
žeminių daržinių kariškiems

LONDON.—Anglijos mi- saloje fašistų valdžia yra 
nisteriai posėdžiauja ir įrengus galingą slaptą tvir- 
svarsto, kas reikės daryt tovę. Ten pristatyta ir pO' 
dabar, kuomet Vokietija lei-
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N. Y. World-Telegram’o 
redaktorius W. P. Simms reikalų ministerio 

kuomet pastarasis 
kalbėjosi su Hitle-

N

proletariato dalis. Miestuose ir miesteliuose masiniai

N e p r a I almėsite, 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

c

Paskutinėje savo

ris apsiima užkariauti Lie
tuvą ir ją mainais atiduoti

binėjo, kad šalis esanti “links
ma,

Lietuviai Darbininkai! -
šiandieninėse Pirmosios Gegužes demonstracijose pada- 'Genevoj, Lietuvos atstovas 

rykime ir mes žymų ženklą, kaipo lietuviškoji Amerikos ; Franc i jai, dr. P. Klimas ma- 
proletariato dalis. Miestuose ir miesteliuose masiniai su Lenkijos užsienių hty*'į1“vv v švinini

traukime į gatves ir aikštes su savo organizacijų vėlia- reįkalų ministeriu J. Becku' .iaS1 staty.t P°Jurmes orlaiviams.

- 'mėgsti diplomatinius ir pre- j 
i kybos santikius su jąja.

KRISLAI
Proga’* Lietuvai. 

Šalis “Linksma.” 
6,000,000 Baduolių. 
50 Centų Dienai. 
Dar Nepervėlu.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First • Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Jau senai Smetonos valdžia 
j ieško progų suvesti Lietuvą 

k politiškon giminystėn su Len
kija. Bet kaip tu čia išlaižysi 
“mes be Vilniaus nenurimsim” i 
obalsį ir kt. pirmiaus smeto-! 

vninkų paskleistą propagandą
prieš Lenkus ?

Dabar, kaip pranešama iš 
Varšuvos, Smetona įžiūri pro
gą susiartint su Lenkija tame, 
kad Lietuva nusigandus Hitle
rio. Reikia todėl susiderėt su 

c fašistine Lenkija. Ir Lietuvos 
atstovas Francijai Klimas, nu-j 
vykęs iš Paryžiaus į Geneva, ( 
dasiprašo pasimatymo su Len-;
kijos užsienių reikalu JAPONU PROVOKATORIAI
nu J. Becku; ilgai su juo kai- Y —
basi apie 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, bet 
slepia pasikalbėjimo turinį.

Pilsudskis pavertė Lenkiją 
Hitlerio talkininke; o kauniš
kiai politikai įsivaizduoja, būk 
susiderėjimas su Pilsudskiu ga
lėtų patarnauti Lietuvai atsi- 
spirt prieš Vokietiją. Ar rei
kia vaikiškesnės svajonės?

Darbininkai Visų šalių

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gegužės (May) 1, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

ŠIANDIEN URMU I DEMONSTRACIJAS!
ryšių sumezgimą VĖL DIRBA PRIEŠ SOVIETUS 

j TOKIO. — Japonija^ daro 
naujas provokacijas; j ieško
dama karo priekabių prieš 
Sovietų Sąjungą. Japonų 
laikraščiuose vėl pasipylė 
sužinūs melai, būk bolševi
kai “organizuoja banditus,” 
traukinių užpuolikus ir kt. 

šnekoje Manchukuo krašte. Japoni- 
prezidentas Rooseveltas įkal- jos imperialistų laikraščiai 

būbnija, būk Sovietai gau- 
ir kad būsią darbų “vi- tais pinigais už parduotą 

siems” norintiems dirbti, kada 
jis paims 3,500,000 šeimyniškų 
bedarbių į viešuosius darbus. 
Bet juk pagal skaitmenis vy
riausio valdiško pašalpų admi
nistratoriaus Hopkinso dabar 

fcvien iš pašalpos trupinių gy
vena 5,000,000 bedarbių šei
mynų “galvų,” išviso 22 milio- 
nai žmonių. Taigi Rooseveltas 
nuskaito šalin 1,500,000 be
darbių šeimynų, arba 6,000,- 
000, kuriems nieko nežada, Į 
nei darbų nei pašalpų. Tas 
pustuzinis milionų bedarbiškų 
žmonių atvirai paliekama ba
dauti.

Rytinį Chinų delžkelį sklei
džia komunizmą Sinkiange 
(chiniškame Turkestane) ir 
išlaukinėje Mongolijoje, per | 
kurią, girdi, rengiasi prave- i 
sti ir karišką gelžkelį, idant | 
juom galėtų Sovietų Sąjun- i 
ga susijungti su Chinijos1 
Sovietų raudo narmiečiais 
Szechwan, Kweichow ir Yu
nnan provincijose.

Toliau, Japonijos laikraš
čiai meluoja, būk Sovietų 
Sąjunga ginkluojasi užpulti 
Manchukuo šalį; būk Rau
donosios Armijos komandie- 
rius Tolimuos Rytuose V. 
Bliucher padaręs karišką 
sąjungą su Mongolijos Liau
dies Respublika; ir pagal 
tą sutartį, esą, Sovie
tų Sąjungos armija būtų 
perleista per liaudiškąją 
Mongoliją, taip kad galėtų 
susijungti su Chinijos rau
donaisiais.

Prieš tuos melus, klastas 
ir provokacijas viešai už-

Savo pašalpiniuose darbuo
se Rooseveltas žadėjo darbi
ninkui mokėti po $50 algos 
per mėnesį. O komunistų dien
raštis “Daily Worker” doku- 
mentališkai įrodė, kad sulig 

,Roosevelto programos galės 
būt mokama ir tik 50 centų už 
8 valandų darbo dieną.

Rooseveltiniai darbai prasi
dės rudenį, ir tai tik tam tikra 
jų dalis; bet jau dabar ant jų 
intencijos yra atiminėjami tie 
*patys valdiškos pašalpos trupi
niai iš bedarbių. O pagal Roo-,protestavo K. Jurenev, So- 
sevelto įbruktą kongresui (vietų Sąjungos ambasado- 
Wagnerio-Leftv’iso neva “sočia- rius Japonijai, 
lės” apdraudos bilių bedarbiai I 
tegalės pašalpos gauti tik už j 

a poros metų, ir tai tik naujieji, 
bet nei vienas iš dabartinių 
milionų bedarbių. Bet tuomet 
pašalpa bus mokama nuošim
čiais, išplėštais iš darbininkų 
algų.

Jeigu 
mas” iš 

igramos, 
Stryto
Rooseveltas pakėlė pelnus 50 
iki 400 nuošimčių.

kas gali būti “links- 
tokios Roosevelto pro
tai tik stambieji Wall 
kapitalistai, kuriems

Viena telieka darbininkams 
iritis—tai neatiaidi, vis smar
kesnė masinė kova už išleidi
mą bedarbių apdraudos įstaty
mo pagal HR 2827 bilių, ku-' 
ris reikalauja visus bedarbius, 
ir

Finijoje Areštuota 12 
Neva ‘"Sovietų Šnipy”

HELSINGFORS.—Finijos; 
fašistų valdžia suėmė vieną 
narį Sovietų prekybos įstai
gos ir vienuoliką kitų as
menų, kuriuos kaltina neva 
kaipo Sovietų šnipus. Bet 
tai yra tik nauja Finijos 
juodųjų provokacija. Jie 
yra jau pirmiau įkalinę ne
mažai pažangių darbinin
kų, primesdami “šnipinėji
mą” Sovietų naudai.

Naujas Traukinys Daro
110 M*1'1, P1* Valandą

BOSTON, Mass.—Naujo-
Draugai, nenuleiskite rankų, vištai pastatytas, lengvas 

del to, kad Jungtinių Valstijų traukinys “Comet”, New 
kongreso atstovų rūmas jau (Haven gelžkelio, pasiekė 
nubalsavo už apgavikišką ,110 mylių greitumo, važiuo- 
Wagner-Lewis “socialę ap- damas pro Kingston, R. I.

’ Darbininkai dar gali (“COniet” yra 40 nuošimčių 
lengvesnis, negu tiek, pat 
vagonu paprastas trauki
nys. Tokiem naujiem trau
kiniam yra naudojama leng-

^aidžios.

j r turi priverst kongesą pri
imt HR 2827 tikros apdraudos 
bilių naudai bedarbių, nusenu
sių ir nesveikų darbininkų.

Suomija (Finija) turi 150 ^a, bet stipri medžiaga, pa- 
kariškų lėktuvų; jie taikomi gaminta iš aliumino ir kitų 
daugiausia prieš Sovietus, tinkamų metalų mišinio.

Visi Darbininkai, Vienu Frontu į Pirmosios vaiSaS— _ - « ou riLdiiudmu valvzia
Gegužės Išstojimus už Bedarbių Pašalpą, 
prieš Fašizmą, Karą; už SSRS Apgynimą!

V A R ŠA VA. — Lenkijoj 
manoma, kad Lietuvos bai
mė Vokietijos gali priversti 

(Smetonos valdžią susitaiky- 
iti su Lenkija. Laike Tautų 
I Lygos Tarybos susirinkimo

Prieš Hitlerio Submarinus Susijaudinę,! 
Anglijos Imperialistai Metasi Smarkiau 
Ginkluotis Karui; Pavojus Sov. Sąjungai

Tuos karinius prisirengi-* 
mus Hitleris pirmučiausiai 
taiko prieš Sovietų Sąjungą 
ir Pabaltijo kraštus; ta* 
čiaus, kaip Sovietų laikraš
čiai įspėjo, Vokietijos gink- 
lavimasis gali būt atkreipi 
tas ir prieš pačią Angliją,

. ... . jtis, submarinus. Manoma,
nn -SU+ JU°n\ įal.beJ0S1- kad Hitlerio submarinai ga- 
Pilsudskis taipgi labai noris bQt dota ie§ *a.
susiderėti su Lietuva ir uz- Angį.ją> kuri

niu laiku paturėjo Hitlerio 
pusę, kas liečia verstino ka
reiviavimo įvedimo Vokieti
joj- . . . .

