
KRISLAI 
‘Priekalo” Skleidimas. 
Europiečių Literatūros 

Neatgabenimas. 
Kieno Paveikslai? 
Prūseikos “Gadyne” 

—“Vadas.”
Kur Lumbis su Gilinanti 

Kur Kiti?
Rašo St. Jasilionis.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik " 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Pasak d. Užkalnio, Amerikos J No. 98 
lietuvių kolonijose “Priekalas” i - 

. . 4 I “turi vos apie 40 metimų prenu- | 
meratorių. Sudėjus ir pavienių ■ 
numerių skeidėjus — siunčia
ma apie 300 kopijų. Tai labai 
maža.

Gauti “Priekalui” 
prenumeratorių— nėra 
Išlaidos nedidelės — tik vienas 
doleris. Jei tokis nedidelis Bing- . ' 
hamtonas turi 10 prenumerato- 1 • 
rių, tai didesnieji miestai gali 1 
turėti pų daug daugiau. Tik 
reikia t “Priekalo” skleidimo 

•f 

klausimą paimti dienotvarkių.

metinį 
sunku.
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Kaune Slapta Teisia MASKVOJ ATSIDARĖ GRAŽIAUSIAS Geltoni Vadai Nuvijo
d. Šochotą ir Komo, 
dait ę. - Protestuokim!

POŽEMIMSGELŽKELISPASAULYJ Su policija 65
YF:T_A_. — Balandžio slais, ir kiekviena vis skir- 1**1 AMASKVA.

23 d. atsidarė požeminis 
miesto gelžkelis 7 ir pusės 
amerikoniškų mylių ilgio.

PARYŽIUS. — Tarptau- Lietuvos konsulas Rygoje ,Tą dieną 150,000 darbininkų 
tinę Advokatų Sąjunga pra-1 jam tedavė leidimą perva- {r darbininkių gavo pasus 
neša, kad balandžio (April) .žinoti per Lietuvą tiktai su veltui juom važiuoti. Va- 

|15 d. prasidėjo kariškas tei-.ta sąlyga, kad jis kelionėje žiavo ir pats drg. J. Stali- 
J smas Kaune prieš šochotą ir niekur nestapteles Lietuvo- 
mokytoją Komodaitę, vadus je; ir jam nebuvo leista nei 

gija stengsis apsimainyti lite-1 Tarptautines Darbi ninku iš traukinio išeiti.

tingai.
Požeminis gelžkelis pra

dėtas ir užbaigtas rekordi-
Darbininkų Atstovus

P I T T S B URGH, Pa. —l Atmestieji delegatai da« 
ilnyiifirym OQ zl n rl n rm * 1 1 • i i n • •

niai greitu laiku, per dvejus „ , V ,JJį \ ~I, ueiegauu už
metus, nors darbas buvo ne- Ba]?n<?z 0 23od-. atsidarė su- bar laiko savo konferenciją
iuvvuu,-------------- ------------- ------------ ------- • ---------------

paprastai painus —reikėjo važiavimas Sąjungos Gele

Nežiūrint tų kadaise pareikš- i 
tų žodžių, jog Literatūros Drau- 
Į, ___„ . __
ratūra su europiečiais, tokie Raudonosios Pagelbos Lie- 
svarbūs leidiniai, kaip V. ža-ituvoje. Jiedu yra kaltina- 
lionio eilių rinkinys “Audringo-' mi, būk nužudę slaptos po- 
sios Jėgos,” ‘‘Lietuvių Literatu- licijos, žvalgybos šnipą Glik- 
ros Chrestomatija-’ (išleista • maną; bet Smetonos valdžia 
Minske) amerikiečiuose nėra neturi nei mažiausio įrody- [Komodaitę ir Šochotą 
skleidžiama. Kodėl? Į tai turė
tų atsakyti ar Literatūros Drau-: 
gijos (ALDLD) komitetas, ar-' kaitei 
ba “Laisvės” administracija.

Almanchas “Po raudona vė-1 
liava,” gavęs geros kritikos So- 1 
vietų Sąjungos drauguose, irgi 
labai būtų vertas pamatyti ir 
pasiskaityti amerikiečiams.

Paskubino Teismą, kad Ne- 
paspėtų Advokatai 

Užsienių
Nuo seniau teismas

is

prieš 
_______ t „ _____ c buvo 

i1?0’ kadjicdu būtų tatai pa-paskirtas prasidėt gegužės 
mėnesį šiemet. Bet paskuti
niu laiku Smetonos “teisda- 
riai” staiga ėmė ir atkėlė

,---,---- j------ ---- - r,
darę. To nežiūrint, Komo-!

ir šochotui gręsia' 
i mirties • bausme arba amži 
na katorga, kaipo klasi
niams darbininkų veikė
jams.

Visos darbininkų organi-' 
zacijos, visi fašizmo priešai ’ 
turi tuojaus mušti protesto1 
telegramas Kaiman, protes- Išoehoto advokatui Kaune 
tuoti prieš tą teismišką su
moksią ir reikalauti, kad 
tuojaus paliuosuotų šocho- 
tą ir Komodaitę. Adresuot 
reikia šitaip: Lithuania, 
Kariuomenes Teismas, Kau
nas.

Priekabė Kratoms ir 
Areštams

Viršminėtas šninas .buvo 
nežinia keno nužudytas 1934 

- ’ ■ ' ‘ i. m. kovo mėnesį; ta priekabe
\ - J” "paskelbtą pasinaudodama, žvalgyba 

vadovybę” seka tautinė, kleri- i pradėjo begalines kratas 
pas pažangius darbininkus

Kiekvienas šių metų “Prieka- i 
lo” viršelis yra papuoštas pa
veikslais. Bet nėra parašų, kie
no paveikslas. Pirmame nume
ry, rodos, Kuibiševo paveikslas, 
trečiame — Kapsuko. Bet daug į 
geriau būtų, jei ten pat būtų ir 
pasakyta, keno paveikslas.

Prūseikos “Gadynė” kai kam 
yra “vadas.” Ji jau senai atsi
liepė apie šaukiamo Visuotino 
Suvažiavimo sumanymą, jog jis 
būsiąs toks, kuriame komunis
tai seimavos patys su savim. 
Dabar tą “Gadynės”

kalinė ir “socialistinė” spauda. 
Jie — prieš suvažiavimą.

Tačiau, momento svarba ir 
tinkamas draugų veikimas ko
lonijose rodo ką kitą. Rodo, kad 
minių pritarimas suvažiavimui 
yra didesnis, negu kas tikėjosi.

, m

Oddfellows Hall svetainėje. 
Čia išdirbtus savo reikalavi
mus jie bandys dar persta-, 
tyti unijos suvažiavimui. Jie 
per savo įgaliotinį Clarence 

i Irwin išleido pareiškimą, 
'kur pasmerkia hitlerišką

*. * - j . - ižies, Plieno ir Cinos Darbi-riaustisper vandemu pa-lninįų> Bet tos sąjungos srmvusj sme j. Beveik vi- (unijos) identa*J Mike 
są darbą atliko darbininkai Ti?hJe ? kĮtį augšti viršinjn.

kai pasišaukė policiją prieš,
"" kairesnius eilinių narių de-1 

jiius ir is savų t ip užkįrto k u į'Ti
Nors buvo vienas kitas ’ ifnkiprm? L ° takUKą. Jie taip 

j šaulyje.” Jo platformos pla- anglas-amerikonas patari- Agatams pat atsišaukia į visus Dai^j
o i n c liiKna nurrotnc n'v’ovioi vnn irir'/iniovinci tnnioiic vicoc i °

nas ir kiti Sovietų vadai.
New Yorko “Times” ko

respondentas Harold Denny ir darbininkės liuosu laiku, 
rašo, kad Maskvos požemi-( Viskas padaryta savomis 
nis gelžkelis “yra be palygi- spėkomis ir iš savų medžia- 
nimo gražiausias visame pa- *gų. i,un«

ž

v. . . v, v. . . v. . . v. . teisėtai išrink-cios, lubos augstos, gražiai m o inžinierius, tarnaus visas 'tigms nuo vįr§ lokalų, iš
T~> 1 i * * 11. 'prieš Tighe’o sauvališkumą,
Baltimores, Gaiy ir kt. ^dresuodami; A. A. Execu*

suvėstos ir įvairiomis figū-' darbas buvo pamatiniai su- 
romis pagražintos. Sienos ir planuotas sovietinių inžinie- 
pilioriai padengti įvairia- rių.
spalviais marmurais iš Ura
lu kalnų; laiptai platūs su rymas supuolė su didžiomis

Federacijos narius, kad sių
stu protesto telegramas

Požeminio gelžkelio atida- i?U0?- ateinančius tive Board, 500 S. Main St.,
1 ozemimo gelzkeho atida } U]?1JOS ce?trą pasltlko rai- [West End ’ Pittsburgh, Pa.,

, . J. ! ! 1 ’ -• - .- r /v,., _ .- .. w. .. ta ir pėsčia policija, motor-teismo dieną kur kas anks- marmuro grotomis. Stotys iškilmėmis apvaiksciojimo cįknniai policininkai ir pe
čiau. Tą padare, idant nega- papuoštos įvairiais didžiais 65 metų sukaktuvių nuo kcįįos detektyvai
lėtų iš užsienių atvykti gy
nė j ai-advokatai. Tarptauti
nė Advokatų Sąjunga, ta- 
čiaus, siunčia Komodaites ir

svarbios. medžiagos, kuri 
jam pagelbės ginti kaltina
muosius.

proletarinių artistų paveik- Lenino gimimo dienos.

LIETUVOS ŽINIOS
i Minimus lokalus Tighe su
spendavo už tai, kad jie lai
kė savo apylinkių konferen
cijas, kuriose nutarė, kad

ir Wm. Green’ui, Darbo Fe
deracijos prezidentui, Wa
shington, D.C.

Suspenduotų lokalų dele
gatai Pittsburghe buvo at
sikreipė į teismą; reikalavo,

Chinijos Studentai Yra 
Verčiami Karininkais

NANKING. — Fašistinis,' 
Chinijos diktatorius Chiang 
Kai-shek įsakė, kad visose i 
vidurinėse ir augštosiose. 
mokyklose visi studentai bū
tų bent vienus metus stro
piai mokinami kariško ama- 

' to. ’

4 Metai Sunkiųjų Darbų 
Kalėjimo už Kom. 

Veikimą
KAUNAS. — “Lietuvos Ai

atsidėjusi tiria, kas tą siuntą 
pasisavino: ar Kauno pašte, 
ar Virbalyje, ar kur pakelėje.

Idas” praneša, kad “balandžio 6 
d. kariuomenės teismas prie už- 
idarų durų, nagrinėjo Kunicko 
Viktoro bylą, kaltinto už komu
nistinį veikimą ir pripažino vi
sais pateiktais kaltinimais kal
tu.

“Galutinoje išvadoje teismas 
Kunicką Viktorą nubaudė 4 me-

j vyriausia unijos valdyba tu-1 kad išduotų indžionkšiną 

darbininkus į šią unija, pri- Fintų jo padarytus suspen* . 
klausančią Amerikos Darbo davimus. Bet teismo ponai, 
Federacijai. Jie reikalavo veikdami išvien su Plieno ; 
vienyti darbininkų spėkas, o Trustu, palaikė Tighe’o PU“ v, 
ne laukan mėtyti, kaip da- sę ir atmetė kovingų loka- 
ro Tighe mašina. Ilų reikalavimą.

ri organizuot visus metalo prieš Tighe ir tuomi panai

Tokių mokyklų Chini-itais sunkiųjų darbų kalėjimo. 
į>ei tarnautojus ir daugelį joj yra 1,440. Be to, susiaurintos teisės.”
areštavo, tarn jų ir šocho- 
tą ir Komodaitę.

Dd. Lumbio ir Gilmano pie
šinių pasigedo daug kas. Apie 
juos prisiminta ir pereitame 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
me. Kodėl tie du draugai nebe
sirodo? Pasiaiškinimas laukti
nas, jei ne piešiniais, tai bent 
žodžiais.

O kas su jaunuoliais — ar jie 
negali pasirodyti savais pieši
niais mūsų spaudoj? Kai kas jų L. . 
buvo pasirodyta angliškuose siai dienai, 
skyriuose. Bet to neužtenka.

-T“) • • « M J • • . , Francijoj Paimta ArmijonPasitaikė taip, jog Socho- į «iz v •>
tas gyveno tame pačiame ' 120,000 Karo Vaiką 
name kaip'ir našautas žval- ' PARYŽIUS. — Užvakar 
gvbininkas Glikmanas. Ne-1 į Franci jos armiją paimta 
žinodamas, kas do naukštis, 120,000 jaunuolių, kurie gi- 
Ghkmanas buvo, Šochotas mė like pasaulinio karo, 
nuėjo i ligoninę pasiteirauti 
apie Glikmano sveikata kai
no savo kaimyno. Del to 
Šochotas liko tuojau suim
tas ir įkalintas kaip žmog
žudys! Jokio kito “įrody
mo” prieš Šochotą fašistai j kiekvienam, kas tik apsives 

i negali išgalvoti dar ir po velykų dienoj. Todėl tą die
ną Romoj apsivedė 4,412 

Teisme prieš Komodaite jaunų vyrų ir moterų. Lira

Dabar Francūzų armija tu
ri 420,000 vyrų.

Masinės Italy Vedybos
ROMA. — Fašistų partija 

pažadėjo po 600 lirų dovanų

Reikėtų tąja meno šaka Įeiti ir ,yra pastatytas ją. kaltinti yra 8 centai ir trečdalis,
i. lietuviškon politikom

. Ką, būtent, Kunickis veikė, 
nėra skelbiama.

Karo “žaidimai”
KAUNAS. — Fašistų laikraš

tis “Lietuvos Aidas” rašo, kad 
“prasidėjo karo žaidimai, ku
riuose dalyvauja divizijų vadai, 
ginklų viršininkai ir pulkų va
dai. ...žaidimai truks kelias 
dienas.”

Tai yra kariški manevrai, bet 
juos vadina “žaidimais.”

Pasikorė Pabėgėlis iš 
' ' ’ Vokietijos

Šiauliai. — Varpo gatvėj 16 j ’
Nr. prie žydų skaityklos patai- STREIKAS TOLEDO 
pos pasikorė žydų tautybes pi- ninniMIMVIT
lietis Martin Kurt, 40 metų j AulU. UAKdHNINKŲ 
amžiaus. Jis atvyko Lietuvon
iš Vokietijos su sienai pereiti TOLEDO, Ohio. — Su- 
kortele ir kurį laiką įieško jo streikavo 2,340 darbininkų 
darbo Klaipėdoj. Už nelegalų Chevrolet automobilių kom- 
atvykimą Klaipėdos krašto gu
bernatorius buvo nubaudęs jį 
kalėjimu. Paskui Martin Kurt 
atvyko į Šiaulius, kur taip pat 
jieškojo darbo. Šiauliuose jis 
pasakojo kai kuriems žydams, 
kad pabėgęs iš Vokietijos nuo 

persekiojimų ir

slaptos policijos leitenantas skaitant amerikoniškais pi- 
pulkininkas. bet ir tas nepa- nigais. 
j ėgi a nurodyti, kad Komo--------------------
daitė būtų ka bendro ture- LegiOnas 1 Gegužes 
■fna cji-i o-m-rm I2.li Izmnnn nvha >7 » .°

Išstoja prieš Komunistus
UNIONTOWN, Pa.—Fa

šistinis Amerikonų Legio
nas šaukia prieškomunisti- 

draugiškus tėmytojus prie Žvalgvba. pasiryžus aklai nę demonstraciją gegužės 1 i______ ____ ___ v________ ' 7 * '..
leris siunčia tris tokius ka- žudymą, deda visas pastan- j angliakasių “broliją77 prieš 

rrinius tėmytojus prie Ang-.gas, kad užslėpti nuo žmo- Jungtinę Mainierių Uniją.

