
KRISLAI
Pirmoji Gegužės.
Sovietai.
lau Pešasi.
žingsnis Pirmyn.

Rašo L. PRŪSEIKA

Šiandien tarptautinis proleta
riatas ir jojo draugai, švęsdami 
Pirmąją Gegužės, turi kuo pasi
didžiuoti.

Milžiniški liaudies fronto lai
mėjimai Ispanijoj ir Francijoj; 
žymus sustiprėjimas Franci jos 
ir Ispanijos komunistinių par
tijų; plati ir stipri užuomazga 
bendro fronto Amerikoje; pra
džia energingos kovos prieš re
akciją Meksikoje ii1 čili; atbu
dimas revoliucinio judėjimo Au
strijoje.

Net Anglijoj ir Belgijoj pa
daryta pirmieji žingsniai link 
didesnio solidarumo.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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unieagoj ir Pittsburgh e, Cle- 
velande ir Youngstowne, indust
rinėj Amerikos širdy, proletari- 
jai vieningomis kolonomis de
monstruos savo solidarumą, sa
vo pasiryžimą kovoti. New Yor
ke, jei ne tūlų unijų pravady- 
riai, šios dienos demonstracija 
bt^tų pavyzdingiausia. Bet ji, 
vis viena, bus puiki, nes kaires
nieji socialistai šiandien jau žy
giuos bendro fronto demonstra
cijos eilėse. O pernai to nebu
vo.

Sovietų šalies darbo minios 
entuziazmu apvainikuos tarp
tautinio proletariato šventę. So
cializmo šalyj darbininkų ir kol- 
chozninkų milionai ir milionai, 
laisvi, laimingi ir pasiturinti, 
didžiu balsu primins kapitalisti
nių šalių darbo žmonėms, kad 
partija Lenino ir Stalino buvo 
vadas ir budavotojas, kuris pa
darė SSRS ta tvirtove, kokia 
šiandien ji yra.

Mokykitės iš jos, nes ji yra 
nuoširdžiausias jūsų draugas.

Smagu girdėt, kad vokiški fa- 
šistpalaikiai pradėjo piktai 
pjauties savo tarpe. Herman 
Goering paskirtas ekonominiu, 
diktatorium, o tai peilis po kak
lu propagandos orakului Goe- 
belsui. Finansų “genijus” 
Schacht eisiąs išvien su Goerin- 
gu. Valstybės galva Hitleris 
jau spjaudosi prieš “kairiuo
sius” nazius. Schacht’as išvažia
vo Londonan pasiskolinti pini
gų. Mat, finansai pairo. Jei
gu ne Anglijos veidmainiška, 
politika, naziams būtų visai rie
stai.

South Bend, Ind., įvyko Unit
ed Automobile Workers Unijos 
konvencija. Konvencija išrin
ko unijai vadovauti progresy
vius viršininkus. Tai dar vie
nas sveikintinas žingsnis pir
myn.

Jums, be abejonėj patiks ge
gužiniai “Laisvės” numeriai. 
Bet įsitėmykit, draugai, kiek 
daug naujų ekspensų mums su-

Finansinė pagelba “Laisvei 
dabar ypač reikalinga.

Mrs. Roosevelt nesenai sakė 
prakalbą New Yorko Universi
teto studentams. “Ateitis tam
si” — sutiko ponia prezidentie
nė. Amerikos jaunimui ateitis 
tamsi.

Bet kas daryti? Kur išeitis?
Ponia prezidentienė tik su- 

skėtriojo rankomis ir prisipa
žino nežinanti kas daryti.

Tai ko ji dar plepa?

Težurnale “Soviet Russia 
day” Walter Duranty pasakoja, 
kaip SSRS švenčiama Pirmoji 
Gegužės.

W. Duranty stebėjęs 15 gegu
žinių švenčių. Jis matęs, kaip 
metas iš meto Pirmoji Gegu
lės augo ir išaugo iki milžiniš
kų demonstracijų.

“Pirmoji Gegužės yra revo
liucijos
Seniau 
nas už 
visus.

Puikiai

PAŽANGIŲ KANDIDATU LAIMĖJIMAI 
S1.A. PILD. TARYBOS RINKIMUOSE

 B-----------------------------------------------------------

Pažangiojo sąrašo kandi-' Kompanijos Prezidentas 
datai ima viršų. 1c!Pašovė 3 StreikieriusGauta davimai dar is 18 
kuopų, kurių balsai didelėje 
daugumoje teko Bagočiui, 
Mažuknai, Jurgeliūtei, Gu- 
giui, Mikužiūtei, Miliauskui 
ir Dr. Stanislovaičiui.

Gauti rezultatai iš kuo
pų: 34, 50, 245, 48, 311, 341, 
89, 56, 74, 79, 83, 143, 171, 
218, 236, 234, 223. Viso, 
kartu su pirmiaus paskelb
tomis kuopomis susidaro 
105 kuopos.

Balsų jose paduota virš 
3,600, taigi daugiau, negu 
pusė viso skaičiaus narių, 
kurių dalyvavimo šiuose 
rinkimuose reikia tikėtis. 
Čia skelbiami rezultatai ro
do aiškiai, kad apie penkių 
pažangiojo sąrašo kandida
tų pergalę nebėra abejonės, 
ir kad nemažai šansų laimė
ti turi ir kiti du to sąrašo 
kandidatai.

Dabar kandidatų stovis 
vra toks (čia pažangieji 
kandidatai atžymėti stores
nėmis raidėmis):

PREZIDENTAS
F. J. Bagočius... 
N. Rastenis ....

VICE-PREZIDENTAS .
J. K. Mažukna ....... 2158
A. O. Šalna .................1285

SEKRETORIUS 
P. Jurgreliūtė.............

M. J. Vinikas ...........
IŽDININKAS

K. P. Gugis ...............
J. S. Lopatto ...........

IŽDO GLOBĖJAI
E. Mikužiūtė .............
J. Miliauskas.............
S. Mockus ................
A. Zalatorius....... .

DAKTARAS-KVOTĖJAS
Dr. J. Staneslaw  2070 
Dr. M. Mikolainis   1126

SEATTLE, Wash., bal. 
29. — Joseph E. Parker, 
prezidentas užstreikuotos 
Northeast Metalo Pro
duktų Komp., šaudė iš 
šautuvo į pikietininkus, 
pereitą antradienį. Pašo
vė tris streikierius, vieną 
iš jų pavojingai. Darbi
ninkai reikalauja pa
trauki ta niekšą teisman. 
Skebai taipgi buvo užpuo
lę streikierius, bet 150 pi- 
kietininkų atmūšė juos ir 
tolyn nuvijo.

Suėmė 90 Hitlerinių 
Fašistų Vengrijoje
BUDAPEST, bal. 29.— 

Vengrijos fašistų valdžia 
suėmė 90 hitleriškų fašistų 
iš “Pjautuvo ir Kryžiaus” 
organizacijos. Jie, sakoma, 
planavę pakeist valdžią pa
gal nazių kurpalį.

2301
1272

Kongreso Atstov. Užgy- 
rė $803,000,000 Taksų

1814
1596

2079
1366>

2011
1703
1521
1180

Chicago, Ill. — Gręsia iš
metimas 190,000 bedarbių 
šeimynų iš namų, negau
nant reikiamos pašalpos ap- 
simokėt už pastogę.

apie Raudonąją Armiją, 
vienatinė armija, kurios 
to—apsigynimas.”

“Tai
mot-

WASHINGTON, bal. 29. 
—Jungtinių Valstijų kong
reso atstovų rūmas 267 bal
sais prieš 93 priėmė Roose- 
velto valdžios įnešimą taip 
mokesčiais a^dėt kompani
jų grynas įplaukas ir nepa
dalinamus, bergždžiai laiko
mus pelnus, idant šalies iž
dui susidarytų apie $703,- 
000,000 daugiau pajamų per 
metus. Be to, valdžia, sulig 
šio įnešimo, tikisi atgriebti 
$100,000,000 taksų, kurių 
nesumokėjo įvairūs fabri
kantai pagal buvusį AAA 
(Žemdirbystės reguliavimo 
įstatymą).

Žymėtina, kad tuomi .val
džia neliečia kompanijų 
milžiniškų nepadalintų pel
nų, iš praeities. Naujasis, 
įstatymas taikomas tik at
eičiai. Jo sumanymas -da
bar perduotas senatui.

Šiais taksais valdžia tiksi 
padengti lėšas ex-kareivių 
bonų ir išlaidų, kurių būsią 
pagal naują farmtį “gelbėji
mo” bilių.

Patersono Šilko Audėjai Laimėjo Bylą
Už Savo Lokalo Čarterio Sugrąžinimą

PATgfeON, N. J., bal. 
29.—Paprasto Šilko Audėjų 
Unijos lokalas 1716-tas lai
mėjo Chancery Teisme bylą 
prieš sauvališkumą T. F. 
McMahono ir kitų vadų iš 
Jungtinės Audėjų Unijos 
centro. Tie vadai šiemet 
bal. 1 d. suspendavo minimo 
lokalo čarterį todėl, kad na
riai atmetė netikusią vadų 
išdirbtą naują sutartį su 
bosais. Jie bandė ja užkart 
darbininkams, nesiklausda
mi eilinių narių nuomonės.

Teismas dabar pripažino 
1716-tam lokalui visas teises 
ir uždraudė McMahonui ir 
centro vadams bei jų atsto
vams ardyti tą lokalų, kitą 
jo vieton organizuoti arba 
varžyti bet kokias jo teises.

Lokalas labai nenorėjo 
kreiptis į teismą, bet buvo 
priverstas. Jeigu jis būtų 
nėjęs į teismą, tai centro 
vadai būtų galėję neleist 
i am nei apeliaciją duot į 
Tarptautinę Pild. Tarybą 
bei unijos suvažiavimą.

EX-KAREIVIS LIUDIJA, KAIP POLICIJA IR KUKLUXAI 
PAGROBĖ BUDELIUOT SOCIALISTUS FLORIDOJE s- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BARTOW, Florida, bal. 
29.—Pasaulinio karo vete
ranas John Riegel teisme

NEPAVYKO FARMERIUI 
PAČIAM PASIDARYTI 
GERKLES OPERACIJĄ

minkai įstūmė į kukluksų 
automobili socialistą Euge
ne F. Poulnotą, o kad jis ne
galėtų dasišaukt pagelbos, 
tai policininkas Bridges, 
pats būdamas automobilyj, 
užgniaužė jam burną.

Socialistai Poulnot ir dr. 
Rogers ir “naujasis demok
ratas” J. Shoemaker, bedar
bių veikėjas, buvo už mies
to išvežti, nuogai išrengti, 
kruvinai nuplakti, išsmaluo- 
ti, plunksnomis apvelti ir 
palikti.

Shoemaker po to mirė.
Dabar už tai yra teisiami •

septyni buvę policininkai. tų kalėjimo.-

NEWTONVILLE, N. J., 
bal. 29.—Suskaudėjus gerk
le, farmeris Wm. Jutis pa
sidarė operaciją; prapjovė 
treietą colių, v pakrapštė 
žaizdą ir pats baįrdė užsiū
ti. bet nepavyko, ir jis sun
kiai apsirgo. Jo kaimynas 
tada pašaukė gydytoja, ir 
Jutis liko nugabentas į ligo
ninę Atlantic City.

Philadelphia, Pa.—Už pa
grobimą Henry R. Kocho. 10 
metų vaiko; tano nuteistas 
Richard Taylor 25 iki 50 me-

ST. LOUIS BEDARBIAI UŽĖMĖ MIESTO TARYBOS RŪMĄ, 
IKI BUS PATENKINTI JŲ REIKALAVIMAI PAŠALPOS
ST. LOUIS, Mo., bal. 29. 

—43 delegatai nuo Ameri
kos Darbininkų Sąjungos 
ir kitų bedarbių atėjo į mie
sto tarybos rūmą ir parei
kalavo, kad miestas išleistų 
po $250,000 per mėnesį be
darbiams šelpti. Jie griež
tai protestavo prieš sustab
dymą pašalpos keturiolikai 
tūkstančių bedarbių. Tuo 
tarpu šimtai bedarbių su-

gūžėjo i miesto valdybos rū
mo koridorius.

Politikieriai nusigando, 
tuojaus įsakė padalint be
darbiams valgių iš sandėlių, 
ir patys pabėgo, uždaryda
mi miesto tarybos posėdžius 
iki gegužės 11 d. O bedar
bių delegatai apsibuvo tary
bos rūme; jie pareiškė, jog 
iš ten tol neišeis, iki bus pa
tenkinti bedarbių reikaląvi- 
mai.
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DEMONSTRUOKIME PRIEŠ FAŠIZMĄ^
IR KARA, UŽ DARBININKŲ BŪ 

----------------------------------------------------------B__________________  

Pranešimas ir Sveikinimas už bedarbių apdr
“Laisvės” Skaitytojams DĄ, UŽ TAIKĄ IR 

LAISVĘ
šiandien “Laisvės” dar

bininkai dalyvauja Gegu
žės Pirmosios demonstra
cijose. Todėl rytoj “Lai
svė” neišeina.
e “Laisvės” r e d a k c ija, 
administracija ir spaustu
vės darbininkai sveikina 
visus “L.” skaitytojus Ge
gužės Pirmąja ir linki vi
siems energingai šiandien 
demonstruoti su klasiniai 
sąmoningų darbininkų ar
mijomis.

Pažangieji Laimi Meta
lo Unijos Suvažiavime

Darbininkai ir darbininl 
visi karo ir fašizmo priešą 
taikos ir laisvės šalinin

Traukime šiandien į Ge
gužės Pirmosios demonst 
cijas. Atidėkime šalin 
litinius bei kitus skirtumus, 
o visi drauge maršuokiiųe 
už bendrus reikalus — 
taikos palaikymą, prieš fa
šizmo pavojų, už pilie 
laisvių apgynimą.

Demonstruokime už 
darbių ir nusenusių darbi
ninkų apdraudą, pagal 
zier-Lundeen bilių; už 
šių valandų darbo dieną 
penkių dienų darbo savai 
Jie algų mažinimo!

Už politinių kalinių 
liuosavimą!

Už negrų ir ateivių 
bininkų teisių lygybę su 
kraisiais” amerikonais.

Už Liaudies Frontą 
karą ir fašizmą, už Fa 
rių-Darbo Partiją!

Prieš Italijos fašistų 
Ethiopijoj; prieš Vokiet 
ir Japonijos kariškus su 
mokslus, daromus ant 
vietų galvos!

Už Sovietų Sąjungos a 
gynimą!
* šiandien gatvėse ir a 
tėse parodykime tokią c 
bo minių vieningą ga 
kad sudrebėtų visos karo ir 
fašizmo jęgos!

CANONSBURG, Pa., bal. 
29. — Atžagareivis Mike 
Tighe, prezidentas Geležies, 
Plieno ir Cinos Darbininkų 
Sąjungos, su savo mašina, 
bandė atmesti 17-ką'kovin
gų delegatu, kuriuos meta
lo darbininkai išrinko į da
bartinį šios organizacijos 
suvažiavimą. Bet kiti 73 
delegatai vienbalsiai užgyrė 
kovinguosius.

Spėjama, jog suvažiavi
mas priims Industrinių U- 
nijų Komiteto pasiūlymą 
$500,000 paramos, jeigu šį 
metalistų Sąjunga sutiks 
persiorganizuoti pagrindais 
industrinės unijos ir traukti 
j ją visus dar neorganizuo
tus darbininkus geležies, 
plieno ir cinos pramonėse.

Berlynas, bal. 29.—Pasi
rašyta Vokietijos prekybos 
sutarties pratęsimas su So
vietų Sąjunga.

Ethiopai Kirto Italam
Smūgį Pietų Fronte

ROMA, bal. 29.—Puolu
sieji Sašą Baneh italai pa
sitraukė atgal iki Daga 
Modo po desėtko dienų 
įnirtusių mūšių. — Jie buvo 
skaudžiai atmušti.

GORAHAI, Italų štabas, 
bal. 29.—5,000 ethiopų ūmai 
užatakavo italus; jiems grę- 
sė pražūtis; tik somaliečiai 
iš fašistų armijos išgelbėjo 
italus nuo sunaikinimo, — ėmę seimo atstovų 
kaip praneša patys fašistai. 
Tame mūšyje, pagal Havas 
agentūros žinią, buvo nu
kauta 10 fašistų oficierių ir 
sužeista 23 jųjų. (Italų ka
reivių, suprantama, krito 
bent desėtką sykių dau
giau.)

ROMA, bal. 29.—Fašis
tams dar reikėsią savaitės 
iki 10 dienų, kol jie pasiek
sią Ethiopijos sostinę Ad
dis Ababą iš šiaurės.

N. J. Seimas Nubalsav 
Pašalint Bedarbius" t

TRENTON, N. J., baU 
—New Jersey valstijos s 
mas padarė tarimą, 
daugiau negali būti nei 
no bedarbio salėj, kuri 
koma seimo posėdžiai, » 
teisint tokį tarimą, s 
atstovas J. O. Paul persk 
tė keno tai rašytą (veikiau
siai suklastuotą) pipvokato- 
rišką laiškutį net k Maine 
valstijos, kur seimo nariam 
esą grumojama net “krau 
praliejimu,” jei jie nepatej 
kins bedarbiu reikalą

Bedarbiai, kurie laike

Sovietai Neklaus, iš Ko
kios Klasės Kas Kilęs

Gręsia KietŲjŲ Anglia- 
kasykly Streikas

-------->4*
NEW YORK, bąl. 29.— 

Jungtinės Mainierių ^Unijos 
prezidentas John’ L. Lewis 
sako, kad bus šaukiama kie
tųjų angliakasyklų streikas, 
jei kompanijos greitu laiku 
nepadarys naujos sutarties 
su unija del sąlygų pageri
nimo. Du mėnesius ėjo 
bergždžios derybos, ir šian
dien jau išsibaigė pratęstas 
laikas nuo bal. 1 d.

MASKVA, bal. 29.—Sovie
tų Sąjungoj bus visuotinas 
gyventojų surašinėjimas ki
tais metais sausio 6 d. Dar
bas turės būt atliktas nuo 8 
vai. iš ryto iki 12 vai. die
ną. Bus tam tyčia išlavin
ta milionas surašinėtojų.

Darant gyventojų sąrašą, 
visai nebus klausiama, iš ko
kios klasės žmogus kilęs. 
Sprendžiama, jog dabarti
niu laiku Sovietų Sąjunga 
turi 173 milionus gyventojų.

daugiau kaip savaitę, nusi 
tarė, sugrįžus į savo mie
tus ir miestelius, uoliai 
buotis už įsteigimą Fa 
riu-Darbo Partijos.

Republikonai seimo a 
vai ir senatoriai pavedė 
bernatoriui Hoffmanui 
tatorišką galią klausime be
darbių šelpimo. Tuo gi tar
pu seimas dar nieko ne 
užtikrinimui pašalpų 3 
000 bedarbių.atsiliepia Duranty

karo 
apart 
milži-

Išrodo, kad lietuviai socialis
tai dar neturi supratimo apie 
savikritiką, o jiems ji labiausia 
reikalinga.

laimėjimų simbolis.” 
obalsiu buvo: kiekvie- 
save, o dabar—visi už

500,000 Amerikos studentų 
demonstravo už taiką. Tai 
daug daugiau, negu pereitais 
metais.