Anglijos politikai supykę, kuri paskutiniu laiku pūtė į 
kad Hitleris slėpė savo sub
marinų statybą nuo Anglų 
užsienių 
Simono, 
Berlyne 
riu.

Šaukiasi net Sovietų
Vokietijos povandeninio 

ginklavimosi klausimas da
bar persikėlė ir į Anglijos 
seimą. Net konservatas (ne- 
pažangus) seimo narys V.

vomis, su ©balsiniais plakatais,—visi kaip organizuoti, 
taip ir pavieniai. Dekimes į bendrus žygius su šimtais 
tūkstančių visų tautų darbininkų, kurie šiandien demon
struoja prieš greitai prirenginejamą pasaulinę skerdynę, 
prieš kylančią fašizmo bangą Jungtinėse Valstijose, prieš 
darbininkų teisių naikinimą, prieš ateivių persekiojimus 
ir deportavimus; už polit. kalinių paliuosavimą!

žygiuokime su savo klasiniais draugais, reikalaudami 
išleisti socialūs bedarbių ir senuolių apdraudos įstatymą 
pagal darbininkų bilių H. R. 2827; protestuokime prieš 
Roosevelto alkinimo planus, skiriamus šešiolikai milionų 
bedarbių su jų šeimynomis; reikalaukime unijines algos 
visuose pašalpiniuose darbuose.

Demonstruokime už teisę darbininkams organizuotis Washingtone gavęs pasitiki- 
ir streikuoti; prieš kompaniškas unijas, prieš uždarbių mų žinių, kad Hitleris tik- 
kapojimiis; už 30 valandų darbo savaitę be algų mažini- 'raį siū>e Lenkijai Lietuvą, 
mo darbininkams. , . > . .. . ... ! jeigu Lenkija visiškai užleis

Marsuokime, reikalaudami, kad visi karui skiriami bi-, vOkietijai ’Danzigą su “len- 
lionai dolerių butų pervesti bedarbių šelpimui. ’kiškų koridorium.” Tas pa-

Pirmoji Gegužes, draugai, neturi.būti mums tik šiaip ... ,V1. . . TT.41
sau švente. Nes tai yra tarptautinė darbininkų jėgų per-1®*“ r
žvalgos ir muštro diena ir diena kovos už tuojautinius 
ir galutinuosius darbo masių reikalus.

Draugai ir draugės! Nei vienas šiandien nepasilikime ^en^ai: °„ Danzigas su kad
namie! Visi dėkimės j didžiąsias eiles sąmoningų darbi-į koridorium reikalingas ; t t P. . ’.
ninku, demonstruojančių už savo ir viso proletariato rei- i Hitleriui, kad suliet Rytinę užsienių mimsteiis pasitai- 
kalus. o |Prūsiją su Vokietija, nes ki- delei Hitlerio submarinų

Visi, todėl, šiandien į gatves, į aikštes, į susirinkimus! .taip jis negalįs kiek reikiant su Francija ir Italija ir‘jei- 
Kovon prieš Roosevelto bado ir karo programą! Vienyki- prisiruošt karui prieš Sovie- Suti galima su Rusija,” ką 
mė savo jėgas su tarptautiniais darbininkais prieš karą,1 
fašizmą, už Sovietų Sąjungos apgynimą ir už pačią dar
bininkų teisę gyventi!

Hitlerio dūdą.
Vietoj kokių protestų-no- 

tų, kurių Hitleris nepaiso, 
todėl, Anglijos imperialistai' 
dabar metasi dar smarkiau1 
ginkluotis, ir žinoma, ne 
vien tik prieš pavojų iš Vo
kietijos pusės, bet prieš vi
sus galimus “priešus,” la
biausia prieš Sovietų Sąjun
gą. Juk paskutiniu laiku 
Anglijos imperialistai aiš-į 
kiai išstojo kaipo vadai 
prieš-sovietinio v a 1 s t ybių 
bloko.

tų Sąjungą. ' * reikėtų daryti, idant sjustab-
Tačiaus pranešama, kad dyt^ Vokietiją nuo sutarčių 

Lenkija dar nepriima to pa- laužymo. Pagal Versalės 
siūlymo. Taikos sutarti, Vokietijai

___ |buvo visai uždrausta pojū- 
Sovietų Sąjunga stiprina ‘rines valtys.

i ČECHOSLOVAKIJOS SOCIALISTĄ PABĖGĖLĮ •tvirtoves ir blanuoia statyti ( * •
__________ naujų karo laivu, kad ausi- (

,— Keturi hitleri- Lampersbergerį. Čechoslo- nuo hitlerizuotos Vo-1 
--------------- jkietijos. kuri dabar ir paju- 

Irines valtis stato daugiausia 
|Baltijos jūrai, prieš Sovie
tus.

PRAGA.-
ninkai, traukiniu atvažiavę 'vakijos valdžia protestuoja | 
iš Vokietijos į pasieninę Če- (Vokietijai prieš tą žmogva- 
choslovakijos stotį Eisen- gišką hitlerininkų įsiverži- 
tein, pagrobė socialdemok- mą per sieną.
ratą J. Lampersbergerį, ku-

Mirties Bausmė Dviem| 
Žudikam Žmogvagiam

■ D0YLST0WN, Pa.—Mir- 
tin tapo nusmerkti Martin 
Farrell ir Francis Wiley, 
gengsteriai, kurie pasigro
bė ir nužudė kitą piktadarį, , 
William Weissa, Philadel- 
phijos raketieriu. Už Weis- 
so paleidimą reikąlavo $25,- 
000. JĮ nužudė ir jo lavoną 
į upelį įmetė po to, kai geiT- 
gsterių šaikai buvo jau iš
mokėta $8,000. —------------
Vaikys Nazių Lėktuvus Nuo 

Francijos Tvirtovių 
PARYŽIUS. — Francijos 

orlaivyno ministerija pasky
rė šešis greičiausius kar 

. k

Armija?
Pasirodo, kad Vokietija 

jau turi slapta pasistačius 
šešis submarinus ir tuojau 
statosi dar kita tiek. Tie 
submarinai labai greiti, sun
ku juos po vandeniu nutė- 
myti ir jie pastatyti taip,rr j* j TJ v į* niyii n ne pastatyti taip,

ris buvo pabėgęs nuo nazių taį™rašyta/pagro-1 ■'ar“,n®laS PaSVCntiMO kad nebiią jūrinių bombų, 
i Pnnhnc* įniro l/iin UiriAvimvi 7 k v v z x o — - - - - - *

Nesenai Hitlerio šniukš-
į Čechoslovakiją. Hitlerinin
kai jį primušė, suspardė, 
persitempė visą kruviną per 
•sieną į Vokietijos pusę, įsi-i 
metė jį į automobilį ir nusi- Į 
vežė. Vokietijoj jis dabar • 
tapo įkalintas ir laukia žiau- Į 
raus hitlerininkų 
kaipo jų priešas.

Čechoslovakijos pasieninių 
sargų inspektorius Manoch 
mėgino Lampersbergerį ap
ginti. Manochui revolveriu 
grasino Vokietijos žandaras 
Wysbeck, užstodamas grobi
kus; ir pats Manoch buvo 
taip primuštas, kad dabar 
gydosi ligoninėje.

Lampersbergeris stotyje 
laukė savo šeimynos atva
žiuojant su juom pasimaty
ti iš Bavarijos, Vokietijos. 
Bet slaptoji Hitlerio polici
ja, sekdama šeimynos pėdo
mis, prisitaikė ir pagrobė

be Šveicarijoj priešfašistinį 
laikraštininką Bertholdą Ja
kobą, kuris buvo pabėgęs 
nuo nazių. Jis dabar įmes
tas kalėjiman. Vokietijoj, ir 
naziai reikalauja jam galvą 

teismo, | nukirsti.

Tai didelis pavojus ir Angli
jos imperialistų karo lai
vams. Anglų politikai kal-

• -Ai■ ' rI ų/l <
Iii ilVlfeil-Ulfc

SSRS SUTARTIS SU 
FRANCI JA IR LYGA
MASKVA. — Sovietų Są

junga ir Franci ja sutinka 
pavesti Tautų Lygos Tary
bai užgirti tarpsavinės tų 
dviejų šalių pagelbos sutar
tį, kuomet įvyktų susitari
mas. Sovietų vyriausybė 
mano, kad nėra priežasties, 
del kurios negalima būtų ta 
sutartis padaryt del taikos 
palaikymo ir tarpsavinės 
talkos prieš Hitlerį ar kitą 
užpuoliką.
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Lėktuvus Misijoms
MUNICH.—Vokiečiu ka- , > -------------- ----------------- r JL"--------  ---  X \_z A VAVXVV tAkJA

tulikų kardinolas Faulhaber basi, kad tuzinas tokių po- Rus lėktuvus sergėti,
pašventino du lėktuvus ir 10 
automobiliu, kurie bus nau
dojami misijoms buvusioje 
pirm karo Vokietijos kolo
nijoj niet-vakarinėi Afriko
je.

jūrinių valčių gali daugiau svetimų kraštų, ypač Vokie 
orlaiviai negalė

Franci j t
Anglijai žalos padaryti ne- 
(ru 600,000 nuolatinės Vokie
čių armijos. O tuzino sub- 
marinu neužteks. Blohm ir 

Hitlerio valdžia tataiįVoss fabrikas Hamburge ir 
užgyrė ir davė kardinolui ,Stettino ir Kiel fabrikai yra 
paramos. Mat. hitlerinių- pridirbę daliu daugeliui sub- 
kai tikisi atgriebt Vokietijai marinų; o iš gatavų dalių
ta kolonija, ir i tuos misio
nierius žiūri, kaip į savo 
propagandistus.

