės tuos, kurie gali sa
ve pasigelbėti.” Reiškia, duos 
tiems pinigų, kurie galės grą
žinti atgal. Ir, žinoma, au
kos plaukia ir labai gerai pa
siturinčių. > Jie duoda, nors ir 
be nuošimčių, nes jie žino, 
kad jų aukos nežus. Tomis 
“aukomis” pasinaudos biznie
riai ir buržuazija, bet ne dar
bininkai ir bedarbiai, nes jie 
negalės aukas grąžinti. O bet
gi toki “geradariai” šaukia 
gvoltu, kad juos ant rankų už 
tai nešiotų, nes jie gelbstanti 
“visus lygiai.”

Pittstono Miesto Distrikte
Nors ir šio miesto apielin- 

kėse darbininkai ir bedarbiai 
panašiai nukentėjo, bet biskį 
mažiau iš atžvilgio jų namų 
apskandinimo. Bet už tai čia 
užliejo mainas ir tūkstančiai 
liko be darbo, kur dar iki šiol

kviečiame ateiti j mūsų draugišką 
vakarėlį. Bus maža įžanga.

Komisija.

CLEVELAND, OHIO
Lyros ‘Choras statys scenoje gra

žią operetę “Tamylą” nedėlioję, 12 
d. balandžio. Lietuvių svetainėje, 
6835 Superior Ave. Durys atdafos 4 
vai., lošimas prasidės lygiai 5 va
landą. Įžanga išanksto perkant— 
40c.; prie durų 50c. Po perstatymo 
bus šokiai prie geros orkestros. Vei
kalas “Tamyla” papuoštas su gra
žiom dainom, kostiumais, ir šokiais. 
Kviečiam visus clevelandiečius ir iš . —------ • — ——..
toliaus draugus ateiti ir pamatyti matyti šį judį,_taipgi atsiveskite: ir 
šį lošimą ir išgirsti gražių dainų.

Kviečia Lyros Choras.
(80-82)

Komitetai.
(79-81)

LAWRENCE, MASS
Puikūs Sovietų krutami paveikslai 

bus rodomi Rusų svetainėje, 287 'Et4-1 
ving Avė. nedėlioję, 5 d. balandžio,; 
4 vai. po pietų. Sovietų satyriškas* 
muzikališkas “Marionettes” ir ‘'Trys 
Dainos”. Kviečiam visus ateiti "pa*

Kaip tiktai pasklido žinia, 
kad šios kasyklos nuskendo, 
tai šio miesto biznieriai nusi
skubino pas kompanijas su 
klausimu : ką jos darys su savo 
kasyklomis? Atsakymas buvo 
toks, kad jos biednos ir neturi

palieka mainas užsemtas amži
nai. Pasekmėj to, Pittstonq 
Chamber of Commerce sušaukė 
piliečių masinį mitingą ir išdės^

CLEVELAND, OHIO
T.D.A. Collinwood Lietuvių kuopa

te, kad 35,000 gyventojų reiškia Hkosi atgaivinta ir susirinkimas at- 
laipsnišką mirtį, jeigu kompa- 61bu^Penkta(beni> 3 (b .8
nijos pasisako ant visados van
deniui palikti mainas. Mitin
gui jie davė sumanymą, kad vi
si aukotų pinigų ir gelbėtų 
kompanijoms išpumpuoti van
denį. Tai puikus sumanymas! 
darbininkų .kaštais. žinomas 
dalykas, kad darbininkai to ne-j HARRISON-KEARNY, N. J. 
darys, nes pas juos dolerių nė-. ^.L.D 1 ..136 kP- susirinkimas
ra ir ne jų dalykas kapitalistų. p0 pjetųt po antrašu 17 Ann St..

jei baronai mainas atiduotų dar- būtj laiku> tokiu b«du pabaigę susi- 
‘ . . . .rinkimą laiku, kurie galės dalyvaus
OininKams. . “L.” bankieto, kurie negalės, tai tu-

Taigi yra labai aišku, kad rėš progą pakvėpuoti pavasario ty- 
Wyomingo klonio darbininkai ru oru.
liekasi labai nuterioti. | Taipfį P^ame, kad kuopa

rengia pikniką, kuris įvyks 21 d. 
birželio-June, Nutley, Kulikausko 

Visame klonyje eina kalbos, parke. Tad prašome kitų organiza- 
kad- valdžia paskyrė arti pus- ciJų tą dieną nieko nerengti, bet už 
penkto milfcmo dolerių būdavo- J™«an»e visus dalPvauti «»*«*•*-
jimui pylimų abiem pusėm 
upės, kur paprastai užlieja- 

Tikimasi gauti vdarbų.
Požeminis.

ma.