Toje demonstracijoje pasi
reiškė ne tik Amerikos studen
tijos valia ir nusistatymas. 
Jaunimas kalbėjo ir už senius.

Dar $50,000,000 Angly 
Karo Laivynui

LONDON, bal. 29.—Ang
lų valdžia reikalauja, kad 
seimas paskirtų dar $50,- 
000,000 smarkesniam 
laivyno ginklavimui, 
jau nustatytos tam 
niškos sumos pinigų.

į. <;■ ■jft&kt.
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Sveikiname Laisvę
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konfe-

buvo suvaryti kop-

mesnis nutarimas buvo šaukti seimą liepos

sustoti kalbė-

P. Buknys.

ir su
są r gą

gausus mūsų drau- 
atsiminimais apie 

nušvietė laikraščio

ėjo gerai, koLkuni- 
nepradėjo pamokslą

every day, except Sunday
K TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

“Lais-

Centro Valdyba mano, jog atkėlimas LDS 
III Seimo į rugpjūčio mėnesį išeis mūšy or
ganizacijai naudon ir mes galėsime daugiau 
prisidėti prie istorinio Visuotino Amerikos 
Lietuvių Kongreso.

Kuopų delegatų rinkimas Seiman, nu
rodo Centro Valdyba, įvyks birželio ir 
liepos mėnesiais.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

formacijų iš 
sričių.
“Laisvė” patapusi

- dies

“Laisve ’ Kaipo Liaudies Laikraštis

SUBSCRIPTION RATES:
United States ,per year___________ $5.50
Brooklyn ,N. Y., per year________$7.50
Foreign countries, per year______$7.50
Canada and Brazil, per year____ $5.50
United States, six months_______$3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months____$4.00
Canda and Brazil, six monchs —_ $3.00

•
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mėn. 13, 14, 15, ir 16 dd.) 
i

Puslapis Antras. Penktadien., Geguz. 1, 1936

Laisves” Sukaktį 
Minint

ĮVAIRUMAI

Sidabrinio Jubilėjaus Proga!
Šis “Laisvės” numeris išeina padidin

tas. Didžiuma jame telpančių raštų lie
čia “Laisves” praeitį. Tai raštai buvu
sių ^Laisvės” redaktorių, redakcijos dar
bininkų ir bendradarbių ir esamų dien
raščio redaktorių ir bendradarbių.

Kai kurie rašytojų gal ne visai tiksliai 
atžymi tą ar kitą istorinį faktą, tą ar kitą 
priežastį, padariusią “Laisvę” tokiu, o 
ne kitokiu laikraščiu. Bet mes nei vieno 
straipsnio netaisėme: talpinome, kaip au
torius jį parašė.

r*. Manome, kad tas 
;gų atsiliepimas su 
/“Laisvę” visapusiai

| praeitį, todėl čia jos ir nekartojame.
Kiekvienas pripažįsta, kad per tuos 

25-rius metus “Laisvė” suvaidino didelę 
rolę Amerikos lietuvių kultūriniam ir po
litiniam gyvenime, ir kad šiuo tarpu mū
sų dienraštis vaidina žymią rolę, kaipo 
masių švietėjas ir organizatorius.

Ką gi daugiau redakcija gali pasakyti 
sidabrinio jubilėjaus proga? Nebent tą, 
kad po 25-kerių metų mes nesijaučiame 
seni, o tiktai pradedą gyventi. Mūsų 
dienraštis žiūri į ateitį pilnomis optimiz
mo akimis, pakilusiu ūpu.

Mes žinome, kad darbininkų klasės iš
silaisvinimo laikas sparčiai artinasi ir 
kad “Laisvės” skelbiamą idėją, komunis- 

’-tine idėja, greit užkariaus didžiumą dar
bo žmonių, kurie pašalins šitą žalingą, 
netikusią kapitalizmo sistemą ir įsteigs 
socializmą!

Nebaisios mums kapitalistinės audros, 
nebaisūs perkūnai! Markso-Engelso-Le- 
nino-Stalino mokslas, kurį mes plečiame,' 

'ginkluoja darbo žmones taip, kad jie mo
kės nugalėti didžiausius pavojus ir lai
mėti pasaulį.

Sidabrinio jubilėjaus proga mes sako
me musų bendradarbiams, platintojams 
ir skaitytojams: Draugai, daugiau įgudi
mo darbe, daugiau revoliucinės energi
jos, dąugiau entuziazmo, ir , žinoma, dau
giau ^evoliucinio konstruktyvaus darbo, 
ir mfįsų dienraštis bus pačiu didžiausiu, 
labiausiai išsiplatinusiu, įtakingiausiu ir 
mylinjiausiu lietuvų darbo žmonių laik- 

| raščių pasaulyje!
I *

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
' Tretysis Seimas Nukeltas

“Tiesa” spausdina LDS Centro Valdy
bos pareiškimą Susivienijimo nariams 

v delei Trečiojo Seimo nukėlimo. Kaip ži- 
\nia, LDS Tretysis Seimas turėjo įvykti 

arpuos mėnesio pradžioj, bet pastarajam 
saw^suvažiavime Centro Valdyba jį nu
kėlė į rugpjūtį. Pareiškimo dalis sako:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Cent
ro Valdyba, savo suvažiavime balandžio 
mėnesio 25-26 dd., 1936, pakeitė pirmesnįjį 
nutarimą del seimo laiko ir nutarė šaukti 
LDS Tretįjį Seimą rugpjūčio mėn. 17, 18,
19 ir 20 dd., 1936, Rochester, N. Y. (Pir-

<.■ _ _ .

qftfc
Skį pakaitą daryti mus, gerbiamieji, pri

vertė tas faktas, kad birželio mėn. pabai
goj Z įvyksta Visuotinas Amerikos Lietuvių 

■ Kongresas padėti Lietuvos žmonėms nu- 
{ griauti fašizmą ir atsteigti demokratinę san

tvarką.
Visuotinam Kongrese, be abejo, dalyvaus 

visa- pažangioji visuomenė, tame skaičiuje ir 
daug kuopų mūsų Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo. Todėl laikyti mums mūsų III 
Seirhą taip arti nuo Visuotino Kongreso bū
tų flenaudinga, nes ant syk labai apsisun- 

t kin^ų delegatų pasiuntimas. Nenorime už- 
, & kenkti Visuotinam Kongresui, taipgi neno

rimu kad del jo nukentėtų mūsų organizaci
jos reikalai.

Pirmoji Gegužės
Šiandien sueina lygiai penkiasdešimt 

metų, kaip pasaulio darbininkai apvaikš- 
čioja Gegužės Pirmą Dieną, kaipo savo 
dieną. Ji pradėta apvaikščiot 1886 me
tais Amerikoje ir šiemet ji yra apvaikš
čiojama smarkiose klasių kovos audrose. 
Ją šiemet taip pat apvaikščiojame su 
džiaugsmu, kad ne tik New Yorke, bet 
visoj eilėje industrinių miestų ir centrų 
komunistai ir socialistai maršuojame 

i ranka rankon, petys petin. Tai istorinė 
diena—diena visų pavergtųjų solidarumo 
ir vienybės!

O mūšų draugai ir broliai, darbinin
kai ir valstiečiai Sovietų Sąjungoje šian
dien milionais demonstruoja ir džiaugia
si. Miestų ir kolektyvų gatvės ir patal
pos nudažytos raudona varsa. Jie laisvi! 
Jų gyvenimas jų pačių rankose. Jiems 
nebereikia drebėti prieš kapitalistus, nes 
kapitalistų nebėra. Jiems nebereikia bi
joti išnaudotojų valdžios buožės arba 
šautuvo, nes tokios valdžios senai nebėra. 
Sovietų valdžia yra jų valdžia ir jiems 
tarnauja. Visos darbo įmonės uždarytos 
ir visa laisva liaudis švenčia savo Pirmą 
Gegužės.

Bet tuo pačiu laiku mūsų mintis persi
meta į mūsų gimtinį kraštą, Lietuvą. Ten 
mūsų broliai ir seserys kenčia fašistinę 
priespaudą. Jie negali maršuoti gatvė
mis. Jie tik slaptai susirinks būreliais 
pasitarti, tik slaptai kur nekur iškels 
raudoną vėliavą. Lietuvoje kalėjimai 
sausakimšai užgrūsti kovingais darbi
ninkais ir valstiečiais.

Tokioj pat priespaudoje randasi Vo
kietijos, Lenkijos, Austrijoj Italijos ir 
kitų fašistinių šalių darbo žmonės. Jie 
negali laisvai demonstruoti ir džiaugtis 
šia iškilminga pavasario diena. Bet jų 
mintys ii* troškimai yra su tais, kurie 
maršuoja gatvėmis.

Šiandien mes atsimename puikius lai- 
minėjimus Ispanijos ir Franci jos proleta
riato. Mes sveikiname tų kraštų komu
nistus ir socialistus, kurie supfato rei
kalą ir sudarė bendrą frontą prieš bend
rą klasinį priešą. Jie irgi šiandien mar
šuoja gatvėmis su džiaugsmu ir vilčia 
savo veiduose. Jie surado kelią, kuris 
neišvengiamai veda prie naujų laimėji
mų.

Mes sveikiname Italijos ir Austrijos 
socialistus ir komunistus už tokį pat pro
tingą žygį.

Deja, ne visų kraštų socialistai dar 
suprato šitą tiesą. Net tokiose fašistinio 
režimo šalyse, kaip Lietuvoje ir Lenki
joj, jie tebekovoja prieš bendrą frontą 
ir tuomi, žinoma, atitolina tą dieną, ka
da tų kraštų proletariatas ir darbo vals
tiečiai nutrenks fašizmo jungą.

Savo gegužiniam manifeste Komunistų 
Internacionalas dar kartą atsišaukia “į 
visus darbininkus, be įsitikinimų ir parti- 
jinės narystės skirtumo, į visas socialde
mokratines partijas, darbo unijas, koo
peratyvus, į visas darbininkų organizaci
jas ir ragina jas broliškai susijungti su 
komunistinėmis partijomis ir organizaci
jomis, su Komunistų Internacionalu, 
bendrai kovai, kad atmušti kapitalistų 
užpuolimus ir fašizmą, kad pastoti kelią 
fašistiniams karo kurstytojams.” Ko
munistų Internacionalas dar kartą šau
kia visus “valstiečius, visus darbo inteli
gentus, visus nuoširdžius taikos šalinin
kus, ranka rankon maršuoti su fabrikų 
darbininkais.

Demonstruokime, kad parodžius nenu
galimą darbininkų klasės vienybę!

Demonstruokime prieš fašistinius karo 
kurstytojus!

Demonstruokime už duoną, laisvę ir 
taiką! i . It

Šalin fašizmas!
Šalin kapitalizmas!
Tegul gyvuoja laisva Sovietų Sąjunga!
Po Markso - Engelso - Lenino vėliava, 

pirmyn prie pasaulinės socialistinės re
voliucijos!

Pasaulio darbininkai, susivienykite!

“Laisvės” vaidmenis Amerikos lietuvių darbinin
kų komunistiniam judėjime yra neįkainuojamas. 
Ypatingai virtus dienraščiu. “Laisvė” nenuilstančiai, 
ištikimai ir nuoširdžiai platino to judėjimo idėjas ir 
gynė jo reikalus. Tie keliai, kuriuos darbininkų kla
sei nutiesė Komunistų Internacionalas, buvo^jos ke
liai. Ji jais ėjo drąsiai ir nesvyruojančiai.

Šia dvidešimt penkių metų sukakties proga, var
de Amerikos lietuvių komunistų ir visų lietuvių re
voliucinių darbininkų, “Laisvę” nuoširdžiausiai svei
kina Amerikos Kom. Partijos Lietuvių Centro Biu
ras ir pažada jai visapusę paramą jos pastangose 
pasidaryti dar geresniu laikraščiu. Lai ir ateityje 
“Laisvė” ištikimai maršuos tuo pačiu revoliuciniu 
keliu, nešdama šviesą į lietuvio darbininko bakūžę, 
žadindama ir šaukdama jį kovon prieš išnaudojimą 
ir priespaudą.

A. J.V. Kom. Part. Liet. Centro Biuras.

“Laisvės” bendrovės su
važiavimas, įvykęs 5 d. ba
landžio, š. m., vienbalsiai 
pasisakė už tai, kad “Lais
vė” būtų lietuvių liaudies 
laikraščių. Kad tai įvyki
nus, buvo sušaukta
vės” korespondentų konfe
rencijos Brooklyne ir' So. 
Bostone. Brooklyne

P. BUKNYS, 
“Laisvės” administratorius.

rencija buvo.plati, joje bu
vo atstovaujami tolimi 
miestai. So. Bostone susi
rinko mūsų dienraščio ko
respondentai veik iš visų 
Massachusetts miestų ir 
miestelių.

Konferencijų vyriausias 
tikslas tai išsiaiškinimas tos 
naujos linijos, kurios lai
kantis “Laisvė” turės pa
tapti liaudies dienraščiu. 
“Laisvė” bus liaudies dien
raščiu tada, kai joje, ir ži
niose, ir korespondencijose 
ir redakciniuose straips
niuose, atsispindės Amerikos 
lietuvių pažangiosios visuo
menės plačiųjų masių gyve
nimas/ir jų reikalai. “Lais
vė” taip pat turi būt gau
sus šaltinis mokslinių in- 

visų mokslo 
Pirmoje vietoje 

ir liau- 
dienraščiu pasilieka 

mokytoju ir vadu stambaus 
kapitalo išnaudojamų lietu
vių visuomenės sluogsnių. 
“Laisvė” gina ir gins liau
dies demokratines laisves 
Amerikoje, ji organizuoja 
ir vadovauja pirmeiviškąją 
Amerikos lietuvių visuome
nę padėti Lietuvos liaudžiai 
išsikovoti demokratines lai
sves Lietuvoje. “Laisvė” 
kaip iki šiol skelbė, taip ir 
liaudies laikraščiu tapusi 
skelbs marksizmo-leninizmo 
mokslą kaipo idealą ir tei
singą kelią pavergtųjų ir 
išnaudojamųjų masių pasi- 
liuosavimui iš kapitalistinės 
priespaudos.

Padarymui “Laisvės 
liaudišku laikraščiu, turime 
gauti talkos iš visų mūsų 
pažangiosios visuomenės 
sluogsnių. Inteligentija tu
ri duoti “Laisvei” raštų iš 
įvairių mokslo sričių. Kas 
tik gali plunksna braižyti,

turi duoti “Laisvei” žinių iš 
fabrikų, mainų, farmų ir iš 
lietuvių gyvenimo. , Įdomūs 
prietikiai lietuvių gyveni
me : šeimynose, kaimynys
tėse ir organizacijose priva
lo būti matomi “Laisvėje”. 
Korespondencijos, apie ką 
tik jos yra rašomos, turi 
būt griežtai teisingos. Tai 
atsiekus, kas augščiau su
minėta, “Laisvė” bus masi
niu liaudies laikraščiu.

Moralė parama “Laisvei” 
iš plačiųjų masių yra svar
bus dalykas ir ji yra labai 
įvertinama. Tačiaus, išlai
kymui “Laisvės” dienraščiu 
ir gerinimui jos turinio, rei- j 
kia širdingos materialės pa
ramos. Į tai mes norime 
atkreipti domę lietuvių biz
nierių. Koks nebūtų jūsų 
biznis, pasiskelbimas jo 
“Laisvėje” visados bus ant 
naudos jam. O antra vertus, 
pažangus žmogus, būdamas 
biznierium, privalo skaityti 
sau pareiga finansinį prisi
dėjimą prie palaikymo pir
meiviškos spaudos, prisidėti 
prie fekleidimo apšvietos 
Amerikos lietuviuose. Tad 
iš biznierių mes taipgi pra
šome širdingos materialės 
paramos “Laisvei”, kaipo 
pirmeiviškam lietuvių liau
dies dienraščiui.

Gi “Laisvės” platinimas, 
draugai, yra svarbiausis 
mūsų uždavinys. Už “Lais
vę” kalbančių, ją mylinčių 
ir materialiai ją remiančių 
žmonių yra tūkstančiai. 
Bet platintojų turime, vos 
keletą desėtkų. Yra pasiro
džiusių platintojų ir turėju
sių gražaus pasisekimo. Ale 
pasidarbavę metus ar porą 
metų vėl pranyksta. Tokių 
pastovių triūsėjų kaip drau
gai Šimaitis, Grybas, Šmi
tas, Penkauskas, Duobinis, 
Barčius, Taraška, Žemaitie
nė ir keletas kitų, labai 
mažai teturime. Jie darbuo
jasi metas į metą^su gražiu 
pasisekimu. Jau antri me
tai darbščiai pasirodė “Lai
svės” platinime drg. A. 
Stripeika iš Elizabeth, N. 
J. Šiemet jis gavo pirmą do
vaną laike vajaus. Turime 
vilties, kad drg. Stripeika 
paseks Šimaitį, Grybą, Šmi
tą ir kitus, pataps nuola
tiniu “Laisvės” platintoju. 
Tačiaus vieno kito draugo 
ar draugės herojiškas dar
bavimasis “Laisvės” platini
mų aniptol nepadengia mū
sų plačios dirvos.

Šimaitis plačiai apėmė 
Montello, Šmitas Philadel- 
phią, Grybas gražiai apsi
rūpino Norwood apielinke, 
Stripeika Elizabethą ir ap- 
ielinkę, Lideikienė gerame 
stovyje palaiko Great Ne- 
cką, bet kur kiti miestai? 
Beje, draugės Žukienė ir

Dvidešimts penki metai, 
tai didesnė pusė žmogaus 
sąmoningo amžiaus. Per 
tiek metų daug kas pakitėja 
ne tiktai žmogaus organiz
me, bet5 ir visuomenėje. To
dėl visai natūralu, kad po 
tiek metų norima valandė
lei sustoti, suvesti nudirbtų 
darbų sąskaitas ir nustatyti 
gaires ateities darbam.

Laikraščio amžiaus mozai
ka visuomet yra įdomesnė, 
negu atskiro žmogaus. Jo 
(laikraščio) gyvenime, kaip 
veidrody, atspindi visuome
ninė epocha, kurioj atskiri 
asmenys ir jų veiksmai tai 
kyla, tai puola. “Laisve” iš 
veik grynai tautiško social
izmo simpatikės laipsniškai 
daejo iki aiškios tarptauti
nio komunizmo propaguoto
jos, iš du - kart savaitinio 
laikraštėlio—iki dienraščio. 
Tai didelė pažanga ne tiktai 
ideologiniame fronte, bet ir 
jėgoje. Taigi tie, kuriem 
vienokiu ar kitokiu būdu te
ko prie to etapo prisidėti,

Gydomieji Vištų Kiaušiniai
Vištų kiaušinis, kaip žino

ma, susideda iš 3 pagrindi
nių dalių: lukšto ar kevalo 
(11%), baltymo, (57,5%) ir 
trynio (31,5%). R. Thomp
son ir I. Sorley prieš 1 va
landą padėtame vištos kiau
šinyje rado:

Dr. A. PETRIKĄ, 
senas “Laisvės” bendradarbis, 
gali tuo pasididžiuoti!