Atsisako Derėtis Su Auto 
Streikieriais

Toledo. Ohio. — General 
Motors Korporaciia atmetė 
net NRA tarpininko Wil- 
liamso pasiūlvmą eiti' į de
rybas su 2.300 streikuoian- 

* čių Chevrolet automobilių 
darbininkų.

galima labai greitai nribu- 
davoti submarinų. Blohm 
fabrikas laike pasaulinio 
karo pagamino 1,500 iki 
2.000 tokiu povandeninių 
laivų, vidutiniai kasdien po 
vieną.
Rengiasi Užpulti Sovietus ir 

Pabaltijo Kraštus
Kiel mieste Hitlerio val

džia vėl atidarė submarinų 
oficierių mokyklą. O

skraidyti virš 
tvirtovių.

Allentown, Pa.—Nuo t 
čiadienio vidurnakčio sk< 
biama streikas kaspinų šil 
kų audėjų, kurie sustabdy 
6,000 staklių darbą.

‘LAISVĖS” KETVIRTA
DIENIO NUMERIS

NEIŠEIS į
“Laisvės” įstaigos dar-, 

bininkai šiandien nedirba, 
) dalyvauja Pirmosios 
Gegužės demonstracijose: 
iodel ketvirtadienio nu
meris negali išeiti.

Su gegužiniais linkėji
mais, “L.” Darbininkai.
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Diena Tarptautinio Solidarumo, 
Diena Kovos

Tik natūralu, kad su kiekvienais me- 
tais Pirmoji Gegužės įgauna vis didesnės 
reikšmės. Vis daugiau darbo žmonių 
persiima ta idėja, tuo supratimu, jog Pir
moji Gegužės yra jų klasės diena, diena 
tarptautinio solidarumo, diena kovos.

Amerikoje, kur klasinis darbininkų są
moningumas dar vis palyginti yra silp
nas, ši diena šiemet, vienok, jau kur kas 
geriau įvertinta, negu kada nors laike 
pastarųjų keliolikos metų. Daugybė net 
Amerikos Darbo Federacijos lokalų ofi
cialiai pasisakė už dalyvavimą Pirmosios 
Gegužės demonstracijose, ko seniau re
tai galima buvo matyti. Kai kur (pav., 
Hartforde) bandoma prieiti prie paskel
bimo streiko Gegužės Pirmąją.

Pirmoji Gegužės yra amerikoniškas 
padaras. Sumanymą, kad ši diena būtų 
paskelbta Tarptautine Kovos Diena, yra 
padarę- organizuoti Amerikos darbinin
kai per Amerikos Darbo Federaciją. Su
važiavę į Paryžiaus Antrojo Internacio
nalo Pirmąjį kongresą, pasaulio darbi
ninkų .atstovai, 1889 metais priėmė Ame
rikos .darbininkų sumanymą ir paskelbė 
Pirmąją Gegužės tarptautine proletaria
to švente.

Niekas, todėl, negali primesti, kad Pir
moji Gegužes yra atnešta iš Maskvos, 
kad tai komunistų 'sumanymas. Ji yra 
amerikinis produktas ir, žinoma, Ame
rikos darbininkų klasė gali tiktai pasidi
džiuoti šituo faktu.

Šių metų Pirmąją Gegužės pasaulio 
darbo-‘žmonės apvaikščios įvairiaip: ka
pitalistinėse šalyse jie konsoliduos savo 
pajėgas kovai prieš karą ir fašizmą, kai- 

,po didžiausį pavojų, grasinantį darbo 
žmonėms ir visai žmonijai; Sovietų Są
jungoj—šalyj, kurią valdo darbininkai— 
darbo žmonės demonstruos visam pasau
liui savo herkuliškus laimėjimus socialis
tinėj statyboj, kuriuos jie padarė vado
vybėje Komunistų Partijos su jos genija- 
liu vadu, d. Stalinu priešakyj.

Aišku, kiekvienos kapitalistinės šalies 
darbininkai turi savo specifiškas proble
mas, kurias jie Pirmąją Gegužės iškels ir 
delei kurių jie kovos. Amerikos darbinin
kų klasė be kovos prieš karą ir fašiz
mą, dar kovos už socialę apdraudą, už 

• H. R. 2827 bilių; jie kovos už suvienijimą 
darbininkų klasės, už bendrą frontą, už 
išlaisvinimą politinių darbininkų kalinių, 
ir tt. Vokietijos, Lietuvos ir kt. fašistų 
valdomų kraštų darbo žmonėm prisieis 
kovoti (kad ir labai sunkiose sąlygose) 
prieš fašizmą, kuris smaugia darbininkų 
judėjimą. Chinijoj, beje, darbininkai ir 
valstiečiai kovoja su ginklu už Sovietų 
valdžios įsteigimą.

Amerikoje, šeštais metais kapitalizmo 
krizio ir trečiais metais Roosevelto vieš
patavimo, vargas if skurdas masėse šiuo 
tarpu pasireiškia didesnis, negu kada 
nors. Masių nusivylimas Roosevelto ad
ministracija ir jo NRA jau aiškus. Ma
sės, todėl, radikalėja. Milionai darbo 
žmonių rūpestingai jieško išeities. Bet 
tos m’asės žmonių kol kas dar nėra at
ėjusios į revoliucinį judėjimą. Komunis
tų pareiga jas šviesti, jas gauti į mūsų 
pusę?

Jungtinėse Valstijose, kaip ir kitose 
kapjtalištinėse šalyse, nepaprastai dide
lės svarbos klausimas yra tai bendro 
fronto klausimas. Kaip sumobilizuot 
darbininkus—komunistus ir socialistus ir 
šiaip visokių pakraipų darbo žmones į 
vieną bendrą frontą kovai prieš fašizmą 
ir kąrą? “Tik per sutelkimą plačiųjų 
darbininkų klasės masių į vieno fronto 
kovą,—Skelbia Komunistų I'nternaciona-

las,—tegalima bus užkirsti kelias buržu
azijai, kad ji neįvestų kruvino fašizmo 
viešpatavimo.” Tai didžiai reikšmingi žo
džiai. Tuo vaduodamasi, USA Komunis
tų Partija deda didžiausių-pastangų, kad 
sutelkus krūvon visas darbininkų pajė
gas, visokių pažiūrų darbininkus kovai 
prieš karą ir fašizmą. Lietuviai darbi
ninkai panašiai daro. Jie šaukia Visuo
tiną Amerikos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimą subendrinimui spėkų, atsuktų 
prieš karą ir fašizmą.

Juo ryškiau darbininkų klasė pasirodys 
Pirmąją Gegužės demonstracijose, tuo 
bus padarytas didesnis įspūdis į visus ki
tus darbo žmones ir tas padės greičiau su
jungti mūsų pajėgas.

Komunistų Internacionalas atsikreipė 
į Antrąjį Internacionalą, ragindamas su
daryti bendrą frontą Pirmąją Gegužės 
kapitalistinėse šalyse organizavimui of- 
ensyvo “prieš fašizmą, už taikos palai
kymą, prieš imperialistinį kąrą ;ip už So
vietų Sąjungos apgynimą.”

Tūluose kraštuose bendras frontas pa
tapo faktu ir jis veikia. Tokiais kraštais 
yra Franci j a, Italija ir kt. Ppiė to sie
kiamos mes ir Amerikoje.

Todėl tegul šių metų Pirmoji Gegužės 
bus mums gera pradžia šitam' drbui.

Lietuviai darbininkai! Į demonstraci
jas Pirmąją Gegužės!

Už bendrą darbininkų frontą!
Šalin fašizmas ir imperialistinis ka

ras !
Tegyvuoja Sovietų Sąjunga darbinin

kų tėvyne!
Tegyvuoja viso pasaulio darbininkų so

lidarumas ir vienybė.
Tegyvuoja proletariato kova prieš ka

pitalizmą, už Sovietus!
Tegyvuoja Komunistų Internacionalas, 

avangardas pasaulio proletariato!

Kušla Poniutė
Fašistinis Worcesterio lapelis f talpina 

savo korespondento pasikalbėjimą su tū
la ponia Jusiene,, nesenai sugrįžusią iš 
Kauno Hartfordan, Conn. Daug .nesą- > 
monių toji poniutė pripasakojo minėtam1 
korespondentui. Labai typiški sekami 
jos pareiškimai: •

Ar Kaune yra gražių aprėdalų? Ar mo
terys mėgsta puoštis? (Klausia minėto lai
kraščio korespondentas). O taip, Tamsta, 
visokių aprėdalų yra, francūziškų ir angliš
kų madų—sakė ji,—ir gali pasakyti, kad ne 
tik moterys, bet ir vyrai puošiasi Lietuvo
je, dėvi gražesnius rūbus negu čia, Ame
rikoje.
Paskui, korespondentui užklausus, kaip 

dabar “Kauno visuomenė” yra nusista
čius įinkui Smetonos diktatūros, tai Ju- 
sienė atsakiusi:

daugumoje žmonės patenkinti esamu rė- 
du, tik tūli elementai nepatenkinti, bet aš 
manau, kad kitokia valdžia Lietuvoj ir ne
gali būti, gal dar ilgai bus apsieita be rin
kimų ir seimo.