Anglija su Hitleriu
Apsimaino Karininkais “S“ i"'ba I 

>imKNdu°Sv« am'jos* Tchm“ Uik.mas DMŽIini 

cięrius į Vokietiją, kaipo šioj Slaptybėj

14 Valandą Darbas
KAUNAS. — Miesto kirpy

klose ir skalbyklose buvo dir
bama po 10 iki 14 valandų ir 
daugiau per dieną, nors buvo 
įstatymas, kuris neva apribojo 
darbą 8 valandomis. Dabar vai- I 
džia žada prižiūrėti jo pildymą; 
bet gal dr toliau . taip “prižiū-J 
rėš,” kaip iki šiol?

ŽEMES DREBĖJIME
IRANE ŽUVO 600

TEHERAN.—Per kelis 
žemės drebėjimus, pasikar
tojusius Irane (Persijoj) 
šiomis dienomis, žuvo 600 
žmonių; tūkstančiai yra su
žeistu. Žemės drebėjimas 
sunaikino miestus Dodan- 
gueh, Cadangueh ir Lezar- 
jarib: kelis kitus miestus 
apardė.

Paskutinėmis ž i n i o mis, 
Japonijos saloj Formosoj

panijos. Streikieriai palai
ko masinį pikietą. Reika
lauja penkių dienų darbo 
savaitės po pusaštuntos va
landos per diena (sulig N. 
Y. Times pranešimo); pri- 

hitlerininku persekiojimų įr pažint Amerikos Daibo Fe- 
skundėsi, kad sunku esą rasti į deracijos uniją; už darbo 

valandą mokėt bent po 70 
centų ir bendrai pakelt ai-,žemės drebėjimas, paplūdęs 
gas ne mažiau kaip po 5 
centus per valandą; panai- į i ai pu.u<uc uynuma 
kint skubinimą ir padaryt ketvirtainiškų mylių plotą< 
rašytą sutartį su unija.

Norėdama siumulkinti
streikierius, kompanija iš g|eįgS Atskiras 
savo pūses siūlosi padarytu^ & w“

darbo ir pragyventi. Manoma, 
kad dėlto jis ir pasikorė.

Generalinio Streiko 
Rėm. Konferencija

Hartforde, Conn.
HARTFORD, Conn. — 

Daroma prisirengimai vi
suotinam streikui. Miesto 
unijų centras sukūrė strei-

del to vanduo ir kilę gais
rai padarė dykuma 2,000

darbininkams kai kuriuos Žydu Vaikam Mokyklas 
mažesnius nusileidimus, bet *
atsisako pasirašyt bet 
kią sutartį su jų unija.

ko-

ko rėmimo komitetą Pasta- KOJŲ Spaudimu VaTOIIia 
rojo pirmininkas W. A. Ja- r n • 
mieson išleido atsišaukimus, Lėktuvas Sovietuose
rojo pirmininkas W. A. Ja-

kad visos federacinės ir ne
priklausomos unijos atsiųs-J ieško Kauno Pašte Dingusių 

50,000 Litų

šiomis dienomis iš Amster- stančią konferenciją strei- [ bemotorinį lėktuvą, kur la-

MASKVA. — Sovietuose
tų delegatus į šiandien įvyk- (išrado naują sklandytuvą,

WAllJf VVJ U4O 1U i JJCVOIX J U U4.O CLIAJLCAJL O o

Hitlerio armijos pulkų. Hit- atkeršyti už savo nario nu- d. Jis garsina kompanišką | damo Kaunan Okio bankui bu c . pakviesta ir pa-'kūnas mina tam tikras pa-
1 ? _ ____ Y? _ x ____ 1_ _ V -I 1 T . ___ J_____ I n-h nm <lkv>nhl n TTFlPCt ' . v. z. z. z. z. i j z • ' ' _ J

vo siunčiama 50,000 lt. (siun-igalpines organizacijos. Tuo.kojes, ir tuo būdu sklandy-
4- /vn 1 rl vi n i*n \ TX XT4 nil A "TY* nil ' . • • • 1 • 1 t • 1 m - 1 — ~ -- — ž 1 — 1 _ * _

EŽĮ

lijos artilerijos, raitelių ir |nių bet kokias žinias apie šį 
pėstininkų pulkų. Tas tarp- teismą.
savinis apsikeitimas sve-
č i a i s - o f i cieriais reiškia i vyžiaus
draugiškumą tarp Anglijos thoumieux.narys Tarptauti

nės Advokatų Saiungos,

Kelios savaitės atgal Pa- 
advokatas Bour-

ir Vokietijos imperialistų,
^nežiūrint to, kad Anglija grįždamas iš Latvijos į 
del svieto akių prisidėjo Franci i ą, išreiškė norą su- 
prie protesto prieš įvedimą stoti Kaune, aplankyti Šo- 
verstinos armijoj tarnybos chotą ir Komodaitę ir pasi- 
•Vokietijoj. kalbėti su jų advokatu. Bet

no pašto valdininkas priėmęs 
9 siuntas, budinčiam perdavęs 
irgi 9 siuntas, bet kai trečiasis 
valdininkas perdavęs ketvir
tam, jau buvusios tik 8 siun
tos. Įtarimą dar sustiprino ir 
tai, kad kaž kas iš Virbalio 
skambinęs į Kauno paštą, 
klausdamas ar siuntos gautos 

x ---- tvarkingai. Iš Kauno buvę at-
motorus ir gali vežti 52 žmo- sakyta, kad tvarkingai.
nes. I Kriminalinė policija dabar

“Clipperio Sugrįžimas
SAN FRANCISCO. 

—'Sėkmingai sugrįžo iš 
waii salų Pan American or
laivių kompanijos didžiokas 
lėktuvas “clipper”, padary
damas 2,400 mylių kelionę 
per 21 valandą. Jis turi 4

Cal.
Ha-

ta guldenais). Iš Virbalio Kau-, įarpU jvairių dirbtuvių dar-
bininkai pradeda balsuoti 
generalio streiko klausimą.

Judėjimas į visuotiną

tuvas pasilaiko ore ir lekia.
Taip pat padaryta pir

mas sėkmingas bandymas, | 
kaip motorinis lėktuvas gali 
nusileisti ant žemės sykiu su

BERLYNAS. — Hitleri
ninkų partijos tautinio biu- 
ro galva dr. Gross pranešė, 
kad Vokietijos valdžia pla
nuoja įsteigti atskiras nuo 

.vokiečių mokyklas žydų vai
kams ir jaunuoliams. Sa- 
ko, būk mokslui kenkią bu- - x 
vimas skirtingų tautų, ypąč 
žvdu mokinių vienoj klasėj. 
Naziu propagandistai čia 
per akis meluoia. nes gerai 
žinoma, iog žydai yra vieni 
iš darbščiausių ir gabiausią 
mokinių. ,

Mass. Žemės Drebėjimas ž... ... .V ’11 J 1 ant ZfCJUlCD DVIY1U OU ------------- ----------------- -----------------•’-----------M
streiką kilo is reikalo tai- prikabintu prie j0 skiandy- PROVINCETOWN, Mass, c

of-nru Irnm n r tinmc 1 VI H I . •’ vikos streikuojantiems 1,200
Colt ginklų kompanijos dar
bininkams.

Auga trokų vežėjų strei- žasties nepavyksta ore atsi- ūmas; sujudėjo namai, su
kas Connecticut ir Massa- kabint sklandytuvui nuo barškėjo langai ir indai, bet 
chusetts valstijose. motorinio lėktuvo. žalos nepasidarė.

tuvu. Tas išradimas nau- Mieste ir plačioj apylinkėj 
dingas tokiuose atsitikimuo- balandžio 23 d. vakare bu-< 
se, kur del kokios nors prie- vo jaučiama žemės drebė-
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Tomas Mooney Prašo Pagelbos
Beveik dvidešimts metų nekaltai išlai

kytas Californijos katorgoj, Tomas Moo
ney ir vėl atsikreipia į visos šalies darbi
ninkus, prašydamas juos pagelbos.

“Laisvės” redakcija taipgi gavo laiškų 
nuo d. Tomo Mooney, kuriame jis prašo 
mus paraginti visus mūsų skaitytojus at
eiti jam į pagelbą. Laiške yra įdėta tele
grama, pasiųsta Tomui nuo USA Komu
nistų Partijos Centro Komiteto, kurioj 
Earl Browder, Partijos generalinis sek
retorius, pažada draugui Mooney padėti 
ir tučtuojau paaukoti penkis šimtus do
lerių jo gynimui.

Kaip gi dabar dalykai stovi su d. Moo
ney byla?

Kaip žinoma, kadaise augščiausias 
Jungtinių Valstijų teismas, svarstyda
mas Mooney bylos dalykus, pareiškė, kad 
jis, teismas, negalįs padaryti atatinkamo 
nuosprendžio tuo reikalu, kadangi tas 
dar nėra perėjęs visas teismines instanci
jas pačioj Californijos valstijoj. Girdi, 
pirmiau išnaudokite visas teismines 
progas* tenai, o paskui ateikite pas mus, 
t.y., į augščiausį šalies teismą.

Mooiiey žino, kad jo bylos reikalai Ca
lifornijos valstijos teismuose nebus pa
tenkinti, jei darbininkų klasė nesudarys 
milžiniško masinio spaudimo. “Tikėtis 
Californijos kapitalistų teismuose išgau
ti laisvę, būtų tikra kvailybė,” rašo d. 
Mooney. “Reikalinga daryti viskas, kad 
sukėlus masinę visuomenės opinijos nuo
monę, kuri priverstų Californijos kapita
listų klasę paliuosuoti mane,” rašo gar
susis kalinys toliau.

Bet per Californijos teismus reikalin
ga eiti, jei nori, kad jo klausimas būtų 
ir vėl svarstytas augščiausiam šalies tei
sme. O kad eiti, reikalinga laiko ir pi
nigų. Tam užims apie pora metų laiko 
ir apie $10,000 pinigų. O Mooney tų pi
nigų neturi. Todėl jis ir kreipiasi į dar
bininkus ir visą mūsų spaudą, prašyda
mas paspirties.

Darbininkai, .kurie tik išgali, privalo 
prisidėti su savo centais ir doleriais prie 
iškovojimo draugui Tomui Mooney lais
vės. Visus pinigus reikalinga siųsti se
kančiu antrašu: Tom Mooney Molders’ 
^Defense Committee, Box 1475, San Fran
cisco, California.

Vėl Trys Komunistai Nužudyti!
Budelis Hitleris ir vėl gali pasididžiuo

ti išnaudotojų pasauliui: “Aš saugau ci
vilizaciją ‘nuo barbarų’; aš nukirtau gal
vą dar trim komunistų veikėjam.” Per
eitą pirmadienį Vokietijoj nužudyta Jur
gis Handke, Ludvikas Einicke ir Elena 
Glatzer. Už ką juos fašistai nužudė? Už 
tai, kad jie veikė, kovojo už darbininkų 
klasės reikalus. Drąsiai ir didvyriškai 
šitie draugai atidavė savo gyvybes už 
proletariato laisvę!

Bet ar tuo budelis Hitleris mano su
laikys Vokietijos darbininkų revoliucinį 
judėjimą? Jis didžiai klysta, jei taip ma
no! Vietoj nužudytųjų atsistos nauji ko
votojai, šimtai jų, tūkstančiai! Toji ar
mija augs, didės, iki fašizmas bus nu
šluotas ! ‘

Beje, pranešama, kad Hitlerio budeliai 
pagrobė dar du komunistu veikėju — bu
vusiu reichstago nariu — Magdę Stamm 
ir Remte. Abu tebesėdi kalėjime, laukda
mi fašistų teismo sprendimo.

Tolydžio pranešama, kad Thaelmanno 
byla artėja. Fašistai koncentruojasi su
ruošti jam bylą, kad nužudyti ir jį, d. 
Thaelmanną.

Amerikos darbininkai! Pastiprinkit 
kovą prieš tuos budelius. Kovokit prieš 
fašizmo pavojų čionai, Jungtinėse Valsti
jose.

Šių metų Pirmąją Gegužės padarykime 
milžiniškų demonstracijų diena prieš ka
rą ir juodąjį fašizmą, kurio pavojus grū
moja ir čionai, Jungtinėse Valstijose!

Apie Leningrado Lietuvius
Drg. P. Saženis “Raudonajam Ar to

juj” rašo: ag
Leningrade gyvena apie 6,000 lietuvių. 

Be abejo, jų, d&uguma, tai darbo žmonės, ku
rie nue seniau apsigyveno dar Peterburge- 
Petrogi’ade. Jie gerai žino seną Petrogra
dą (Petrapilį), jeigu ne visą miestą^ tai 
bent tą miesto rajoną, kur ilgus metus gyr 

'’į veno. ..Manau, kad šitie seni Leningrado gy
ventojai darbininkai mato tuos ryškius pasi
keitimus, kurie įvyko pastaraisiais keliais 
metais miesto komunaliam ūkyj ir t. t. Jie 
mato, kad vieton pakrypusių medinių lūšnų 

■v pastatyti mūriniai 4-5 augštų gyvenamieji 
namai, vieton negrįstų purvinų priemies- 

' čių gatvių be • šalygatvių,—asfaltu išlietas 
^.gatves, namų kiemus ir. šaligatvius. Dau- 

* gelis iš lietuvių darbininkų tarpo gyvena 
naujai pastatytuos gyvenamuos namuos, 
lankoši .į naujai pastatytus rajoninius bei 
jmonių kultūros namus, apšvietos namus, 

• kliubus ir tt. Bet jie mato (ir tai ne viską), 
y kaip pasikeitė tik tas miesto rajonas, kur 

-patys gyvena, dažniausia nežinodami, kas 
B^įadaryta per pastaruosius keletą metų ki- 
įfe ttlOS neėsto rajonuos, nes ne visi, o gal ir 

l O dauguma, ištisais metais nepatenka daugu-

.5<

“Priekalo” Numeris 3-čias
Gavome “Priekalo” numerį 3-čią. Kaip 

ir pridera, jame beveik išimtinai telpa 
straipsniai tiktai apie d. V. Kapsuką- 
Mickevičių, jo gyvenimą ir įvairias dar
bo fazes. Rašo tie asmenys, kurie su d. 
Kapsuku bendrai veikė, dirbo, kovojo, 
kurie gerai Kapsuką pažino ne tiktai kai
po revoliucionierių, vadą, bet ir kaipo 
draugą, literatą, naujų kadrų auklėtoją.

Drg. Z. Angarietis rašo: “Drg. V. 
Kapsukas ir Mūsų Taktika Imperialisti
nio Karo metu.” Straipsnyj nurodoma 
Kapsuko bolševizavimasis ir kova su im
perialistinio karo rėmėjais, social-patrio- 
tais. Labai plačiai ir išsamiai d. V. ža
lioms nurodo V. Kapsuko nuopelnus pro
letarinės literatūros fronte, kaipo kritiko, 
kaipo naujų kadrų auklėtojo literatūroj. 
A. Beržas rašo: “Draugas Kapsukas ir 
Paskutinis LKP CK Plenumas.” Straips
nyj autorius nušviečia Kapsuko pažiū
ras ir rolę į vidujinę padėtį Lietuvoj ir 
Klaipėdoj. Bakutis—apie V. Kapsuko 
kovą už lietuvių bolševikiškų kadrų pa
rengimą; P. Užkalnis—“Draugas Kapsu
kas ir lietuvių kolchozai SSSR”; S. Ma
tulaitis—apie Kapsuką 30 metų atgal, 
kuomet jiedu drauge dirbo Vilniuje prie 
soeial-demokratų partijos spaudos; Na- 
kutaite—apie tai, kaip d. Kapsukas dirbo 
palėpėj 1920 metais Vilniuje, kuomet šis 
buvo lenkų imperialistų užimtas; J. Ku- 
bas—apie Kapsuko laidotuves Maskvoj: 
smulkiai nupiešia laidotuvių eiseną, kal
bėtojų kalbų branduoliai paduodami;- V. 
Žajionio eilėraštis, paaukotas V. Kapsu
kui ir kt. rašiniai.

“Priekalo” viršelis puošiamas V. Kap
suko atvaizdu. Viso šis “Pr.” numeris 
turi aštuoniasdešimts puslapių. Telpa, 
beje, paveikslų iš Kapsuko, laidotuvių.