Kai “Laisvė” įsikūrė, 1911 
metais, aš nevisai palankiai 
ją sutikau. Tada buvau 
“Keleivio” ir “Kovos” šali
ninku ir, žinoma, jų konku
rentės negalėjau mėgti. Sis- 
temačiai pradėjau ją skai
tyti tiktai d. L. Prūsei kai 
pradėjus ją redaguoti. Ra
šyti jai pradėjau, rodosi, 
1914 metais ir iki 1931 me
tų skilimo sistemačiai, kar
tais ir gana gausiai, jai ra
šinėjau. Redakcinio štabo 
nariu teko būti tiktai šešias 
savaitės 1921 metais.

1931 metų skilimas mane, 
kaip ir visus kitus opozici
onierius, nutolino nuo “Lais
vės.” Tačiau jos šėrininku 
išbuvau visą laiką.

Sveikindamas “Laisvę” 
jos sidabrinio jubilėjaus 
proga, linkiu jai surasti bū
dus suvienijimui komunisti
nės opozicijos su jos (“L.”) 
įtakos sferoje esamom or
ganizacijom ir sucementavi
mui vieningo-tvirto Ameri
kos lietuvių darbininkų ju
dėjimo. To reikalauja visų 
bendra kova prieš bendrą 
priešą—kapitalizmą.

Dr. A. Petriką.

88.13% 
pėdsak. 
11.04% 
0.83%

Vištos kiaušinio sudėtin 
įeina dar įvairūs cheminiai 
junginiai. Be to, kiaušiny
je dar randama jodo nuo 
0,00104 iki 0,00252, arba 
1,04-2,52 gamų: daugiausia 
Jugoslavijos ir mažiausia N. 
Zelandijos kiaušinyje. Žmo
gaus organizmas reikalauja 
kasdien 50 gamų jodo, ku
rio galima gauti ir iš kitų 
maisto produktų. T. Fel- 
berg 1 kilograme rado jo
do: obuolių — 2-9 gamų, 
apelsinų—15 g., citrinos — 
106 g., pieno—5 g., sviesto— 
106 g., mėsos veršienos —22 
g., mėsos jautienos—5 g. 
sardinių—163 g., žuvies tau
kų—7.200 gamų. Pasak to 
paties autoriaus, iš papras
to kasdieninio maisto žmo
gaus organizmas galįs gau
ti nuo 13 ligi 31 gamų jo
do, kurio kiekio nepakan
ka. Geriausiai rezorbuoja
mas jodas iš riebalų (svies
to, žuvies taukų, kiaušinio 
trynio), sunkiausiai—iš vai
siu, v

Maitinant vištas tam tik
ru maistu (pav., pridedant 
sol. kalii jodati), jodo kie
kis kiaušinio trynyje gali
ma žymiai padidint, pav., li
gi 195 gamų ir dar daugiau. 
Tokie “gydomieji vištos 
kiaušiniai” Š. A. J. V-bėse, 
Anglijoje, Vokietijoje ir 
Vengrijoje jau pradėta ga
minti. * Tokie “gydomieji 
vištos kiaušiniai” gerai vei
kia, kaip vaistai nuo sklero
zės, Basedow’o ligos, bendrų 
nusilpnėjimų ir kt. Jie tu
ri kiek kitonišką skonį, o 
valgyti net malonesni už pa
prastuosius. Paskutiniu lai
ku tokių gydomųjų kiauši
nių gamyba prasidėjusi ir 
Lenkijoje, Szczerbine, netoli 
Poznaniaus.

(“Kultūra”)

ŠYPSENOS

Girnienė gerai stovi Bing- 
hamone. Bet kur kitos lie
tuvių kolonijos?

Minėdami “Laisvės” Si
dabrinį Jubilėjų, draugai, 
priimkime rezoliuciją: Duo
ti “Laisvei” moksliniu raš
tų, gerų žinių, koresponden
cijų formoje, remkime ją 
materialiai skelbimais ir au
komis, o už vis svarbiausia, 
tai pasirįžusiai platinkime 
ją. Tokiais būdais padary
sime “Laisvę” liaudies dien
raščiu.

Pavojus Jau Praėjo
Sykį vienas protestonų 

kunigas šventadienį laikė 
pamaldas beprotnamy j. Vi
si šiek tiek ramesnieji be
pročiai buvo suvaryti kop- 
lyčion pamaldų klausyti. 
Viskas 
gas 
sakyti. Gi pamokslą besa
kant ūmai vienas klausyto
jų spiegiančiai suriko:

“Sakykite, nejaugi mes 
būtinai turime šio niektau- 
škio nesąmonių klausy
tis?!”

Kunigas, nustebęs 
simaišęs, atsigrįžo į 
ir paklausė:

“Ar man 
jus?”

Sargas jį
“Ne, ne;

i

suramino:
tęskite ramiai 

pamokslą; turite progos už
baigt. Tam vyrui tik sykį 
per septynerius metus pro
tas minutei prasiblaivo.”
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Pirmoji Gegužes ir
Mūsų Uždaviniai

ŠVĘSKIME GEGUŽIO PIRMĄJĄ DIENĄ!

Darbi-

kartu

šuns” sutarčių.” Ir kitoje vie
toje sako: “tylės atsisakome 
alkani vaikščioti. Lai Wall 
St ryto ir Washington o valdo
vai, išgirsta, kad mes kovosime 
už duoną savo šeimynoms, už 
taiką ir prieš reakcijos jėgas. 
Lai darbininkų vienybė sumu
ša fašizmo pavojų šioj šalyje.

Gegužinė — Amerikos 
ninku Tradicijos

1886 metais pirmu
pasaulyje Pirmą Gegužes
Amerikos darbininkai išėjo į 
gatves. Penkiosdešimt metų 
atgal Amerikoje gimė Pirmoji 
gegužės, kurią dabar švenčia 
viso pasaulio kovingi darbi
ninkai.

Amerikos darbininkai buvo 
dideliame varge, skaudžiai iš
naudojami, dirbo po 11 arba 
12 valandų į dieną, 
ei ja Organ iz. Amatų 
bo Unijų, iš kurios vėliaus su
sidarė Amerikos Darbo Fede
racija, iškėlė obalsį, kad dar
bininkai privalo išeiti į 
nes demonstracijas už 
valandų darbo dieną.

Tais laikais, tai buvo 
pažangus reikalavimas, 
j e šalyje pradėjo darbo 
nes ruoštis prie Nacionalio Ge- 
neralio Streiko. Streikas ap- 

•* ėmė virš 300,000 darbininkų.
Po streiko apie 200,000 darbi
ninkų laimėjo savo reikalavi
mus. Tai buvo labai didelis 
darbininkų laimėjimas. Taip 
gimė Amerikoje darbininkų 
upinėj imas Pirmosios Gegužės. 
Todėl Pirmosios Gegužės dar
bininkų demonstracijos yra 
revoliucinės Amerikos darbi
ninkų klasės tradicijos. Tiesa, 
šiandien Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai ir kiti atžaga
reiviai unijų vadai, kaip Am
algamated Clothing Workers 
unijos ne tik nedalyvauja de- 

*monstracijose, neruošia jas, 
bet visaip dar joms trukdo. 
Bet tas nesuterš revoliucines 
Amerikos darbininkų tradici
jas. f

TokiK^Rtlelis Amerikos dar
bininkų laimėjimas nebuvo be 
aukų. Chicagoje sustreikavę 
McCormick fabriko darbinin
kai, susijungę į Centralinę 
Darbo Uniją Chicagoj, suruo
šė Haymarkete masinį mitin
gą. Išnaudotojų agentai pro
vokacijų tikslais metė bombą. 
Policija gavo priekabe ir pra
dėjo šaudyti. Septyni polici
ninkai ir keturi darbininkai 
buvo užmušta, daug sužeista.

Išnaudotojai tuojaus sučiu
po visą eilę darbininku vadu 
ir aštuonis iš m veikliausius. 
Parsons, Spies, Fischer, Engei, 
Neebe, Ling g, Schwab ir Fiel- 
den pakorė. Pennsylvania ka- 
svklu teritorijoje buvo keli 
darbininkai nužudyti. Tai pir
kios Amerikos darbininkų 
sės aukos del minėjimo 
jnos Gegužės.

Bet vis vien Amerikos 
bininku laimėjimas buvo dide
lis, aiškus. Antro Internacio
nalo Kongresas, įvykęs 1889 
metais, imdamas atydon Ame-

* rikos darbininkų Pirmos Ge
gužės minėjimą, ir metai po biams darbų ir jaunimui viltį, 
metų laimėjimus, nutarė, kad

•Pirmoji Gegužės būtų švenčia
ma visame pasaulyje. Nuo to 
laiko Pirmoji Gegužės jgavo 
tarptautinę prasmę ir dabar 
ją mini viso pasaulio kovingi 
darbininkai.

šių Metų Mūsų Uždaviniai
♦

Bėga laikas, keičiasi gamy
bos įrankiai, gyvenimas ir tas 
iššaukia reikalą naujų obalsių, 
pagimdo naujus darbininkų 
klasės reikalus. Jeigu 50 metų 
atgal buvo pažangus reikala
vimas 8-nių darbo valandų 
dienos, tai prie šių dienų labai 

♦išsivysčiusios technikos, tas 
negali patenkinti darbininkų 

A klasės reikalus.
Jungtinių Valstijų Komu

nistų Partija savo manifeste 
del Pirmos Gegužės sako:

“Padarykime Pirmąją Ge
gužės diena kovos už algų pa
kėlimą darbininkams, už šešių 
valandų darbo dieną, už pen- 
kių dienų darbo savaitę be al
gų numušimo, už panaikinimą 
kompaniškų unijų ir “rudo

Federa
il* Dar-

masi- 
8-nių

Viso- 
žmo-

kla- 
Pir-

či ar-

komunistų praskina kelią vie
nybei visų darbo žmonių.”

Tolinus Komunistų Partijos 
manifestas išdėsto, kad darbi
ninkai bendru frontu “gali 
neleisti fašizmui laimėti per
galę ir jie neleis jam laimėti”. 
Francijos ir Ispanijos darbi
ninkų bendras frontas parodė, 
ką darbininkai gali atsiekti ir 
kaip gali atmušti žiauriausi 
darbininkų n e p r i et e 1 j—f aš i z- 
mą.

Prieš Amerikos darbininkų 
klasę stovi būtinas reikalas 
drąsios kovos už Frazier— 
Lundeen Senatvės ir Socialės 
Apdraudos Eilių. Prieš mus 
stovi uždaviniai ateiti į pagel- 
bą apsijungimui farmų gyven
tojų ir paliuosavimui jų iš po 
žemės ūkio kapitalistų išnau
dojimo.

Prieš Amerikos darbo žmo
niją stovi reikalai kovos prieš 
baisų persekiojimą negrų ra
sės pietuose. Baltieji darbinin
kai negali būti laisvi, kol juo
dieji darbininkai bus pavergti. 
Negrų yra apie 12 milionų 
žmonių. Jiems turi būti iško
vota lygybė su baltais žmo
nėmis.

Prieš Amerikos darbo klasę 
stovi reikalas kovos prieš atei
vių diskriminacijas ir perse
kiojimus, pavergimą ir depor
tavimus. Virš 14 milionų at
eivių sudaro didelį nuošimtį 
visos Amerikos darbininkų. 
klasės. Kapitalistų ir jų reak
cines spaudos kurstymas čia- 
gimių prieš sveturgimius, bal
tų prieš negrus, 
žygis tam, kad 
darbininku klasės
griovus vienybę ir tada visus 
darbininkus dar 
vergus.

Prieš Amerikos darbo klasę 
stovi reikalai kovos už panai
kinimą vaikų darbo, iškovoji
mą galimybės jiems mokytis, 
pravesti šalies kongrese Jau
nimo Aktą. Mes turime kovoti 
prieš reakcinius 
ant moterų 
išreikalauta 
lygybė.

Bet jeigu 
mingai šias 
“jeigu mes
turčius panešti krizio iškaš- 
čius, jei mes norime paleng
vinti darbininkams ir farme- 
riams jų sunkią taksų naštą, 
jei mes norime duoti bedar-

Švęskim gegužio pirmąją dieną,
Dieną gyvybes, dieną kovos,
Tuos, kurie velka priespaudos jungą, 
Kvieskim sukilti, imti drąsos!
Žvelgkime jėgą, tą, kuri puošia 
Platų pasaulį, tveria turtus;
Klauskim kiekvieną darbo žmogelį, 
Jojo gyveninis kodėl kartus?
Kalbą kalbėkim, tarkimes siekti 
Tikslą kilningą—kovą laimėt. 
Dirbanti klasė, priespaudą kentus, 
Turi šiandiena kilti, budėt!
Priespaudos jungą trenkim į šalį, 
Lai užugaudžia aidas dainos, 
Senas pasaulis te sau dejuoja, 
Šmėklos mirtinos jam te plasnos!
Švęskim gegužio pirmąją dieną, 
Drąsinkim širdis, galvas augštvn! 
Priešui klasiniam smūgį užduokim,— 
Ei, darbo klase!—Žengkim pirmyn!

St. Jasilionis.

piją, siekia sunaikinti jos tau
tinę laisvę ir grūmoja uždegti 
karą Afrikoje ir Europoje. 
Tarpe Anglijos ir Jungtinių 
Amerikos Valst. imperialistų 
eina didelis varžymasis už rin
kas ir kolonijas. Visi impęria- 
listai baisiai ginkluojami ir
ruošia įtraukti žmoniją į nau
ją katastrofą. Tik vieningas
darbininkų veikimas prieš ka
rą gali pastoti kelią tai baisiai 
žmonijos nelaimei, 
darbininkų pareiga 
dinta energija stoti prieš Ro- 
osevelto politiką, skyrimą bi
ll onų dolerių karo reikalams 
ir reikaluti, kad tie pinigai bū
tų pervesti bedarbių šelpimui 
bei kitiems visuomenei nau
dingiems darbams. Ginkime 
Sovietų Sąjungą nuo imperia
listų kontr-revoliucinio karo.

Amerikos 
su padi-

Amerikoje gyvenanti lietu
viai darbininkai yra dalis šios 
šalies darbininku klasės, 
šios šalies darbininkų 
reikalai kartu yra ir 
reikalai.

Bet gretimai bendrų 
darbininkų, klases
mes, lietuviai, dar turime 
savo specialius reikalus—pa-

Visi 
klases 
mūsų

ir seserims 
demokrati-

yra tikslus 
suskaldžius 

jėgas, su-

labiau pa

pasimojimus 
teisių. Turi būti 
pilna moterims

mes norime sek- 
kovas pravesti, 

norime priversti

jei mes norime neprileisti fa- , 
šizmo prie pergalės Jungtinėse 
Valstijose, jei mes norime ap
ginti ir palaikyti taiką, tai 
mes turime sudaryti Liaudies 
Frontą prieš karą ir fašizmą— 
Farmerių Darbo Partiją,”— 
sako manifestas. Bet tuom pat 
kartu mes turime auklėti ir 
Komunistų Partiją, be kurios 
vadovybės darbininkų klasė 
negalės sėkmingai vesti savo 
kovas už kasdieninio gyveni
mo pagerinimą ir galutiną 
siliuosavimą.

Kova Prieš Karą

Niekados kapitalistinis
saulis taip sparčiai ir energin
gai nesirengė prie karo, kaip 
jis tą daro dabar. Japonijos 
imperialistai rytuose puola 
Chiniją, grobia jos kraštus, 
ruošia karą prieš Sovietų Są
jungą ir Mongolijos Liaudies 
Respubliką. Vokietijos ir Len
kijos fašistai rengiasi iš vaka
rų pusės užpulti Sovietų Są
jungą ir kitus savo kaimynus. 
Italijos fašistai užpuolė Ethio-

pa-

pa-

broliams
iškovoti
nuversti fašizmą ir

dėti mūsų 
Lietuvoje 
nes teises, 
įsteigti bendro fronto valdžią.

Kad sėkmingiau lietuviai 
galėtų prisidėti prie abelnų 
darbininkų reikalų, tat priva
lome būti organizuoti į Jung
tinių Valstijų Komunistų Par
tiją, darbo unijas, kultūros ir 
apšvietus, dailės ir darbinin
kiško sporto organizacijas. 
Greta organizacijų mūsų par
eiga padalyti tvirtą darbinin
kišką spaudą—“Laisvę”, 
nį”, “Šviesą”, “Tiesą” ir 
na literatūros leidimą.

Kad padėjus Lietuvos
bo žmonėms, tat turime ener
gingai rengtis prie Visuotino 
Lietuvių Kongreso, teikti fi
nansinės paramos Lietuvoj re
voliuciniams politiniams kali
niams ir Lietuvos Komunistų 
Partijai.

Kovon, už bendrą darbinin
kų frontą, teikiantį progą ko
voti už savo reikalus prieš re
akciją, fašizmą ir karą!

šalies! Pirmyn, sekdami Sovietų 
reikalų,! Sąjungos pavyzdžius, prie So- 

ir vietinės Amerikos!
D. M. Šolomskas.

‘Vil-
ibel-

dar-

Gegužinė ir Tikį Darbininkai
Brangūs darbininkai! Mes 

švenčiame į metus apie sep- 
tyniasdešimts dienų. Per- 
bėkim savo mintimis^ del ko 
mes jas švenčiame.

Pagal krikščionišką mok
slą mes švenčiame penkias
dešimt du sekmadienius die
vui, kuris sutvėrė mus ir 
atpirko iš šėtono galybės 
per savo sūnaus smertį. 
Švenčiame dienas dievo mo
tinai su didžiausiais pasiu
kais ir iškilmėmis. Šven
čiame dievo sūnui, jo apaš
talams ir kitiems dangaus 
šventiesiems. Apsirengę ge
riausiais drabužiais, einame 
į šventnamius melstis. At
sitraukdami nuo maisto per 
pasnikus mes jį aukojame 
dievui per savo kunigus. 
Rodosi, kad kunigai ir baž
nyčios yra suėmimo įstai
gos, o dievas—begalinis mo- 
eksčių rinkikas.

Mes da švenčiame dienas 
apvaikščiodami ir nešdami 
visokiuš kariškus, žmonių 
žudymo įrankius, pagerbi
mui tautų didvyrių, kurie 
kada tai neva esą padarę 
‘gero” žmonijai, išžudyda
rni tūkstančius darbininkų 
del kapitalo labo.

Dvasiški mokytojai sako, 
dievas esąs viską žinantys, 
matantys, mielaširdingas, 
ir teisingas. Del ko gi die
vas, galėdamas sutverti vis
ką tobulą iš nieko, davė 
žmonėms silpną valią ir blo
gas mintis, kad galėtų blo
gus darbus daryti, o pas
kui už tai baudžia? Kam, 
viską žinodamas, sutvėrė

šėtoną ir davė jam galią, 
kad pavirtęs į žaltį, galėtų 
sugundyt žmones, o paskui 
turėjo suteikt savo sūnų, 
kad išpirkt juos iš jo galy
bės? Būdamas mielašir- 
dinga’s ir teisingas jis su
teikė keletai žmonių tokią 
valią, kad milionai turi būt 
jų vergai. Argi dievas ne
mato, kad vieni turi pasi
griebę visos žemės turtus, o 
milionai vargsta paskendę 
skurde? Lendame tūkstan
čius pėdų po žeme, kur nė
ra oro nei šviesos, ir nai
kindami savo gyvybę, ka
sam geležį ir anglį.