Toliau toji popiutė aiškino, kad, girdi, 
“visi valstybiško įsisąmonėjimo žmonės” 
nekliudomi, gali jie daryti, kas jiems pa
tinka; kliudoma tiktai tiems, kurie nusi
statę prieš fašizmą.

Abiem klausimais Jusienės pareiški
mas tendencingai melagingas. Kas gi ne
žino, kaip Lietuvos varguomenė apsitai
siusi? Bet Jusienė tą užtyli. Sulygto
sios kalba, tai visi .Lietuvos vyrai dėvi 
gražesniais rūbais, negū Amerikoje. Tai 
bandymas apdumti žmonėm- akis., Pana
šiai andai tūlas kunigas, rašydamas savo 
įspūdžius iš Lietuvos So. Bostono “Darbi
ninke,” norėdamas parodyti, kaip puikiai 
Lietuvos valstiečiai gyvena, klumpes pa
vadino “čeverykais”...

Kiek liečia tai, būk daugumoje žmones 
pasitenkinę Smetonos režimu, tai kita di
delė netiesa. Jei panašiai būtų, tai Sme
tona nesibijotų rinkimų, nesibijotų sei
mo, nesibijotų duoti žmonėm išreikšt sa
vo nuomonę, ką jie mano apie jo režimą. 
Smetona valdo Lietuvą panašiai, kaip 
Hitleris Vokietiją. Jis smaugia visus 
kovotojus prieš fašizmą. Revoliucinius 
darbininkus ir komunistus jis žudo, kan
kina ir kalina.

Du metu Lietuvoje išgyvenusi, poniutė 
Jusienė, pasirodo, to nematė. Todėl skai
tytojai mums atleis, jei mes pavadinsi
me ją “politiniai kušla poniutė.”

Pasaulinė Padėtis ir Mūsų 
Uždaviniai

Kapitalizmas ir Sovietų 
Progresas

Dabar Sovietų Sąjungoje savo kolonijų netekti; bū- 
darbininkų kiekis yra veik simas karas jai siūlo nuosto-

Tarpe Jungtinių Valstijų 
imperialistų eina didelė kova 
su Anglija Pietų Ameriko
je už rinkas, o kitu frontu 

i už Ramiojo vandenyno ke
lius ir Chinijos rinkas su 
Japonijos imperialistais.

Tarpe Anglijos ir Japoni- 
niais metais^ Japonijai nors turis metus veik du kartus j°s draskūnų prasidėjo dau- 
ir pavyko užkafiaUti Mand-lpaRiiOe jgiau varžytinių už Chiniją

žemes ūkyje turi virs rinkag Anglija išsibudaį0. 
.jo dideles tvirtumas Sin
gapore ir nutiesė iš Angli
jos iki Singapore orlaivių 
kelią.

Jungtinių Valstijų impe
rialistai atidarė didelių or
laivių kelią per Ramųjį van
denyną nuo San Francisco 
iki Chinijos prieplaukos 
Cantono. Tuom pat kartu

v . v . | keturis kartus didesnis,
Jau veik šeši metai pa-į kaip buvo prie caro, vien 

šaulyje viešpatauja baisus nuo 1931 metų darbininkų 
ekonominis krizis. Vokieti- skaičius paaugo ant 9,000,- 
joje fašistai pirm įsigalėji- 000 žmonių. Bedarbės nėra! ? 
mo žadėjo išnaikinti bedar- [Įvairių produktų vis dau- -1' 
bę, bet kaip buvo, taip ir gįau pasigaminama. 1934 
yra virš 6,000,000 bedarbių, metais bendros liaudies pa- 
Francijoj ir Lenkijoj bedar-1 jamos buvo 56 miliardai ru- 
bių kiekis. paaugo paskuti-. , kliu. Darbininkų algos į ke-

žuriją, Jahol provinciją ir 
užgrobti kitas Chinijos že- .
mes, ■ kurios keturis kartus 300,000 traktorių, apie 35, 
viršija pačią Japoniją, bet ir .000 .koipbainų, daug visokių io;, 
ten krizis viešpatauja. Man- .mašinų. Yra virs 5,000 so- 
džurijoje apie 100,000 par- j vlet\niU ir apie 240,- 
tizanų veda prieš Japoniją kolektyvų. 1934 metais 
karą. Jungtinėse Valstijo-į^uonos buvo _ suimta virš 
se nepaisant visokių Roose- 800,000,000 pūdų daugiau 
velto išgalvojimų, nepaisant (kaiP 1913 metais.
to, kad karo industrija dir- Du pasauliai, dvi skirtin- 
ba. pilnais garais, kad būda- gos padėtys! Kapitalistinia- 
vojama ir modernizuojama me pasaulyje vargas, skur- 
apie 100 karo laivų, prie ku- , saužudystės ir nelai- 
rių daug darbininkų paim- 'mės auga. Tuom kartu So- 
ta, kad taisomos ’ 
prieplaukos,- pravedami metais darbininkų, kolekty- 
strateginiai keliai, o ' 
tiek kaip buvo, taip ir yra nįų gyvenimas gerėja, 
baisi bedarbė, 17,000,000 ar į 
daugiau darbininkų yra be j Kai o lavoj us
darbo, virš 20,000,000 yra| Dar niekados nebuvo 
darbininkų, jų žmonų ir vai- kio didelio karo pavojaus, 
kų ant šalpos listo. Net ma- kaip dabar. Pirmoje vietoje 
žai industriniai išsivysčiu- visi imperialistai nepaken- 
sios šalys, kaip Lietuva, Ju- čia Sovietų Sąjungą, nes jie 
goslavija ir eilė kitų yra bijosi, kad ir kapitalo šaly- 
smabkiai paliestos krizio. ’se darbininkai nepasektų 
' Ęada kapitalistiAiame pa-^US1JOS. dubininkų kelim 

. šaulyje viešpatauja baisi be- jDarbmmkų kovingumas vis 
darbe, kuriai galo nesimato !dwu auga ir jie mažiau 
ir nebus kapitalistinėje sis- if*1., buržuazijos ir.jos ..pa

inioje, tai tuom pat metu I melams aPle Sonetų 
' Sovietų SįjtmgojęJ kur jau 
aštuoniolikti metai : darbi
ninkai patys yra valdonais, džiausiu atvirumu kalba ir 
milžiniškais žingsniais vis- įrašo, kad jie nori karo už 
kas eina pirmyn. Tik laike naują pasaulio persidalini- 
Pirmojo Penkių Metų Pla- mą. Jie savo kardą galanda 
no (1928-1932 metais) So-1 prieš visus kaimynus, bet 
vietų Sąjungoje virš 5,000 i labiausiai prieš Sovietus, 
i—- u. ’Lenkijos fašistai turi slap

tas sutartis su Japonijos ir 
Vokietijos fašistais prieš 
Sovietų Sąjungą. Anglijos 
imperialistai daro viską,

karinės vietų šalyje su kiekvienais !

V1S viečių ir abelnai darbo žmo-

to-

Vokietijos fašistai su di-

buvo išbudavota ir įrengta 
naujų fabrikų, dirbtuvių, 
kasyklų, aliejaus traukimo 
svirčių ir kitokių įmonių., 
Antras Penkių Metų Planas 
sėkmingai pravedamas gy- kad sukombinavus imperia- 
veniman. Štai keli pavyz- Mistines jėgas savo naudai ir 
džiai: jeigu prie caro 1913 smūgiams prieš Sovietus, 
metais Rusijoje buvo paga- Bet ir pačių imperialistųmetais Rusijoje buvo paga
minta 4,231,000 tonų plieno, ir fašistų tarpe eina dideli 
tai Sovietai 1934 metais jau 
pasigamino 9,600,000 tonus. 
Anglies 1913 metais buvo 
pagaminta1 29,040,000 tonų, 
o 1934 metais jau 93,500,000 
tonų. Vien 1935 metais bus 
paleista darban dar apie 
2,000 naujų fabrikų, dirbtu
vių, kasyklų ir kitų įmonių, 
o ten fabrikai, būdavo j amą 
labai dideli. . , ;

nesutikimai, kas neleidžia 
jiems sudaryti bendrą platų 
frontą prieš Sovietų Sąjun
gą. Vokietijos fašistai ir 
Francijos buržuazija turi 
daugybę neišrišamų klausi
mų. Francijos buržuazija 
metėsi talkininkauti su So
vietų Sąjunga už taiką tik 
todėl, kad Franci j a žino, jog 
būsimame kare ji gali daug

ŠYPSENOS

Ramiajame vandenyne pra-1 
dėjo jų karo laivynas ir or- 

I laivynas didžiausius manev
rus, kurie yra atkreipti kar
tu ir prieš Sovietų Sibirą ir 

i Japoniją. Japonijos impe
rialistai atsakydami į tuos 
karo manevrus paskelbė sa
vo karo laivyno ir orlaivy- 
no keturių mėnesių manev
rus Amerikos pusėn, abu I 
karo laivynai bus tik už ke-

(Tąsa 4 puslp.)

Lenktynės Melavime
Traukiniu važiuoja du 

studentai; norėdami pa- 
traukt savėp kitų važiuo
jančiųjų domę, jiedu pradė
jo garsiai kalbėtis apie savo 
nepaprastus gabumus maty
me ir girdėjime. Suminėjo 
įvairius tų savo gabumų pa
vyzdžius, galop vienas sa
ko:

“Ar tu matai ana va tą 
daržinę pačiame horizonto 
krašte?”

“Taip, matau,” atsako 
antrasis.

“Ar tu gali matyt tą mu
selę, kuri ant tos daržinės 
stogo vaikščioja?”

“Ne nematau, bet aš gir- 
jdžiu, kaip gontai girgžda, 
kai ji ant jų užmina.”