SCRANTON, PA
Šaukiamas Platus 

Susirinkimas

---------  ■ ------------------------------------------------------------------------------------ 11 "■T*

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. Ya* 

(kampas Varet Street)
Evergreen 8-7449

PraSome užeiti, susipažinti h 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

S

W. Zelin.

ieną, 2 vai. po pietų,

aty- 
visi

Iš- 
ir

vai. vakare, pas J. Rudį, 13508 Kel
so Ave. Visi nariai, kurie nedaly
vavote pereitame susirinkime, daly
vaukite šiame. Narių duoklės yra 
nupigintos, tai visi nariai galėsite 
įstoti iš naujo ir užsimokėti duokles 
už .vieną mėnesį. \ ,

A. BALČIŪNAS 
\ 321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 7 6 th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

■ X > J

LAWRENCE, MASS.
Maple Parko Bendrovės narių 

:dai. Subatoje, 4 d. balandžio 
nariai būtinai suvažiuokite ir suei
kite dirbti, nes turėsim daug darbo, 

{reikės pataisyti tiltas, ir šiaip visas 
parkas aptaisyti ir apvalyti, nes va- 

j saros sezohas prasideda ir turim 
pirma laiko viską sutvarkyti. Atsi
veskite ir savo draugus į talką.

L. K. Biuras.
6LDD 

įvyks 
vai. po1

ALDLD 39 kp. ir 
kuopos susirinkimas 
sekmadienį, 5 bal., 2 
p., J. Siauruko namuose, 341 
W. Market St. Šis susirinki
mas bus svarbus, nes yra kvie
čiami LDD 6 kuopos nariai 
ateit jin. 
tiem rankas, užmiršim visus 
nesusipratimus ir susivienysim 
į bendrą veikimą, kaip kituos j<omį susirinkimai atstovų nuo or- 
miestuos jau senai yra pada-ganizacijų ir unijų del prisirengimo 
re. Nepamirškit, draugės ir Pr*e Pirmos Dienos Gegužės. Kitų 

, . , , „ . . v. tautų organizacijos jau prisiuntė sa-di augai, kad mes neturim cia^vo aįgį0VUS) t>et nuo lietuvių dar ne
pasilikti nuo kitų miestų. Čia ra. Tad ALDLD ir LDS ir kitos or- 
dirva plati; tik reikia dirbti. Įganizaciįjos- būtinai, išrinkite, bent po 
Tik reikia susiderint į vieną 
kūną, kuris atneš daug gero 
mūsų judėjimui. Todėl kvie
čiame visus narius dalyvauti.

F. R.

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 4

Kensingtono La/bor Lyceum, 2916 N. 
2nd St. bus mdsinis susirinkimas del 
plėtimo Farmerių Darbo Partijos. 
Kalbės žymus] vadas ADF audėjų 
unijos pirmininkas, F. J. Gorman. 

- ... |Tad visi lietuviai dalyvaukite šiame
Pasiduosim vieni ki- susirinkime.

and
CARPENTERS.

Taisom ir maliavojam na* 
mus iš vidaus ir iš lauko

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligip Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintąs.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Įst. Virš
25 metaiDr

| vieną atstovą nuo kuopos ir prisiųs- 
kite prie prisirengimo Pirmos Gegu-

PHILADELPHIA, PA.
Jau kelinta savaitė, kaip yra lai-

rp 4th Avė. ir Irving PL
Valiihdos—9 A. M. iki 8 P. M. 

 

Sekmidieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

ME KALBAM LIETUVIŠKAI.