Mes išraustam milionus 
tonų, kad neturi nei kur 
padėt, bet tuo pat sykiu mi
lionai šeimynų gyvena ne 
šiltose stubose. Neturėda
mi kur įSadėt šimtus milio- 
nų mūsų pagaminto visokio 
maisto, jie pūdo aruoduose, 
verčia į vandenį, bet milio
nai miršta badaudami. San
dėliai prikrauti prigamintu 
visokiu apsirengimo drabu
žių, o milionai neturi su 
kuo kaip reikia padengt sa
vo kūnus. Savo rankomis 
ir protu pastatėme daugy
bes visokių namų, riogso 
tušti, o milionai šeimynų 
tose pačiose vietose neturi 
pastogės kur gyventi. Pa
mąstykime valandėlę, kur 
yra ta dievo mielaširdystė 
ir teisingumas, ką dvasiški 
mokytojai mums sako? Jie 
taip mokina, kad galėtų pa
laikyt mus tamsybėje, kad 
galėtų naudotis mūsų dar
bo vaisiais, ir kad pasken-

ST. JASILIONIS, 
poetas, rašytojas, nuolatinis 

“Laisvės” bendradarbis.

dę turtuose džiaugtųsi, tu
rėdami rojų ant žemės.

Per maty darni ta visų me
lą ir neteisybės mokslą, 
Europos darbo žmonių at
stovai rado reikalą švęst 
nors vieną metų dieną kai
po darbininkų šventę. Jie 
paskyrė, pavasario gamtai 
atgijant, pirmą gegužės. Vi
so pasaulio susipratę darbi
ninkai meta darbą, eina ga
tvėmis ir demonstruoja.

Daugelyje šalių kapitalis
tų valdžios draudžia, perse
kioja, ir kankina darbinin
kus, kurie drįsta švęst savo 
šventę. Kitos nors nedrįs
ta visai užginti, bet aprube- 
žiuoja ir varžo visokiais 
trukdymais.

Sovieti joje, kur patys 
darbininkai valdo savo ša
lį, visi žmonės švenčia me
keno nevaržomi -su pilna 
laisve^ apsirengę geriau
siais sXvo drabužiais vaikš
to geriausiomis gatvėmis, 
dainuodami darbininkų dai
nas. Jie demonstracijose 
parodo, ką galėjo pagamint 
patys valdydamiesi. Paro
do geriausius įrankius, ku
riuos jie yra pagaminę ap
sigynimui savo šalies, šim
tai oro lėktuvų skraido virš 
miesto, gatvėmis tankai ir 
kiti įrankiai paraduoja.

Nežiūrint, kas kokiam ti
kėjimui tikime, kas kokiai 
partijai simpatizuojame, 
mes esame išnaudojami visi 
lygiai.

Meskim darbo įrankius, 
apleiskime dirbtuves pirmą 
gegužės! Tegul tą dieną už
gęsta liejyklų pečiai, susto
ja mašinų ratai, kūjai bildė- 
ję, ir dirbtuvės ūžę! Eiki
me į gatvių demonstracijas, 
parodykime savo išnaudoto
jams ir dvasiškiems moky
tojams, kad mes jau su
prantame savo klasės rei
kalus, kad šioji viešpatau
janti tvarka yra pavergi
mo ir išnaudojimo tvarka. 
Paduokime vieni kitiems 
rankas, tegul užžydi tarpe 
mūs vienybės meilė!

S—nė.

JULIJA RAINARDIENĖ

. Pirmu tinę <iš 
draugių mote
rų kaipo sėk
minga “Lais
vės” platinto
ja. Regisi, per 
du metu iš ei
lės ji gavo do
vanas už atsi- 
žymėjimus va- 
juose.

Pastaraisiais keliais metajs 
dr^fagė Rainardienė “Laisvės” 
vajuose nedalyvavo del susi
dariusių jos gyvenime nepato
gių aplinkybių. Ypač turėjo 
daug vargo pastaraisiais dve
jais metais, kada sunkiai sirgo 
draugas Rainardas.

VAISTAI
$1.00
. 50c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę, 

ANTI-PAINOL, išlaukinis vaistas nuo 
įvairių skausmų ir Reumatizmo . . .

ECZOINT, gydanti mostis .................
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos

skaudėjimo ir neuralgijos..........................................50c
KADROL, gaivinantis ir stiprinantis vaistas .... $1.25 
LJQUOL, geras antiseptikas plovimui gerklės .... 50 c 
QUfNATON, naikina plaiskanas ir 

stiprina plaukus ..............................
TREJANKA, apetitui sužadinti........... .
VALERIJONO LAŠI, nuo nervingumo 

ir nemigęs.........................................

$1.00 
. 50c
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25c

Tiesiog pareikalauk nuo mūs. Siųsdamas Tamsta užsa
kymą, sykiu siųsk ir pinigus “money orderiu” arba 

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

P. A. JATUL, DRUGGIST
813 Washington St. Stoughton, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

(Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti j šį kliubą. Šio 
kliubo susirinkimai įvyksta du kartu į mėnesį: kiekvieną antrą sek-, 
madienj, 2-rą vai. po pietų ir kiekvieną ketvirtą trečiadienį, 8 vai.' 
vakare, 928 E. Moj/įimensing Ave., Philadelphia, Pa.

L. T. P. Kliubas turės šokius per visą gegužes menesį, 
kas nedėldienį prie geros orkestros

Šokiai būna žemutinėj svetainėj. Svetaine yra parengta kaipo ka
baretas. Kas tik ateina, tai būna pilnai patenkintas. Tad visi jaunuo
liai stokite j ‘kliubą, turėsitę gerą progą pasilinksminti ir naudą iš 
organizacijos. Į šokius įsileidžiama tik nariai.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
L. T. P. Kliubas turi dabar specialį naujų narių gavimui vajų. 

Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 18 metų iki 25 
metų amžiaus yra priimamas į kliubo narius be jokio įstojimo. Nuo 
25 m. iki 35m. už pusę įstojimo. Tad visi sveiki vaikinai pasinaudoki
te šia proga. Vajus bus tik geguęės mėnesį. Kliubas turi kelis sky
rius kaip pomirtinės taip ir pašalpos. Kiekvienas gali įstoti ant vie
no ar dviejų skyrių. Mokestį moka po 50c. nuo skyriaus. I. Sky
rius $150.00 pomirtinės ir $6.00 savaitinės pašalpos; II Skyrius, 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos.

L.T.P. Kliubo Valdyba: Pirm. P. iZaleckas; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesutis; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.
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A p r o k avimai Duodama Veltui
ŠILDYMAS

OIL BURNERS 
PLUMBING

YORK OIL BURNERS
VERTEI VIS York Oil Burners

Dabar galite gauti lengvais išmokėjimais. 3 metai 
išmokėjimui sulyg Federal Housing patvarkymo.

UŽEIKITE ar RAŠYKITE

FRANK LOPATIN
1741 N. Wilton Street

Philadelphia, Pa.
Arba šaukite: Trinity 8104

Boiler & Radiation
Greitas patarnavimas ir 

kiekvieną
inžinieriškai atliekame 
darbą.

COMPLIMENTS OF

DR. S. J. SZOLOMSKIS
DENTIST

•

3109 RICHMOND STREET 
PHILADELPHIA, PA. 

REG. 3394

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.
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Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

Ant East Seventh Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuha, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garine šiluma, maudy
nės, ąžuoliniai fliorai, visi dideli 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai, 
baltos sinkos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,800. Lengvom išlygom.

Anti West Seventh Street—vienos 
šeimynos namas, susidedantis iš 9 
kambarių, su vėliausios mados 
įtaisymais, garinė šiluma, ąžuoli
niai f liorai, naujas pečius, halt a 
kinka, naujai apkaltas iš lauko su 
šilingais, naujas stogas, didelis 
yardas. Prekė $3,700.

Dn J. J. Kaškiaučius
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S. SASNA,
’ redakcijos darbininke, 
“Mot. Skyr.” vedėja

J gatves Pirmąją Gegužes! 
Už taiką, prieš fašizmą! 

Už socialę apdraudą!

aprašius bent
1 visuomeninių

Kad
“Laisvės 
pelnų, tektų parašyti didoka

ELENA ŽUKIENĖ, 
veikėja, daug pasidarbavusi 

“Laisvės” platinimui.

sižiojo, 
mums visiems 
begalo smagu 
su išlaukinių 
pasauliu.

“Laisvė” ir Lietuvių Dark. Susivienijimas

1 -■

ii

švytri jubi- 
ir rodo 

išsilaisvi- 
siaūbūno

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Is senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniftkais.
Reikalui esant 
ir padidiiiu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi al- 
mahavoju įvsd- 
Iriom spalvom
STOKES

cnue

'“Puslapis Ketvirtas

Per "Laisvę” į Laisvę!
Penktadien., Geguž. 1, 1936^

-ii;'<s. *•
Dvidešimt penkių metų 

^‘Laisvės” jubilėjus! Dvide
šimt penkių metų stropaus, 
įtempto, rūpestingo darbo su
kaktis,—plataus organizaci
nio, • darbfninkiškai-visuomeni- 
nio, kultūrinio darbo sukak
tis.

Per 25 metus mūsų myli-

— Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS
Nuolatinis “L.” bendradarbis, 

poetas, sveikatos reikalais 
patarėjas.

mas vadovas vedė mus dar
bininkiškų kovų keliais. Sėjo 
brandžios klasinės sąmonės 
grūdus. Padėjo mums grum
tis, orijentuotis klaikioj miš
raus gyvenimo painiavoj.

iwi Per klasinių kovų sūkurius, 
per organizaciją, per darbi
ninkiškų jėgų bendrinimą, per 

• platų bendrą frontą prieš pa
tamsio galybę, per marksinį 
švietimą—mūsų
ttantė “Laisvė” rodė 

jjnums kelią į laisvę, į 
(’^nimą nuo atkaklaus 
•''kapitalizmo.

v» Pirmaisiais keliais
^ės” gyvavimo metais nenuo- 
»Iatai man tekdavo skaityti 
Z?Laisvę”. Kartkartėmis ją 
gaudavau iš draugų. Tuoj pa- 
.TUėmijau jos ryškų klasinį po- 

jos marksinį nusistaty- 
tuoj užčiupau jos darbi- 

•^ninkišką pulsą.
.v< Truputį vėliau tapau “Lais- 
•*vės” dalininku, pasipirkęs ke- 
llfetą jos akcijų-šėrų. Tai per 
KJ. Prūseikos intaką. Pamenu 

labai aiškiai.
!«>i Po lietuvių naujokynus va
dinėjo tada A. Bulota su savo 
dmona ir su rašytoja žemai- 

Mūsų mieste įvyko bent 
dvejos jiems prakalbos. Bu- 
:^o renkama aukos nukentėju- 
J’^iems nuo karo Lietuvoje šelp- 
!^ti. Po antrųjų prakalbų di
džiulėj salėj buvo ir vakarėlis, 

artimesnis susipažinimas 
•'ttiūsų publikos su svečiais ne- 

‘ ’"buvėluiais, su tolimais sve- 
> ‘’ciais iš karo audrų blaškomos 
■ ‘dbėvynės.

Palei salę nuo vieno prie ki- 
. prieina d. Prūseika, kalbi- 
;5ia ka tai, užrašinėja. Maniau 
**aau—aukas renka karo ken- 
.'Uuoliams šelpti. Bet ne. Au- 

'rinkimas ant plačios papė
dės jau įvyko truputį anks- 

■M^CiaU, per pirmąsias prakalbas. 
!^eilgai man teko spėlioti: 
,’^rūseika prieina ir prie manęs 

savingai taktišku tonu kai- 
;4?ina pasipirkti “Laisvės” ak- 
•<eijų.-—“Jau šiuo kartu, dakta- 
•*re, nuo manęs neišsisukait. 
•’.girkit ‘Laisvės’ serų, užsipre- 
I^numeruokit ‘Laisvę’, tapkit jos 

įNegalingų žmogum...” s
Pataikė psichologiniu mo- 

.‘Ynentu. Kaip gi kitaip! čia 
J$pas visų pakilęs, sujudimas, 
/J&ntuziazmas, sąjundis. . .— 

gerai, drauge, perku. Tuoj 
'*Prūseika tukšt man per petį 

.’^padrąsinančiai, šmakšt iš ki- 

.ŽŽenės pakvitavimų knygutę— 
,’,'jau ir rašo mano vardą-pavar- 
”įę. “Laisvės” akcijos nupirk- 

a, “Laisvė” užprenumeruota, 
už viską atlyginta, sumokė-

Padrąsintas neblogo pasiše- 
^Idmo, PrŪseika tuoj parodė ir 

.’^daugiau savo organizacinio 
agresingumo-“Daktare, o kad

taip dabar, tuo patim pradėji
mu, ir visai žmogum pasida- 
rytut?” — Kaip tai—klausiu, 
—ar gi da neesu žmogus?— 
“Taip tai taip, da nevisai. 
Duokit, jus prirašysiu prie so
cialistų sąjungos: tada 
bus kas kita.”

Ginčytis ar išsikalbinėti 
teko. Da kelios minutės,
pora linijų parašyta ant kitos 
knygutės. Da pora dolerių už
simokėta—ir kvitą.

“Drauge* daktare, duokš 
ranką: nuo dabar esat ir kuo- 
pietis. Dirbsime visi kartu.”

Ir taip per keletą minučių 
patapau oficialiai “žmogum”. 
Ir nuo to laiko" regulingai 
skaitau “Laisvę”. Skaitau ir 
kakton dedu. Tėmiju, palygi
nimus darau, bręstu klasiniai 
ir politiniai.

Ir nėr ko sakyti: “Laisvė” 
visus mus daug pamokino, pri
brandino mumyse klasinės są
monės grūdus, lavino mus, 
drąsino, guodė, vedė tolyn ir 
tolyn plačiu marksiniu vieške
liu.

Klaikioj gyvenimo painia
voj “Laisvė” visuomet man 
buvo artimu draugu, suramin- 
toju, vadovu.

Nepavaduojamo draugo ro
lę lošė man “Laisvė” sunkiais 
kalėjimo laikais. Anų metų 
redaktoriaus, d. V. Paukščio 
krupulingu rūpestingumu, kas 
savaitė gaudavau sklandžiai 
visos savaitės surašytus “L.” 
numerius, d. Paukščio ranka 
užadresuotus ir man pasiųs
tus. Kokis tai man būdavo vi
dujinis džiaugsmas, koks jaus
minis ir protinis pasitenkini
mas! Ar gi tai juokai? Kalė
jime, ir da kokiam kalėjime— 
garsiam Trentono kazemate— 
gauti darbininkiškas, komu
nistinis dienraštis!

Kalėjimo patvarkymu ne
valia buvo kad ir bet koks 
dienraštis skaityti. Nebent tik 
keletas dvasiškių - sektantiškų 
savaitraščių ir krūva parink
tų, cenzūruotų, “kazionų” 
knygų.

Būdamas nebloguose santi- 
kiupse su kalėjimo gydytoju 
ir dirbdamas kalėjimo ligoni
nėj, gavau leidimą skaityti 
“lietuvišką savaitinį laikraš
tį. Bile kokie dienrdščiai buvo 
užginta. Tai aš susitariau su 
d. Paukščiu, kad jis man siun
tinėtų “savaitinį” laikraštį. Ir 
siuntinėjo po vieną ryšelį kas 
savaitę, bet tame ryšelyje bū
davo visos savaitės dienraščio 
numeriai. Tas gydytojas, bent 
man, nebuvo toks jau stropus 
cenzorius, tai taip ir pasisekė 
perijodingai matytis su “Lais
ve” už tų rūsčių kalėjimo mū
rų. ]

Ir pats skaitytadavau ir duo
davau dviem kitiem lietuviam 
kaliniam pasiskaityti. Jiedu 
gražiai išlaikė paslaptį, neiš- 

neišsiplepėjo, tai 
trims būdavo 
būti kontakte 
darbininkišku

sivienijimas, kuriam tiek 
daug “Laisvė” tarnauja, 
prie kiekvienos progos tu
rėtų paremti “Laisvę” me
džiaginiai. Ypatingai tą 
turėtų padaryti LDS kuo
pos ir apskričiai) Lai visos 
LDS kuopos, visi LDS ap
skričiai įsigija jubilėjinį 
dienraščio “Laisvės” certi- 
fikatą. Prie to, kodėl gi 
kiekviena LDS kuopa nega
lėtų būti “Laisvės” dalinin
ku? Tos LDS kuopos, ku
rios dar nėra pasipirkusios 
“Laisvės” Šerų, turėtų tai 
padaryti, minint dabar 
“Laisvės” 25 metų gyvavi
mo sukaktuves.

Kiek galint remkime 
“Laisvę.” Juo “Laisvė” 
stipresnė bus medžiaginiai, 
tuo ji bus dar įvairesnė sa
vo turiniu, tuo ji bus dar 
tvirtesniu Amerikos lietu
viu kovos, švietimo ir kul- 
tūros įrankius! J. Siurba.

Pranešimas
t

Mr. Joseph Jablowskys
kaipo Represcntatorius

DeSoto ir Plymouth Kary
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—/-eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 915 
Residence. ” —Brockton 63^7

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

RADIO LAISVĖ

Ką Radio Laisvė reiškia? 
Reiškia, sėdi laisvai ir klausaisi 
radio iš kur nori. Bet reikia 
apsirūpinti geru radiju. “Lais
vės” 25 m. sukaktuvių proga, 
25% ir radijai ir visi kiti mu
zikos įrankiai pigesni, kaip pi- 
janinės armonikos, smuikus, gi
taros. Rekordai žemiau by ko
kios kainos: nuo 7 už $1 iki 
$1.25. Kiekvienas skaitytojas, 
paminėjęs šį skelbimą, gaus pa
veiksle matoma modernišką

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ AĮ-p 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

knygelė. Trumpučio straipsne
lio rėmuose tik paviršium, tik 
apgraibomis tegalima šis-tas 
po šmotelį nugriebti.

“Laisvė” yra artimas, inty
mus draugas. Kolcktyvėj įgu
dusių, išbandytų draugų vado
vybėj, “Laisvė” yra mums di
dis draugas ir didis vadovas.

Per ištisus 25 metus, diena 
iš dienos, savaitė iš savaitės, 
teikia mums “Laisvė” bran
daus, sklandaus dvasinio pe
no. “Laisvės” intaka mūsų 
visuomenėj auga, plinta. Ji 
jungia krūvon vis naujas ir 
naujas skaitytojų minias. “Lai
svė” yra labiausiai mylimas 
lietuvių dienraštis, labiausiai 
išsiplatinęs dienraštis. “Lais
vė” tampa plačiu masiniu lie
tuvių liaudies dienraščiu.