Didžiausia Nelaime
“Girtuoklystė,” airis ku

nigas tarė savo pamoksle, 
“tai baisiausia visos šalies 
nelaimė. Ji priverčia jus 
bartis su savo kaimynais. 
Ji priverčia jus šaudyti į jū
sų žemės savininkus, ir ji gi 
padaro, kad jūs į juos ne
pataikote.”

Surinko Juodvarnis.

DR. J. J. KAAKIAUCIUS

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Keistas Šaltis ir Karštis Krečia miegu, tai viskas praeina.
Taip esu drūtas, tik apeti

tas nelabai koks ir viduriai ne
mala gerai.

Atsakymas

Sunku, Drauge, taip be nie
kur nieko, be asmeninio išty
rimo, kas nors tikresnio Jūsų 
reikalu tarti. Spėlioti tik gali
ma. Gali kartais, dalykų pa
mate, būti Jums koks bakteri
nis apsikrčtimas, kaip saky
sim, kokia chroninio drugio 
rūšis ar gal kur kurio organo 
įsisenėjęs plėvių įdegirųas. 
Apie tai tikriau būtų galima 
pasakyti, tik gerokai Jus išty
rinėjus.

Antra vertus, gal čia bakte
rijos ir nelošia tokios žymios 
rolės, bet tie Jūsų nesmagumai 
gali turėti ryšių su mitybiniais 
organizmo trūkumais, dėl sto
kos tūlų mineralinių druskų 
bei vitaminų, žinoma, čia ne
reikia užmiršti ir tokio daik
to, kaip chroninio alkoholiz
mo pažeidimai organizme, gal 
pažeidimai kepenų, blužnies ir 
kitų esmingų organų. Rūky
mas, žinoiųa, ir gi blogojon 
pusėn nusveria. Meskite grei
čiau ir tą pašėlusį paprotį.

Kas Jums patarti? Nebent 
bendrai higijeną, ypač natūra
linį maistą, su visa gausa gam
tinių dėsnių.

Dadėčkui, žinau, išeis ant 
gero vartoti da ir tokių pre
paratų, kaip pieno kalkės 
(“Calcium lactate, grs. 10, 100 
tablets’’), žuvų aliejus, iodo 
tinktūra, mielės (ypač džio
vintos, “Dried brew e r s 
yeast”). Tatai niekad nepa
kenks,—kad ir apysveikiam 
žmogui galima vartoti. O, kai 
Jums, tai ir gan bus naudinga.

Dėl viso ko, Drauge, kodėl 
Jums nenueiti į ligoninę,’ kad 
Jus ten gerai ištyrinėtą?

Patarkite ir man per “Lais
vę,’’ nes aš ją skaitau. Aš esu 
vyras 56 metų, 145 svarų, 5 
pėdų ir 6 colių. Vedęs. Rūkyt 
rūkau. Svaiginamų gėrimų pir
miau gerdavau smarkiai. Ga
vau vidurių nemalimą, tai su
stojau gėręs.

Jau bus treji metai, kaip 
man užeina kai kada šaltis 
krėsti, tai aš vietos sau ne
gaunu. Kad ir į ugnį įstatytų 
ir ugny būtų šalta. Tai ma^ąe 
tas šaltis vargina po kokias 
3 valandas. Po tam šalčiui kai 
užeina jau karštis, tuom kar
tu tiek degina, Jkad ir rodos 
negalima gauti.' Taip man pa
sikartoja jau kokie trys metai. 
Vasarą užeidinėja po du kar
tu per mėnesį, o žiemą daž
niau : kas 4 dienos ar kiek re
čiau.

Be to, kartais, kai man už
eina tas šaltis krėsti, kad net 
turiu atsigulti, tai, kaip nu-

''National Biscuit Co. Streikierjai pikieto linijoj, New Yorke.
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; Trečias Puslapis

Darbininke ir Šeimininke
Lumbiene

Jurata Juraitė.

(Ištrauka iš apysakos “Išartos ežios”)

(Pabaiga)
Svilo grįcia ant augšto kalno, naujom gra- j 

žiom langinyčiom, dideliais langais į rytus,
* gimtais dengtu stogu. Toliau kitos triobos— 

naujutėlės. Dar prieš pat septynioliktų metų 
audrų dienas Svilas išsistatė triobas, tik kai 
kur dar nevisai suspėjo užbaigti.
e Plačiai kadaise Svilas gyveno, dideli laukų 

plotai rubežiais sueidavo su dvaro laukais. 
Samdydavo Svilas po tris bernus, dvi mergi

nas, piemenį. Staininiais arkliais važinėjo. O 
visi biedniokai ir mažažemiai, gyvenantieji šio 
ežero pakrantėse, eidavo jam dirbti dienas,— 
už ganyklą karvei, už šlaito pakraščių šienavi-

< mą ir t. t. Jis pinigais neimdavo, sakydavo: •
—Nereikia man jūsų pinigų,—ir iš kur jums

jų paimti? Aš žmogus nešykštus—imkite, tik 
t dienas man atidirbkite laike darbymečio.

Ir eidavo mažažemiai biedniokai, sulenkę 
kupras per kaitrias vasaros dienas dirbti Svi
lo laukuose, trigubai atidirbdami savo prakai
tu. Turtėjo Svilas, vargo, skurdo biedniokai ir 
mažažemiai.

O dabar Svilas,—kaip šuva pastumtas į pa- 
estalį, pasislėpė ir dantis kalena, tykodamas, 
kaip čia iš pasalų įkąsti paspyrusią jį koją. . .

—A... a... Lumbienėl,—švelniais žodžiais 
susitiko Lumbienę Svilas prie pat grįčips 

< gonkų.
—Gera vakara—tarė Lumbiene ir išsitraukė 

iš po skaros bliūdžiuką su sviestu.
—A.. . a... gerai, gerai, kad atnešei. Kaip 

tik Vaciukas atvažiavo kupčiaut. Eima į vidų 
r—ką gerą girdėjai, kas naujo?

—O nieko naujo, nieko,—vis blogiau ir blo
giau.

r įėjo į grįčią, pasisveikino. Visi sėdėjo už 
stalo, gėrė arbatą su baltui pyragu. Svilukas 
sėdėjo už stalo sukaitęs. ‘Stalas buvo užkrau-

1 tas įvairiais valgiais. Svilienė prinešė ir Lum- 
bienei stiklą arbatos.

—Tai kas gi atsitiko, Lumbienėl?—užklausė 
senis Svilas.

—Senis mano iš galvos baigia eiti
tą prakeiktą mašiną pas komunarus—ir

* pasiuto.
< —Hum... m...— tai į komuną nori

—Taigi, sako jis eisiąs į komuną ir
—pasiimsiąs du vaikus, pusiau turtą padalin
siąs,—Lumbiene ėmė verkti.

—Neverk, neverk. Juos dievas pakoros, tuos 
?Aomunus,—ramino priėjusi Svilienė, stora, su

4 nudribusiomis iki juosmens krūtim, apskretu
sia iš priekio bliuska.

—O tu neduok nieko—teeina vienas.
—O ką aš viena su keturiais vaikais dary

siu, kaip aš juos išauklėsiu?—kalbėjo Lumbie- 
l\ė, šluostydamos žiurstu ašaras!

—O tu, dieve, kas dedas, kas čia bus—koro- 
nė dievo užeis,—dūsavo Svilienė.

—Kai tvarka kita bus, tai ir viskas gerai 
T bus,—pridėjo mandriai po grįčią vaikščioda

mas Svilukas.
—šešioliką metų gyvenom... guodėsi aša

rodama Lumbiene.—Vargom, skurdom, proce- 
vojom, kaip juodi jaučiai, nieko gyvenime ne
matėm gero, bet gyvenome, nesiprovojome—

pikto žodžio nuo jo nesu girdėjusi, rankos gy
venime ant manęs nėra pakėlęs. . . O dabar. . . 
dabar. . . į komuną eisiąs ir tiek, sako, norįs 
geriau pagyvent, nenorįs taip vargt...

—Su vaikais tu nedejuok! Vyresnysis An- 
tukas galės jau tau padėt — jau didelis. Ką 
gi, jau 12 metų — čielas vyras! O vieną mer
gaitę iš didesniųjų galėsime mes priglaust, 
karves paganys, ir galės pramisti—mes nenu- 
skriausime. O žemės dalį mums duosi—mes 
išdirbsime, derlių per pusę pasidalinsime. . . 
Susirokuosime—savi žmonės.

—Ech, ir su vaikais dabar sunku,—atsidu
so Lumbiene.

—Pionieriai su raudonąis galstukais,—pa
šiepė Svilukas. * ‘

—Taigi jau jie tėvus mokina, o ne tėvai 
juos. Vis kur buvęs, kur nebuvęs—šmakšt į 
komuną, o ten, žinoma, prisiklauso, prisižiūri 
ir, parėjęs namo, ne tik kad neklauso, bet dar 
savo parėdkus nori įvesti.

—Je—pritarė Svilienė,—pasidarė akyplėša, 
visas į tėvą nusidavė.

—Aš vieną sykį paėmiau jo galstuką raudo- 
K nąjį ir supykus įmečiau į pečių. O tu dievu

lėliau, kas dėjosi, kad jūs būtumėt matę: ir 
tėvas, ir sūnus ko nesuėdė manęs! O dabar, 
tai galstuką ir gult eidamas nenusiima—taip 
ir miega su juo.

—Tai gadynė atėjo, tai gadynė—karas nebe
toli, Pidsulskis atėjęs mokės sutvarkyt,—ra
mino Svilukas įsivaizduodamas save visą ži
nančiu.