TRU-^UBER COALToMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
_______________________________________________ ______ . - ■

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukterų draugija 

rengia puikų balių subatoj, 4 d. ba- į 
landžio, 7:30 vai. vakare, Laisvės 
Choro svetainėje, 57 Park St. Paša
liniam įžanga 25c; nariams veltui. 
Kviečiam visus dalyvauti ir paremti 
šią draugiją. Bus gera orkestrą šo
kiams, taipgi bus užtektinai skanių 
užkandžių ir gėrimų.

Komitetas.
(80-81)

NEWARK, N. J.
A.L.D.L.D. 5 kp. rengia draugišką 

vakarėlį, penktadienį 3 d. balandžio, 
7 vai. vakare, Liet, svetainėje, 180 
New York Avė. Tai bus draugiškas 
suėjimas prieš “L.” suvažiavimą, čia 
galės visi kortomis palošti, pasišok
ti, ir laimėt gražių dovanų, nes lai
mėtojams prie kortų bus duodama 
gražios dovanos. Taipgi turėsim ska
nių valgių ir gėrimų del svečių, žie
ma jau praėjo, lauke šilta, viskas 
žaliuoja, tai gal jau bus paskutinis 
toks draugiškas susiejimas svetainė
je, tad visus vietinius ir iš toliaus



Puslapis Aštuntas
%
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LAISVE Penktadienis, Bal. 3, 1936

OM? HUNDRED AND FORTY-FINE

SUCCESSZuz DIVIDENDS

Detektyvai Melavo Teisme

'^t;|C,ings apskričio teisme, iš
klausinėjimo metu, vieno kal
tinamo turėjime ginklo advo
katas pareikalavo, kad jį are
štavusieji detektyvai Fitzsim
mons ir Curtin, vienas iš jų 
būtų prašalintas iš teismabu- 
Čio, kada liudija kitas. Teisė
jas leido. Tokiu būdu tiedu 
plepėtoju ir įsiklampojo—abu 
liūdijo skirtingai. Teisme pas
kiau parodyta paveikslai, kaip 
išrodė tuomet areštuojamo 
kambarys. Pasirodė, kad nei 
vienas iš detektyvų nežinojo, 
kaip kambarys ištiesų atrodė. 
Teisėjas detektyvus išvadino 
melagiais ir teisiamąjį pa- 
HuOšavo.

Iš TDA Konferencijos
;■ 'Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo New Yorko Dis- 
trikto 8-ta konferencija įvyko 
28-29 kovo, viešbutyj Capitol, į 
8th Avė. ir 51st St., N. Y.
, Pjdelė viešbučio svetainė 
apšviesta paslėpta elektra, 
kuri čion esantiem apgauna 
akis, atrodo, kaip ką tik pate
kėjusi saulė, kuri savo spin
duliais stengiasi apšviesti šve
lninę. Stalai užtiesti, o apie 
j lib's susėdę virš 200 delegatų 
tfūb 119-kos įvairių organiza
ciją, atstovaujančių 83,754 
narius.

. Pirma sesija atidaryta 1 v. 
po pietų, šeštadienį. C. M. 
Walsh išdavė platų raportą iš 
TDA veikimo ir tų visų kovų, 
kuriose grūmėsi TDA 1935 m. 
Jos lėšavo nemažai ir pinigų. 
Per, tą laiką įplaukų buvo 
$27,830, bet išmokėjimai bu
vo daug didesni. Jie išleista 
Scottsboro bylos vedimui, An
gelę Herndon paliuosavimui, 
Tom Mooney ir kitų politinių 
kalinių reikalais ir kalinių bei 
jų šeimynų kalėdų dovanoms.

Antra sesija atsidarė sek 
riiadienį, 10 vai. ryto. F. D. 
Griffin išdavė raportą iš vei
kimo prieš negrų darbininkų 
fterąekiojimą ir jų kovą už pa
šalpą bedarbiams ir už švie
sesnę ateitį. Buvo nurodyta, 
kad net New Yorko miesto 
nęgrais apgyventose dalyse 
būna atsitikimų, kur policija 
užpuola negrų susirinkimus, 
svetainę apstato mašininėmis 
kanuolėmis ir areštuoja po 
šimtą ar daugiau ten susirin-

Atsilankė du delegatai nUo 
streikuojančių laivų darbinin
kų. Jiems pasirodžius, dele
gatai sustojo, išreikšdami už
uojautą ir pagarbą.
/’^Priimta 29 rezoliucijos su 
reikalavimais paliuosuoti poli
tinius kalinius ir sustabdyti 
terorą prieš darbininkus J. 
Valstijose, Meksikoj, Kuboj, 
Pietų Amerikoj, Europoj.