25 metai — ketvirtadalis 
Šimtmečio/ ketvirtadalis any
žiaus. 25 metai yra žymi, di
delė dalis žhiogaus gyvenimo 
amžiaus. Kokių žymių, kokių 
svarbių laikotarpių perleido 
“Laisvė” per tuos ilgus 25 me
tus! Nenulūžo, nesulinko jos 
nugarkaulis; nepakrypo jos 
klasinė linija. Aiškiai ir iš
didžiai iškeltas aukštyn “Lais
vės” švyturys vis tolyn ir pla
tyn skleidžia savo skaidri^ 
šviesą.

Praslinko 25 metai mūsų 
artimo gyvenimo su “Laisve”. 
Tai suėjo sidabrinis “Laisvės” 
jubilėjus! Labai žymėtinas 
dienraščio kelionėj stulpas. O 
mes pastatysime ir kitą “Lais
vei” stulpą! Auksinį—nesi- 
dabrinį!

Stukters 
daugelis iš 
širdžia, d a

i ~ -
Mes dabar turime tvirtą 

darbininkišką savišalpos or
ganizaciją—Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą.
* Tikrai galima pasakyti: 
jeigu ne dienraštis “Lais
ve”, tai Lietuvių Darbinin
kų . Susivienjimas nebūtų 
tokis, kokis šiandien yra.

Kiek dienraštis “Laisve” 
patarnavo' Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui, jo or
ganizavimui ir būdavo j i- 
mui, viso to mes negalėtu
me nupirkti, jeigu tą pa
tarnavimą mieruotume pi
niginiu mastu.

Pradėjus organizavimo 
darbą, dienraštis “Laisvė” 
davė daug vietos raštams 
apie LDS. Ne tik talpino 
LDS veikėjų atsišaukimus, 
įvairius straipsnius/ bet dar 
nuo savęs dienraštis daug 
rašė už 
bininkų 
zaciją.

Todėl 
tančiai 
darbininkų buvo supažin
dinta su LDS tikslais.

Ačiū tam, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas vis 
augo ir tvirtėjo, nežiūrint 
sunkios ekonominės padė
ties. Ir šiandien Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
žengia pirmyn, nugalėda
mas visas kliūtis, kuomet

da 25 metai,—ir 
mūsų nudžiugusia 
didesniu, negu da

bar, entuziazmu, sveikinsime
mūsų ištikimą “Laisvę”, 
laukus 50 metų jubilėjaus, 
ksinio jubilėjaus!

Valio, “Laisvute”! Eik, 
vuok, skleiskis išilgai ir
skersai! Tvirtėk, auk, bujok, 
—mes buvom, esam ir būsim 
su tavim! Per tave, per tavo 
vadovybę iškovosime sau švie
sesnę ateitį.

Per “Laisvę” į laisvę!

kitos panašios fraternalės 
organizacijos ant vietos sto
vi, arba puola.

Retai kuriam dienraščio 
“Laisves” numery mes ne
užtiksime aprašymų, ko
respondencijų bei praneši
mų LDS reikalais. “Lais
vė” ir šiandien daug mūsų 
Susivienijimui tarnauja.

Visokiems LDS raštams, 
visokiems pran e š i m a m s 
“Laisvės” špaltos atdaros.

Tik rimtai pažvelgę į tai, 
kiek daug dienraštis “Lais
vė” pagelbsti mūsų Susivie
nijimui, mes galime įvertin
ti “Laisvės” svarbą.

Bet juk “Laisvės” svarba 
dar tuomi nesibaigia.

“Laisvė” yra šviturys A- 
merikos lietuvių darbininki
jos gyvenime.

“Laisvė” sulošė didelę ro
lę išbudavojime milžiniško 
lietuvių darbininkų judėji
mo, kokį mes šiandien tu
rime. Tiesioginiai' ir netie
sioginiai “Laisvė” prisidėjo 
prie apšvietimo tūkstančių 
lietuvių darbininkų.

Tą gražų, didelį revoliu
cinį judėjimą, kokį mes 
šiandien turime, “Laisvė” 
organizavo per 25 metūs. ,

Smagu šiandien minėti 
“Laisvės” 25 metų gyvavi
mo sukaktuves, matant to
kius puikius darbo vaisius. 
Kiekvienas klasiniai sąmo
ningas lietuvis darbininką1; 
tik „džiaugtis, vien džiaug-

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais
vės/’ sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų nu- 
rius—DOVANŲ nuo krautuvės 
kam pirkėjas nurodys. Taip pat 
per Jono Valaičio radio gaus’ 
nemokamą skelbimą iš štoties 
WMBQ 10:30 rytais apie ką 
norės. Reikalaukit* pasiųst ka
talogų! Paremkite savo drau
gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtumėtės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560! 
Grand St., arti Lorimer St., r 
Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambrožaitis.

JONAS
Marion St., kam p. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne.

BROOKLYN, N. Y.
l’el.: Glenmttre 5-6191

SI 2

Tel. SUkk 2-0783 NOTARY
Night tel. Juniper 5-4812 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsa mdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrj ite
107 Union

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

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

SOUTH BOSTON, MASS
ŠTAI ų JUMS SIŪLO AJ.KUPSTIS

O pasididžiavimas ir 
džiaugsmas tuomi, ką šian
dien jau turime, mus turi 
paakstinti dar energingiau 
darbuotis, kad dar didesnį 
ir galingesnį judėjimą ' iš
būdavo ti, kad sujungti į 
daiktą dar didesnes lietu
vių darbininkų spėkas mū
sų siekimui geresnio, švie
sesnio gyvenimo.

Kad siekti prie to, pirmoj 
vietoj turime rūpintis “Lai
svę” padaryti dar galinges
niu lietuvių masių švietėju 
ir organizatorium.

Lietuvių Darbininkų Su-

Telefonuokite South Boston

6 šeimynų stuba ant West Third 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai išrendavota, rendų 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. lengvom išlygom.

9423, arba kreipkitės pas:

332 Broadway
So. Boston, Mass
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SARGAI
===== D. M. ŠOLOMSKAS =====

Įžanga
“Sargai” tai nėra vieno autoriaus ko

kia apysaka, bet daugelio gyvi pasakoji
mai iš patyrimų, saugojant Sovietų Są
jungos sienas—rubežius.

Kodėl Sovietų Sąjunga saugoja sie
nas? Į tai geriausią atsakymą suras vi
si tie, kurie perskaitys šį aprašymą.

Pasaulis plyšo į du pasauliu 1917 me
tais, kada Rusijoje įvyko Proletarinė Re- 

z voliucija. Po ilgų metų kovos, kovos, 
kurioje viso pasaulio imperialistai rėmė 
Rusijos kunigaikščius, buržujus, dvarpo
nius, caristinius generolus, admirolus ir 
visus tuos, kas vėl norėjo grąžinti seną 
išnaudojimo tvarką, Sovietai laimėjo. Iš
likusieji gyvi ir išbėgioję visoki genero
lai, oficieriai, ponai, kapitalistai, degda
mi pasiutimu prieš Sovietų šalies pasise
kimus, nuolatos bando įsigauti atgal, kad 
bombų, granatų ir dinamito pagelba nai
kinti vadus, fabrikus, tiltus, namus ir 
mašinas.

Ne juokais susirūpinę tuom, kas darosi 
Sovietų viduje, ir imperialistai. Ypatin
gai Japonijos, Lenkijos ir Vokietijos fa
šistai. Jie nori patirti'apie Sovietų karo 
jėgas, strateginius punktus ir apčiupinė
ti silpnąsias puses. Drg. M. Slominski 
“Pravdoje” rašo: “Ypatingai prieš mū
sų šventes—Pirmą Gegužės, Proletarinės 
Revoliucijos minėjimą, daug darbo turi 
raudonarmiečiai pasienio sargai, šliau
žia šnipai į mūsų šalį.” Mat, tose iškil
mėse būna daug karo paradų. Čia ir 
manoma daugiau patirti apie Sovietų ap
sigynimo jėgas.

Prie to, nuolatinis šturmas eina viso
kių elementų, kad įsigavus ir pakenkus 

į socializmo tvarkai budavoti. Kiti jau iš 
SSRS su imperialistams vertingomis ži- 

’ niomis šliaužia į užsienius, kad jas iš
nešus ir perdavus. Prie jų dar priside
da kontrabandininkai, nešanti visokius 
nuodus, draudžiamus preparatus į So-

1

Drg. T. Derybas, Komisaras Sovietų 
Apsaugos, “Pravdoje” (No. 4^, 1936 m.) 
rašo, kad per pastaruosius kelis metus 
ant Mandžūrijos rubežiaus buvo suimta 
ir nuginkluota 7,130 žmonių, tame skai
čiuje 8 generolai ir 761 oficierius. Nuo 
jų atimta 8 kanuolės, 39 kulkasvaidžiai, 
3,288 šautuvai ir daug kitų ginklų. Di
delė dalis jų bėgo nuo Japonijos imperia
listų iš Mandžūrijos, bet kiti ėjo Sovietų 
žemėn blogais tikslais.

Sovietų Sąjungos sausžemio ir van
dens rubežiai yra virš 60,000 kilometrų, 
apie 40,000 mylių. Rubežių apsaugą 
tvarko Sovietų Sąjungos Vidaus Komi- , 
šariatas su drg. G. G. Jagoda priešakyje. 
Karinė komanda yra komandieriaus M. 
P. Frinovskio rankose. Pasienio rau
donarmiečiai neįeina į Raudonosios Ar
mijos sąstatą, jie sudaro kaip ir atskirą 
armijos dalį. j

Vasario 15 dieną buvo minima Pasie
nio Sargų penkiolikos metų gyvavimo 
sukaktuvės. Sveikino juos Sovietų va
dai ir garsusis proletarinis francūzų ra
šytojas Romain Rolland, kuris prisiuntė 
sekamą pasveikihimą:

Brangus Drauge Kaluginai!
Ačiū už jūsų laišką. Kietai spaudžiu jums 

ranką ir prašau jus perduoti mano draugišką 
pasveikinimą jūsų draugams, kurie kartu su 
jumis saugo rubežius tolimos Septintos So
vietų Sąjungos Respublikos. Mano mintys su 
jumis.

Jūs klausiate pas mane patarimo. Aš pasa
kysiu jums: skaitykite ne tiktai poetų ir apy- 
sakorių raštus, bet ir teatralius veikalus (pa
vyzdžiui, Šekspyro). Kodėl gi jums nepaban
dyti vaidinti teatrus, arba gaminti juos ben
drai?... Tai būtų gražu.

Broliškai,
Jūsų,

Romain Rolland.

Draugas Bliucheris, Sovietų Sąjungos 
maršalas, kuris yra vadu Speciales To
limųjų Rytų Raudonosios Vėliavos, Rau
donosios Armijos sukaktuvėse išleido 
pareiškimą, kuriame, tarp kitko, sako:

Kovingam apsaugojimui Tolimųjų Rytų sie
nų—kovotojams ir vadams garbingos armijos 
pasveikinimas nuo Ypatingos Tolimųjų Rytų 
Raudonosios Vėliavos Raudonosios Armijos.

'J

Penktadien., Geguž. 1, 1936 Puslapis Penktas
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Armija su didžiausia atyda seka gyvenimą 
pasienio sargų ir didžiuojasi jų drąsa ir pa
sišventimu.

Laike 15-kos metų sukaktuvių išreiškiame 
pasitikėjimą, kad rubežių sargai atydžiai ir 
pasišventusiai ir ant toliau saugos Sovietų 
Sąjungos sienas, mūsų socialistinės tėvynės.

Visi šie aprašymai paimti iš “Pravda,” 
“Krasnaja Zvezda” ir “Izviestija” nuo 
15 d. vasario, 1936 metų.

o-----Č----- o

RUBEŽIUS
Daugelis įprato Sovietų Sąjungos sie

ną, rubežių persistatyti taip: sienos stul
pas,. prie jo su šautuvu atsirėmęs stovi 
pasienio sargas, atydžiai tėmijantis tolį. 
Tai simboliškas paveikslas, nieko su ti
kruma neturintis. Kaip pagal lašą van
dens negalima spręsti apie upes, jūras 
ir didjūrius, taip pagal tokį įsivaizdavi
mą negalima spręsti padėtį ant ilgų, il
gų darbininkų tėvynes sienų.

Rubežius, tyla, bet jis nėra miręs, jis 
gyvas, kvėpuoja, o labiausia nakčia, snie
go audroje, lietuje, rūkuose. Už tos ty
los slepiasi neišvengiamas judėjimas, su
bruzdimas. Rubežius skiria du pasau
liu. Ir štai, vienos kaimyniškos valsty
bės pasienio sargas, perėjęs į Sovietų 
Baltrusiją, pasakojo:

—Kaip motina klausosi savo sūnaus 
kvėpavimo, taip pas mus klausosi ir tė
mija kiekvieną pasireiškimą Sovietų Są
jungos gyvenime. Mes matėme Lenki
jos pasienio miestą Desną—gatvių galai 
į Sovietų Sąjungą7 užtverti, bažnyčia ir 
naujas kalėjimas, kaipo simbolas lenkų 
viešpatavimo. Mes matėme už rubežiaus 
Sovietų pusėje kolchozą, kuriame pir7 
miau laimingai gyveno ponas. Jis dabar 
Lenkijoje, jo žmona pikta ir tankiai at
ėjus prie sienos siunčia “komplimentus” 
kolchozninkams. Žinoma, del to politi
nių incidentų nėra. Ji išlieja tulžį ir 
vėl atsitraukia.

Bet Sovietų- sienos sargo* darbas ne 
tame, kad atsakinėti tai poniai, ne tame, 
kad interesuotis vargingu gyvenimu 
Lenkijos darbininkų ir valstiečių. Apie 
tai gana aiškiai lenkų rašytojas J. Kurek 
atpasakojo savo knygoje “Gripas Viešpa
tauja.” Sargo pareigos yra daug kartų 
svarbesnės. Kas darosi už rubežiaus, 
tą męs gerai žinome, žino daugelis ir ten 
gyvenančių. Neveltui Amerikoje krizio 
metu atsidūręs Bernard Shaw pareiškė: 
“Bolševikus čionai palaikykite nors pu
sei metų. Jie žinotų, kas reikia padary
ti !”

Rubežius neramus. Tai čia, tai ten per 
sniegus, miškus, krūmus; balas, upes, ' 
klonius tyko asmenys įeiti į Sovietų Są
jungą arba pereiti atgal iš jos. Išilgai 
sieną slankioju šnipai, kontrrevoliu
cionieriai, išmatos, teroristai, seno pa
saulio atstovai ir kartas nuo karto 
stengiasi įsigauti į Sovietų “daržą.” 
Kartas nuo karto stengiasi pas mus pe
reiti ir žmonės, jieškanti išsigelbėjimo 
nuo nedarbo, priespaudos, persekiojimo. 
Kartais tokiais primeta ir tie, kurie pa
siųsti pikčiausių priešų.

Tamsioje naktyje ką gali fnatyti išsi
vaizduojantis sargas, stovįs prie sienos 
stulpo? Ką’jis matys dideliame pusny
je? Sargas nestovi prie stulpo, o, ne, 
jis guli ant sniego, sniegu apneštas, jis 
tūno vasaros metu žolėje, krūmuose, ba
lose, ten,, kur daugiausiai galima laukti 
sienos perėjimo. Apart šautuvo, pas 
sargą nemažai kitų technikinių dalykų, 
jautrių, kaip širdis. P^ls jį yra gerų pa- 
gelbininkų ir pirmieji jie yra Sovietų 
šalies gyventojai—valstiečiai, kolchoz- 
ninkai, darbininkai, inteligentai, sene
liai ir vaikai. Visi, kas gyvena pasie
niais, jaučiasi mūsų krašto sargais, so
cializmo budavotojais ir dabotojais.

Jonas Grigorevičas, 64 metų amžiaus, 
apsiėmė kolchoze būti kelio sargu. Jo 
dalis prasideda nuo sienos arkos. Lai
ke pastarųjų metų jis sulaikė virš 20 
sienos sulaužytojų. Jis prieidavo -tiesiai 
prie žmonių, ginkluotų revolveriais, 
bombomis. Kalbėjosi su jais įvairiai, jis. 
vartojo visą baltarusio gudrumą ir tan
kiai be ginklo būdamas, suimdavo gink
luotus priešus. Jis griebdavo tūlus už 
sprando ir vilkdavo į ‘pasienio raudon

armiečių punktą, kitus parsivesdavo na
mo, priimdavo, pienu pagirdydavo, gud- 
ravodavo, kol gaudavo reikalingos pa- 
gelbos. Kartą prie jo priėjo žmogus ir 
klausia:

—Kur aš randuosi?
—Latvijoj, mielas žmogau, Latvijoj,— 

atsakė jam Jonas, apžvelgęs “svečią.”— 
Einame, jeigu nori, kur reikia nuvesiu. 
—Ir atvedė į raudonarmiečių pasienio 
punktą.

u Bet ką sakyt apie senelius! Dvylikos 
metų mergaitė Vanda Liaškevič, Pleš- 
nicų rajone, pastebėjo nužiūrimą žmo
gų, besislepiantį pas giminės. Jai įsakė 
tylėti, grūmojo kirviu sukapoti, jeigu 
kam pasakys. Pionierka Vanda nenusi
minu ir pagelbėjo tą iškelti aikštėn—pas 
jos giminaitį buvo labai svarbus užsie
nio valstybės šnipas.

Vienas berniukas vasaros metu krū
muose pastebėjo pasislėpusį žmogų. Ar
ti nebuvo nei vieno vyro, jis pašaukė 
moteris. Pribuvo Ona Dyba ir Marė 
Malecis ir areštavo baltagvardietį ofi- 
cierių, kaimyniškos valstybės šnipą.

Kartą Jonas Bičas iš kolchozo “Čer- 
vony Kutok” pamatė ant kelio du rau
donarmiečius—pasienio sargus pilnoje 
jų formoje, su visais ženklais—kaip tik 
savi žmones. Pervedė juos akimis ir puo
lė jam nuožiūra—“raudonarmiečiai” ne- 
siskutę! Jis juos sulaikė. Ištyrus pa
sirodė, kad kitos valstybes šnipai, per
sirengę į pasienio sargų drabužius.

Kartą vienas kolcho^ninkas taipgi su
laikė “raudonarmiečius”, kurių batai 
buvo kitokį. Ištyrus pasirodė—priešai. 
Tokių atsitikimų buvo nemažai.

Slaptai perėjęs sieną šnipas susitiko 
Oną Bobovič iš kolchozo “Piatiletka” ir 
pasiūlė jai pinigų, kąd jam pagelbėtų.

—Nereikia!—sušuko moteris.—Aš so
vietinė moteris! Mane nenupirksi!—Ir

BRIDGEWATER DARBININKŲ KO OPERATYVE DRAUGOVE OVER GLOBE SHOESLietuvių Čeverykų 
Išdirbystė 

Pagarsėjo gaminimu.

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki pilno 
mokslinio supratimo, 30 metų praktikos čeverykų gamyboje.

Pritaikymas OVER GLOBE čeveryky prie mūšy žmonių kojy, ji 
gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojy nuaugimą iičeverykus 
padaro taip, kad jie tinka ant kojy, kaip pirštinė ant rankos.

Žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu 
savo gyvenimo. Todėl kankinimas savęs netin
kamais čeverykais, gadinimas kojų eikvoja žmo
gaus sveikatų.

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX
Nuo $5.00 iki $6.00

. Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE čeverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass

ir atydžiai tėmija,

paėmus už sprando jį pristatė ten, kur 
reikia.