—O apsaugok dieve, nuo karo,—sudėjus 
rankas nusigandus tarė Lumbiene.—Jau ko, 
ko, o karo, tai nereikia... blogybę žmonėm 
dar didesnę atneš.

—Gadynė,—piktas ir nusiminęs atsiliepė se
nis Svilas, parėmęs žilą galvą tarp rankų. 
Paskui pakėlė galvą ir pažiūrėjęs į visus, dar 
su didesniu įtūžimu pridėjo:

—Gadynė, kad ją velniai!... Mes vis lau
kiame geresnės gadynės, o nauji gaspadoriai 
vis naujas ir naujas ežias aria...

(Iš “Priekalo”) /

PIRMOJI GEGUŽES

Tūkstančiai Darbininku 
Gauna Vakacijas

Pamatė 
visai

eiti? 
tiek,

Ei, mūs šventė jau gyvuoja,
Laisvės ženklas plevėsuoja

Viršuj mūs galvų!
Mes gi žengiam šviesos linkui,
Nors priešai staugia aplinkui,

Kas gi paiso jų!
Sunki kova, kelias mūsų,
Daug dar reikia vargo, triūso,

Kolei priešas žus. ..
Drąsiai mes gi kovon žengiam,
Karštą pirtį priešui rengiam,

Mūs laimėta bus!
Nors suvargę, išbadavę,
Viens kitam ranką padavę,

Tvirtas yr’ mūs frontas!
Gegužinės diena skaisti,
Šviečia raudona pašvaistė, 

Raudonas mūs frontas!
Sudrebėkit puošnūs ponai,
Kruvini aršūs valdonai,

Prieš galingą darbo minią, 
Baisu jums, nes drąsiai žengiam, 
Karštą pirtį mes jums rengiam,

Ei, pirmyn! šiandien mūs Gegužinė! 
4-26-35. Eugenija.

Rusų merginos valdo Prekinį Laivų

Kada Rusų prekinis garlaivis Kalinin sustojo Camden, N. J-, prieplaukoj, dokų 
darbininkai nustebo pamatę tris mergi nas tarp jūrininkų. O tai pasekmė mo
terims laisvės, kas yra vienu iš vyriau šių Sovietų obalsių ir kas reiškia laisvę 
jūrėse taipgi. Viduryje stovinti mergi na yra trečia pagelbininkė, bet jos įsa
kymų vyrai klauso taip gerai, kaip ir viršininkių vyrų.

imt*

Zene Greif enberger- 
Atsidavus Kovotoja 
štai ir vėl laikraščiai prane-j nes Jaunuomenės Kauno orga- 

šė mums liūdną žinią, kad mi
rė draugė ženė Frankaitė- 
Greifenbergerienė, atsidavus re
voliucionierė, žymi komunistė, 
jauna, vis tebekylanti prole
tariato vadovė. Apie jos trum
pą bet.vertingą, skaistų gyve
nimą platesnių žinių paduoda 
slaptas 'Lietuvos darbininkų 
laikraštis “Tiesa”:

nizaciją d. žėnė sąžiningai ir 
atsidavusiai atlieka pavedamą 
jai darbą: ar tai kurjerės dar
bas prie LKJS CB, ar tai tech
niškas darbas prie LKP CK, ar 
koks kitas darbas. Išsižada tė
vų paramos, tai dirba kaipo 
tarnautoja privačioj įstaigoj, 
tai kaipo paprasta darbininkė 
saldainių fabrike Klaipėdoj,

Jos no- 
vasarą

nių savo žinių paaugštinimui, ’ 
i kad atnešus daugiau naudos 
.revoliuciniam judėjimui sugrį- 
' žus Lietuvon. Nekantriai žė- * 
! nė laukia galimybės grįžt į 
1 Lietuvą ir tiesioginiai dalyvaut
Lietuvos darbo masių kovoj j 
del fašizmo nuvertimo, 
ras išsipildo 1934 m.
sugrįžus į Lietuvą. Ji plačiai 
žinoma žvalgybai, gali ją su
čiupt ir tuomet vėl turėtų ne
mažiau 15 metų kalėjimo, 
žėnė to nesidrovi, ji jaučia sa
ve laiminga, kad dalyvauja tie
sioginiai revoliucinėj kovoj. 
Būdama giliai atsidavusi parti- - 
jai, konspiratyvi ir sumani 
LKP CK paskiriama žėnė par- 
tijos instruktorium Klaipėdos 

, kraštui.
—Ko aš noriu—sakydavo d. f 

žėnė—tai išmokt dirbt organ! 
zacinį partijos darbą. Ir nors 

i visai trumpą laiką teko dirbt 
sugrįžus į Lietuvą, bet parodė, ' " 
kad ji yra vertinga partijai 
darbuotoja. Jos vaidmuo parti
jos gyvenime ką tik pradėjo 
atatinkamai sužydėt. Bet par
tijos pareigas pildydama ji su
sirgo; susilpnintas kalėjimuo
se ir per sunkias dienas orga
nizmas neišlaikė ir po didelių 
skausmų d. žėnė mirė.

Giliai atsidavusi komunistė, .. g 
uoli revoliucionierė, draugų .; 

mūsų kovo-1 dirbdama ir čia ir ten partijinį gerbiama ir mylima—tokia bu- . | 
jančių eilių vieną geriausių ir darbą. 1925 m. žvalgyba žėnę vo draugė žėnė, tokia ji ir pa- 
labiausia atsidavusių mūsų 
draugių—draugę Ženę Grei- 
fenbergerienę.

Kilusios turtuolio dvarininko 
bus galimai važiuoti iki 30 my-' šeimynoj, d. žėnės neviliojo 
lių į valandą, ir kurie bus ski- , turtingas gyvenimas, paremtas 
riami vaikams nuo 12 iki 14 išnaudojimu. N e a p k ęsdama 
metų amžiaus. Tai dar vienas kapitalistinio išnaudojimo, 
faktas, kuris aiškiai parodo, ’matydama kapitalistinio surė- 
kad Sovietų Sąjungos kūdikiai rėdymo žluginjo neišvengia- 
yra viskuo aprūpinami ir aiš- mumą, drg. žėnė dar gimna- 
ku (nors Hearstas bando įkal- zijos metais suriša savo likimą 
bėti), kad toli jiems nuo bado, su proletariato likimu ir įsi- 
jeigu toki brangūs žaislai yra jungia į kovą del proletarinės 
jiems suteikiami. j revoliucijos Lietuvoj. Įstodama

B. E. S. Į1921 metais į Liet. komunisti-|

Nors pirmas Sovietų Sąjun- 
igos tramvajus (subway), Mas
kvoje, galutinai užbaigtas, ta
čiaus jis oficialiai bus atidary
tas Gegužės Pirmą, prie labai 

I iškilmingų apvaikščiojimų. čia 
j bus pagerbta tūkstančiai dar- 
■ bininkų, vyrų ir moterų, kurie 
Į taip sparčiai darbavosi, kad pa- 
jbudavojus tą puikiausį požemi
nį gelžkelį pasaulyje į tokį 
trumpą laiką.

Dabar pranešama, kad visi 
i tie darbininkai gaus apmoka
mas vakacijas ir bus siunčiami 
poilsiui į puikiausias poilsio vie
tas Kriman ir Kaukazan. Iš vi
so 3,700 darbininkų gaus ap
mokamas vakacijas, o 1,600 bus 
pasiųsti ilgesniam laikui į re- 

I sortus. Tai taip Sovietų val
džia rūpinasi savo darbininkais, 

'čia, Amerikoje taipgi gaunama 
I“vakacijas”, bet...

Sovietų Sąjungos Vaikučiai 
Važinės Automobiliais

Pranešama iš Maskvos, kad 
išrasta maži vieno cilinderio 
automobiliai, kuriais tačiaus

Žėnė

Mirtis išrovė iš
F rankaitė-G reif enbergeriene

KŪDIKIU “SVEIKATOS” DIENA
metais, nams vargstančiųjų.

paskirta 
tai kū-

Kaip kiekvienais 
taip ir šiais, Gegužės Pirma 
yra taip vadinama kūdikių 
“sveikatos” diena, 
šalies prezidento būk
dikių sveikatos reikalams ir 
tt. Tikslas, visų pirma, kad 
pasirodžius, jog valdančioji 
klasė labai susirūpinusi kūdi
kių likimu, o antra, kad ati
traukus dalį jaunimo nuo da
lyvavimo savo klasinės šven
tės ap vaikščiojime, mitinguo
se ir demonstracijose. šian
dieną mokyklose ir visur, kur 
tik sueina jaunimas ir kūdi
kiai bus duodama visa eilė 
prelekcijų, prakalbų, papuoštų 
įvairia programa. Ten bus kal
bama, jog norint, kad kūdikiai 
būtų sveiki, reikia kiekvienam 
suvartoti mažiausia kvorta 
pieno į dieną, reikia maitinti 
šviežiomis daržovėmis, sveiko 
gyvulio mėsa ir kiaušiniais, 
gerai ir patogiai išsimiegoti 
gyventi tyrame ore ir tt. Ai 
tas darbininkų kūdikiams pri
einama ir kokiu būdu bedar
bė motina gali papenėti savo 
išalkusią šeimyną virš nurody
tais sveikatai reikalingais mai
sto dėsniais, apie tą ponai pro
fesoriai ir mokslinčiai sau gal
vų nelaužo.