Tai nepaprastai svarbi ši “Priekalo” 
laida. Patariame kiekvienam darbinin
kui ją įsigyti. Tai nepaprastas doku
mentas, daug milžiniškų pasimokinimų’ 
kiekvienam darbininkui.

Prisipažinsim, mes norėtum ir tą ir ki
tą straipsnį persispausdinti mūsų dien
raščio špaltose, bet tą darysime kuosiau- 
riausiai apsiriboję, kadangi mes norime, 
idant kiekvienas lietuvis darbininkas šį 
“Priekalo” numerį turėtų. Kaina šitos 
nepaprastos laidos vienos kopijos, sako
ma, 15 centų, bet pačiam žurnale pažy
mėta—10c. Verta mokėti ir 25 centai!

ĮDOMUMAI
STEBUKLAS AR 

TEISYBĖ?
Technika vystosi taip 

smarkiai, jog paprastam 
žmogui, rodos, negalima ti
kėt į tuos atidengimus, ku
rie yra padaromi toje srity
je. Kartais tie atidengimai 
bei išradimai atrodo stebuk
lais. Štai Maskvos “Prav
da” praneša apie, išradimą 
inžinieriaus Durnienko plie
no gaminimo procese. Jeigu 
šitas išradimas pasirodys 
pritaikomu gyveniman, tai 
visa plieno pramonė pergy
vens didžiausią revoliuciją. 
Sovietų Sąjungoje tas atneš 
džiaugsmą ir neapsakomą 
liaudžiai laimėjimą, o kapi
talistinėse šalyse padidins 

| krizį ir dantų griežimą.
Štai tik keli faktai. Šian

dieniniu būdu gaminant 
plieną, metalas turi pereiti 
net 65 procesus, tai yra, ap
dirbimus ir prapuola apie 87 
nuoš. medžiagų, tai yra, tik 
apie 13 nuoš. beturi gata
vas produktas.

j Inžinieriaus Durni enko 
naujas būdas reikalauja tik
tai 6 procesų! O medžiagos 
nusieikvoja tiktai 10 nuoš., 
gi 90 nuošimčių susinaudo- 
ja. Vadinasi, šitas naujas 
kelias nuo paprasto čigūno 
iki puikiausio plieno yra de
šimt sykių trumpesnis, ne
gu tas, kuris yra šiandien 
vartojamas pasaulinėj plie
no gamyboje.

' Ką šitas išradimas, jeigu 
būtų praktiškas, reikštų 
darbo išnašume, tai galima 
spręst iš sekamo palygini
mo. Šiandien Sovietų Są
jungos darbininkas padaro 
produkto už nuo 16,000 iki 
20,000 rublių vertės, o pagal 
naują būdą jo darbo išnašu- 
mas pakiltų net iki 161,000 
rublių per metus.

Matomai, 'SoVietų inžinie
riai labai rimtai susidomėję 
Durnienko išradimu. “Iljič” 
fabrike tapo įsteigta specia- 
lė laboratorija pilnam išty
rimui to išradimo.

Prie to, inžinierius A. F. 
Durnienko išrado ir kitą 
svarbų dalyką—jis čigūną 
padaro plieno tvirtumui ly
giu. Jis pagamina pusiau 
čigūną-plieną, kuris savo 
tvirtumu yra lygus plienui.

Worcester, Mass.
IŠ Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystes Susirinkimo

11 "■ « -ii* —.........  -

auka, kuriuos surinko J. Pa
lionis. Aukotojams širdingai 
ačiū.

Gaspadorius K. Lapinskas 
rezignavo, jo vieton tapo iš
rinkta D. Jelskienė. šiemet 
gaspadorium turėsim moterį ir 
aš manau, kad parke tvarka 
bus pavyzdinga.

Gautas laiškas nuo Komu
nistų Partijos, prašo prisidėti 
prie Pirmos Gegužės. Nutarta 
išrinkti du delegatai. Kalbėjo 
Karlson, kurį norima išdepor- 
tuoti švedijon už darbininkiš
ką veikimą šioje šalyje. Par
duota daug atviručių del pa
siuntimo protesto.

Paskui dar vienas svarbus 
klausimas, tai šaukimas Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Vi
suotino Suvažiavimo. Draugi
ja užgyrė tokį suvažiavimą ir iš
rinko tris delegatus į vietinę 
konferenciją, kuri įvyks gegu
žės 3 dieną.

L.S. ir D.B. Draugijos sekr. 
ir koresp., J. J. Bakšys.

Nuo Red. Kadangi apie 
sklokininkų atsinešimą buvo 
pirmiau rašyta “Laisvėje”, tai 
jūsų pastabas apleidžiame.

Del Didesnio Atkreipimo Do
mės į T D A 13 kp. Veikimą

Mūsų ši kuopa rengia pik
niką su programa gegužės 12 
dieną. Įvyks Olympia parke. 
Piknikas prasidės 12 vai. die
ną. Apie mūsų parko vietos gra
žumą nerašysiu, nes jau yra 
plačiai žinoma, kaipo viena iš 

| gražiausių vietų: ant ežero 
kranto, apaugęs gražiai žydin
čiais medžiais. Todėl tą dieną 
būkite Olympia parke ne tik 
visi worcesterieciai, bet iš visos 
apjelinkės lietuviai, čia ne vien 
svarba tame, kad smagiai lai
ką praleisite, bet ir tame, kad 
parems,ite paliuosavimą iš dar- 

i bininkų neprietelių rankų mūsų 
vadų, šiandien kankinamų kalė
jimuose. • ,

Kas gi jiems pirmiausia pa
gelbos ranką išties, jeigu ne 

i Tarptautinis Darbininkų Apsi- 
1 gynimas? Todėl mes negalime 
būti nuošaliai, kuomet mūsų 
draugus valdančioji klasė kanki
na ir laiko už grotų. Mūsų pa
reiga burtis į TDA ir remti jo 
darbus. TDA jau yra paliuosa- 
vęs iš kalėjimo tūkstančius mū
sų vadovų. Gi jeigu mūsų dar
bininkų dauguma priklausytų 
prie TDA, tai mes dar kitus 
tūkstančius kovotojų paliuosuo- 
tumėme iš kapitalistinių žaban
gų.

Worcesterio lietuviai turėtų 
stoti į mūsų Tarptautinio Dar- 

| bininkų Apsigynimo kuopą, ku
ri pradeda atgyti ir smarkiai 
darbuotis, šimtais darbininkų 
mes turime pripildyti šią kuopą.

13 kuopos susirinkimai įvyk
sta kas antrą sekmadienį kiek
vieno mėnesio, 10:30 vai. ryte, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott, 
St.

Organizatorius.

Mėnesinis susirinkimas įvy
ko 2 d. balandžio (ir iki šiol 
laukėte neparašę.—Red.). Bu
vo svarstoma dąug gerų daly
kų, kaip draugijos, taip visos 
darbininkų klasės naudai. Pir
mučiausia buvo*skaitomas ne
paprasto susirinkimo protoko
las, kur buvo taisoma konstitu- 
cija, tapo priimtas viehbalsiai. 
Todėl visi tie* iiąrių . pįtvarky- 
mai įeina galięii:su Šiuo' susi
rinkimu. ' į J • ' • ; , '

Metinės vakarienės atskaita 
primta, pelno liko $112.83, bet 
dar daugelis narių nedalyvavo, 
kurie, pagal draugijos įstaty
mus vistiek tuf^s pasimokėti 
po 50 centų. į ,

Nutarta del parko visai va
sarai paimti Sukackų orkestrą. 
Atidarymas parko šiemet 
įvyks gegužės 5 dieną. Bus 
puikiausia vakarienė. Išrinkta 
darbšti komisija. Todėl, kaip 
vietinių, taip apielinkės drau
gų pareiga dalyvauti.

Parkas šiemet bus randavo- 
jamas tomi^ pačiomis išlygo
mis, kaip ir pernai. Pasiųstas 
pasveikinimas Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui su $2

Rochester, N. Y.
Prakalbos 203 lokalo ACW 

A, kalbėjo d. K. Jankaitis iš 
Brooklyno, delegatas Brookly- 
no lietuvių siuvėjų.

ACWA 203 lokalas, vasario 
19, 1935, buvo vienbalsiai nu
taręs pakviesti kalbėti lietuvių, 
delegatą d. '.K. Jankaitį , iš 
Brooklyn, N. Y. Nutarimas 
buvo perduotas vietiniam ma- 
nedžeriui Chatmanui. Ir ma- 
nedžeris, 203 lokalo pildančios 
tarybos susirinkime pasakęs 
sekamai: “Aš turiu Jankaičio 
rekordą ir unija nemokės jam 
pinigų, kad atvažiuotų ir 
griautų uniją.”

Buvo manyta, kad gal ir ne
leisi d. K. Jankaičiui atvažiuo
ti. Tačiau tolimesnių kliūčių 
nebuvo statyta ir prakalbos 
įvyko balandžio 16 d. po lo
kalo susirinkimo. Taipgi leista 
ir ne kriaučiams eiti klausytis 
prakalbų.

Prakalbos Davė Naudos
Drg. K. Jankaitis savo kal

boje atžymėjo, kad New Yor-

ke ir Brooklyne algų numuši-j visi darbininkai verčiami eiti, 
mų nebuvo. Kuomet darbiniu- šapų čermanai išdalino visiem 
ką išvaro iš darbo del sumaži- darbininkam korčiukes-su var- 
nimo dirbtuvės, jie palieka vi- du ir pavarde darbininko. Tą 
sus politinius ir religinius skir-; kurčiukę darbininkas turės at- 
tumus ir kovoja bendrai, kad (įduoti čermanui prie prakalbų 
sugrąžinti darbą darbininkui.! salės del išpunčiavimo. O kas 
Del Pirmos Gegužės jie (siu-j neis, tai bus nubaustas. Taip 

maršuoti, sako ant tos korčiukės.
Kitų miestų siuvėjai turėtų 

pagelbą Rochesterio

vėjai) nei nesvarsto
gatvėmis, ar ne, bet visi eina
ir maršuoja. Apie NRA ir ateiti į
Wagnerio Labor Disputes bilių siuvėjams prieš tuos mušimus 
mažai kas ir kalba. Daugiausia' ir stumdymus darbininkų 
remia Lundeen’o bilių H. R. j per viršininkus, nes Rochestc- 
2827. Ir unijos viršininkai ne-!ris gali palikti modelis algų 
vartoja prievartos, panašios kapojimo ir sąlygų nustatymo, 
kaip Rochestery daroma. • | Preseris.Preseris.
Skirtumas Tarpe New Y-^rko- 

Brooklyno ir Rochesterio

Rochesteryje algų numuši- 
mas eina vienas paskui kitą 
nuo 1932 metų. Numušimai 
bus apie 40 nuoš. ar daugiau 
lyginant su 1929 m. Rašant 
šiuos žodžius, jau ir vėl nu
mušta po 15 nuoš. Hickey- 
Freeman ir Leyy-Ad]er šapose. 
Mažinant Fashion Park dirb
tuvę, paleista iš darbo apie 
35 darbininkai. Ir jokio užta
rimo nedaryta per darbinin
kus. Dar buvo girdėta pasijuo
kimų : “Gerai jam, ar jai, kad 
išvarė”. Pirmoj dienoj gegužės 
maršuoti gatvėmis kriaučiai 
neina, nes sarmata pasirodyti 
su dviem trim šimtais darbi
ninkų. O darbininkų priversti 
negalima, kad jie maršuotų. 
Taip sako viršininkai. Bet kai 
senatoriaus LaFollette prakal
bų klausyti balandžio 22, 
1935, už 30 vai. darbą, Wag
nerio bilių, už tęsimą NRA, tai

ŠYPSENOS
Du Sportai

Benis: “Mano tėvas didc- * 
|lis sportas: jis visuomet be 
kepurės vaikščioja.”

Vilius:. “Et, tai niekis!
Mano tėvas daug sportiškes- 
nis: antėjo galvos ne tik kad 
kepurės, bet nei vieno plau
ko nėra.”

Nori Pasivažinėti
Kalėjimo viršininkas (į 

prasikaltėlį): “Už tavo gerą 
'užsilaikymą, aš manau pa
skirt tave savo sekreto
rium.”

Prasikaltėlis: “Ar negalė
tumėt jūs mane paskirt ge
riau savo ‘selesmanų’?”

■ J. Robziw.

j

Į APIE MAISTĄ

Meldžiu patarimo per mūsų 
dienraštį “Laisvę”, kaip val
gyti ir kas, ir kokie valgiai 
yra proteidai, kokie yra an- 
gliavandžiai, skrobylai. Ar ga
lima visa kas sykiu valgyti, 
maišyti ar ne? Ar galima val
gyti žuvys ir vaisiai arba dar
žovės? pienas su fruktais? 
alyvų aliejus su daržovėmis ir 
t.t. ? Aš radau, kad esą nes
veika sykiu valgyti angliavan- 
džiai ir proteidai. Paaiškinki
te, tai bus naudinga visiems 
žinoti, ir sveikiems ii’ nesvei
kiems. Ačiū iškalno.

Atsakymas.

Kad žmogus būtų sveikas ir 
gerai tarptų, jam reikia įvai
raus maisto, kad jo maiste bū
tų visų gamtinių dėsnių: pro- 
teidų, angliavandžių ir rieba
lų, podraug su mineralinėmis 
druskomis ir vitaminais.

Proteidai yra statomoji kū
nui augti medžiaga. Proteidai 
padeda atauginti naujas audi
nių celes, vietoj senų, nudėvė
tų, sutrupėjusių, nebegyvų. 
Proteidai yra taip vadinami 
maistingieji valgiai, kurie su
teikia žmogui sotės, kad pa
valgiusiam taip greit nesinori 
valgyt, Kiaušiniai, mėsa (lie
sa, raumenys), žuvys, sūriai, 
riešutai,, žirniai, pupos, lyšiai 
yra daugiausia proteidai, nors 
su jais kartu yra sumaišyta po 
truputį ir kitokių dėsnių. Sa
kysim, kiaušiniai turi daug 
proteidų, bet turi truputį ir 
riebalų ir kruopelę angliavan
džių ir labai daug mineralų 
ir vitaminų. Kiaušiniai labai 
sotus, gana tobulas maistas, 
ypač tryniai.

A n g 1 i avandžiai, angliškai 
“carbohydrates,” yra skrobylai 
arba krakmolai (“starches”), 
taip gi saldiniai, eukrai. An- 
gliavandžiai žmogaus kūno 
medžiagos neaugina, bet jie 
suteikia kūnui energijos, lyg, 
sakytum garo mūsų inžinui,

jėgos raumenų darbui. An- 
gliavandžial teikia truputį ir 
šilumos. Angliavandžių mes 
paprastai daugiausia ir val
gom. Tai yra duonelė, pyragai, 
blynai, makaronai, tortai, bap- 
kos “pies,” “cakes,” bulvės, vi
sokie gardėsiai, tyrės, saldai
niai, saldūs gėrimai. Anglia
vandžių yra gerokai ir žirniuo
se, pupose, lyšiuose, riešutuo
se, taip gi piene ir po truputį 
daugely daržovių ir vaisių, 
kaip apelsinai, bananės, figos, 
finikai arba daktiliai (“da
tes”), razinkos, slyvos, anana
sai (“pineapple”), morkvos, 
gručkai (sietiniai, griežčiai) ir 
tt.

Riebalai, aišku, yra riebūs 
daiktai: riebi mėsa, taukai, la
šiniai, aliejai, alyvos, sviestas, 
grietinė, žuvų aliejus. Riebalų 
po truputį turi ir pienas, kiauši
niai, vaisiai, daržovės. Riebalai 
teikia kūnui šilumos ir truputį 
energijos. Skrobylai, kaip mi
nėjau, yra krakmolai, priklau
so angliavandžių skyriui, vadi
nas šilumos teikia. Angliavan- 
džiai ypač žmogų padaro rie
bų, taip gi ir patys riebalai.