—Trylika parų ėjau, kelias šalis per
ėjau ir niekas niekur nesulaikė, o Sovie
tų žemėje, vos įžengiau, moteris suareš
tavo... Pikta.—Kalbėjo areštuotas.

Nepažįsta sovietinės moters, o paskui 
pyksta. Nežino jie ir to, kad Kišlina pa
mačius rubežių perėjusį “svečią”, pasi
ėmė kirvį ir areštavo jį. Nežino jie to, 
kad jeigu jis bandytų priešintis, tai da
vus signalą, sujustų visi pasienio Sovie
tų gyventojai ir tol nenusiramintų, kol 
priešas nebūtų suimtas.

Pasienio kolchozninkai tankiai pasako
ja ir tai, kaip, jiems išėjus darban su 
traktoriais, kitoje pusėje sienos susiren
ka 
kail/ pribuvę kaimyniškos valstybės pa
sienio sargai muša juos ir vaiko. Kartą 
Sovietų pasienyje, Lenkijoj, sodžiuįe 
Caraskole, susirinko virš 200 valstiečių 
ir nubarė atimti nuo pono žemę, įsteigti 
kolchozą, o poną pasodinti į kalėjimą. 
Juos paakstino prie to ne kokia literatū
ros propaganda, bet Sovietų pusėje kol-1 
chozų gyvenimas ir traktorių motorų 
ūžimas.

—Tas taip, bet štai bus diena, kada 
jūs anoji pusėje užgirsite kriokimą or-t 
laivių motorų tam, kad sunaikinus jūsų 
namus, jūsų kolchozą—sakė Izgajevas.

—Iškilti jie gali, jų motorai gali su
kriokti, bet jau kitas klausimas, kaip jie 
įalės nutūpti,—atsakė Sovietų kolchoz- 
ninkas.

—Taip, bet jūs prie pat sienos, prie pat 
rubežiaus. /

—Tame ir dalykas, gal būti įsigriaus 
pusę versto į mūsų žemę, bet jau neto
liau. Jokia spėka mus neįveiks.

(Bus daugiau)
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Stephen Bredes, Ir.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y. -H

Telephone Evergreen 7-1516

r
SI

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
* f f 1

Telefonas Juniper 5-6776

Telephone: EVergreen 8-9776><

J. GARŠVA 1

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktoriui, 

t t

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; pit- 
samdo automobilius ir karietas 
veeelijoms, krikštynoms ir 

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y. *•

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJASL

LAISNTUOTAS .J ‘
New York ir New Jersey - 

Valstijose
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.'*
306 John Street *”
Hąrrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693-j
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Atsiekė augsią 
laipsnį Amerikos 

Čeverykų Industrijoj
gę-tfir.-..-. - .........................

g/,

Pasisekimas OVER GLOBE čeverykų išdirbė
tų yra dėka jų ilgų metų patyrimui čeverykų 
išdirbimo industrijoje, Brocktono ir kituose .. 
Massachusetts valstijos miestuose. Ši apielinkė 
yra pagarsėjusi savo 75 metų praktika ir augštų

H išvystymu vyriškų čeverykų gamyboje.
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Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

i

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Mūsų įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
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

Augsim ar Nyksim?

Nesigiriu, myliu lie-

kankina-

pragaištingd fašizmo

Minersville, Pa
re-

tie

Arbačiauskas.

Scranton, Pa

(mhMMmMHhHI

lietuviai 
sėdėti ir

viso, šių metų birže-
21 dd., šaukiamas

TAMOŠIUS LISAJUS
Drg. T. Lisajus yra daug dirbęs 

“Laisvei” nuo pat' jos persikėlimo j 
Brooklyną. Jis karštai rėmė nuo
monę, kad “Laisvę” reikia leisti dien
raščiu. Nusitarus leisti “L.” dien
raščiu, draugas Lisajus paskolino 
“Laisvei” $2,000 nusipirkimui antros 
Intertype (raidžių statomos maši
nos). Per keletą, metų drg. Lisajus 
yra buvęs “L.” bendrovės direkto
rium ii’ daug darbavęsis jos labui.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiuo 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesic 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

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

Puslapis šeštas.

Dažnai rle vienam mūsų 
veikėjui, stovinčiam lietuvių 
- ^eypliuc i nių o rganizaci j ų
priešakyj, skverbiasi mintis 
galvon: ar lietuvių revoliu
cinės organizacijos ir atei- 
tyje augš, bujos, kaip jom

mąžės, dils ir pagaliau vi
sai išnyks?

Niekas neginčys, kad Am
erikoj revoliucinės lietuvių 
organizacijos, vadovybėje 
Amerikos Komunistų Parti
jos, sėkmingai augo, bujo
jo. Nepaisant įvairių frak
cinių kovų, kurios viena po 
kitai kildavo ir pasėdavo 
organizacijose daug blogo, 
lietuvių komunistinė sriovė 
pajėgė išleisti du dienraš
čius Laisvę” ir “Vilnį”; 
AmeHkos Lietuvių Darbi
ninku Literatūros Draugija 
taipgi bujoja gražiai, lei
džia knygas ir jau treti me
tai leidžia trimėnesinį žur
nalą J’ fraternalė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
organizacija trumpu laiku 
išbujojo į didelę organizaci
ją ir^leidžia organą “Tiesą” 
—d ui s a v a itinį laikraštį; 
Amerikos Lietuvių Proleta
rų Meno Sąjunga, taipgi di
delė Bailės organizacija, lei
džia Bainas, scenai veikalus. 
Kairioji lietuvių sriovė Am
erikoje turi stiprias kultūri
nes ir politines organizaci-|

mas sudaro didžiumą), ku
lių protokolai, užrašai ve
dami anglų kalboje. Reikia 
pripažint, kad ne visur taip 
yra. Kur buvo stipresnes 
Ateities Žiedo Draugijėlės, 
kur buvo kreipiama dau
giau atydos į jaunimo mo
kinimą lietuvių kalbos, ra

J?

bias pareigas. Bet tas tik 
rodo mūsų jaunimo spartų 
žengimą angliškon dirvon. 
Tas kuždėte kužda į ausį, 
kad dar desėtkas, dvidešimt 
metų, ir mūsų kultūrinės 

' organizacijos ims dusti, ne- 
’ gaudamos jaunų jėgų. Ne- 
’ bus kas vaidina lietuviškai 
’ veikalus, nenorės nei dai

nuoti lietuviškai. Jau dabar 
reiškiasi ta tendencija cho
ruose. Jau dabar dainuo
jama daug angliškų dainų. 
Ilgainiui neišvengiamai tas 
palies ir mūsų spaudą.

Gal kai kas primes mane 
esant lietuvių kalbos pat- 

■ riotu.
tuviškąją kalbą, kaip ir 
kiekvienas sąmoningas dar
bininkas; myliu ir anglų 
kalbą, nes ji yra prigimta 
mano kalba, nors jos nesu
spėjau išmokt vartot, kaip 
reikia; bet už vis labiau my- 

- liu lietuviškąją, nes lietuvių 
organizacijose tenka veikt. 
Kiekviena kalba yra tam, 
kad susikalbėt, todėl ir 
Kompartija deda labai daug 
svarbos, kreipia atydą į kal
binius laikraščius ir organi
zacijas.

Kad mūsų organizacijos 
atsiektų pasibrėžtą tikslą, 
kad jos bujotų ir augtų, bū
tinai reikia joms naujų jau
nų jėgų. Literatinius, vado
vaujančius kadrus dar pa
jėgtume išauklėt, jei tuo 
rimtai susirūpintume.

Mano manymu, Lietuvių 
Darbininkų Susi vienijimo 
pastangos organizuot vai
kučių mokyklėles ir test mo
kinimą lietuvių kalbos ir 
darbininkiško s u p r a t imo 
yra girtinas žingsnis. Prie 
to darbo turėtų prisidėt 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninku Literatūros Draugi
ja, Meno Sąjunga ir mūsų 
spauda ir rimtai susidomėt 
auklėjimu jaunųjų kadrų. 
Jei ių auklėjimu nesusirū
pinsime, ilgainiui, neišven
giamai turėsime nykti kai
po tautinė mažuma.

Pranas.

duodi bosui kyšį, ar nepripili 
jam gerklės su alum ir degti
ne—eik iš darbo. Reiškia dar
bo nėra. Pripylei gerklę, arba 
įspaudei kyšį—turi darbą, vėl 
dirbi 2 savaites ar mėnesį. Nu, 
o tada ir vėl turi būt kyšis. Tai 
bjauriau nereikia. Tačiaus 
daugelis darbininkų tai daro ne 
iš savo noro, bet iš prievartos, 
kad reikia gyventi.

nes ten yra nemažai lietuvių ir 
yra keletas mūs draugų. Ta
čiaus, į kuopos susirinkimus at
silanko labai retai, nes truputį 
tolokai. Gi ten turint kuopą 
ant vietos, ne tik visi lankytų 
susirinkimus, bet ir daugiau 
įtrauktų darbininkų į mūsų ju
dėjimą. Neblogas sumanymas. 
Ką sakot, draugai hydeparkie- 
čiai?

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

ŽOLYNU ARBATA
4

Tai Viskas.
Teko nugirsti iš draugų, kad 

sunkiai serga drg. S. šonas. 
Drg. šonas yra ALDLD 39 kp. 
narys ir “Laisvės” skaitytojas. 
Linkėtina drg. šonui greit pa
sveikimo. Taipgi draugai tu
rėtų sergantį narį atlankyti. Li
gonis randasi savo namuose, 
417 Electric St., Scranton, Pa.

Raginame mūsų skaitytojus 
remti tuos biznierius, ku

rie skelbiasi ‘‘Laisvėj.

Balandžio 21. diena numirė 
Abromaiti enė. Velionė tapo 
palaidota tautinės bažnyčios ka
puose, Chinchilla, Pa. Laidotu
vių apeigomis rūpinosi grabo
rius T. Klimaitis.

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pLtų. 
Teikiam nemokamai vėliaus'os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

Balandžio 26 d. įvyko ALD
LD 39 irLDD 6 kp. bendras su
sirinkimas del apjungimo abie
jų kuopt] į vieną. Tačiaus, su
sirinkimas nebuvo nuoširdus ir 
draugiškas del vienybės taip, 
kaip turėjo būti. Bet gi vieny
bė įvyko, nors ir nesklandžiai 
tas ėjo.

Pirmesniam ALDLD 39 kp. 
susirinkime buvo svarstoma, 
pasiūlyt propoziciją West 
Scrantono dalyj draugams, kad 
ten sutverti kitą ALDLD kp.,

• PR. PAKALNIŠKIS,
ALPMS CB sekretorius ir 

nuolatinis “L.” bendradarbis, 
šybos, ten nėra dalykai 
prasti. Kur nebuvo virš mi
nėtų draugijėlių ir nebuvo 
mokinama lietuvių kalba, 
ten pasireiškia stoka lietu
viškai kalbančio jaunimo.

Per greitas ištautėjimas 
Amerikos lietuviuose suda- 
daro didelį pavojų lietuviš
kajai spaudai ir organizaci
jom.

Apie auklėjimą Amerikos 
lietuvių revoliucinių kadrų, 
politiniai ir kultūriniai, ne 
kartą kalbėjo draugas V. 
Kapsukas ir visa eilė drau
gų, bet tuos svarbius klau
simus nepakankamai sten
giamės realizuoti. Ir tam 
patvirtint yra pakankamai 
faktų. Tas labai aiškiai at
sispindi mūsų spaudoje.

Kas rašo mūsų lietuviš
kiems laikraščiams kores- 

iŠ Lietuvos atvažiuojaį pondencijas, s t r a ipsnius? 
—Suaugę, iš Lietuvos atva

žiavę draugai. Labai mažai 
katras iš jaunuolių bando 
rašyt lietuviškajai spaudai. 
Retkarčiais parašo kores
pondenciją, gal būt, bet pri
sižiūrėjus Literatūros ir 
Meno Skyriui, ten nepaste
bėsi nei vieno. \

Kodėl mūsų anksčiau biD 
vę mokyklėlės neišauklėjo 
literatinių kadrų? Vyriau
siai todėl, kad pradėję mo
kytis lietuvių kalba, jos tai
sykles, nebaigė. Mokinosi 
tol, kol buvo maži. Paaugo 
ir nustojo mokinęsi lietuviš
kai.

Ar jaunimas skaito lietu
višką spaudą? Abejoju. Jie 
turi savo angliškus jaunimo 
skyrius “Laisvėj”, Vilny.]” 
ir “Tiesoj”, ir todėl nereikia 
reikalaut, kad jie skaitvtų 
lietuviškai. Žinoma, angliš
ki skyriai savo ruožtu tarp 
jaunimo atlieka labai svar-

jas. *.
Akyvaizdoje suminėtų 

faktiį) persitikrinam, kad 
mes augame ir stiprėjame, 
todėl* kėlimas klausimo apie 
nykimą mūsų lietuviškosios 
revoliucinės spaudos ir or
ganizacijų, daugelio many
mu, nesąmonė!

Iš kurios gi pusės mums 
gręsią nykimas?

Jeigu mes panagrinėsime 
esamą padėtį Amerikoj, ra- 
Sime,. kad į Jungtines Vals-

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

mažas nuošimtis lič
ių. Delei tos priežasties 

jam lietuviškam judėjime 
reiškė visli pirma nyki- 
atskirų fraternalių or- 

anižacijų, nes į jas negau- 
lama naujų jaunų narių. 
\jegia pasilaikyti tik na- 

eionalės organizacijos ir tai 
ne visos.

Pažvelgus į kultūrines or
acijas, padėtį rasime 
i geresnę. Suaugę ko

lonijų ir mūsų organizaci- 
ą priešakyj stovį draugai 

laidžiai ir pasiryžusiai 
bo per eilę metų ir dabar 

rba, bet jie nepajėgs 
taip dirbti ir todėl 

Umina save: jaunimas— 
mūsų viltis; jaunimas pa
vaduos, 'jis užims veikėjų 
vietas ; jis bus organizacijų 
sekretoriais, organizatoriais 

rf».dais.
Gebai, kad galima susira- 

fint, bet tuščias raminima- 
savęs dažnai neša blėdį. 

nka metai, kiti, dešimts

rys fašizmo pavergti 
mi!

Tad ar sąmoningi 
gali rankas sudėję
nieko apie tai nedaryti? Ne! 
Ir dar sykį ne! Jie tur stoti 
bendru visų Amerikos lietu
vių frontu, pakelti galingą 
protesto balsą prieš smetoni
nę tyronybę, už sugrąžinimą 
pilietinių teisių Lietuvos liau
džiai. Amerikos lietuviai turi 
daryti žingsnius visapusiškai 
remti Lietuvos kovotojus už 
demokratiją, už jų išsilaisvini
mą iš po 
rėžimo.

Del to 
lio 20 ir
Amerikos Lietuvių Kongresas, 
Cleveland, Ohio. O viršminė- 
toj apielinkėj, prisirengimui 
del to kongreso, šaukiama pla
ti konferencija, kuri įvyks š. 
m. gegužės 17 d., 1-mą vai. 
po pietų, Sveeto svetainėj, 
kampas Main ir Lloyd St., 
Shenandoah, Pa.

Šios konf. sušaukimas nu
tarta ALDLD 9-to Apskričio 
konferencijos, ir veikiantysis 
komitetas kviečia visas drau
gijas, visų organizacijų kuo
pas išrinkti kiek galint dele
gatų ir pasiųsti į šią prisiren
gimo konferenciją. Kurie ir 
nepriguli į draugijas, arba ne
būtų išrinkti, vistiek balsą, 
gaus ir galės dalyvauti.

Politinės pakraipos arba 
Ilginiai įsitikinimai šiuose 
giuose neturi kliudyti, nes
reikalai visus lygiai apeina. 
Todėl visi darbuokimės, kel- 
kim tą klausimą savo draugijų 
mitinguose ir kitur. Darykime 
viską, idant tas Amerikos Lie
tuvių Kongresas galėtų at
siekti savo užsibrėžtus tiks
lus.

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

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

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

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulimą 
užeikite j 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” J
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.

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

Atsišaukimas Į Visokias Lietu
vių Draugijas, Kuopas ir Pa
vienius, Del Įvykstančio Ame

rikos Lietuvių Kongreso
Lietuviai darbininkai ir visi, 

kurie neapkenčiate suvaržymą 
žmonių gyvenimo! Atminkim, 
kuomet mes, kurie gyvenom 
po carizmo letena, sakėm—tai 
bjaurus ’despotizmas, mes jo 
labai neapkentėm ir troškom 
kuomet nors pasiliuosuoti. 
Kaip žinom, susidėjus aplin
kybėms, liaudis sukilo ir nu
vertė tą despotą--carą. Nuver
tė ir kerenskinį-buržuazinį rė
žimą. Lietuva nuo to liko ne
priklausoma. Bet tos nepri
klausomos Lietuvos valdymas 
pateko, nors į savųjų, tačiaus 
dar į blogesnes rankas: į bu
vusių caro ištikimų bernų ran
kas, kurie iš karto įvedė daug 
didesnius apsunkinimus, su
varžymus, negu prie caro. 
Ant darbininkų bei valstiečių 
priespauda vis didėjo, jų. būk
lė blogėjo. Pastarieji pradė
jo nerimauti, reikalauti page
rinimų. Vieton to, jie susilau
kė smetonininkų smurtinio 
perversmo, kurie pradėjo val
dyti tik ugnim ir geležia.

Apie tai čia daug kalbėti 
netenka, nes, viena, ne čia tam 
vieta, o antra, jau visuomenė 
gerai žino iš mūsų spaudos, 
per laiškus, bei per ten lankiu
sių, pagyvenusių gyvą žodį. 
Tik tiek reik prisiminti, kad 
jau šiandien smetoninis fašiz
mas Lietuvos liaudį suvaržęs 
gal šimtą kartų bjauriau, ne
gu buvęs Rusijos carizmas. Ir 
taip mūsų tėvai, broliai, sese- tiems patiems mainieriams. Ne- L

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iŠ lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

“Geri laikai grįžta sparčiai” 
—sako vietinė kapitalistinė 
spauda. Bet kur ir kaip? Ant 
“prodžektinių” darbų išrinkdi- 
nėja pavienius ir”mažų šeimynų 
galvas-duondavius ir atleisdinė- 
ja iš darbų. Mainieriai dreba 
ir bėdavoja, kas buš, jei bus 
paskelbtas streikas? Jau ir taip 
skrumnas, mizernas gyvenimas 
dar dirbančių, o ką reiks dary
ti sustreikavus? Kapitalo did- 
lapiai sako: streikas neturi 
įvykti, nes anglies baronai ir 
vėl pūstos rinkos anglis par
duoti, o tada mainos nustos ge
rai dirbti. Tai blofas. Mainos 
mažai dirba ir dabar: tūkstan
čiai mainierių bedarbių eilėse. 
Bet tai užuolankinė agitacija 
už nukirtimą mainieriams al
gų-

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.gelbos vis laukiama ir su- 

nebegalima. Jau ne 
nas išaugo per didelis, iš- 

viršugalvis virš plau- 
o posakis tas pats: kai 
imas suaugs, jis mus 

iavaduoš.
Argi neatėjo jaunimas į 
ūsiį organizacijas ir nepa- 
tdavo nuilsusių veikėjų?