Kaip bjauriai ir prostitutiš
kai įvairaus plauko kapitalisti
niai mokslinčiai parsiduoda sa
vo ponams, geriausiai nurodo 
šis faktas. Garsus buržuazinis 
profesorius, Daktaras Schna
bel, pareiškė, kad “žolė gali 
būti naudojama vieton špina- 
kų tų šeimynų, kurios neišgali 
sau nusipirkti šviežių žalių 
daržovių.” Ar ne bjaurus pa
sityčiojimas iš alkanų darbi
ninkų šeimynų ir jų- vaikučių ? 
žole liepia maitintis tas po
nas, kada saujelė parazitų 
tunka ir suryja viską, kas bū
tų sveika ir naudinga milio- :

Kitas vėl “mokslo” vyras, 
tūlas Beyer, viename buržua
ziniame žurnale išsireiškė, kad 
dabartinis krizis yra labai 
sveikatai naudingas, o ypatin
gai vaikams! Tas ponas sako, 
kad įeigoms sumažėjus, žmo
nės (reiškia darbininkai) gy
vena ekonomiškiau, tad perka 
tik tą, kas reikalingiausia. To
kiu būdu ir maistas esąs svei
kesnis, paprastesnių, mažiau 
perkama įvairių gardėsių, tad 
vaikučiai augą sveikesni ir 
tvirtesni gyvendami paprasta 
duona, pienu ir tt. Tačiau pa
tys buržujai pripažįsta, kad 
šiandieną milionai 'kūdikių 
kenčia nuo nedavalgymo, “un- 
dernuorishment,” kad labai 
maža dalis darbininkų, o ypa
tingai bedarbių kūdikių gau
na pakankamą kiekį pieno ir 
tt. Atrodo, jog tas profesorius 
nori, kad darbininkai dar pa- 
ačiuotų valdančiajai klasei už 
visus vargus, už nedarbą, už 
alkį, už kūdikių ašaras ir ne
sveikatą, nes tai viskas eina 
jiems ant

Ir taip kūdikių sveikatos 
klausime, kaip ir visame kapi
talistiniame surėdyme, pilna 
prieštaravimų. Vienoj vietoj 
skelbiama kūdikių “sveikatos” 
diena, kur kalbama apie rei
kalingą maistą, apie higijeną, 
tinkamą sveikatos užlaikymą. 
Iš kitos pusės, kapitalistinio 
mokslo didžiosios galvos pata
ria maitintis žole ir dar po- šventėj, su panieka atmeskime 
nams tarti nuoširdų ačiū už , tą staigi^ “susirūpinimą” mūsų 
krizį, nes tas atima, ir pieną ir alkanų kūdikių likimu, o pa- 
daržoves ir kitą reikalingą tys imkime žingsnius, kad iš- 
maistą ir priverčia juos valgy- kovojus jiems geresnį rytojų, 
ti žolę, kad apsigynus nuo ba- Lai darbo žmonių galingą bal
do! ’

Darbininkai, o

naudos!

t 
*<

I Norwood, Mass
Tarptautinė d ą r b i n inkų 

šventė, Pirmoji Gegužės, bus 
paminėta su masinėmis prakal
bomis ant lauko. Rengia su
vienyto fronto gegužinis komi- 
tetas^ kurį sudaro aštuonios 
skirtingos organizacijos. Lietu
vių oficialiai dalyvauja šios

areštuoja, bet nepasisekus siliks mūsų atmintyje, 
“prisiūt“ jai bylą, po 2 mene-' šviesi tau atmintis drauge 
šių ją iš kalėjimo paleidžia, žėne!
Išėjus iš kalėjimo žėnė atsi-1 (iš “Tiesos”)
davusiai dirba kaipo Liet. .
Raudonosios Pagalbos Centro 
Komiteto narė. Įvykus fašisti
niam perversmui fašistai areš
tuoja ii’ nužudo jos vyrą vie
ną gabiausių LKP vadų—drg. 
J. Greifenbergerį, o 1927 m. 
pavasaryje areštuoja ir žėnę ir 
įgrūdo ją visam karo stoviui į 
Varnių koncentracijos stovyk
lą. Bet kruvinieji fašistai ne
rimauja. Praslinkus porai mė
nesių fašistai suprovokuoja jai
bylą, esą 1927 m. 1 Gegužės organizacijos: Amerikos Lie- 
proga ji “kurstė suruošti Var-, tuvių Piliečių Bendrovė, Lietu- 
nių stovykloj sukilimą.” Per- o.
duoda ją karo lauko teismui, 
kuris tais pat metais birželio 
mėn. d. žėnę pasmerkia su
šaudyti. Fašistai laukė, kad 
drg. žėnė nužudymo slenkstyj 
prašytų savo priešų malonės/ 
tačiau nedasilaukė. Jie turbūt 
nežinojo, kad žėnė priklauso 
prie tų atkaklių revoliucionie
rių, kurie verčiau mirs, negu 
suterš garbingą komunisto var
dą.

—Esu laiminga, kad mirštu 
del partijos—rašė žėnė drau
gams, belaukiant sušaudymo.

Fašistai, del visuomenės ne
rimo, priversti buvo pakeist 
mirties sprendimą 15 metų ka
lėjimo. Kauno kalėjime žėnė 
dirba kaip revpolitkalinių mo
terų skyriaus komiteto narė.
1929 metais moterų grupę iš 
Kauno kalėjimo išveža į Zara
sų kalėjimą, jų tarpe ir žėnę. 
Čia ilgai tupėt jai neteko, nes 
kartu su d. d. M.. Chodosyte, 
V. Višniauskaite ir K. Gėraite
1930 m. sausio mėn. suruošia 
pasisekusį pabėgimą iš kalėji
mo, kas sukėlė džiaugsmo Lie
tuvos darbo žmonėse, žėnė at
siduria Sovietų Sąjungoj, Mas
kvoj. čia dirba kaipo paprasta 
darbininkė trikotažo fabrike ir 
uoliai dirba teoretiniai—politi-

vių Darbininkų Susivienijimo 
3 kp. ir Amerikos Lietuviui 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 9 k p. Finų trys organiza
cijos, viena italų organizacija 
ir Komunistų Partija. ■ *• 4

Prakalbos atsibus ant Niek . 
Abdullah’s pievos, ant Wash
ington ir Oolha Avė. kampo.. . 
Pradžia 7-tą valandą vakare. 
Visus Norwoods lietuvius dar
bininkus kviečiam masiniai da
lyvauti gegužinėse prakalbose. 
Parodykim darbininkiška soli
darumą. Už Bedarbių ir Senat
vės Apdraudos Bilių HR 2827. 
Už 30 valandų į savaitę—ne- 
numušant algų. Už paliuosavi- 
mą Scottsboro berniukų ir 
Tom Mooney. Už apgynimą 
Sovietų Sąjungos!
Specialiai del Lietuvių Dar

bininkų Susivienijimd' 
3 kp. Narių

LDS 3 kp. susirinkimas 
puola ant pirmos dienos 
žės, bet kadangi tą dieną 
puola proletariato šventė, 
LDS 3 kp. komitetas susirin
kimą nukelia į 7-tą dieną ge
gužės ir visus LDS 3 kp. na
rius kviečiam dalyvauti Pirmos , 
Gegužės masinėse prakalbose!

Reporteris.

kaip tik pasityčiojimas iš jų. 
Darbininkams nėra kito kelio, 
kaip organizuota, bendra kova 
už žmoniško gyvenimo sąly
gas. šiandieną, Pirmą Gegu
žės, toj didžiojoj proletariato

KLAIDOS PATAISYMAS

. . są išgirsta valdančioji klasė 
ypatingai (ir lai sudrebina tas balsas jos 

darbininkės motinos turėtų su- supuvusius pamatus.
prasti, kad prezidento Roose-
velto paskirta kūdikių
katos” diena yra niekas kitas,

Draugės, visos į gatves Ge- 
svei- gūžės Pirmą!

B. E. S.

“Laisvėje” buvo paskelb 
aukos draugų ir organizacijų, 
kiek kas aukavo L.K.S. Ben
drovės (“Laisvės”) šėrininki 
suvažiavime. Ten buvo p
skelbta, kad drg. G. Stasiukai- 
tis iš Grantwood, N. J., auka
vo $10, o turėjo būti $15. D 
G. Stasiukaitis aukavo 
“Laisvei” ir $5 Komun 
Partijai.

ISTANBUL. — Turkij 
seimas paskyrė $8,000, 
pirkti prekybinių laivų v 
diskai laivų linijai.
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Ketvirtas Puslapis

Trys iš 28 nesenai nupirktų karinių orlaivių. Juos “globoja” J. V. laivyno departmentas. Tokių kari
nių orlaivių J. V. išnaudotojų klasė turi daugybę ir laiko juos parengusi būsimam imperialistiniam 
karui. Darbininkai! Šiandien, Pirmąją Gegužės, demonstruokit prieš karą ir fašizmą!

Pasaulinė Padėtis ir Mūšy Uždaviniai
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

lių valandų keliones vienas 
nuo kito.

Lietuvių darbininkų par
eiga kartu su kitų tautų 
darbininkais įsitraukti į ko
vas prieš karą ir fašizmą. 
Mūsų uždaviniu yra padary
ti masinį Visuotiną Lietuvių 
Darbininkų S u v a ž i avimą 
Clevelande, kuris įvyks 30 d. 
birželio ir 1 d. liepos.

Stokite į Komunistų 
Partiją

Darbininkai s e k m i n£ai 
gali kovoti už savo kasdie
ninius reikalus ir galutiną 
pasiliuosavimą tik turint 
galingą savo klasės politinę 
partiją—Komunistų Parti
ją. Rusijos darbininkai ne
būtų galėję nuversti carą, 
nugalėti buržuaziją, laimėti 
keturių metų prieš viso pa
saulio imperialistus piliečių 
karą, sėkmingai atbudavoti 
sugriautą šalį, pravesti į ke
turis metus Pirmą Penkių 
Metų Planą ir su dideliu pa
sisekimu vykinti gyveniman 
Antrą Penkių Metų Planą, 
jeigu jie nebūtų turėję Ko
munistų Partiją. Komunis
tų Partiją sudaro darbo 
žmonės ir ji vadovauja dar
bininkų klasės kovoms.