Išrinktas apskričio komite- 
l tas iš 75 narių ir Pildantis 

^(Ųnitetas iš 13 narių.
fc^Viai delegatai pasisakė už 

Parmerių-Darbo Partiją. Nu
tarta TDA subudavoti masine 
'darbininkų organizacija; ko
voti už socialę apdraudą, 
priėš karą ir fašizmą, prieš 
dėfcOrtavimą, už unijines al
gas ir laimėjimą streikų.

J. A. M.

Du jauni vyrai, John Alex 
® Jr” Costa Demetrowitz, ku- 

riėhl gręsia iki 30 metų kalė
jimo už plėšimą—bandė pa
bėgti iš Bronx apskričio kalė
jimo. Susirėmime sužeistas 
sargas ir vienas bėgusių kali
nių. Pribuvus 25-kiem radio 
karam kaliniai tapo suimti, 
nepavykus išsiveržti.

“Laisvės” Didysis Jubilėjinis Bankietas Bus 
Šį Sekmadienį, 5 Balandžio, Grand Paradise 

Svetainėje; Pribūna Daug Tolimą Svečią
Būriai “Laisvės” šėsininkų, i mūs savo kolonijų ir apielin- 

draugijų išrinktų delegatų, ra- kės, o tūli ir nacionaliai žino- 
šytojų-bendradarbių, taipgi I mi veikėjai. ,
“Laisvės” skaitytojų ir rėmėjų 
ruošiasi į “Laisvės” jubilėjinį 
suvažiavimą ir bankietą, ku
ris įvyks šį sekmadienį, 5 ba
landžio, Grand Paradise sve
tainėje, 318 Grand St., kam
pas Havemeyer St., Brookly
ne.

Suvažiavimas prasidės 10 v. 
ryto. Kviečiami ir svečiai— 
klausytojai. Bankieto pradžia 
6 vai. vakaro.

Iš tolimosios Chicagos pri
bus dvi mašinos, o gal ir dau-

STASYS JASiLIONIS iš 
Binghamton, N. Y., Amerikoj 
ir užsieniuose žinomas poetas, 
nuolatinis “Laisvės” ir kitų 
darbininkiškų leidinių bendra
darbis ir veikėjas.

giau svečių. Iki šiol sužino
ta, kad bus šarkiunai, Deikie- 
nė, Juškienė, Ziksiene, And
rulis, Jagminas—visi žymūs 
darbuotojai Chicagos lietuvių 
organizacijose ir spaudoje.

O kaip su kitomis kolonijo
mis ?

Bus. Po ranka turiu žinių, 
kad iš Minersvillės laukiama 
Arbačiausko, sakoma, ne vie
no. Iš Shenandoahrio pribus 
Grabauskas, M. Vailioniutė 
(ot, kad žinojus, kas tie kiti). 
Iš Eastono Senkevičienė ir kiti. 
Iš New Britain atvyksta V. J. 
Valaitis irgi, rodos, ne pats 
vienas. Iš Pittstono pasiruošę 
traukti Valinčius, Rauduvės ir 
kiti. Iš Binghamtono—St. Ja- 
silionis, H. Žukaitė, O. Girnie- 
nė. Iš Rochesterio—L. Beke- 
šienė. Iš Worcesterio—Sukac
kienė... Iš Montello — Ši
maitis, Beniulienė ir kiti. Iš 
Bostono—Buivydienė, Tamo
šauskienė ir kiti. Visi jie žy-