Valgant, nėra būtino reikalo 
turėti tuo kartu visų tų dėsnių. 
Galima kas kita kitą, kartą 
valgyti, žuvys labai gerai tin
ka su daržovėmis ir vaisiais. 
Pienas puikiai tinka su vaisiais, 
rūkščiais ar saldžiais,—gera ir 
sveika. Alyva su daržovėmis 
ir gi yra gera kombinacija. 
Taip gi mėsa su daržovėmis ir 
vaisiais. Sunkieji, tirštieji pro
teidai visai sveikam žmogui 
galima maišyti, kartu valgyti 
ir su tirštaisiais angliavan- 
džiais, krakmolais. Tačiau, kie
no silpni viduriai geriau yra 
vengti tokių tirštų mišinių, 
kaip kad mėsa su bulvėmis bei 
duona. Tokiems geriau yra 
mės^ su daržovėmis bei vai
siais. O bulvės ar duona geriau 
skyrium, kitą kartą valgyti.

Vitaminų ir mineralų gau
name įvairiuose natūraliniuose 
valgiuose.

H
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Ruppert’s Buna Ore
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visus
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anglių opiniją išreikšti.

čia

dau-

kan-

visų,

Reporteris.

CIevelando Žinios

Ketvirti metai, kaip Cleve-

bedarbiai čia turi nuolatinę
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Vaidins Hartfordo ir 
New Britaino Chorai

musę 
teis-
savo

kviečiama dalyvauti ir gražiai 
laiką praleisti.

2 me- 
šapos 
suras-

ar, 
ka- 
bu- 
ve-

budėkim, nes 
ir gyvenimas

Svarbi Role Lietuvių Darbinin
kų Centro

Labor Party tikietą.
Vaitis.

Kazokai Liekasi
Teismų Eigos; Maloney 

Pasidavė.

spėkas suderinti iškovoji- 
didesnės pašalpos. Taipgi 
eilė mūsų kitų organiza- 
čia laiko susirinkimus, 

pramogas. Po-

Nusistatykit radio, turėkit paišeli ir popieros, o

SIDNEY SNOW

pasakys nepaprastus maisto receptus ir mintis, 
kas pagelbės jum i.šrišt klausimą: “Ką mes duo
sim JAM valgyt, kada jis pareis namo šįvakar?”

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., . DETROIT, MICH.

Kodėl Bedarbiai ir Dirbanti 
Turi Priklausyti Bedarbių Ta
rybose ir Organizuotai Kovoti 

Už Savo Teises

Hillsaidiečiai pradėjo veikti 
be-

Hillside, N. J.
Iš Bendro Fronto Veikimo

Bal. 
' dėjo 

naujos 
t A, kompaniją ir drausmę. Tei

smas vyko akiregyj trijų tei- vadų Tomą Maloney, 
sėjų. Netrukus trys teisėjai pa
sidalino į skirtingas nuomo
nes,
dalykas: ar čia

* turi kivirčius su kompanija, 
ar patys tarp savęs. Vienas

’ Laisve

Pittsburgh, Pa.
J?ittsburghiečiai Rengiasi Prie 

Gegužės Pirmos Apvaikš- 
čiojimo

Ob Rup

Iš Angliakasių Streiko 
Lauko

Neištraukti; teisėjas užtikrino, kad darb. 
neturi kivirčių su komp., bet 
tarp savęs niaujasi.

Kitas tuoj įkišo savo trigra
šį ir pareiškė, kad girdėjęs, 
kad Maloney nesutiksiąs su jų 
patvarkymu ir nuosprendžiu, 
jeigu tai įvyktų ne Malonės I 
linkmėn. Tokiu būdu, esą, tei
smas negali veikti, kol nebus 
išgauta Malonės atsisakymas 
nuo savo pareiškimo. Prie to, 
Maloney turįs sutikti su būsia- 
mu teisėjų nuosprendžiu ir 
teismas vėl “veiks.”

Teismas į pusvalandį likosi 
pertrauktas, o unijos advoka
tai šovė tiesiai pas teisėją Va
lentine, kuris išdavė drausmę.

Maloney Pasidavė

Bal. 18 d., po to kaip unijos 
adv. aplankė kalėjime Malo
ney ir išgavo nuo jo atsisaky
mą nuo savo nusistatymo, tei
sėjas Valentine davė įsakymą 
atvesti juos (visus vadus) teis- 
mabutin ir prisiekti.

Po šio akto teisėjas 
27 paleidžia liuosybėn.

WILKES BARRE, Pa. — 
“L.” num. 92 žymėjau, kad 

^negalėdamas gubernatorius jo
kiu būdu streiką užbaigti, tai 
yra, įveltas partijas sutaikyti, 
grasino ištraukimu kazokų iš 
streiko srities bal. 17 d. šian
die, reikia pažymėti, jis likosi

* “bejėgis.” Kompanija ir UMW 
of A dėjo pastangas, net sep
tynių distriktų tos unijos pre
zidentai jį vertė čia palikti ant 

poliau tuos juodus kazokus, 
streikierių galvų skaldytojus. 
Kazokai pasilieka.

Komp. ir senoji unija užka-
* riauja daugiau pozicijų. Kur 

jau čia UMW of A eilinių na
rių akys, kad negali įžiūrėti 
šios pasibaisėtinos hitlerinės 
diktatūros? Ar nejaučiate ant 
savo pečių? Jei ne, tai tuoj 
pajausite. UMW of A vadai 
eina prie to, kad padalyti, kad 
angį, būtų niekas daugiau, 
kaip katoržninkai ir dirbtų už 
tokią algą, kokią duoda kom-1 Eikite sau, vyrai, kaip 
panija. Jie vis tai daro girda- perkandę. Augščiausias 
miesi, kad jie esą dideli eko-|mas (įabar liuosai galės 
nomistai ir nedaleisią ;

* industrijos prie chaoso.
Kaip tai puiku anglių ba

ronams turėti tokius neįkai
nuojamus sandraugus, kurie 
taip visomis keturiomis sau
goja jų nuosavybę angliaka
sių iškaščiais!

Angliakasiai, 
mūsų reikalai 

►trempiamas!
Teismų

17 d. Phila., Pa., prasi- 
teismas (apeliacijos) 
unijos prieš UMW of; O jei ne, graužkite savo na

gus ir garbavokite savo narsų

Kokia jūs, angliakasiai, ma
note ta opinija teisėjų bus, 
po to, kaip jie pasiklupdė Ma
loney ir iškalno privertė su ja 
sutikti? Nagi ji bus tokia: už- 
girs teisėjo Valentine neteisė
tą drausmę ir Maloney turės 
pasakyti, kad streikas baigtas.

Glen Alden komp. turės da
bar liuosas rankas ir jus, nau
jos unijos nariai, nepasirody- 
kite ant komp. žemės. Jeigu 
liks kam proga, tai galės įsi
rašyti į katorginę UMW of A.

Kada išmoksime aklai neti
kėti savo vadams, arba kada 

nesuprasdami” kame čia išmoksime savo vadus kontro- 
darbininkai: liuoti ?

Atsibuskim!
Požeminis.

Gegužės 1 įvyksta Pittsburg- 
he didelė bendro fronto de- 
jnonstracija. Prasidės 1:30 v. 
po pietų ties Fifth Ave. High 
School ir maršuos Fifth Ave., 
per patį miesto centrą, Fede- 

4 ral gatve ir į East Parką, kur 
bus atlaikyta demonstracija.

Bendro fronto konferencija 
<bal. 17 buvo gana sėkminga. 
Nusitarta kviesti visas organi
zacijas dėtis prie gegužės pir
mos demonstracijos. Išrinkta iš 
28 komitetas tolimesniam dar
bui.

Lietuvių organizacijos taipgi 
*prie tos svarbios dienos mi
nėjimo rengiasi. Išleidžiama 
lietuvių kalboj lapeliai. Kvie
čiama visi dalyvauti demons
tracijoj.

Svarbios Prakalbos Bal. 29 d.
Kompartijos trys branduo

liai rengia svarbias prakalbas 
balandžio 29, pirmadienį, Liet. 
Sūnų Draugijos svetainėj, 818 
Belmont St., N. S. Bus lietu
vių ir anglų kalbėtojai. Tai 
,bus prisirengimui prie Gegužės 
Pirmos minėjimo. Visi kviečia
mi dalyvauti. Prasidės 7:30 v. 
vakare.

Gegužinis Parengimas

Geg. 4, šeštadienį, įvairių 
tautų darbininkų organizacijos 
rengia bendrą koncertą ir šo
kius 805 James St., N. S. Pa
imta net dvi didelės svetainės. 
Bus dvi orkestros. Įžanga iš 
anksto 20c, prie durų 25 c. 
Bus puikus muzikalis progra
mas. Kviečiama visi iš anksto 
prie šio didelio parengimo 
rengtis.

vietą dykai, kur laiko savo su- (tai prieš darbininkus. Tame į- 
sirinkimus. P a s i d ė kavoj ant statyme pasakyta, kad bile su- 
tuom, lengviau gali savo ben- sirinkimas, kuriame dalyvauja 
dras 
m ui 
visa 
ei jų 
prakalbas ir 
draug nemažai šiuo laiku besi
tveriančios unijos gauna prie
glaudą.

Neturint savo centro-svetai- 
nės daug sunkiau būtų veikti, 
ypač mūsų jaunimas neturėtų 
sau užeigos. Kaip visoms dar
bininkų įstaigoms, taip ir šiai 
svetainei yra sunku išsilaikyti 
be visuomenės pagalbos.

Balandžio 28 d. rengiami 
skanūs lietuviški pietūs su šo
kiais vien tik už 25c. Pradžia 1 
2 valandą po pietų, 920 E. 
79th St., Lietuvių Darbininkų 
Svetainėje.

Kaip visuomet, taip ir šiuom 
kartu pasitikim, kad CIevelan
do darbininkai parems savo 
Centrą, atsilankydami į šį pa
rengimą.

Svetainės Pirmininkė,
S. Mažeikienė.

daugiau kaip trys žmonės, gali 
būt užpultas, dalyviai areštuoti 
ir baudžiami nuo 90 d. iki 3 
metų kalėjimu ir $500 finansi
ne bausme, arba abi bausmės 
sykiu. Matote, čionai nėra joks j ras 
priešfašistinis * įstatymas, bet “ 
atkreiptas prieš visas darbinin
kų organizacijas, užgniaužiantis 
darbininkams visokią laisvę. 
Taigi, kiekviena organizacija 
turi išnešti protestą prieš gu
bernatorių.

Ar gerai padarė L.A.U. 
Kliubas, kad užgyrė Labor 
Party tikietą Bayonne miesto 
rinkimuose ? Aš manau, kad 
kitaip ir būti negalėjo, nes 
L.A.U. Kliubas susideda iš

Būnant be darbo jau 
tai ir einant šapa nuo 
pabodo, darbo negalima 
ti, nusprendžiau eiti į valdiš
ką įstaigą vadinamą F.LR. 
Pirmiausia išklausinėjo, 
vedęs, ar pilietis, ar buvęs 
riuomenėj. Parodžiau, kad 
vau pasauliniam kare, esu
teranas. Atsakymą gavau, kad 
šiandie negali duoti darbo, bet 
prižadėjo duoti. Kada, tai jau 
kitas klausimas. Einant be at
laidos kasdieną per 4 savaites 
prisiuntė laišką, kad ateiti. 
Atėjus pasiunčia į darbą, bet

darbininkų, tai jis ir atstovau- į bosas nepriima, sako, kad dar- 
ja darbininkų tikietą. Bet A.L. į bininkų turįs užtektinai. Kitą 
P. Kliubas pasiskelbė Bayon
ne “Timese”, kad jis dar ne
remia jokios partijos. Tai aš 
patarčiau, kad ir A.L.P. Kliu
bas užgirtų Labor Party tikie
tą ir balsuotų už ją, nes ir jū
sų kliubas susideda iš darbi
ninkų, o ne iš kapitalistų. Pa
vyzdžiui, ką žada Daly? Jis 
sako: Jeigu aš laimėsiu rinki
mus, tai aš jums duosius dar
bus, jeigu už mane agituosite. 
Tą patį žada ir Donohoe. Bet 
balsuotojai darbininkai turite 
pagalvoti, ar gerai būtų, jeigu 
paleistų tave iš darbo, o tavo 
vieton pastatytų kitą ? Tai yra 
prastas darbas.

Taigi, broliai lietuviai, pa- 
mislykite, ką jūs turite daryti, 
nes jeigu Daly bus išrinktas, 
tai Donohoe šalininkai bus iš
varyti iš darbų, o jeigu bus iš
rinktas Donohoe, tai Dalio ša
lininkai bus išmesti iš darbų. 
O ką gaus propertninkai ? Ogi 
pakels taksus, kad jie galėtų 
atsiimti tuos pinigus, katruos 
jie dabar išleidžia ir dar 
giaus.

O ką žada darbininkų 
didatai ?

1. Panaikinti vietas tų
katrie nieko nedirba, o gauna 
dideles algas; 2. Už žmonišką 
bedarbių apdraudą; 3. Turi 
būti mažesni taksai ir tt. Taigi, 
gegužės 14 d. visi balsuokite 
už

dieną nueinu pasiskųsti, kad 
nepriima į darbą. Gaunu atsa
kymą, kad turiu palaukti iki 
pasidarys “čenčius.” Ir lau
kiu jau visas mėnesis.

čionai aš kalbu apie save, 
bet yra šimtai tokių lauki
mų po metus, po 6 mėnesius. 
Katras ateina, su tuo gražiai 
kalba ir prižada darbą, bet 
turi laukti ir laukia žmonės.

Mano supratimu, visi dir
banti ir bedarbiai turėtų pri
klausyti prie Bedarbių Tarybos

Balandžio 13, 14 dienose 
įvyko ■ Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo distrikto baza- 

>, rengtas spėkomis visų T. 
D. A. kuopų, kurios turėjo sta
lus (booths) pagal išgalę. Už
pildytų daiktais stalų buvo 14.

Penktadienio vakare (?), ne
žiūrint, kad ir lijo, žmonių, atsi
lankė nemažai. Programą iš
pildė rusai darbininkai, kurią 
visi labai atydžiai tėmijo ir gė
rėjosi. Tai buvo įvairi progra
ma, susidėjo iš lošimo, muzi
kos, šokių ir dainų. 

t
Lietuvių parengime dalyva

vo nemažai ir stalų turtingume 
išlaikė savo vardą pirmoje vie
toje. Buvo užpildyta 4 stalai 
su labai gražiais rankų darbo 
mezginiais, siuviniais ir įvai
riais kitokiais daiktais. Lietu
vių stalai tai buvo širdis viso 
bazaro, apie kuriuos daugiau
siai suko ir gėrėjosi visa pub
lika. Smagu pasakyti ir tai, 
kad nebuvo vien tik parodai 
papuošti stalai, o buvo par
duota daugiausiai daiktų, ko 
kitos tautos neįstengė padary
ti. Apart gražių daiktų, sta
lus puošė ir listas aukavusių 
pinigais, tai buvo ilgas ir gra
žus, talpinnantis 69 pavardes 
ir virš pusę šimto dolerių au
kų. Ant visų daiktų buvo pri
segta kortelės su aukotojo pa
varde, tai buvo įvairus sąra
šas, rodantis nuoširdumą drau
gų.

Kad surinkus tas dovanas, 
prisiėjo atlankyti daug darbi
ninkų stubų ir nors rasta dau
gelis nedarbo suvargintų ir di
delėj biednystėj, bet niekas ne-

atsisakė savo klasės kovotojų 
gelbėjimui aukoti. Tai, žino
ma, svarbesnio reikalo ir būti 
negali. Daugelyje vietų drau
gės darbininkės surenka savo
geriausius daiktelius ir duoda' 
pasirinkti. Kitos jau iš anksto1 
žino, kad balandžio viduryje 
kas metai yra rengiamas baza- 
ras politinių kalinių gelbėji
mui ir padaro gražiausių rank
darbių įdedamos po keletą sa
vaičių darbo. Ta mintis turė
tų būti visų darbininkų galvo-

se. Kas gi galėtų būti per 
gero mūsų klasės kovotojams, 
kurie nesigaili net gyvasties 
darbininkų kovose bei tampa 
įmesti kalėjiman visam am
žiui? Mes turėtumėm ne tik 

' sykį į metus gerokai padirbėti, 
bet mūsų užduočia turėtų būti 
i š b u d a vojimas milžiniškos 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo organizacijos, kurios 
galingumas būtų užtikrinimu 
visiems kovotojams, kad mes 
jų neapleisime.