. Atėjo! Jis veikia 
ų organizacijose ir dau

gis jų užėmė knygvedžių, 
etorių vietas. Daugelis 

neblogai rašo lietuviškai 
kalba lietuviškai. Bet jau 

aug turime tokių organi
ne i jų (ypatingai tas reiš- 

i choruose, kur jauni-

M
M

N
M

B

J. BARKUS, 
Laisvės” redakcijos darbinin

kas, korektorius.

Kada mainieriai \ be darbo 
vaikščioja šimtais apie dirban
čias mainas, tai latrams ir ky
šių ėmikams bosams tikra pjū
tis. Čion yra viena kasykla, 
kur bosas keliomis eilėmis par
davinėja tuos pačius darbus ir

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.
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K. Klioris.

TARPTAUTINE APŽVALGA
Praėjo trys mėnesiai 1936 

metų. Tai vienas ketvirtada
lis metų, kuriuos sutikdama ne 
vienos šalies buržuazija prana
šavo pasauliui, būk šie metai 
bus laimingais metais ir pa
saulyj užviešpataus taika ir ra
mybė ir gerbūvio pakėlimas. 
Bet svajonė svajonėmis, o gy
venimas eina savo keliais. 
“Laisvės” puslapiuose jau aš 
turėjau progą pažymėti (da
rant apžvalgą 1935 metams už
sibaigus), kad perspektyvos 
ant geresnės ateities buržuazi
niam pasauliui ir 1936 metais 
labai ir labai spėliotinos. Da
bar mes turime užtektinai da
vinių, kad savo padarytas išva
das dar sykį patikrinti. Svar
biausi šių metų tarptautinės 
politikos įvykiai yra šie: 1) 
Ispanijos revoliucinis judėji
mas, 2) Ispanijos viduj inai
įvykiai, 3) Vokietijos imperia
listiniai žingsniai, 4) Italų ir 
Abisinų besitęsiantis karas. Pa
sistengsiu čia kiek nuodugniau 
apšviesti tų įvykių svarbą.

Ispanijos Revoliucinis 
Judėjimas

Kaip jau mes žinome, liau
dies frontas Ispanijoj įgijo 
puikiausios pergalės parlamen
to rinkimuose 16 vasario 1936 
m. Liaudies fronto partijos už
kariavo išviso 263 mandatus, 
tuomet kaip pirmiau jos turėjo 
tiktai 104. Reakcijinės parti
jos, turėjusios 370 mandatų, 
nuslinko žemyn iki 210. Šitie 
liaudies fronto laimėjimai turi 
didelę reikšmę ne tik Ispanijos 
revoliuciniam judėjimui, bet 
ir tarptautinės revoliucijos jė
gų sutvirtinimo reikšmę visam 
pasaulyj. Draugas Stalinas, 
pasikalbėjime su Roy Howardu,

palietęs dalykų stovį Vokietijoj, 
pasakė, kad “iš šitos fašistinės 
vienpartijinės sistemos nieko 
neišeis. Dalykas tame, kad Vo
kietijoj pasiliko kapitalizmas, 
pasiliko klasės, klasinė kova, 

išsiverš viršun,r). . .kun visvien 
tam skaičiuj ir partijų kovos 
srityj, kurios atstovauja prie
šingas klases, taip pat, kaip iš
siveržė, sakysim, Ispanijoj.”

Paskutinių laikų laimėjimai 
Ispanijoj yra ne kas kitas kaip 
“išsiveržimas viršun” tos kla
sinės kovos, kuri virte virė ir 
tebeverda iki šios dienos.

Reakcionieriai ir fašistai, bū
dami valdžioj, po nuslopinimo 
sukilimo Austrijoj, negalėjo su
laikyti augančios klasinės ko
vos. Laimėjimas rinkimuose 
šių metų pradžioj atidengia 
naują etapą revoliucinio judėji
mo Ispanijoj.

Bet nereikia manyti, kad 
liaudies frontas jau apturėjo 
galutiną laimėjimą ir kad 
priešas visai sutriuškintas.

Beabejo, kad ne. Fašizmas 
ne tik sugebėjo išlaikyti savo 
rankose materialinę bazę—ku
rią jiems sudaro parama stam
biosios pramonės, bankai, 
stambieji dvarininkai—bet fa
šizmas turi dar paramos ir 
masėse, ypatingai dalyje ūki
ninkų. Tokiu būdu, liaudies 
fronto laimėjimas dar nelikvi
davo, neprašalino pavojaus 
fašizmo. Reikia dar didelio 
įtempimo darbo liaudies jėgų, 
kad suvienytomis spėkomis ei
ti toliaus ir galutinai pašalinti 
fašizmo pavojų. Jeigu darbi
ninkų klasė Ispanijoj ir toliaus 
eis keliais dar tvirtesnio suvie
nijimo savo jėgų, tai jos avan
gardinė rolė revoliucijoj pasi-

liks kaipo viena iš svarbiausių 
varomų jėgų proletarinės re
voliucijos išsivystyme.

Įvykiai Japonijoj
26 vasario įvyko ginkluotas 

sukilimas dalies Tokijos ka
rininkų. šitas sukilimas nebu
vo pripuolamas. Jis yra išvada 
tų vidujinių socialinių priešta
ravimų ir klasinės kovos, kuri 
verda paskutiniu laiku Japo
nijoj. Istorinės specifikos iš
sivystymo dėka, kova viduj 
viešpataujančios klasės eina 
tarp kariškos grupės ir pama
tinėmis grupėmis finansinio 
kapitalo už paveldėjimą di
desnės dalies įplaukų, kurias 
sumoka darbo masės.

K a b i n c tas O k a d o-T ak a c h a- 
si stengėsi visą laiką manev
ruoti tarpe tų dviejų grupių, 
kaišiodamas tai vienai, tai ki
tai grupei kompromisus. Bet 
rinkimai į parlamentą 20 sau
sio įnešė žymią suirutę tokia
me dalykų stovyje. Nežiūrint 
tos 

kurią jie skleidė į dešinę ir į 
kairę — rinkimuose 
šistinės grupės gavo 
pralaimėjo smūgį.

Fašistinis blokas 
mažą skaitlių balsų 
vos tris vietas parlamente. Iš 
antros pusės rinkimai parodė 
didelį laimėjimą darbininkų 
grupių. Už socialdemokratų 
kandidatus buvo paduota 650 
tūkst. balsų, 2Į/2 sykius dau
giau, negu 1932.

Susidarius tokiai situacijai, 
būtent žymaus pakairėjimo 
masių ir jų demonstracija 
prieš militarizmą ir fašizmą, 
buvo sutikta kariškių grupės 
kaip tiesioginis pavojus jų ka-

fašistinės

A. TARAŠKA, 
‘L.” redakcijos darbi-buvęs

ninkas, dabar bendradarbis.

ringumo pozicijai, 
tam tikrų pasekmių, 
gali atnešti rinkimų 
tai, fašistinis sparnas,

Bijodami 
kurias 

rezulta-
, ____ , , A raki

Į vadovaujamas, pasistengė pa-f 
keisti dalykų stovį šalyje ir 
pavartojo ginkluotą sukilimą.

Vadovaujanti grupė armi
joj žinojo, kad gyvuoja nema
žas skaitlius konspiratyvių or
ganizacijų, statančių savo tik
slu sukilimą. Matyt, norint 

buvo duo- 
•pirmai pėsti- 
Tokijos garni- 

persikelti į

demagogijos, i
Į išvengti sukilimo, 

visos fa- tas įsakymas 
didžiausį ninku divizijai 

i zono—skubiai
• , ’ M and žu rija, surinko J -

ir gavo \ Tas pagreitino įvykių pasi
reiškimą. Kaip mes žinome, 
sukilėliai užmušė keletą vado
vaujančių valdžios narių ir jų 
pasekėjų, 
skaitlius 
jie laikė 
dienas ir 
rybos sukilėlių su karo vado
vybe, 
įnešė 
eiles, 
kokie
kaip laikysis visa armija. Da-

Nežiūrint nedidelio 
sukilėlių (1,300), 

užimtas įstaigas tris 
visą laiką tęsėsi de-

SO. BOSTON, MASS. .

)

RENGIA A. L. p. MENO SĄJUNGOS II APSKRITYS

Pirmi žingsniai sukilimo 
didelę suirutę į valdžios 
nes niekas dar nežinojo, 

maštabai sukilimo ir

. Putvinskaitė-Balkienė, lyrriška soprano; J. Sukaskas, smuikos solo; Young Russian

SO. BOSTON, MASS. ==

METINIS KONCERTAS
Sekmadienį, Gegužės (May) 3 Dieną

LIETUVIŲ SALĖJ, Kamp. E & Silver Streets, So. Boston, Mass.
PRADŽIA 2 VAU. PO PIETŲ. —ĮŽANGA 40 CENTŲ

Laisvės Choras iš Haverhill

■

Koncerto Programa: V. Putvinskaitė-Balkienė, lyrriška soprano; J. I , ' , —
Dancing Group, po vadovybe Sanya Russakoff; Laisvės Choro vyrų grupė, iš So. Bostono; Worcesterio Aido 

Choras; Gardnerio Jaunimo Choras; Haverhill Laisvės Choras; Lawrence’o Liaudies Choras; So. Bostono 
Laisvės Choras; Norwood© L L. R. Choras; ir Liubsybes Choras, iš Moiltello. Kviečia Komisija.
Po koncerto galesite pasilinksminti apatinėj svetainėj. Bus valgių ir gėrimų. Prašom atsilankyti.

PRANEŠIMAI K KITUR

Komisija.

parašyta sisukite radio ant šios stoties ir iš- 
igirsite gražią programą.

Liet. Radio Corp.

BAR and GRILL

9:30 
stoti

vakare, Liet, svetainėje. Visi na- 
dalyvaukite, nes turim daug la- 
svarbių dalykų apsvarstymui.

O. Turin.

BOSTON^ MASS.
Nedėlioj, 3 d. gegužes, nuo 

ryto iki 10 vai. ryto per radio

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6 kp. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 4 d. gegužės, 7:30 
vai. 
riai 
bai

lis karinės viršūnės irgi pame
tė lygsvarą, antra dalis su 
Arakė ir Madzaki priešakyje 
palaikė sukilėlius. Bet pas su
kilėlius nebuvo aiškios politi
nės programos ir konkrečių 
reikalavimų. Vienas buvo aiš
ku, tai tas, kad jie rengiasi 
sudaryti karinę diktatūrą. Ga- 
lų-gale didesnė dalis generali- 
teto, glaudžiai surišta su val
džios grupėmis, pasiliko loja- 
liška, bijodama, kad “jaunų
jų ’karinihkų” reikalavimai 
prives prie suirutės armijoj ir 
visoj šalyj.

Reikia pažymėti, kad pla
čios masės prie sukilimo atsi
nešė visai bešališkai. Buržua
zija savo didžiumoj atsinešė 
prie sukilimo neigiamai, ir 
kurso puolimas buvo geriau
sias barometras jos ūpo. Ma
sės smulkiosios buržuazijos sa
vo neigiamąja pozicija sukilė
liams parodė savo aktyvumu 
aukų rinkime fondui pageltos WHDH (830 kiL) bus lietuvių radio 
šeimynoms 5 užmuštų polici-programa. Bus sekami dalyviai: 
ninku ir daugelyje pareiškimų!Dan Russel’s orkestrą iš Montello; 
užuojautos šeimynoms užmuš- Montey11Oj ir Vera PutvinSkaitč-Bal- 
tų Tachasi ir Saito (tūkstan-’kus, dainininkė iš Montello. Visi at- 
čiai laiškų buvo ] 
krauju).

Numalšinus sukilimą, valdo
mosios viršūnės norėjo sustip- 
rint savo pozicijas, organizuo
dami valdžios kabinetą su 
“nuosaikia” politika, prieša
kyje su Chirota.

CLEVELAND, OHIO
“Vilnies” šėrininkų, vajininkų ir 

visų laikraščių skaitytojų susirinki
mas įvyks antradienio vakare, dd. 
Lobikių kambariuose, 930 E. 79th St., 
kaip 7:30 vai. Šis susirinkimas tu
rėtų būti skaitlingas ir visi būkime 
laiku, nes turime daug dalykėlių ap
tarimui; “Vilnies” suvažiavimas jau 
čia pat, reikia išrinkti delegatas, pa
siųsti pasveikinimai suvažiavimui ir 
prietam reikia prisirengti prie suvie
nyto Spaudos Pikniko, kuris įvyks 
birželio 7 d. Machutos darže, ant 
Green Rd. Kviečiam atsilankyti kuo 
skaitlingiausiai.

GREAT NECK, N. Y.
L.D.S. 24 kp. mėnesinis susirinki

mas atsibus pirmadienį 4 d. gegu
žės, Sabenko svetainėj, 91 Steamboat 
Rd., 7:30 vai. vakare. Visi nariai da- 

Bet kuomet jyvaukite, nes turim daug svarbių 
sužinojo karinės viršūnės, kad dalykų 
Chirota savo užduotim stato 
valymą armijos, tai šitokia 
naujo kabineto politika buvo 
įkainuota kaip stengimasis pa
kirsti karinės valdžios jėgas. 
Todėl vadovaujantis armijos 
genaralitetas- kategoriškai at
metė sąstatą naujo kabineto lyvaukite. 
Chiroto ir pareikalavo išmes-! 
ti iš valdžios visus liberališ
kus elementus. Toliaus kariš
kiai pareikalavo didelių pini
ginių sumų armijos reikalams laiko susirinkimus ir 
ir paaštrinimo politikos prieš 
SSSR. Sutikęs tokį griežtą nu
sistatymą kariškių, Chirota 
turėjo žymiai nusileisti, kaip 
valdžios programos klausime, 
taip ir valdžios sąstato klausi
me, 
lietas igijo gana reakcijinį vei
dą ir žymiai priklauso nuo 
antisovietinės kariškių politi
kos.

Vokietijos Imperialistiniai 
Žingsniai

Tuoj aus po įvykių Japoni
joj kitoj dalyje žemės kamuo
lio 
ba. 
k ė 
su 
ėmė 
zoną.

į apsvarstymui, taipgi yra 
blankos atėję del Centro Valdybos 
nominacijų.

Puslapis Septintas ;

balių nedėlioj, 3 d. gegužės, LDP 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakartį 
Šokiams grieš gera orkestrą. Įžaųg*x* 
25c. Kviečiam visus skaitlingai at-'"“' 
silankyti, ir linksmai vakarą praleist.

Komisija.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvjrau, 

nedėlioj, 3 d. gegužės, 2 vai. po pjfts J 
tų, po numeriu 17 Ann St. Visi na? 
riai dalyvaukite, nes turim kelėt^' 
svarbių dalykų apsvarstymui. Ypa*v 
tingai kviečiu tuos draugus dalyvaut 
kurie nesenai prisirašė prie organiza-. 
cijos, nes nuo jūs priklauso organižtf-' 
ei jos gerove. Kuo skaitlingiau, tuo^ 
geriau.

W. Zelin.

LAWRENCE, MASS.
Kompartija, ALDLD 37 kp., LDiS 

125 kp. ir Liaudies Choras, bendrai* 
rengia masinį mitingą su programai 
įvyks nedėlioj, 3 d. gegužės, L. U. 
Kliube, 41 Berkeley St., 7 vai. vaka
re. Bus keletas gerų kalbėtojų it1 
didele muzikališka programa, šis 
masinis mitingas, tai yra apvaikščio-. 
jimas pirmos gegužės. Kviečiamas1' 
kiekvienas darbininkas, darbininkė; 
ir jaunimas ypatingai dalyvaut.

U K. Biuras.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF 

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sckmad.; 11-1 dieną 
Tekt Algonquin 4-8294

P. Poodis 33

PATERSON, N. J.

i

(Pabaiga bus)

pasakyti, kuris 
pradės veikti, 
ir Europoj pa

du ugniakuriai

žingsnis nėra pripuola- 
aktas. Jisai buvo rengia- 
ilgą laiką. Ir jeigu Hit- 
padarė šį žingsnį 7 kovo,

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kp. susirinkimas at

sibus pirmadienį, 4 d. gegužės, 8 vai. 
vakare, 735 Fairmount Ave. Visi da-

išvažiavimas. 
Draugai neturinti mašinų del šio iš
važiavimo ateikite pas S. Bakaiiaus- 
ko svetainę, 12 vai. dieną ir draugai 
su mašinomis nuveš pas draugus Stu- 
purus. Komisija.

(103-101)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia makaronų

sprogo imperialistinė bom-
7 kovo Vokietija atsisa- 

nuo Lokamo sutarties ir 
pagelba kariškos jėgos už- 

demilitarizuotą Rheino

A. IJdeikienė.
(104-105)

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD 27 kp. rengia “card party” 

sekmadienį, 3 d. gegužės, 2 vai. po 
pietų, Darbininkų Svetainėje, 53 
Church St., ant antrų lubų. Vis: kvie
čiami dalyvaut, linksmai laiką pra
leist ir tuom pat kartu paremt dar
bininkišką judėjimą.

Komisija.
(103-104)

PHILADELPHIA, PA.
| Del palaikymo Liaudies Namo, tai 
yra, kur lietuviai ir rusai draugai 

• parengimus, 
Rusai draugai rengia keturių scenų 
perstatymą. Pirma sceną—iš vaikų 
gyvenimo Rusijoj, balandžio dienose, 
“penki puikie”; antra—iš kaimiečių 
gyvenimo, “išvažiavimas”; trečia—iš 
pradinio gyvenimo Sovietų Sąjun
gos; ketvirtas—deklamacijos. Paren
gimas prasidės 7 vai. vakare, nede- 

Gąlų-gale Chiroto kabi- lioj 3 d. gegužės, 735 Fairmount Avė. 
Kviečiam visus ateit pamatyt gražų 
lošimą ir kartu paremti draugus už- 
laikyt namus. Įžanga tik 25c.

P. Puodis.

jmnitarizuovą nneniO| ALDLD 84 kp. rengia linksmą ir 
(Lokarno sutartis SU- draugišką išvažiavimą (May Walk), 

darė tarp Vokietijos ir Fran- kuris atsibus nedėlioj, 3 d. gegužės, 
... , v. , . .. pas draugus Stupurus, Little Falls,cijos rubezių taip vadinamą ję. j. rpaj į)US pjrmas tokjs draugiš- 

Rheino zoną, apie 50 kilomet- kas LDD vienybės draugų ir ALDLD 
rų platumo, kurioj Vokietija susivienijusių draugų^ ^išvažiavimas, 
negali laikyti armijos nei tu
rėti karui sustiprintų vietų). 
Tas aktas pilnai patvirtino 
draugo Stalino žodžius, pasa
kytus pasikalbėjime su Roy 
Howardu, kad gyvuoja ir vei
kia du ugniakuriai karo pa
vojaus—Japonijoj ir Vokieti
joj—ir sunku 
iš jų pirmas 
įvykiai Azijoj 
rodė, kad- šie 
pradėjo veikti vienas paskui 
kitą. Beabejo, kad padarytas 
Vokietijos, fašizmo imperialis
tinis 
m as 
mas 
leris 
tai buvo tam tikros tarptauti
nės sąlygos, kurios pavelijo 
pasinaudoti ilgai laukiama 
proga.