Draugui Krumbein Dovana
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Tai tik dalis viešnių-svečių 
iš tolimų kolonijų. Tūlos ko
lonijos apie savo - pribuvimą 
bus pranešę kitiems draugams 
bei draugėms. Dar kitos nori 
užklupti laisviečius ir savo 
draugus bei pažįstamus neti
kėtai—ruošiasi p a t y 1 o m is. 
Tiek žinia, kad į tris vienu sy- 

l«kiu įvykstančius suvažiavimus 
I —“Laisvės”, Rašyto j ų-Kores- 
pondentų, ir Moterų—rengia
si veik kiekviena žymesnė ko-

Balandžio 17 d. Charles 
Krumbein, žymus komunistų 
vadas, išeis iš kalėjimo ir vėl 
vadovaus mūsų judėjimui. Be 
abejo, d. Krumbein bus nudžiu
gintas milžinišku paauginau ju
dėjimo. Jis ypatingai intere- 
suosis, kaip plačiai pasiekė ma
ses “Sunday Workeris.” Išpil
dyta “Sunday Workerio” kvo
ta, 60,000 kopijų New, Yorke, 
būtų viena iš didžiausių dova
nų sugrįžusiam kovotojui. Ar 
jūs, drauge, norite prisidėti 
prie tos dovanos? Jei taip, tai 
siųskite vardus ir antrašus nau
jų skaitytojų sekamai: Sunday 
Worker, 50 E. 13th St., N. Y. 
Prenumerata $2 metams, kopija 
5c.

Darbininkų Mokyklos Žinios

sezonas
13 ba- 

bus virš 
skirtingų 

instrukto-

JURGIS ŠIMAITIS iš Mon- 
giausia atsižymėjusių “Lais
vės” vajininkų, 'taipgi nuolati
nis “Laisvės” bendradarbis ir 
veikėjas.

Jonija nuo Chicagos-Pittsbur- 
gho iki krašto Maine ir Ma
ryland valstijų. Apie artimą
sias New Yorko-New Jersey 
kolonijas žinia, kad jie bū- 
riais rengiasi. Visų suvažia
vimų dalyviai bus ir “Laisvės” 
bankiete, kuris įvyks tuojau 
po suvažiavimų.

Bankiete bus puiki meno I 
programa, kurią išpildys pa- 
rinktinės vietinės ir iš kitur 
pakviestos meno, spėkos. Čion 
bus vieta pasigrožėjimui dai
nomis, susitikimui senų drau
gų ir ilgai nematytų giminių 
bei pažįstamų, taipgi įsigiji
mui naujų pažinčių, žodžiu— 
bus didelė, smagi ir naudinga 
iškilmė. Brooklyniečiai dėlto 
energingai rengiasi jai. Ko 
reikia, tai kad dar šiandieną 
visi įsigytumėt tikietus, . nes 
tas labai palengvintų rengėjų 
darba.

Tikietų kainos $1.25, vai
kams—50c. Vien šokiams—• 
40 centų.

• Rep.

Svarbios Prakalbos Jau Šį Vakarą
dingai, ypatingai kas liečia 
Proletarinę Diktatūrą ir De
mokratiją. Šiose prakalbose 
tuos klausimus aiškins tie, ku
rie ne vien tik yra vieni iš 
gėrių tų klausimų žinovų 
lietuviuose, bet kurie pasiry
žusiai darbuojasi už tas gra
žias idėjas.

Tuos svarbius klausimus 
kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbininkas turėtų žinoti 
kuoaiškiausia, kad juos teisin
gai ir suprantamai perduoti 
kitiems darbininkams dirbtu-

Penktadienį, 3 balandžio, 
7:30 vakaro, Liet. Am. Pilie
čių Kliube, 80 Union Avė., 
Brooklyne, įvyks svarbios pra
kalbos, kur kalbės A. Bimba, 
R. Mizara ir L. Prūseika.

Bus aiškinama:
<

1. Marksas, Proletarinė Dik
tatūra ir “Demokratija.”

2. Kaip proletarinė diktatū
ra pravedama gyvenime Sov. 
Sąjungoj ?

3. Ar reikalingas Amerikos 
lietuvių kongresas.

Visi virš minėti klausimai 
labai svarbūs, pamatiniai, ant 
kurių remiasi daugelis kitų 
svarbių klausimų revoliucinia
me darbininkų judėjime. Gi 
tie taip svarbūs klausimai 
daugelio yra aiškinami klai-

vėse, masinėse organizacijose 
ir visur, kur tik su jais susi
duriame. Todėl svarbu būti 
šiose prakalbose.