Pažymėtina, kad šiame ba- 
zare ėmė dalyvumą ir daiktus

(Pabaiga 5 pusi.)

Kas Ketvirtadieni, 10:30 iš ryto 
per W E-A-F

ruppb
♦Knickety 

: įctr

ir organizuotai kovoti. Tada 
ponai negalėtų mulkinti, bet 
turėtų pasakyti teisybę, ar turi 
darbo, ar ne, ir žmogus žino
tų, kur jisai stovi.

Bedarbis.

Connecticut Valstijos Lietuvių Proletmeno Apskričio
Teatras--"Dimitrovas” v

KOBCERTAS-BANKIETAS-SOKIA1: DAINUOS 5 CHORAI-GERA MUZIKA ŠOKIAMS.
Šeštadienį, 27 d. Balandžio (April), 1935; Pradžia 7 Valandą Vakare

48 GREEN ST., WATERBURY, CONN.
PO TEATRUI IR KONCERTO BUS ŠOKIAI ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ

M’ ■’

Įm -■ e-, j
'' J

lando lietuviai darbininkai įsis- suvienytomis spėkomis už 
teigė Centrą-svetainę. Per tą'darbių apdraudos bilių HR 

2827 ir prieš uždėjimą taksų 
ant perkamų daiktų. Darbą pra
dėjo slavų International Wor
kers Order skyrius ir buvo su
šauktas visų tautų organizacijų 
delegatų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo atstovai nuo apie 17 
draugijų ir kuopų. Susirinkime 
tapo priimta pora rezoliucijų 
už bedarbių bilių ir prieš “sales 
tax.” Taipgi nutarė rengti mi
tingą ant Pirmos Gegužės ir im
ti įžangos po 10 centų, nes mi
tinge bus puiki programa, loši
mas, dainų ir tt. Bedarbiai bus 
už dyką įleidžiami.

Antram delegatų susirinkime 
veikiantis komitetas išdavė ra
portą iš veikimo, taipgi likos 
priimta rezoliucija prieš išleis
tą New! Jersey įstatymą, “anti- 
nazi” kuris užvardytas neva 
prieš fašistus, bet tikrenybėje

laiką mūsų judėjimas pakilo 
žymiai. Ypatingai jaunimo sri
tyje. Šioj svetainėj atsidarė 
pirmas LDS Seimas, taipgi čia 
susitvėrė pirma JJDS jaunuolių 
kuopa. Su jos pagalba jau tu
rime kitas dvi pačiame Cleve- 
lande, taip pat pagelbėjo su
tverti jaunuolių kuopas Akro- 
ne ir Youngstowne. *

Su mūsų Centro pagalba iš- 
siauklėjo vienas iš dailiausių 
ir didžiausių lietuvių darbi
ninkų judėjime chorų—Lyros 
Choras, kuriuom ne tik mes, 
lietuviai, bet ir kitų tautų dar
bininkai didžiuojasi. Dabar ta
po sutverta vaikų draugijėlė, 
kuri pirmu kartu Lyros Choro 

ir gavo 
visuo-

Laisvės Choras, Hartford, Conn

13

A P LA Pirmo Apskričio 
Parengimas

Bal. 28, sekmadienio vaka
re, Lietuvių Mokslo Draugijos parengime dainavo 
Name, 142 Orr St., rengiama Į vardą nuo CIevelando 
koncertas, vakarienė ir šokiai, menės Lyros Juniors, 
įžanga tiktai 25 centai. Visi

Dalyvauja šie lietuvių chorai, kurie dainuos visi bendrai ir atskirai: Jaunimo Mišrus Choras, Bridgeport, 
Conn.; Laisvės Mišrus Choras, Hartford, Conn.; Vilijos Mišrus Choras, New Britain, Conn.; Daina Choras, New 
Haven Conn.; ir Vilijos Choras, Waterbury, Conn.

NEPAPRASTĄ PARENGIMĄ RENGIA LIETUVIŲ PROLETMENO APSKRITYS
širdingai Užkviečia LIET. PROLET. APSKRITYS.
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LAISVE Ketvirtadienis, Bal. 25,1935

Astuoni Darbininką Kovotojai Nuteisti 
Kalėti nuo 1 iki 14 Metą Prasižengime prieš 

Kriminalio Sindikalizmo Įstatymą
teisme 
klaidų.

neprileido 
Į priparodyti teismo
Teisėjas Lemmon ne tik atme
tė apeliaciją naujo teismo 8 
nuteistų komunistų, bet patį 
Leo Gallagher nubaudė $50 
būk už tai, kad jis panieki
nęs teismą, tuo pat laiku Leo 
Gallagher, su kitais darbinin
kais, buvo areštuotas San 
Francisco parke darbininkų 
susirinkime.

SAN FRANCISCO, Cal. — (Lemmon 
Šitas Kriminalio Sindikalizmo 
teismas prieš 18 apkaltintų 
darbininkų buvo vienas iš il
giausių ir įdomiausių teismų 
Californijos istorijoj. Teismas 
prasidėjo lapkričio 16 d., 1934 
ir be pertraukos tęsėsi iki ba
landžio 1 d., 1935. Prisaikinti 
teisėjai po 66 valandų svars
tymo išnešė savo nuosprendį 
vienuolika prieš vieną, vienu 
punktu nuo 1 iki 14 metų ka
lėjimo prieš aštuonis darbiniu-, XOXXMVVJ^ XXCVXIJCV V^XMXXXCV

kų kovotojus, tris moteris ir: del 8 nuteistų ir jo paties teis-1 
5 vyrus. Kriminalio Sindika-jmas atsibus 7 dieną gegužės 
lizmo auku vardai: Caroline I San Francisco, šitie faktai *
Decker, sekretorius Cannery [ įrodo, kad kapitalistai darė ir 
and Agricultural Workers Un-! daro kiek jie tik gali per sa
lon; Nora Conklin, Lorine vo klapčiukus, kad absoliutiš- 
Norman ir Jack Crane, pripa- j kai sunaikinti darbininkų tei- 
žinti kaipo agitatoriai; Pat 
Chambers, organizatorius uni
jos; Albert Hougardy, sekci
jos organizatorius Kom. Par
tijos; Martin Wilson, atstovas 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo. Prisaikinti teisėjai 
rekomendavo peržiūrėti testa- sindikalizmo 
mentus—probation del Nor-1 šviesdami ir 
man Mini ir Lorine Norman, 
bet Lorine Norman atsisakė 
nuo teikiamos malonūs. Su 8 
nuteistais, 6 visiškai išteisinti, 
kiti išteisinti teismui besitę
siant. Gynėjas Leo Gallagher 
tuojaus pridavė apeliaciją del 
naujo teismo keturiais pagrin
dais—punktais, kad teisėjas

Balandžio 13 d. Leo Gal
lagher iškovojo naują teismą

sos.
Draugai, darbininkų spau

dos skaitytojai, man labai ne
malonu čionais jumis prisi
minti, bet turiu pasakyti, kad 

aš pa rašėm kelis 
jums kriminalio 
teismo eiga nu- 
atsišaukdami per 
Darbininkų Apsi- 

(kiek

“Laisvė” ir 
straipsnius

Tarptautinį 
gynimą į jus paramos 
protestų pasiuntėte, to neži
nau), bet žinau, kad nuo lie
tuvių darbininkų, kaip orga
nizacijų, taip ir pavienių, nė 
vienas centas į 13 Distrikto 
Tarptautinio Darbininkų Ap-

viručių su 18 apkaltintų pa
veikslais ir protestais lietuvių 
organizacijoms ir nebuvo pa
siųsta. Californijos lietuviai 
palyginamai su aukomis irgi 
mažai teprisidėjo.

Draugai, ką tas viskas reiš
kia? Gal jūs manote, kad ty
lėjimu ir be parėmimo indivi
dualiai galėsite iškovoti geres
nę ateitį del save ir kitų? Aš 
suprantu ir žinau, kad tie, ku
rie dirba nacionalį ir tarptau
tinį darbą, turi šimtą ir vieną 
užduotį atlikti. Bet kas dary
ti su tais, kas da laukia ran
kas susikišę į kišenius arba be 
naudos laiką praleidžia mūsų 
pačių svetainėse per dienas 
prie stalo kortomis? Kada 
mes visi atliksime po dalelę to 
darbo, policija nenuodys mūs 
gazų bombomis, kalėjimuose 
mums pūti nereikės, mūsų gal
vų blekdžekiais nedaužys, ir 
tokius įstatymus, kaip Krimi- 
nalis Sindikalizmas, tik istori
joj skaitysime. Todėl mokin- 
kimės ir imkime pavyzdį iš 
nuteistų draugų. Pirm jų nu
teisimo į kalėjimą, buvo klau
siami teismo, gal turi ką pa
sakyti savo pasiteisinimui, čia 
paduodu trumpas ištraukas jų 
pasiteisinimo.

Pat Chambers: “Aš esu na
rys Komunistų Partijos, orga
nizavau darbininkus, padėjau 
ir vadovavau streikus. Sakau 
su pasididžiavimu ir einu į ka
lėjimą del priežasties, kad ši
tie streikai buvo laimėti 
darbininkai laikinai 
geresnes gyvenimo 
bes.”

Caroline Decker:

.............................. '..................................... ....

gi tas įstatymas yra perdaug 
reikalingas kapitalistam. Da
bar atšaukti tą įstatymą rei
kės rinkti parašai ir gauti du 
trečdalių balsu valstijoj; ki
tas, buvo svarstoma 30 valan
dų darbo savaitė, buržuazija 
sujudo ir visom keturiom sto
jo prie darbo, perpildė su pro
testais įstatymdavystę. Atsto
vai pradėjo gvoltą šaukti ir 

I atmetė 5 prieš 1 30 valandų 
darbo bilių. šitie ir kiti įvy
kiai aiškiai priparodo, ką 
reiškia reikalavimai ir protes
tai.

Pacific.

Lowell, Mass
Gubernatorius Curley ir Med- 

Industrijavilnės

Hali, 126 N. 10th St., ant antrų lubų.! Atsiveskit ir naujų narių, nes vajus

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Nedčlioj, 28 d. balandžio, 2 vai. po 

pietų, 920 E. 79th St., yra rengiami 
pietūs su šokiais, Lietuvių Darbinin
kų Svetainės naudai. Atsilankiusiems 
užtikriname, kad praleis smagiai lai
ką ‘ 
25

Turėsim gardžių valgių ir gėrimų. 
Šokiams grieš Triekų orkestrą iš Or- 
wigsburgh, Pa. Kviečiam visus apie- 
linkės draugus, kaip Shenandoah ir 
Minersville dalyvauti, praleisti links
mai vakarą ir tuom pat kartu pa
remsite darbininkišką organizaciją. 

Komisija.
(97-99)

WATERBURY, CONN.
Pranešimas Connecticut Vals-j reikalų aptarti, 

tijos Darbininkų Organi
zacijom

Organizacijos ir veikėjai pasižyme- 
J......................................* ”. ' .
gelčse 21 d. liepos, sekmadienį, 1935, 
kiekviena organizacija, bent kiek ( 
pritarianti revoliuciniam darb. judė- i 
jimui, neprivalo nieko rengti mini- { 
moję dienoje, jei kurioj kolonijoj bū- ' 
tu mete nusamdę parką ar svetainę, : 
greitai pakeiskit 
todėl, kad 21 d. 
Parko Bendrovės 
terbury, įvyksta

tuoj

ir 
atsiekė 

aplinky-

užsibaigs.
A. Varaneckienė.

(96-98)

shenandoah7PA.
ALDLD 17 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, 26 d. balandžio, 
. 7-tą vai. vakare, 302 S. Main Street. 
Į Visi nariai malonėkite dalyvauti Šia- 
I me susirinkime, nes yra daug svar
bių rci'.ic ’.ų aptarti. Taipgi drau- 

j gai ir draugės pasirūpinkite užsimo- 
I keti duokles, nes jau pergyvenom 4 
I mėnesius šių metų, o dar mažai na- 
j rių yra pasimokėja. šis susirinkimas 

......................................................... Papuola laikyti nedėlioj, 28 d. ba- 
kite ant kalendoriaus ir užrašu kny- landžio tą dieną ALDLD 9-tas Ap- 

‘ skritys laikys savo metinę konferen
ciją, svetainė bus užimta.

(96-98)

ir parems savo įstaigą. Įžanga 
centai.

(98-100)

HARTFORD, CONN.
Conn, valstijos Lietuvių Proletme- 

no Apskričio ‘parengimas įvyks šeš
tadienį, 27 d. balandžio, 48 Green St., 

I Waterbury. Pradžia 7 vai. vakare. 
Hartfordo ir New Britaino chorai su
vaidins teatrą “Dimitrovas.” Po loši
mui bus koncertas ir šokiai. Įžanga 
tik 50 centų. Kurie Hartfordo drau
gai norėtų važiuoti su Laisvės Cho
ru, tai ateikite į Choro Svetainę, 57 
Park St., kaip 6 v. v. Kelionė kai
nuoja i abi puses 75 centai.

(98-99)

HAVERHILL, MASS.
Pirmą dieną gegužės, Italų Svetai

nėje, 94 River St. (Hakrel), įvyks 'rengkitės į savo klasės partijos pik- 
koncertas. Pradžia 7-tą vai. vakare, niką. šį metą Partijos Piknikas bus 
Programoj dalyvauja Laisvės Choras, Į masinis ir 
bus keli geri kalbėtojai. Grieš (Irau- dailės 
gų haverhilllečių orkestrą. Visi nuo- i 
širdžiai kviečiame dalyvauti šiame ' ■ ...  ■ ■ I

• sės solidarumo ir kovų dieną, pirmą į 
I gegužės. “ |
| (98-100) I

Maine 2 vai. po pietų, 40 Ferry Street. Pra
šome visus narius skaitlingai atsilan- 

i Lyti, nes turėsime daug svarbių da
lykų aptarti kas link 30 d. gegužės. 
Taip pat praneškite jeigu esate 
mainę savo antrašus. Rašykite 
Staskevičius, 10 Melrose Avė., 
kes-Barre, Pai

j GREAT NECK, L. L
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Pašal- 

pinė Draugystė rengia didelį balių, 
kuris įvyks 27 d. balandžio, Sabenko 
Svetainėje, 91 Steamboat Road. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Bus puiki 5 
kavalkų orkestrą, kuri grieš lietu
viškus ir amerikoniškus šokius. Įžan
ga tik 40 centų, vaikams nuo 8 iki 
12 metų 25 centai. Visi atsilankiu
sieji būsite užganėdinti, nes tai pir
mas toks didelis balius rengiamas po 
velykų, tuom pat kartu paremsite 
draugystę ir suteiksite jai norą gy- 
vuot, taipgi paremsite mūsų darbi
ninkišką judėjimą.

DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia labai gražią 

operetę, “Onytė ir Jonukas,” paimta 
iš Lietuvos kaimiečių gyvenimo. 
Įvyks 28 d. balandžio (April), 5969 
14th St., Cor. McGraw. Pradžia ly
giai 6 vai. vakare. Įžanga išanksto 
perkant tikietus 40c; prie durų 50c. 
Po lošimui bus šokiai prie geros or- 
kestros. širdingai visus užkviečia da
lyvauti Aido Choras.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, balandžio 26 d. 
Viena savaite pirmiau negu kaip vi
sados, priežastis, prisirengimas prie 
Pirmos Gegužės ir rinkimas delegato 
į “Vilnies” šėrininkų suvažiavimą. 
Todėl visi nariai nepmirškit būt lai
ku, 7:30 vai. vakare, 3014 Yemans.