Štai, kaip įvertina to įvykio 
parengimą laikraščio “Gaze- 
ta Pblska” korespondentas 
Smargoževskis. Jis rašo: “Pra
dedant Vokietijos kovą už 
garbę ir lygias teises, Hitleris 
statė prieš save du pamatinius 
tikslūs: įgauti liuosybę apsi
ginklavimui ir likviduoti demi- 
litai’izūotą zoną. Laisvę apsi
ginklavimui jis grąžino sau 16 
kovo 1985 metais.

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 
valgius lietuviško ir ame

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

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės."
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krad-,,, 
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi-į-' 
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemoprhoidų 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 liga?, , 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos . 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokių' 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi-».. 
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas. ‘
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų įleidimai. Z
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— rd
110 Eas! 16 St, N. V. ■
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. 1

MES KALBAM L1ETUVIŠKAL

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

, ■ .t-. ■
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Puslapis Aštuntas Penktadien., Geguž. 1, 1936
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

* grano S ■

Bank by Mai! WRITE FOR BOOKLET

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 DERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p.

Tel. Evergreen 8-8707

Pirmoji Gegužes-Mūsy Diena Olga Kreivėniutė Palaidota 
Antradienį

Kad Tik Mano Noras 
Išsipildytų

Pirmoji Gegužės, tai yra 
mūsų diena, darbo liaudies 
šventė, diena kovos už darbo 
Žmonių reikalus. Pirmos Ge
gužės šventė per desėtkus me
tų buvo iškilmingai sutikta. 
Darbo liaudis per motų eiles 
vedė smarkią kovą su valdan
čiąja klase už Pirmos Gegužės 
ŠVentę ir tik kovos keliu ji bu
vo atsiekta.

do Choras ir jo Aidbalsiai 
(sekstetas iš parinktinių bal
su). Vadovaujant B. L. Šali- 
naitei. Po programos bus šo
kiai prie G. Kazakevičiaus 
Radio Orkestros.

Kiekvieno lietuvio-vės pa
reiga dalyvauti Pirmos Gegu
žes apvaikščiojime — parade 
ir atskirame lietuvių masinia
me mitinge, kur bus proga iš-

Antradienį, Alyvų Kapinė
se, palaidota draugų Kreivėnų 
dukrelė—Olga. Laidotuvėmis 
rūpinosi graborius Levandaus- 
kas. Kapinyne, laidojant, pra- 
kalbėlę pasakė R. 
Laidotuvėse dalyvavo 
būrys velionės ir dd.
nų giminių, draugų ir priete- 
lių. ‘

Mizara. 
gerokas 
Kreivė-

Rep.

Ko aš labiausiai geidžiu, 
tai sulaukti sveikas sekmadie
nio vakaro, kad galėčiau iš
girsti tas dailės spėkas, kurios 
dalyvaus lietuvių ir ukrainų 
organizacijų parengime, 101 
Grand St., gegužės. 3-čią.

Kaip pamisimu apie man
dolinų orkestrą, kuri ten 
skambins ir dainuos sykiu, tai 
va, rodos, klausyčiau, klausy
čiau ir niekuomet neatsibostų. 
O dar du chorai, Aidas ir Uk
rainų, kurį galima prilyginti 
prie profesionalio choro, ten

dainuos. Apart to bus solis
tų, duetų, ukrainų liaudies šo
kikai. • !

žodžiu sakant ir tą viską ži
nant, tai ( mane ima neramu
mas, kad tik greičiau galėčiau 
tą viską girdėti ir matyti. i

Dar va ką aš norėčiau pasa
kyt savo geriem prieteliam, o' 
aš jų turiu keletą šimtų Broo
klyne, nepraleiskite šios pro-1 
gos; kurie atsilankysite, 
būsit dėkingi man už šią 
nią. Įžanga labai pigi, 
40 centų, o išgirsit vertės, 
kyčiau, apie porą dolerių.

P. Geradas.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

tai

ti k 
sa-

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS

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

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

Tel. Mansfield 6-8787

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

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Kaip Eina Bendro Fronto Reikalai
Tarp Brooklyno Lietuvių Kriaučių

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

Kriaučių Lygos Atsakymas j Kriaučių Apsigynimo Sąjungos 
Pasiūlytas Sąlygas Suda rymui Bendro Fronto

J. BUIVYDAS.

VYTAUTAS ZABLACKAS, 
“Laisves” Jaunimo Skyriaus 
red'aktorius, kalbės apie jauni
mo reikalus lietuvių masinia
me susirinkime Pirmos Gegu
žės vakara. Piliečiu Kliube.

Šiandien ne tas, kas buvo '■ 
eilė metų atgal, kuomet Pir
moji Gegužės Diena buvo 
švenčiama pavienių draugų ir 
mažų grupelių, šiandien šim
tai tūkstančių darbo žmonių 
švęs Pirmąją Gegužės. Tik 
New Yorko mieste maršuos 
apie ketvirtadalis miliono di
džiausiame iki šiol

B. L. ŠALINAITĖ, 
kompozitorė, diriguos 
ir Aidbalsiams lietuvių 
ge Pirmą Gegužės.
girsti žinių iš Pirmos Gegužės 
istorijos ir pasilinksminti po 
maršavimo.

Aidui 
mitin

N. P.
Gegužines Rengimo Komiteto 

Narys.

Konferencija Lietuvių
Kongreso Klausimu

Įvyks 3 Gegužės

šiuomi primenam visiems 
Bendro j delegatams, išrinktiems nuo 

Fronto parade. Mes, lietuviai, organizacijų į Brooklyno ir 
irgi turime neatsilikti. i apylinkės konferenciją Ame-

Kur Susirinkti? ;ril;os Lietuvių Kongreso klau-
čimu, jog konferencija įvyks 

d. gegužės, 
Pirmą Amerikos Lietuvių Piliečių 

valandą Kliube, 80 Union Avė., Broo- 
l^fto, prie Lietuvių Amerikos klyn, N. Y. Pradžia 10 vai. 
Piliečių Kliubo, 80 Union j ryt0. Visi delegatai prašomi 
Avė., Brooklyne. Iš čia sykiu ; būti laiku, 
vyksime į paradą. 1

Nespėjusieji pribūti 
kliubą, važiuokite

* Eisiantieji paradan lietuviai sekmadienį, 
stisirinkite šiandien, 
IJieną Gegužės, 10

(Pradžia aprašymo K. V. Ly
gos barimosi bendro fronto 
reikalais su K. A. Sąjunga til
po “Laisvėje” 29 ir 30 bal. lai
dose.—Red.)

Antrasis pateiktas reikala
vimas yra tokis: “Turi būti 
atsteigta senoji skyriaus virši
ninku rinkimų tvarka.” t c

Aišku, kad mūsų abidvi gru
pės tik turi teises susitarusios 
įnešti į kriaučių 54 skyriaus 
susirinkimą, kad tą tvarką, 
kokia ji yra dabar, pakeistų 
pats lokalas savo susirinkime, 
o ne mes jau iškalno nusaky
me lokalui, kaip jis turi savo 
viršininkus rinkti./Tai viena. 
O antra, jūs nepasakote, ką, 
jūsų nuomone, reiktų keisti? 
Tiesa, iki 1921 metų, mūsų lo
kalas neturėjo išrinktiems vir
šininkams aprubežiavimo lai
ko, taip kaip dabar kad turi. 
Pirma rinkdavo kas metas ir 
tie buvę viršininkai galėdavo 
priimti kandidatūrą ir ant to
liau. Dabar to negali, nes iš
buvęs viršininkas du metus, 
trečio termino negali kandida-

duoti, toks yra lokalo pada
rytas tarimas. Mes tuo klau
simu sutiktume su jumis, jei
gu tatai reikštų pakeitimą to 
aprubežiavimo. O gal jūs ką 
kitą mintyje turite, prašom 
duoti platesnį paaiškinimą?

Trečias jūsų, draugai, rei
kalavimas, kad: “Skyriaus 
valdyba turi būti nominuota ir 
renkama unijos susirinkime, o 
ne kokioj frakcijoj, kaip iki 
šiblikad būdavo.”

Labai paprastai. Paimkite 
telefoną ir pašaukite Stagg 2- 
8662, ir paprašykite, kad Radio 
Voice of Lithuanians vedėjas 
Jonas Valaitis pas jus ateitų. 
Jei patogu, galite patys užeiti 
į jo raštinę 560 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., prie Lietuvių 
Muzikos Krautuvės, ir susitar
kite, kad jis Jūsų biznį, pra
nešimus paskelbtų per radio jo 
žinomu, teikiančiu rezultatus 
būdu. Jis* yra skelbimų eksper
tas ir skelbimai

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Kurios organizacijos del lai^ 
pas ko stokos negalėjo išrinkti at

tiestai į i stovus, tai tokių organizacijų 
New Yorką ir sustokite ant! valdybų nariai kviečiami da- 
McDougal St., tarp Bleccker 
ir Houston Sts. Maršavimo ei
lėj lietuvių vieta yra po nu
meriu 104, po raide L. Vieta 
randasi netoli Washington 
Square. Iš ten bus m aršu o ja
ma įvairiomis gatvėmis ir, da
inai, 5th Avė. Maršavimas 

, ■ baigsis atėjus j Union Square.

Lietuviai Turės Prakalbas, 
■ - Koncertą Ir Šokius 

Po Maršavimo

lyvauti. Jeigu valdybų na
riai patys negali dalyvauti, tai 
į savo vietą gali paskirti bile 
savo organizacijos narį. Kon- 
ferencijon renkama vienas at
stovas nuo organizacijos ir 
vienas nuo kiekvienų 25 na
rių.

Laikino Komiteto Sekreto
rius,

Brooklyno Tautininkai 
Pradėjo Tarp Savęs 

Labiau Peštis

Aišku, jeigu mes, abidvi 
pusės, sutiksime likviduoti 
vieną kitai griežtai priešingas 
organizuotas grupes, pasinai
kins ir tas nominavimas ir pri- 
rengimas tų kandidatų į loka
lo viršininkus. Mat, jūs savo 
pareiškime .nepasakote, ar 
griežtai pasiryžę likviduoti 
savo organizaciją, kaipo to
kią, ar dar ją laikyti. Jūs ma
note, tik nešaukti tų organi
zacijų susirinkimų prieš loka
lo susirinkimą. Tas mums 
duoda manyti, kad pas jumis 
yra nuomonė pasilaikyti orga
nizaciją, tik pakeisti savo or
ganizacijos susirinkimų laiko 
laikymą. Kas bus do 
mas, ar nominuosime
viršininkus pradžioje mėnesio, 
ar pabaigoj ? Kada pasinai
kintų abidvi organizuotos gru
pės, tada ir tokis klausimas 
pats per save pranyksta. O 
kad tikrai jį išdildytį, tai mes 
viršuj jau pasisakėme už įkūr 
rimą tokio komiteto, kad jis 
įsigyvenusį nuo 1922 metų 
paprotį galutinai išdildytų.

(Tąsa bus)

suteiks naudą.
Jono Valaičio 

radio kląusyki
te rytais 10 :- 
30, tuo pat lai
ku vienintelė 
programa kas
dien be šešta

dienių ir sekmadienių, 5 kar
tus per savaitę! Padarysit 
nį!

biz-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas įvyks • 
pirmadienį, 4 <1. gegužes, “Laisvės” 
raštinėje, 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug ; 
svarbių dalykų apsvarstymui.

(103-104)

PARDAVIMAI
Parsiduoda dining room setas, 9 

kavalkų, visai geram stovyje. aKina 
$25.00. Galite matyt bile laiku. Pirk
ti tegalite vakare nuo 6 valandos. 
Atsišaukite sekamai: J. Kazlauskas, 
538 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(104-106)
skirtu- 
lokalo U

* Sugrįžę iš parado, lietuviai 
,Aturės masinį susirinkimą 7 vai.

vakaro, Liet. Am. Pil. Kliubo 
svetainėje, 80 Union Avė., 
Brooklyn. Bus prakalbos, mu- 
zakalė programa ir šokiai.

Prakalbas sakys jaunuolis 
Vytautas Zablackas, “Lais
ve*” Jaunimo Skyriaus redak- 

k .? torius, ir R. Mizara, “Laisvės” 
V redaktorius.
r “^Pro^ramą pildys didysis Ai-

ko- 
ku- 
del 
pa-

/ Koncertas ir Balius
Rengia

Ukrainiečių ir Lietuvių
Organizacijos

Darb.

. Sek., Gegužės (May) 3,1936
'‘Ukrainiečių Svetainėje

101 Grand St. Brooklyn

Šokiai prie geros orkestros.
Įvairi ir Puiki Programa 

įžanga 40c. Pradžia 7 v. v.

J. Siurba,
419 Lorimer St. 

Brooklyn, N. Y.
P. S. Tūli asmenys paskelbė 

“Naujojoj Gadynėj” labai pik
tą raštą, atkreiptą prieš 
munistus ir kitus žmones, 
rie nuoširdžiai darbuojasi 
konferencijos ir kongreso
sisekimo. Aš, kaipo Laikino 
Komiteto Sekretorius, noriu 
pasakyti, kad tame jų rašte 
nėra nė krislelio tiesos. Tai 
yra tų žmonių sauvalingas žy
gis pakenkti konferencijai ir 
kongresui. Jie netgi grūmoja 
suskaldyti pačią konferenciją.

Mes raginame organizacijų 
bei draugijų delegatus skait
lingai dalyvauti šioj konferen
cijoj. Jūs patys sudarysite 
konferenciją, vesite jos reika
lus ir išrisite visus klausimus, 
kurie joje kils. Mums reikia 
sklandaus ir solidaringo dar
bo. Tie, kurie panašius parei
škimus leidžia, koks tilpo “N. 
G.”, pasitarnauja ne kam ki
tam, kaip toms spėkoms, prieš 
kurias ši konferencija ir kon
gresas yra šaukiama. I •

J. Siurba.

Pereito penktadienio vakarą 
įvyko ščyrųjų tautininkų, ku
rie rengiasi išleisti naują laik
raštį, susirinkimas pas Povi- 
lanską. Nauj'ai organizuojamo 
laikraščio pirmininkas Segys 
atsinešė į tą susirinkimą jam 
parašytą grasinantį laišką nuo 
“Vienybės” redaktoriaus Tys- 
liavos. Tame laiške Tysliava 
kaltina Segį, būk Segys labai 
ižeidęs Tysliavos poetiškus 
jausmus, išplepėdamas visiems 
apie Tysliavos įvykius su Pilė
nu.

Segys sakęs tame susirinki
me, kad Tysliava Segį net ’teis
mu grasinęs, jeigu Segys to vi
so viešai neatšauksiąs. Tyslia
va sakęs, kad jis ir liudininku 
turįs vieną degtinės pardavėją, 
kuris būk girdėjęs, kad Segys 
Tysliava apšmeižęs jo su Pilė
nu įvykyje.

Bet kada Segys pasitarė su 
ten susirinkusiais saviškiais, 
tai jie patarė jam nueit pas 
vieną lietuvišką advokatą. Se- 
giui išaiškinus tą visą dalyką, 
advokatas jį suraminęs, sakyda
mas, kad ką Segys pasakojęs 
apie Tysliavos su Pilėnu įvykį, 
viskas buvę teisybė, tad advo
katas pataręs Segiui nesibijoti 
to Tysliavos teismu grąsinimo.

Kuo tas viskas užsibaigs, tai 
nežinia. Veikiausia, kad Tys
liava nori tik pakenkti organi
zuojamam ščyrųjų tautininkų 
laikraščiui. -Rep.

Parsiduoda grocernė ir “ice cream” 
'storas. Vieta gera del biznio ir ga
lima geras pragyvenimas padaryti. 
Randasi po numeriu 369 Avė A, 
Bayonne, N. J. arti 15th St., arba 
šaukite telefonu Bayonne 3-7977.

. (104-105)

- REIKALAVIMAI
REIKALINGA džanitorius, apžiūrėt 
6 šeimynų namo, ant 79 Irving Ave., 
Brooklyn, N. Y. Atsišaukite ant šio 
antrašo: Charles Mankus, 416 Him- 
rod Street, Brooklyn, New York.

(102-104)

Draugus Depsus Apiplėšė

Trečiadienio vakarą, 8 vai., 
dd. Depsų krautuvėlėn, kampas 
Union Ave. ii: Scholes St., 
Brooklyne, atėjo jauni, gražiai 
apsitaisę vyrukai ir paliepė: 
“Rankas augštyn!” Drg. Dep- 
sas iš karto manęs, kad jaunie
ji juokauja, .bet atstatytas 
prieš akis revolveris greit įti
kino, kad čia tikri plėšikai.

Jie nuvarė d. Depsą ir buvu
sį kostumerį toiletan, iškrėtė 
kišenius ir iš kostumerio atėmė 
apie $6. Iš d. Depso kišenių ir 
iš registerio išėmė >$60 su virš 
čekiais ir $50 su virš pinigais. 
Po to dar, grasindami, reikala
vo daugiau. Jam išsiaiškinus, 
kad kiti randasi pas žmoną, ku
ri tuo laiku buvo išėjusi, užda
rė d. Depsą su kostumeriu toi- 
lete ir išdūmė. Pakol jiedu iš
silaužė ir pribuvo policija, plė
šikai jau buvo prasišalinę, jų 
nepagavo.

Buvusi tuo laiku kambariuo
se duktė Albina nepajuto, kad 
eina plėšimas. Rep.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

tis labai pigiai. Puiki vieta 
ir gerai išdirbtas biznis. Ga
lima’geras pelnas ir pragy
venimas pasidaryti. Visai 
mažai reikia “cash”: arba 
galima mainyti ir farmą— 
gera proga del farmerio. 
Priežastis pardavimo—savi
ninkas serga. Apsišaukite po 
sekamu antrašu:

Mrs. Anna Podžiunas, 
354 Highland Ave.,

Kearny, N. J.
(100-130)

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

38 Park Row, opposite City Hal! 
NEW YORK, N. Y. 

Rooms 405-8-7
Equitable Service Bureau

MĘTUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

J *iw i cl&už u&ii t tiz***. A’? iv s • M

či: i <

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

Šokiai ir 
Muzika 

Sukatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus
lietuvišką kabaretą, kur

473

Norėdami pasilinksminti, eikite i lietuvišką kabaretą, kur 
sueina inteligentiškiausia publika.

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.

Šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
Grand Street Brooklyn, N. Y.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

8-tą d. May, Stanislovas Misiūnas duos savo varduvių dienoj parę. 
Bus muzika, dainų ir sceniškų šokių programa. Kviečia visus 

dalyvauti savo varduvėse.

lietuvių Likerių
Krautuvė

Degtines, vynai, šampa* 
nai, koniakai ir Lietuvos 

valstybinę pirkite pas

XAVERA STRUMSKI
Tai vienatine Lietuvių likerių 
krautuve Brooklyne, vadinama

Republic Liqdor Store'
431 Grand Street

Brooklyn, N. Y.
Arti Keap Street

Tel. Evergreen 7-2089

Petras Prasauskas
Budvonią 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai {taisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit. v

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.

•J