Lietuvių Komunistų

SVARBU

10 būdų užmigdymui-numari- 
nimui kuopų:

1. Neik į susirinkimus.
2; Jei pribūni, pasivėluok.
3. Jei oras neprielankus, nei 

nemanyk eiti.
4. Jei ateini, išrasdinėk, kad 

kiti savo darbus atlieka blo
gai, ypač kritikuok valdybą ir 
veiklius narius.

5. Neapsiimk jokio darbo, 
neik į jokias komisijas.

6. Įsižeisk, jei netapai išrink
tas į valdybą bei komitetą, o 
jei likai išrinktas—nelankyk su
sirinkimų.

7. Susirinkime kilus svar
biem klausimam, užklaustas 
savo nuomonės—neišreikšk. Bet 
po susirinkimui visiem pasa
kok, kaip dalykai turėtų būti.

8. Užvilk duokles kiek gali
ma, o geriausia visai nemokėk.

9. Nevargink savęs del gavi
mo naujų narių, tegul kiti jieš
ko.

10. Nepardavinėk savo kuo
pos bei organizacijos parengi
mų tikietų ir ’hegelbėk jokiu 
būdu.

Perskaityk išnaujo, brangus 
nary, ir pasižiūrėk, ar daug 
virš minėtų veiksnių neatlikai 
ir tt. Tai žodžiai jaunuolių iš 
“Tiesa Youth News”, už kovo 
1 dieną. Tas parodo, kad jau
nuoliai į tokį trumpą laiką iš
moko suprast pačius opiausius 
ir žalingiausius organizacijai 
dėsnius. O tūli iš mūs malamės 
organizacijose po 20 ir daugiau 
metų, bet tų klaidų neįmatome, 
iš ko jaunuoliai juokus daro. 
Bravo, jaunuoliai! Ačiū už šį 
“receptą,” kuris daugiau mum 
seniam tinkamas.

J. Seeger.

New Yorko Darbininkų Mo
kyklos ■ pavasarinis 
prasidės pirmadienį, 
landžio. šį sezoną 
šimto klasių, su 40 
kursų ir 65-kiais 
riais.

Sulyg dabartinės registraci
jos eigos numatoma, kad šiam 
sezonui registracija sumuš vi
sus pirmesnius rekordus.

Buvusiuose rudeniniuose ir 
žieminiuose kursuose mokino
si virš 6,500 studentų.

šį sezoną dadėta daugelis 
naujų kursų, taipgi yra ištisos 
serijos kursų marksizmo-leni
nizmo, politinės ekonomijos, 
istorijos, kolonialių problemų, 
literatūros ir mo-kslų. Norin
tieji mokintis, privalo užsire
gistruoti kuo anksčiausia. Pil
ną kursų katalogą galima 
gauti mokyklos raštinėj, 35 
E. 12th St., New Yorke.

TRUMPOS ŽINUTĖS

Draugijų Valdyboms Ir 
Gegužinės Delegatams

Šį vakarą, penktadienį, 3! 
balandžio, Hotel Delano, 108 
W. 43rd St., New Yorke, 
visq didžiojo New Yorko dar
bo unijų ir kitų masinių orga
nizacijų konferencija prisi
rengimui prie Pirmos Gegužės 
parado. Visi delegatai priva
lo dalyvauti, o kur nėra iš
rinkta delegatų — valdybos 
privalo pasiųsti atstovybę.

Pirmu kartu New Yorko is
torijoj atsiekta bendro fron
to susitarimas Pirmos Gegu
žės apvaikščiojimui. šį, konfe
rencija išrinks skaitlingą ko
mitetą ir ves laikinojo komi
teto pradėtą darbą tolyn. Da
bar yra vedama kova už gavi
mą Fifth Ave. paradui. Mies
to ponai nenori duoti 5th Ave-

Frakcija. jama.

nės, nors ta puošni gatvė yra 
naudojama įvairiausiems pa
radams. Skaitlinga ir atstovin- 
ga konferencija reikalinga, 
kad Pirmos Gegužės paradas 
įvyktų tokiu, kokio pageidau-
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Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707
<

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. ‘Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ)

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

........................................ ■ — ...