Balandžio 14 d. Stackpole 
auditorijoje 
valstijos gubernat.orius Curley £ 
apie medvilnės pramonę. Kai- parengime. Apvaikščiokite savo kla- Į 
bėjo labai pesimistiškai. Girdi, 
Naujosios Anglijos industrija 
eina prie bankrutavimo ir už j 
šešių mėnesių jau nesisuks nė 
viena verpstė,* užsidarys visos 
medvilnės dirbtuvės ir bus i 
mesta į bedarbių armiją šim- ■ 
tai tūkstančių darbininkų. Jis dalyvaus ir vietines muzikalūs ir dai- 
bombardavo Japonijos 
nius, 
giai pagaminti produktus, 
jos produktai išmuša iš 
kos amerikiečiu dirbinius. Tai Rengia ALDLD 31 kp^ Įžanga su- 

... . u*- v augusiems 35c, jaunuoliams—15c.
JIS reikalavęs, kad valdžia UZ- Kviečiam iš visos plačios .apielinkės

kalbėjo Mass.

ant kitos dienos, , 
liepos, Liet. Darb.
Darže-Barke, Wa- ■ 
Komunistų Parti

jos 15-to distrikto metinis didelis 
piknikas. Kuri kolonija ar organiza
cija rengtų toj dienoj, skaudžiai pra
sižengtų prieš revoliucinį darb. ju
dėjimą. Visose kolonijose Liet. darb.

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi rpliuosavimui nuo šalčio 

ir gadvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c.
Už bonkų. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiaų paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

su žingeidžia revoliucine 
ir apšvietos programa. į

J. Žemaitis. i
(97-99)

PLYMOUTH, PA. '
j Lietuvių Kapinių Korporacijos su- 
* sirinkimas įvyks 28 d. balandžio, kaip

Lewiston Ir Rumford, 
Dideli Koncertai

Programoj dalyvaus pagarsėję ra- 
' dio dainininkai: Adelė Mickevičiūtė, 
Į iš Providence, R. L, ir Ignas Kubi- 
I liūnas iš So. Boston, Mass. Taipgi 

dirbi-'nu spėkos, kaip tai: Anne Baltrus,; 
, _ _ .. .. .. . i Dawn Conant Grant, Olga Beržin, i
kad Japonija galinti pi-'A. Vaitonis ir V. Žilinskas ir kiti, j 

įaį 'Atsibus 26 d. balandžio, 7:30 vai. va- ■ 
kare., šv. Baltramiejaus Svetainėje, 

1‘111-1 287 Lisbon Street, Lewiston, Me.

. jaunuoliams—15c.

draustu įvežti Japonijos tavo- Lietuvių visuomenę* atsilankyti.
■ • • ; I Rumford tokis koncertas atsibus

_ _ y- 
medvilnes vaus Kubiliūnas ir Mickevičiūtė ir

I vietinės dailės spėkos. Sykiu su dai- 
I nininkais-artistais, atvažiuoja ir drg. 

ponas J« Grybas, ALDLD 7-to Apskričio 
• organizatorius, organizaciniais reika- 
in" lais, turės su ALDLD nariais pasita- 

tai tas rodo, rimus. Kviečiam visuomenę skaitliu-i 
ritini utsilankyti į šiuos koncertus, nes : 
nidbi įokjų koncertų ne. tankiai pasitaiko.

“Šapos” Darbininkas.
(97-99)

CLEVELAND, OHIO
LDS 44 kuopa Collinwoode rengia 

card party ir jokius 27 d. balandžio 
’ i po numeriu 623 E. 140th Street. Pa

jaus 44 kuopos, nes tų vakarų vaikai 
bus prirašomi be jokio įstojimo, ku
rie jau priguli ir kurie prisirašys ta 
vakarų gaus gerų vakarienę, nes 
Collinwoodo gaspadinės žada gerai 

I pavaišinti LDS narius. Taip pat bus 
ženklai prisegti tiems, kurie yra ar- . 
ba taps nariais LDS. Tad tėvai pri
valo atsivesti jaunuolius ir prirašyti. 
Vakarienė bus duodama tik tiems ; 
vaikams, kurie turės LDS ženklelius.

Vaiku vajaus komitetas.
(97-99)

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgh’© ir apielinkės lietuviai 

turės smagų pažmonį, nedčlioj, 28 
d. balandžio, 7:30 vai. vakare, LMD 
Name, 142 Orr Street. APLA 1-mas ■ • • ■ i

Irėlj, kuris susidės iš 3-jų skirtingų

augusiems

per-

Wil-

9 Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
I PAUL GUSTAS I 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

<5 Senai dirbąs grahorystes pro- § 
X> fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
X balsamavimu ir palaidojimu <5 
g mirusių. 2

| Veltui Chapel Šermenim g 
Y, Parsamdo automobilius šerme- g 
g nims, vestuvėms, krikštynoms g 
g ir kitokioms parems 8 
X Saukite dieną ar naktį O

§ 423 Metropolitan Avė. g
Brooklyn, N. Y. S

. ! 1 1 IV i • J , • • eurus AunuuiLčib cllhlUUPUS ir kad valdžia skutų pini- 27 d. balandžio (April), taipgi daly 
gų pagelbėjimui 
pramonei.

Na, jeigu jau toks 
gubernatorius susirūpinęs 
dustrijos stoviu 
kad nedarbas šuoliais 
pirmyn ir 1936 metais žiemą 
bus katastrofa del darbinin
kų. Daugeliui be laiko reikės 
skirtis su šiuo pasauliu. Jau| 
ir dabar daug serga ir miršta. 
Štai tik nesenai mirė Kindere- rengimas rengiamas del vaikų va- 
vičiutė-Beistarienė, dar jauna 
moteris, linksmo būdo, visų 
buvo mylima, darbininkų ju
dėjimo šalininkė. Jos vyras 
metus laiko nedirbo ir neturė
jo iš ko pragyventi, vis buvo 
susirūpinę. Dar keli lietuviai

; sunkiai serga iš didelio susirū
pinimo del nedarbo. O kitų 
tautų ir tokis pat darbininkų 
likimas.

“Aš esu 
kiekvie

nas narys iš prisaikintų teisė
jų žino dabar ir žinojo pir
miau, kad aš nesu kriminalis
te ir nė vienas iš mano drau
gų nėra kriminalistas.”

Martin Wilson: “Šitas nu
teisimas mane į San Quentin, 
nepadarys nieko gero ar at- 
siekimo, kadangi jūs negalite 
nutildyti tūkstančius balsų 
darbininkų” (čia teismas per
traukė Wilsono kalbą ir liepė 
laikytis prie įstatymo).

Nora Conklin: “Aš esu at
rasta kalta ne del to, kad aš 
prigulėjau prie organizacijos, 
kuri rėmė nuvertimą Jungti
nių Valstijų valdžios, bet vien 
del to, kad aš buvau narė Be
darbių Tarybos ir pasekmin
gai truputį pagerinau pamati
nį gyvenimą del tūkstančių 
bedarbių šitam mieste. Aš no
riu dadurti del darbininkų 
klasės: Oganizuokitės! 
nizuokitės ir stokite į 
nistų Partiją.”

Albert Hougardy: 
esame siunčiami į San 
tin ne pagal legalį įstatymą, 
kad mes prasižengėme prieš 
kokį tai aktą, mes esam siun
čiami ten, kadangi mes orga
nizavome darbininkų klasę. 
Kadangi mes budavojome or
ganizaciją, kuri padarys galą 
kapitalistinei sistemai, 
priežasties nėra.”

J Jack Crane: “Aš esu siun
čiamas į San Quentin apkalti
nime konspiracijoj. Su kuo 
aš suokalbiavau ? Ką aš pa
dariau ? Ką aš sakiau ? Nie
ko panašaus nebuvo įrodyta 
prieš mus.”

Lorine Norman: “Aš jau
čiu, kad aplikacija del mėgi- 
nimo-probation bus prisipaži
nimu kalta. Aš nesu kalta 
po šituo Kriminalio Sindika
lizmo įstatymu, todėl nepri- 

1 duodu jokios aplikacijos del 
probation.”

Čia noriu pažymėti, kaip 
Tom Mooney, taip ir šitie 8 
darbininkai nuteisti kalėti tik 
del to, kad laisvi darbininkai 
neparodė ganėtinai atitinkamo 
aktyviško spaudimo į teismą 

;ir valdančią, klasę. Pavyzdžiui, 
i Sacramento įstatymdavystėj 
i buvo svarstoma atšaukimas 
kriminalio sindikalizmo įstaty
mo ir buvo tikrai tikėtasi, 
kad pereis, nes 23 atstovai pa
reiškė savo nuomones . prieš 

1 įstatymą, bet neperėjo, kadan-

w xzaxuxxx.xu. ~p- tikra sakydama, kad 
sigymmo iždą nejplauke. At-L„. f5

Massachusetts Valstijoj Bus Puikiu

KONCERTU
Jose dalyvauja dainininkė K. Menkeliuniutė ir garsus 

Italų dainininkas Candido Canfora

WORCESTER, MASS.
SUB. 97 APRIL
BAL. L I 1935

Lietuvių Svetainėje
29 Endicott Street

7:30 Vai. vak.

Orga-
Komu-

“Mes
Quen-

K. Menkeliuniutė
Dramatic-Mezzo Soprano Operos Dainininkė

J. Latviutė, Soprano; J. Įalakauskas, Bariton, O. Ka- 
lakauskiutė, Soprano; Aido Choro Merginų Oktetas ir 

Aido Choro Mišrus Kvartetas.
ŠOKIAMS GRIEŠ SUKASKŲ ORKESTRĄ 

Šokiai tęsis iki vidurnakčio
Įžanga prie Durų 45 Centai. Iš Anksto Perkant 40 Centų

Namų savininkai ir randau-
ninkai organizuojasi, reikalau- Apskritys ruošia labai smagų vaka-1 
in W Hnnin dnvhn bnnt kurlS susld5s iš 3-Jll skirtingųja, kad duotų daioo Dent SU, kava]kų, tai yra koncertas, vakarienė 
$15 ir kad įvestų bedarbiams jir pasišokimas. Koncertą, pildys mū- 

'su visu mylimi LDS jaunuoliai iš apdraudą. Taipgi leikalauja Side, Pittsburgh. Todėl kaip 
biedniems namų savininkams1APLA narius taip ir abelnai visus 
numažinti taksus. Mat, šiemet 
jau pakėlė $2.70 ant tūkstan
čio—pernai buvo $39 ant 
tūkstančio, o šiemet bus 41.70. 
Ir taip kasmet lipa ir lipa tie 
taksai augštyn. Daugelis jau 
išsižada savo namų.

Kitos

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI

SOUTH BOSTONE 
ned.OQapril 
BAL. L 0 1935

LIETUVIŲ SALĖJE
Pradžia 8 vai. vakare

Įžanga 35 centai

< „ C. Canfora, Tenoras
Iš New Yorko, pasižymėjęs Operos 

W ; dainininkas
Programoj dalyvaus garsūs operos dainininkai: K. Menke- 
liupiutė ir C. Canfora. Jiedu suvaidins dalį operos “Caval- 
leria Rusticana” su kostiumais. Dalyvaus ir žymus radio 
dainininkas Ignas Kubiliūnas, Laisvės Choras, vadovystėje 

W. Petrukevičiaus ir vietinių meno talentų.

lietuvius darbininkus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti ir sykiu pasilinks- i 
minti.

APLA 1 Apskr. Komitetas.
(97-99) '

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 28 d. balandžio, 7 vai. 

vakare, 701 N. 8th St., įvyks ban- l 
kietas pagerbimui Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo kuopos ir kitų 

.1 progresyvių lietuvių organizacijų, už 
Buvo manyta, kad pavasarį labai gerą pasidarbavimą rengtam

Bus gera programa, valgių ir ge- 
Lietuvių skaitlingas dalyvavi- 

būtinai reikalingas. Įžanga vel-

Kviečia ILD dist. Komitetas.
• (97-99)

MINERSVILLE, PA.
Gegužės 11 d., 1935 m., Komunis

tų Partija rengia suvaidinti trijų 
aktų veikalą “Moteris Gatvėje,” dra
matiškas vaizdelis iš bedarbių gyve
nimo. Įvyks Darbininkų Svetainėj, 
pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga 25 
centai, šis veikalas bus suvaidintas 
pirmu sykiu mainų apielinkėj. Apart 
lošimo bus ir šokiai. Visų darbinin
kų pareiga dalyvauti ii’ paremti savo 
kovos organizaciją. Taip pat prašo
me, kad kitos organizacijos nerengtų 
nieko

bus daug darbų prie kelių tai- 
symo. Mat, valstija paskyrė rimų. 
$500,000 del vieškelio, kuris 
eina tarpe Lowell ir Lawrence 
ir kurį nori padidinti, pagerin
ti. Daugumas bedarbių manė, 
kad gaus darbą. Mat, buvo 
pasklydę gandai, kad reikės 
apie tūkstančio darbininkų. O 
čia pasirodė visai kas kita. 
Valstija pasamdė kontrakto- 
rių, tas atsivežė “steam rol
ling” mašinas, kurios ir kasa. 
Už kelius šimtus darbininkų 
atidirba ir tik koks šimtas dar
bininkų gavo padirbėti. Taigi, j 
iš tos pusės miliono dolerių I 
darbininkams mažai teks.

mas 
tui.

ant virš minėtos dienos.
Komisija.

(97-99)

LOWELL, MASS.’ I
LDS 110 kuopa rengia koncertą

i ir šokius, 27 dieną balandžio, 7 vai.
' vakare, 861 Bridge Street. Kaip jauni 

Pa- taip ir seni kviečiami dalyvauti, nes 
berneliai mūsų kuopa turės labai turtingą pro- 

c gramą. Dainuos radio dainininkės 
atėmę Kaskevičiutės, vietiniai jaunuoliai su

si radio orkestrą, po vadovyste Jono 
----- Liaus. Bus ii* dar daugiau 

pamarginimų. Kaip ateisite, pama
tysite. Kviečiame visus, kaip vieti
nius, taip ir apielinkės—atsilankyti.

Komisija.
(97-99)

- READING, PA.
ALDLD 143 kuopa rengia puikų

i balių, kuris įvyks subatoj, 27 d. ba
landžio, 7 vai. vakare, Catholic laths.

Apiplėšimai
Ford St. einant iš darbo 

fežei naktį, 11 vai., 
užpuolė, parmušė ir 
$17 pabėgo. Balandžio 20 d. ,1(?š humoristiškus veikalus, grieš gar- ' A 7 gi l'aCllO O|' znr,^,,n v%/x tm zl nxrxrorn Tama

ant Moode St. vaikėzai išplė- MatuseviŽ? - * • ■ - •
še krautuvės registerį, bet po
licija pribuvo ant laiko ir pa
gavo. Tai vis nedarbo vaisiai. 
Jauni vaikinai negali gauti 
darbo, o gyventi reikia, tai 
griebiasi blogiausių priemonių.

Griaustinis.

rengimai buvo nepaprastai sekmin- 
gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 
ir šiemet. Bet pasirjžusiai darbuo

kimės, kad atsiekti pereitų metų 
pasisekimo.

BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

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

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

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

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

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

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

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

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

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

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

gais skiriama vertės $361.75.

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

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.



ketvirtadienis, Bal. 25,1935

KELIONĖ Į “LAISVĖS” BENDROVĖS 
SUVAŽIAVIMĄ

mas vienas kito, kaip kitose 
kolonijose draugai veikia 
organizacijose ir tam pana
šiai.

^šeštadienį, 6 d. balandžio, 
įsėdome į Greyhound busą 
ir už poros minučių jis pra
dėjo judėti, pradėjo savo 
dviejų šimtų su virš mylių

užklodę ir žemė pasilieka 
paprastoje išžiūroje.

Dar kiek toliau ir baltu
mas išnykęs. Vietoje tos si
dabrines užklodės stovi pil- 

kelionę. Už trumpos valau- juodi kalneliai. Tai 
d^kės Binghamtonas pasili- i Scrantono priemiestis, kur 
ko užpakaly, o buso kiekvie-!stovi supiltos iš anglių iš- 
nas tekinio apsisukimas 'skirtos dulkės ir akmenė
ti?.ūke vis tolyn, tolyn, to-1 liai> sumaišyti su daugybe 
lyn, į Amerikoje didžiausį darbininkų prakaito, 
miestą, New Yorką.
* Busas bėgo smarkiai 
mudviejų, i 
nes ir mano, mintys

O. Girniene.
(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa

tekinio

Dar truputį toliau, jau ir 
. .  M , Scrantono miesto vidurys, 

d. Vaicikauskie- Čia l)iae courthouse susirin- 
į bėgo kusi kelių šimtų darbiniu- 

dąr smarkiau, padarydamos kų minia ir palengva vaikš-

o

tinėjo šalygatviais. Tarpe 
jųjų matyti nemažas skai
čius ir guzikuočių (polici- 

ir jos), kurie lazdomis aplink 
“J rankas tik suka. Ką tas vis-

nepalyginamą skaičių my
lių į valandą.
t Oras buvo malonus *-
gražus. Mat, išvakarėse
snigo ir biskį pašalo, tai vi"!kas reiškia? Ko tie šimtai 
sa žemė ir medžių šakeles i,darbininkų ten susirinkę? 
baltuoja, tarsi apdengtos ko- (Nebuvo galimybių patirti, 
Klals ?1(^ainlals pūkais. j)aiiR0 nežinystėj.
Visur tik balta, balta ir bal-

Štai ir New Yorkas, tas 
Amerikos didysis miestas, 
kuriame stovi visos Ameri- 

. . . v S1". kos kapitalas. Čia vaizdas
^abriniais pūkais užklota-vįsaį kitokis. Gatvės pilnos 
žemę ir jos karšti spindulė- žmonių. Vieni gražiai, kiti 
liai, lyg kam keršydami, sa- ;prasčiau, treti dar prasčiau 
W bučkiais pradėjo naikinti j)asiredę, vienok judėjimas 
tų baltą užklodę. Iš sidabri- vjSų vienodas: visi skubiai 
mų pūkų, ypatingai ant nie-[e|na^ įaį į viena, tai į kitą 
dzių šakelių pasidarė per- gatvių galą.
lai, kurie, saulutės šildomi, j1 
tik ir mirguoja, krisdami1 
vienas paskui kitą žemyn ir 
ten išnyksta.

Pakilus saulutei, pro kal
nelių viršūnes apšvietė

Na, tai jau laimingai pa
siekiame ir “Laisvės” rašti- 

,nę. Čia, apart darbininkų ir 
[vietos vieno-kito draugo, ra- 

^Pavažiavus dar truputį dome ir svečių, atvykusių iš 
toliau ir žemės paviršius, tolimesnių kolonijų tuo pa- 
pradėjo keistis, mainyti sa-.čiu tikslu, kaip ir mes, tai 
,vo įžiūra. Vienur dar balta, lyra, j

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
rinko savo vardais ALDLD 10 
ir 149 kuopos, turėtų būti pa
vyzdžiu visoms darbininkų or
ganizacijoms ir reikėtų žinoti, 
kad darbininkų apsigynimas 
yra bendras visų reikalas ir 
vedimas agitacijos visuose su
sirinkimuose yra būtinai reika
linga.

Kitos ALDLD kuopos kad ir 
oficialiai nedalyvavo daiktų 
rinkime, bet jų nariai noriai | 
pagelbėjo. Tai buvo drg. Gid- 
vilienė iš W. Phila., Tureikie- 

' nė ir Griciunienė iš S. Phila.
Drg. Birbilui pagelbstint, 

atlankyta Riverside, Palmyra 
ir Dellair, N. J. ir gauta gra
žių daiktui ir $4.00 pinigais.

Pagelbstint drg. J. Masio- 
niui, atlankyta Chester ir Ad
iston, Pa. ir gauta gražių daik
tų ir $5.40 pinigais.

Padedant drg. O. Lastaus
kienei, atlankyta Camden, N. 
J. ir gauta gražių daiktų ir 
$1.25 pinigais.

Labai gerai darbavosi drg. i 
M. G., pagelbstint drg. Kan- 
cevičiui.

Visi daiktai buvo labai įver
tinami ir didžiumoj pirkikai 
noriai mokėjo gerą kainą, juk 
tai būtų labai nejauku skrum- 
ninti vertė politkalinių gelbė
jimui skirtų daiktų.

Pasidėkavojant nuoširdumui 
aukotojų ir pirkikų, lietuviam 
pasisekė sukelti virš 133 dole
rių. Tai buvo daugiausiai 
skirstant ant tautybių. Pagir
tinas įvertinimas taip 
svarbaus tikslo.

vo įžiūrą. Vienur dar balta, lyra, j “Laisvės” šėrininkų
gražu, kitur jau matyti ak- [ Suvažiavimą. Čia sveikina-
menys ir ruduojanti žolė, įmes su iš senesnių laikų pa-; .

t kaipo pereitos vasarėlės lie- Įžįstamais draugais ir suei-1 ar ai u avusių D«> tąis 
kana. Tas reiškia, kad sau- ! name į pažintį su dar neži-1 B. Pivoriūnienė, A. Kance- 
lutės karšti spindulėliai bai- momais. Draugų tarpe eina . vičienė, E. Plietienė, M. Vaičiu- 
gia sunaikinti tą sidabrinę pasikalbėjimai, klausinėji-! lien®> Papievienė, A. Pa-

labai

NUO

peliučka, A. Kupčiūnas, J. Ba
ranauskas, M. Evans, R. Sa
mulionis, J. Rutkai, P. Jurgai
tienė, Drg. Kulikauskai, drg. 
Tankelevičiai, A. Juknienė, 
Jonikienė, 
Shemrack,

! Šimkienė,
Juknienė, 
Petrela, A. Krist, O. Krasaus
kienė, V 
miežienė, 
kas, A.

; Klimka, 
Abraitienė, A.

drg. Fergienė,
P. Baranauskai
K. Briediene,

A. Rudavičienė,

Mes darbuojamės už pigesnes elektros kai
nas New Yorko Mieste. Kuomet pragyvenimo 
lėšos kilo augštyn iki 45%* nuo 1914 m., viduti
nė elektros kaįna gyvennamiams New Yorke at
pigo 43%!

Mes esame patiekę planą dar labiau ją nupi
gini. Tas planas, pirmiausia išbandytas Washing
tone, D. C., nuolat pigino kainas per dešimt metų 
jo veikimo. Jeigu jis būtų čia priimtas, pusė mū
sų įplaukų virš nustatytų ir tik vidutiniškų biz
nio varymo lėšų (kaip kad jas užgiria N. Y. 
Public Service Komisija) jums atgal sugrįžtų 
kaipo metiniai kainų nupiginimai.

* Jungtinių Valstijų Darbo Minist. Statistika

THE ELECTRIC AND GAS COMPANIES 
AFFILIATED WITH THi CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORK

M.

K

Tvarkienė, O. Ke- 
J. Raimon, Kačins- 
žiekas, Martus, E. 
R. Puncevičius, M.

Januliunienė, 
A. Rakickienė, M. Čepulienė, 
K. Sarčen, A. Volančius, P. 
Pilienas, J. Šimkūnas, J. Gru- 

! žauskas, A. J. Smith, Plullot,
K. šalabraitienė, A. Stadelnin- 
kienė, M. J. Stotkus, M. Dick-

I ter, L. Sunders, F. šniokštie- 
| nė, M. čerkauskienė, A. Do- 
ilinckas, M. Ambrozas, Mrs. 
Saurence, Albert Shermack, J. 
Stulgis, J. Baranauskas, Vogo- 
nis, Poškienė, Grinienė, F. Or- 
low', Stotkus, J. Daugaveckie- 
nė, drg. Skatch, P. Valantie- 
nė, J. J. Potienė. (choristės:) 
A. Urbiutė, L. Mack, N. Ba- 
nioniutė, Butviliutė ir A. Pivo- 
riuniutė.

Just Electric & Radio Co., 
727 W. Girard Av.; The I. Z. 
Electric Sup. Co., 930 W. Gi
rard Ave.; Feinsten & Co., 9th 
& Sp. Garden.; J. Zubress 
Electric cont., 1503 S. 2nd St.;
L. Dubrow & Sons, 420-422 
South Str.; Rubin’s Music, Ra
dio Shop, 964 N. Marshall St.

Iš Cambridge, N. J., K. K. 
Astrauskienė, 
Valatka, J. 
Dellair, N. J. 
A. Jetužienė, 
kevičiai.

Iš Chester, 
Gabalien®, T. 
Grigaliūnienė, 
F. Navickas.

S. Astrauskas, 
Baziulienė. Iš

U. M. Urbonas, 
Birbilai ir Men-

Pa. A. Degutis, 
Pusvaškienė, P.

A. Lipčius ir
Iš Adiston, Pa. Į

J. Valiukonįs ir P. Jurgaitienė.
Iš Gamden, N. J., O. Las-

Penktas PuslapbLAISVU

R.
k p.10

A.

J.
i

E.

Notary Public Tcl. STagg 2-5043

MATHEW P. PALLAS
(BIELIAUSKAS)

J Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y

r!

ROBERT

rK.

E

o

S

Grab. A. Stankus
V. Samulionis

$1.00
$1.00
$t:oo 1

$1.00 
$1.00 
$1.00
$1.00 1 
$1.00'

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

$1.00
75c;
50c :
50c '

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Robert Lipton
701 GRAlJįD STREET 

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

Dalyvaus A. Kundrotą, 
Jack Sharkey ir kiti 
įžymiausi sportininkai

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų 

Setų $10.00 ir augštyn.
Speciale) nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

T. Bukėnas
D. žubienė

Visiems aukavusiems 
me ačiū, varde Tarptautinio
Darbininkų Apsigynimo kuo
pos.

Komisija:
H. Tureikienč ir

B. Ramanauskienė.

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

Ui

$1.00
$1.00
$1.00

Pa.) [
$1.00

o

Vakariene bus duodama 6 valandą vakaro.o

o

o

o

o
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Prie vakarienės bus programa: Gedemino—L.D.S. 
Choras ir vieno akto komedija, po tam—šokiai.

Ir viskas labai pigiai, iŠkalno perkant tikictą kaina 50c.; prie durų 
55c.; vaikams 25c., vien tik ant šokių 15c.

Kviečia visus KOMISIJA

ai

tauskienė,' E. Liaudanskienė, 
U. Kazlauskienė, Valančienė 
ir V. Jokubonienė.
, Čia seka vardai aukavusiu 

pinigais

Graborius J. Kavaliauskas 
$3.00 
$2.00 

(Palmyra, 
$2.00

J. Žemaitienė ‘*- 
Deksnys (kriaucius) 
A. Sukackienė
K. Gabrilienė (Chester, 

Pa.)
V. MuliaviČienė
T. Krulskienė
A. Buteikienė
J. Dočkus

25c
25c
25c

Samulionis 
Rainys varde 
Urbonienė

J. Masionis
J. Kižauskas
M. Miliauskas
J. Valinčienė
M. Tuleikienė .
N. Jurgaitienė
J. Mataitis

Rimkunienė 
Galainicnė

Keršanskas
J. Andriulionis 

Kuržinskas 
Stasiukaitis 
Macy 
Jurevičienė 
Nicienė
VaišnorienėM.

E. Pildis
S. Depskis (Chester,

Pa.,)
A. Degutis
A. Ikonis
J. Urbonas (Adiston,

$2.00 
$2.00 
$1.90 
$1.50 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

$1.00 '
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

O. Lastauskiene (Camden,
N. J.) ’

A. Daugirdas 
Gutonienė
D. BalukeYičius
A. Ušinskienė
W. Skotch, vardo ALDLD 

10-tos kuopos
K. Buinauskas 
M. Puckus 
M. Petrauskas 
G. Baniulis
M. J. Jatužis (Cambridge,

N. J.)
Astrauskas
Strumskis

B. Valaitienė
J. Galumbickienė
M. Bizulienė
V. Bizulis

P. Pužkys (Chester, 
O. Kalažinskienė 
A. Stradomskienė 
A. Bobilieno 
Drg. Mačėnai 
M. Tarabildienė 
R. Gudeiiunas 
A. Paulauskas 
M. Budrcvičienė 

Mažiulis,
D. Hebeage 

Gasiunienė

50c
50c
50c;
50c
50c
50c
50c
50c

Pa.) 50c
50c
45c
40c |
41c I
30c Į
25c
25c
25c
25c
25c
25c-

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

JONAS STOKEŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

25c 
25c 
25c 
15c 
10c 
10c 
10c 
5c. 

taria-

Kur Geri Draugai Susieina 
1701-03-05 No. Dover St.

PHILADELPHIA
Ant Columbia Ave., tarpe 

28th & 29th
Smagiausia Vieta Mieste 

Specializuojasi įvairiais žuvų
Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pureni, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

4Q2 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

j Juozas Levanda
1 (LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
1 Patarnauju visiems be skirtu-
3 mo. Parsaindau automobilius 
? kiekvienam reikale. Kainos 
> žemos. i

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

LIPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

U 12 1 U Kitokiems

Įvykiams
8 r d L___________ -

3 Dovanos
‘.r

HARMAN i
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ROCHESTER, N. Y

Rengia A.L.D.L.D. 50 Kuopa ir “L.” Skaitytojai

Subatoje, 27 Balandžio (April)
GEDIMINO SVETAINĖJE

575 Joseph Avėnue * Rochester, N. Y

Sporto Karnivalas-Balius-Šokiai!
A. Kundroto Sportines 25-kiy Mėty Sukaktuvės!

Dainuos: buv. Lietuvos ope
rom art. K. Kriaučiūnas, M. 
česnavičiūte, Pr. Stankūnas, 
Operetės Choras; dalyvaus 
pianistė Alena Retikevičiūtė. 
grupe ukrainiečių, kurie pil
dys savo šokį ir kitos meno

ir sporto jėgos. r.iJaCik
SharkeyA. Kundrotas

Sekmadienį, Gegužes (May) 5,1935
ARCADIA HALL

918 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.
Durys atdaros 4 vai. po pietų. Prasidės 5 vai. po pietų.

BUS DVI ORKESTRUS:
Jimmy’s Club Royal Serenaders grieš amerikoniškus šokius.

J. Retikevičiaus orkestrą grieš lietuviškus; šokiai • per visą vakarą.
Įžanga $1.00 ir 75c. Tik šokiams—5Oc.

“MAČIO-KEKŠTO EILES
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA 
90c vertės, tik už 30 centu

įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

5 
51

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661



Ketvirtadienis,

Į NEW YORKO IR AP1EL1NKES ŽINIOS
tas prieš Legiono N. Y. Aps
kričio Skundų Komitetą griež
tai atsisakė apleisti pikietą. Jis 
pareiškė: “Įsakymas, ar ne į- 
sakymas, o mes kaip pikieta- 
vom, taip ir pikietuosim Legio
no kepurėse.”

Šiandien Dalyvaukite Bendro Fronto 
Gegužinės Prakalbose

Prisirengimui prie Pirmos 
Gegužės, Lietuvių Darbininkų 
Bendro Fronto Gegužinės Ko
mitetas rengia prakalbas. Jos 
įvyks šiandien (ketvirtadienį), 
25 balandžio, 7:30 valandą va
karo, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo svetainėj, 80 Union 
Avė., kampas Stagg St., Brook
lyne. Įžanga veltui.

Kalbėtojai bus nuo įvairių 
draugijų, kurios turėjo atsto-

! Nuo Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo—R. Mizara.

Nuo Lietuvių Darbininkų 
Draugijos—L. Prūseika.

Nuo Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoj—J. Or
man. ,

Nuo Am. Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcijos—D. M. 
Šolomskas.

* / *

Pageidaujama, kad ;būtų 
kalbėtojas nuo šv. Jurgio drau
gijos ir kitų prisidėjusių orga
nizacijų.

muzika, iškabomis, vėliavomis 
trauks į New Yorką. New Yor
ke sustos 25th St., tarp 6th ir 
7th Avės. Lietuviai bus X (de
šimtoj) divizijoj 7-ta grupė.