DVIEJŲ ALFONSŲ UŽEIGA
Puikiai įtaisyta pasilinksminimui įstaiga
Alfonso Skirmonto ir Alfonso Bonkevičiaus

Streikuojanti radio darbi
ninkai, 95 Morton St., priver
tė paskutinius tris skebus dre
bėti tarpduryje virš valandą 
laiko, kol su takse galėjo pa
bėgti. Jie daugiau nesusirin
ko skebauti.

Williamsburgo Kom. Parti
jos 6-ta Sekcija perkėlė savo 
raštinę naujon vieton, kuri 
bus daug patogesnė veikimui 
ateinančiuose rinkimuose ir 
kitais reikalais. Nauja buvei
nė randasi 234 Broadway.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadieni, 6 d. 
vakare, “Laisvės” 
nariai dalyvaukite 
kite.

balandžio, 8 vai. 
svetainėje. Visi 
ir naujų atsives-

A. Baltaitis.
(80-81)

REIKALAVIMAI
Reikalinga du karpenteriai (daily- 

dės darbininkai) del namų budavo- 
jimo. šaukite vakarais sekamai: Tel. 
Flushing 9-4485.

(79-80)

PRAŠOME DELEGATĖMS 
NAKVYNIŲ

Iš kitų miestų suvažiuos daug 
delegačių į Liet. Moterų Suvažiavi
mų, kuris bus šeštadienį, 4 balan
džio. Brooklynietės turime išrinku
sios komisiją suradimui nakvynių, 
bet be jūsų visų paramos komisija 
to darbo neatliks. Todėl mes pra
šome jūsų prirengti kiek galint dau
giau vietų delegačių nakvynėms ir iš 
anksto pranešti komisijai šiuo ant
rašu: O. Depsienė, 46 Ten Eyck' St., 
Brooklyn, N. Y.

Komisija.
(79-81)

PAJIEŠKOJIMAI
Jeigu kas žinote, kur randasi An

thony Praskevich, arba jeigu jis pats 
patėmys šj pajieškojimą, malonėkite 
rašyti sekamai:

E. P. c-o S. Bredes, Jr., 
Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.197

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alum, 

arba kas nori gali eiti į partnerius. 
Virš 6 metai, kaip dirbamas šis biz
nis, ir galima geras pragyvenimas 
padaryti. Virš $400 pelno įplaukų 
kas savaitę. Vieta atdara dieną ir 
naktj. Jeigu nori įeiti kaipo part
neris, tai turi žinoti restauranto biz
nį ir kaip valgius sutaisyti. Del kitų 
informacijų kreipkitės asmeniškai 
arba per laišką sekamai: C. Frankus 
(Franckevičius) 216 Broadway, Bro
oklyn, N. Y., Paramount Coffee 
Shoppe.

(79-85)

Parsiduoda restaurantas arba gali 
įeiti į partnerius. Atdara dieną ir 
naktį. Del kitų informacijų kreip
kitės į: The New Bedford Coffee 
Pot & Restaurant, 178 Bedford Ave., 
M. Sukauskas, sav. Brooklyn, N. Y. 
\ (79-85)

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 
Svetaines, kur būna “Laisves” Konvencijos.

Mūsų įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietjfe, 
tad iš kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome 

įsitėmyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851

REIKALINGA 
AGENTŲ

Vyrų ir moterų, po visus miestus
Amerikoje ir užsienyje. Ant vietos 
ir keliaujančių. Pardavinėjimui ir 
garsinimui NATURAL-LAX-HERB- 
TEA. Geras uždarbis. Rašykite tuo
jau del platesnių žinių:

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

(77-83)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

z' parėm, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

38 Park Row, oppoijte City Hall 
NEW YORK, N. Y. 

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpe 12th ir 18th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, * pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

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.

0--------------------------------- ----------------------------------------------------__0

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai {taisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS 
čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.