New Yorke maršavimas pra
sidės 12 vai. dieną. Toliau sto
vinčios grupės turės praleisti 
pirmąsias, tad jų maršavimas 
prasidės kiek vėliau. Tačiau 
svarbu visiems pribūti į laiką, 
kadangi vėliau pribuvusieji 
paskęs toj , jūroj žmonių, bus 
sunku susirasti savo grupę. 
Reikia stengtis būti savo gru
pėj. Jei mūs grupė bus men
ka, mums bus gėda prieš tuos, 
kurie bus supratę savo pareigą 
ir'pasirodys visame stiprume.

Čių Darbininkų Lygos įrankius, 
kuriuos buv<> užgriebę dieną 
po Harlem įvykių. Tą dieną 
raštinė buvo užpulta, rekordai 
ir raštinės įrankiai užgriebti, 
organizatorius k a m a utinėja- 
mas ir raštinėj per dieną pa
statytas šnipas, kuris perimdi
nėjo ateinančius pranešimus.

Tuojau po to Lyga siuntė 
delegaciją pas LaGuardia ir 
prokurorą, o bylą perdavė 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui, su kurio pagalba 
tapo atgauta užgriebtoji me
džiaga.

pasi- 
lentų 
“val- 
i jū-

Septyni vaikai manė 
važinėti ant sukaltų 
North upe bet jų lentinė 
tis” pasuko pavandeniui,
res. Tai pastebėta laiku ir už 
metus 30 pėdų ilgio virvę pa 
vyko išvilkti lentas su 
“jūrininkais” Į kraštą.

visais

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Komitetas taip pat apgailes
tauja, kad Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 19 kuopa neturėjo 
atstovų konferencijoj ir neda
lyvauja prisirengime prie Pir
mos Gegužės. Tačiau dar ir 
dabar nepervėlu. Mes ragina
me LSS 19 kuopą tuojau at
siųsti savo atstovus į komitetą, 
atsiųsti savo kalbėtoją į L. D. 
B.F.G. Komiteto rengiamas 
prakalbas, taipgi mobilizuoti 
savo narius ir pritarėjus daly- 
vumui Bendro Fronto geguži
nėj demonstracijoj.

Puošnus Komunistų Partijos 
Bazaras

R. Mizara

kalbės Bendro Fronto Geguži
nės Komiteto masiniam 

mitinge.

vus Bendro Fronto Gegužinės 
Konferencijoj, 14 balandžio, ir 
prisidėjo prie rengimo bendros 
gegužinės demonstracijos. Jau 
turime žinių, kad kalbės seka
mi :

Paskutinis mūsų prašymas 
“Laisvės” skaitytojams šių 
prakalbų reikalu: visi daly
vaukite prakalbose; praneškite 
tiems lietuviams, kurie “Lais
vės” neskaito ir pranešimo ne
matys; pasiimkite iš “Laisvės” 
raštinės gegužinių lapelių ir 
šiandien paskleiskite ten, kur 
dar nebuvo paskleista.

Liet. Darb. Bendro Fronto 
Gegužinės Komitetas.

Gegužines Iškilmių Kalendorius
Balandžio 25 d., Liet. Darb.. ant visų 

Bėndro Fronto Gegužinės Ko- (Stands.” 
m#eto prakalbos, L.A.P. Kliu- 
ba svetainėj, 80 Union Avė., 
Bipoklyne. Įžanga veltui.

didesniųjų “News 
Visi “Laisvės” skai

tytojai turėtų nupirkti po ko
piją savo jaunimui, nes tai bus 
vertingas ir įdomus leidinys.

PenktačĮienio vakarą, bal. 
26, Kom. Part. 6-tos Sekcijos 
bankietas, L.A.P. Kliubo sve
tainėj, 80 Union Avė. Vakarie
nė; muzikos, dainų ir vaidini
mų programa; trumpos ' pra- 
kalbėlės ir sveikinimai. Įžanga 
50c. Pelnas padengimui gegu
žinės demonstracijos išlaidų.

Pirmadienį, bal. 29, 
1 liamsburgo - Ridgewood 
rengiamasis gegužinei 
d as. 
Grand 
meyer 
kelyje 
ard ir 
Varet ir Graham Ave.; trečia 
ir paskutinė — Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ave., Ridge
woode. Čion atmaršuos Ridge- 
woodo darbininkų organizaci
jos ir bendrai laikys masinį 
mitingą. Įžanga į mitingą 10c. 
Mitingas prasidės 8 vai.

Wil- 
prisi- 
para-

Prasidės 6:30 vakaro, 
St. Extension ir Have- 
St., Williamsburge. Pa- 
pirma stotis bus Leon-

■ Boerum Sts.; antra —

Penktadienio vakarą, 26 d. 
balandžio, išeis iš spaudos 
“Djaily Workerio,” angliško

’ darbininkų dienraščio, specialė 
gegužinė laida. Bus padidintas 
nuo 8 iki 24 puslapių. Kopijos 
kaina 3c. Platintojams už 100 
kopijų $1.75. Gaunamas “Lais
vės” raštinėj, K. P. Sekcijų 
raktinėse ir pačioj išleistuvėj, 
'85 E. 12th St., New Yorke.
Pąvienės kopijos gaunamos Stagg St., Brooklyne. Iš čia su
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Trečiadienį, Pirmą Gegužės 
didysis paradas ir demonstra
cija. Lietuviai susirinks 10 vai. 
ryto, prie Liet. Am. Pik Kliu
bo, kampas Union Avė. ir

Komunistų Partijos New 
Yorko Distrikto bazaras šie
met bus ne tik turtingas, bet 
ir puošnus. Distriktui patar
nauti sutiko Inžinierių ir Ar
chitektų Federacija', kurie iš
dirbs planus modernistinėms 
budukėms. John Reed Kliubas 
apsiėmė išdekoruoti visą New 
Star Casino.

Bazaras yra rengiamas tik
slu sukelti fondą gynimui Ko
munistų Partijos ir viso darbi
ninkų judėjimo nuo fašizmo 
puolimo. Įvyks gegužės 22, 23, 
24, 25, 26. Bendras tikietas vi
soms penkioms dienoms yra 
75c. Atskiroms dienoms tikie- 
tai po 25c., apart šeštadienio; 
šeštadienio tikietas 40c. Tikie- 
tai jau gatavi. Organizacijoms 
duodamas nuošimtis. Gera pro
ga sutraukti darbininkus į ba- 
zarą ir tuo pat sykiu pelnyti 
organizacijai kęletą centų. 
Taip pat prašo pasidarbuoti 
gavime daiktų bazarui.

y j < .— 1 ? i į * ■ ur b-» ‘

Iš Šalpos Darbų Skandalo
Kai kam verta tikėti “lai-, 

me.” Paskendus grafte buržu
azija susirieja tarpusavyje ir 
iškelia aikštėn daug keistų, da
lykėlių. Antradienį Alderma- 
nų Tyrinėjimo komisija pa
šaukė liudyti žmones, kurie 
pribuvo, iš kitų valstijų, kad 
užimti New Yorke šalpos vir
šininkų darbus. Komisija, ži
noma, deda daugiausia svar
bos į tai, kad jie esą koki tai 
“grinoriai,” iš kitur pribuvę. 
Kas liečia mus, svarbiausia 
tas, kad jie ten nebuvo bedar
biai, bet apleido ten turimus 
pelningus darbus, kad “pagel
bėti” New Yorko bedarbiams. 
Ir “gelbėjo” gaudami nuo $2,- 
252 iki $2,500 metams.

Pavyzdin pašaukta liudyti 
panelė Catherine Brown sakė, 
jog apleido darbą Columbus, 
O., kad užimti viršininkės vie- 
tą New Yorke, su $2,500 alga. 

| Jis buvo tokia “ekspertė,” kad 
'ją New Yorke mokino per 4 
savaites mokant pilną algą.1 

i Kam nors tas apsimokėjo, tjk i 
ne bedarbiams. ’

Išplatinkim Visus Lapelius!
Dar yra apie tūkstantis ge

gužinių lapelių lietuvių kalbo
je. Vienoj pusėj garsinamos 
šios dienos prakalbos ir de
monstracijos kelrodis. Kitoj 
pusėj aiškinama Pirmos Gegu
žės istorija ir 
narni “Laisvės” 
pas Lorimer ir 
Nuneškit savo
bantieji, paaukokit laiko pa- 
nešiojimui lapelių pagal tur-

Browns vili ėj, Hinsdale St., 
netoli Livonia1 Ave., sodės iš- 
vežiotojui važiuojant įlūžo 
gatvė ir arklys įkrito 8 pėdų 
gylio ir 15 pėdų pločio duo
bėn. Vargšas sodės 
susi kvietė apielinkės 
jus talkon, ir su jų 
pirma atliuosavo ir
vežimą, paskui meiliai kalbin
damas išsigandusį arklį nura
mino, nuleido lentas ir tomis 
lentomis, su virvių pagalba, ar
klį ištraukė iš duobės.

pirklelis 
gyvento- 
pagalba 
ištraukė i

reikšmė. Gau- 
raštinėj, kam- 
Ten Eyck St., 
šapon. Nedir-

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Linksmas Kriaučių Lygos Vakarė
lis Ridgewoode. Įvyks šeštadienį, 27 
d. balandžio, J. Adomėno Svetainėj, 
69 Irving Avenue. Kviečiami visi

gavietes ir i namus lietuviais kas tik !įnks™ai .laikt Praleisti ° 1 ir smagiai pasisekti prie geros muzi-
apgyventose gatvėse.

Liet. Darb. Bendro 
Fronto Komitetas.

Trumpos Žinutės

kos. Tikieto kaina tik 25 centai as
meniui.

(96-98)
BROOKLYN. N. Y.

Šeštadienį, 27 d. balandžio, Brook- 
lyno Bedarbių Taryba, lokalai 1-mas 
ir 2-ras rengia smagų vakarėlį su 
laimėjimais, 355 Bushwick Avenue. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga prie 
durų 25 centai. Iš kalno 20 centų. 
Bedarbių Taryba lošia labai svarbią 
rolę tarp darbininkų, todėl yra visų 
pareiga ateiti į šį parengimą ir pa
remti šią organizaciją finansiškai. 
Komisija.

Profesionalių šokių mokyto
jai ir studentai protestuoja 
prieš bilių, kuris jau suplanuo
tas ir greit bus priduotas Al- 
dermanų Tarybai. Bilius rei
kalauja, kad visos šokių, dra
mos, filmų, meno, muzikos, 
kalbinės organizacijos turėtų 
leidimus ir būtų valdžios tvar
komos. Tuo klausimu 
prelekcija 25 bal. vakarą, 118 Lorimėr St'?Brooklyn? NWY.

(98-99)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS kambarys pavieniui 

.vyrui Williamsburgo apielinkėje. Pra- 
įvyks §au laišku pranešti adrisuojant se- 

. - karnai: Reikalingas Kambarys, 427
I . - . • (98 g9)

Ine., 
dar- 
9-tą

PARDAVIMAIProgressive Drug Co., 
2,346 — 3rd Ave., N. Y., 
bininkų streikas įžengė 
savaitę. Jisai prasidėjo, kada 1 
kompanija pravarė iš darbo kreipkitės šiuo antrašu: 
šapos'komitetą už įteikimą ai-į 
gos ir valandų klausimu reika-i 
lavimų. Iš 50 darbininkų 461 • 
tuojau paskelbė streiką, rei-1 
kalaudami sugrąžinti komitp-! 
tą. Kompanija naudoja bjau- 
riausiasią metodą prieš strei- 
kierius. Pasamdyti mušeikos 
užpuola streikierius einančius 
iš pikieto ir sumuša. Užtad 
darbininkai pradėjo masinį pi
kietą.

PARSIDUODA
PARSIDUODA valgykla Bay Ridge 

sekcijoj, arba kas nori, gali eiti į
partnerius. Del daugiau informacijų

5321 Second Avenue,
■ Brooklyn. N. Y.

(98-103) |

namas 
Sunset 
įtaisy-

PARSIDUODA
Parsiduoda 8-nių šeimynų 

labai pigiai prie pat parko, 
Park. Namas yra su visais
mais. Priežastis pardavimo, vyro 
mirtis. Kreipkitės prie Mrs. Klimas, 
615—41st Street, Brooklyn, N. Y.

(95-100)

PARSIDUODA
Parsiduoda valgykla (restaurant) 

'su visais moderniškais įtaisymais, 
Biznis randasi 

geroj vietoj ir išdirbtas per daug me- 
\. Čia galima įsigyti gerą bizni ir 

tea- padaryti tinkamą pragyvenimą su 
i visai maža suma pinigu.
Į Del daugiau informacijų, kreipki- 

(94-99)

Negalėdamas sulaikyti Ame- |New. Yorko Mieste.
° * 1 gorni vmrm ir icrlirn

rikes Legiono narių, unijistų, tų.
nuo pikietavimo Oxford 1__
tro, Brooklyne, teisėjas Mitch- |
ell May išdavė uždraudimą pi-(tos “Laisves” ofise, 
kietuoti legionierių uniformo
se. Tokia drausmė išduota po 
to, kaip Frank Pineau, pašauk-

n 10^0

PERKELTAS PARENGIMAS
Jaunimo Balius

Kuris buvo rengiamas del balandžio 28-tos 
dienos yra perkeliamas į

Gegužes 19 d.
įvyks

LIET. AM. PILIEČIŲ KLIUBE 
80 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Mikolas Liepus
Šiomis dienomis padidino ir 

gražiai išdekoravo savo vietą 
Mikolas Liepus. Taipgi Liepus 
jau turi pilnus laisnius ant li
kerių, vynų ir alaus. Turi gra
žų sandėlį importuotų ir vietos 
išdirbimo degtinių. Liepaus 
naujai įrengtoje vietoje jauku 
ir malonu pasiviešėti. Jo antra
šas yra 324 Devoe Street, 
Brooklyn, N. Y.

Dabar Liepus atmokėjo savo 
pusininkui ir pasiliko vienas 
biznyje. Todėl pasirūpino gra
žiai įrengti tinkamesniam pri
ėmimui svečių.

Visi programa bus ta pati. Taip pat ir dovanos 
bus duodamos kaip buvo garsinta. Tikietai, par
duoti del balandžio 28 d., bus geri gežugės 19.

LDS Jaunimo Komitetas.

OĘSOI 301=301

Sugrąžino Slaugią Įrankius
Po penkių savaičių derybų 

pagaliau Distrikto Prokuroras 
šugrąžino Slaugių ir Ligonbu-

Draugas Amter Šaukia 
Talkon Prirengimui Pirmos 
Gegužės

Draugas Amter, Komunis
tų Partijos Distrikto ,organi
zatorius, išleido trumpą at
sišaukimą į visus partijos 
narius ir simpatikus. Jame 
nurodama sekami skubūs 
reikalai:

1. Ateikite į savo sekcijos 
centrą kiekvieną vakarą šią 
savaitę platinimui lapelių. 
Turime pasiekti milioną dar
bininkų su gegužines lape
liais.

2. Užtikrinkit, kad jūsų 
organizacijos * atstovai bus 
kapitonų ir vadų mitinge a- 
teinantį šeštadienį, 2 vai. po 
pietų, Irving Plaza svetai
nėj, 15th St. ir Irving Place, 
New Yorke.

3. Visos masinės organiza
cijos tuojau lai užsisako 
Bendro Fronto lapelių ir 
ženklelių.

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant 
BAR & GRILL 

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai--alus: 
degtinė ir importuoti likeriai

Skanūs valgiai ir 
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS*

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainis

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausą, Akią ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis Ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
• portfelių, valizų, skrynių, ku- 

parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
| N e n ormalumai, 
l Odos Išbėrimai, 
i Nervų Ligos, 
J Bendras Nusilpi- 
1 mas, Nervų Jė- 
į gos išeikvojimai, 
/ K a t a r i n iai ir 
' Chroniški Skau

duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Ave. ir Irving PL 

NEW YORK 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