Dabar, kaip niekados pir
miau nebuvo, yra galingas 
Komunistų Internacionalas, 
kuris turi apie 60 Sekcijų— 
atskirose šalyse Komunistų 
Partijų. Jeigu darbininkų 
klasė dar nėra paversta į 
vergus, jeigu dar kanuolės 
nebaubia karo lauke ir 
kraujas upeliais neplaukia, 
tai tik dėka darbininkų re
voliuciniam veikimui Ko
munistų Internacionalo va
dovystėje.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija Pirmoje Die
noje Gegužės darbininkus sėjo figūra. V . • ...... . . .

berniukų ir Angelo Hern
don; už laisvę Tomo Moo
ney.

“Vienykitės kovai už dar
bus ir pašalpas jaunimui. 
Prieš militarizaciją C.C.C. 

I stovyklų. Už lygią algą, už 
I lygų darbą jaunimui, kaip 
ir suaugusiems, moterims 
kaip ir vyrams!

“Kovokit už pravedimą 
kongrese Farmeriams Ne
paprastos Pagelbos Biliaus,

ir spėka pardavinėjamas 
farmas!

“Vienykitės ir kovokite už 
išlaisvinimą Ernst Thael- 
manno, Rakosi, Peną ir ki

ltų anti-fašistinių kalinių!
“Vienykitės gynimui so

cialistinės tėvynės—Sovietų 
Sąjungos. Ginkit Chinijos 
darbininkų ir valstiečių re
voliuciją! Vienykitės revo
liucinei iš krizio išeičiai! Už 
darbininkų ir farmerių vy
riausybę! Už Sovietinę Am
eriką, už darbininkų klasės 
demokratiją!

“Stokite į Komunistų 
(Partiją—revoliucinę Ameri
kos darbininkų klasės par
tiją. Organizuokite masinį 
bendrą frontą prieš badą, 
fašizmą ir karą!”

D. M. šolomskas.

Newark, N. J
Didžiulis ILD priešteroristi- 

nis masmitingas Įvyko balandžio 
25 d., Kruegers Auditoriume, 
25 Belmont Ave. Susirinko apie 
tūkstantis su ketvirčiu žmonių. 
Kalbėjo Frank Griffin, John 
Ujuich ir Earl Browder. Aukų, 
lėšų padengimui, surinkta apie 
40 dol. Priimta rezoliucija prieš 
fašistinį terorą. - Ant pastolio 
(steičiaus) buvo atidengta idio
tiškai sukliurusi reakcinio tei- 

Publika išreiškė

—- ----------- —......................... ..... "?------------------------

Agitacijos Fondo Reikalai
ALDLD Kuopos Pradeda

Jau lygiai kelios Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos kuopos atsiliepė 
į Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijų Centro Biuro atsi
šaukimą delei paramos Agita
cijos FonduE Šiuo tarpu dar 
dvi kuopos prisidėjo su auka. 
ALDLD 25 kuopa, iš Balti
more, Md., per d. Stonį pri
siuntė $4 ir 136 kuopa iš Har
rison, N. J. paaukojo $2. La
bai ačiū tų kuopų draugams

Aukų Rinkimas Del 
Scottsboro Jaunuoliu

parke bus įrengta pastoliai |mybės. Tai taip čia yra daro- 
(steičius) ir garsiakalbiai per 
kuriuos kalbės geri kalbėtojai.

Vakare, Laurel Gardene, 457 
Springfield Ave., įvyks geros 
prakalbos, teatralė ir vokale 
programa, žinote, draugai, dar
bo nėra, viskas lupikiškai bran
gsta, turime jungti savo spė
kas masiniam protestui. Todėl 
visus širdingai kviečiu dalyvau
ti parodoje.

Prakalbos.
Penktadienį, gegužės 3-čią d., 
vai. vakaro, Lietuvių Svetai

nėje, 180 New York Avė., įvyks 
draugo A. Bimbos prakalbos, 
“Laisvės” redaktoriaus. Kalbė
tojas aiškins apie įvykstantį 
Clevelande Liet. Darbininkų Vi
suotiną Suvažiavimą, taipgi apie 
šaukiamą visų lietuvių suvažia
vimą Lietuvoje, taigi gvildens 
darbininku ir abelnus lietuviu 
reikalais klausimus. Rengia pa
žangios darbininkų organizaci
jos. Dainuos Sietyno Choras. 
Užkviečiami visi.

, K. Jonaitis.

8

Wilkes Barre, Pa

ma.
Toliaus reikia, nors neno

rint, tart keletą žodžių apie d. 
Požeminį. Su draugo Požemi
nio aprašymu daug streikuo
jančių darbininkų nesutinka. 
Pirmesniuose aprašymuose jau 
buvo kalbų, kad apsilenkta su 
teisybe. Bet “Laisves” No. 98, 
balandžio 25 dienos aprašyme, 
visai nekaip skamba. Ten d. 
Požeminis rašo, kad jau Ma
loney su visais viršininkais pri
siekė, kad pasiduoda, o Ma
loney su kitais viršininkais-va- 
dais masiniuose susirinkimuose 
visai kitaip kalba ir reikia sa
kyt, kad streikas da nėra su
laužytas ir da gali būti laimė
tas. Bet kada mūsų spaudoj 
taip rašoma, kad jau nieko nė
ra iš streiko, pasidavė ar ki
taip, tai kurie yra silpnesni, 
tokiems atrodo, kad jau iš to 
nieko nebus ir reikia eit ske- 
baut, ba jau ir “Laisvėje” ra
šo, kad nieko nėra iš šio strei
ko. Visiems draugams, kurie 
rašo iš šio streiko eigos, reikia 
prisilaikyti tikros teisybės ir 
daugiau rašinėt mūsų spaudoj 
iš pikieto linijos, masinių su
sirinkimų ir kitokių atsitiki
mų, kurių tankiai būna.

ir draugėms. Prašome ir atei
tyje neužmiršti Agitacijos 
Fondo reikalu.

Ką daro kitos ALDLD kuo
pos? Šiuo tarpu kiekvienas 
doleris Agitacijos Fondui yra 
svarbu. Organizavimui kai
riojo sparno visam Amerikos, 
lietuvių gyvenime ir veikime 
vadovauja komunistinės frak
cijos. Tam darbui rejkia kaštų. 
Centro Biuras dar kartą ragi-1 
na visas darbininkiškas kuopas 
it- draugijas prisidėti prie fi-! 
nansavimo to svarbaus darbo.

ALDLD XII Apskričio Ko
mitetas paaukojo Agitacijos 
Fondui $2.05 nuo pelno, pada
ryto iš “Laisvės” naudai su
rengto koncerto. Labai gerai 
padarytų 
jos, kad 
šiek tiek 
pelno.

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 Stagg 2-4409

A. Radzevičius

ir kitos organizaci- 
paskirtų tam tikslui 
nuo savo parengimų

Centro Biuras. 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR

PATERSON, N. J.

ALDLD 84 kuopa rengia svarbias 
prakalbas kurios įvyks 4 d. gegužės 
po no. 62 Lafayette Street. Pradžia 

,7 vai. vakare. Kalbės ‘Laisvės” re- 
aukų baksiukus ; daktrouis A. Bimba. Kviečiame visus

LIETUVIS GRABORIUS 
(Undertaker)

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

parėrn, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GŲORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą: 
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

lietuvius atsilankyti ir išgirst ką 
naujo pasakys draugas A. Bimba. 
Įžanga visiems veltui.

(103-104)

NEWARK, N. J.

Newarko Progresyvės Draugijos 
ALDLD 5 kp., LDS 8 kp. ir ILD 18 
kp. rengia masini susirinkimą, ku- 

| riame bus prakalbos, diskusijos ir

gegužės, Šv. Jurgio Svetainėj, 180 
New York Ave., Newark, N. J. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžanga veltui. 
Kalbės A. Bimba. Dainuos Sietyno 
Choras. Kiekvienas ir visi galėsite 
statyti kalbėtojui klausimus ir da
lyvauti diskusijose laisvai išsireikšti 
mintį. Todėl dalyvaukite visų srovių, 
pažiūrų ir įsitikinimų lietvių.

Kviečia Rengėjai.
(103-104)

DETROIT, MICH.

Gegužės 5 d., sekmadienį, po pie
tų, APLA 47 kp. rengia šiemet pirmą 
didelį pikniką Beech Nut Grove ant 
Middle Belt Road, tarpe Mich, ir 
Ecorse Road. Prie įžangos tikietų 
bus duodama trys dovanos, $5.00; 
$3.00 ir $2.00. Įžangos tikietas per
kant išanksto 20c., prie vartų 25c.

Bus puiki muzika del šokių ir 
visko kas tik reikalinga del pikniko. 
Visus kviečia būti ir pasigėrėti pui
kia vieta ir praleist linksmą laiką.

Rengimo Komitetas.
(103-104)

WORCESTER, MASS.

Lietuvių Darbininkų Kliubas laikys 
savo mėnesinį susirnkimą gegužės 5 

; d., nedėlioj, Lietuvių Svetainėj, 29 
'Endicott Street. Pradžia 10:30 vai. 
ryte.

| Nepamirškite draugai ateit nes bus 
svarbus susirinkimas. Turėsim rū
pintis su surengimu pjkniko ir yra 
kiti svarbūs dalykai apkalbėt.

Sekr. A. S.
(103-104)

Naujosios Anglijos Komu
nistų^ Partijos ir Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo dis- 
triktai pasiskyrė gegužės 5 d. 
generaliam rinkimui aukų del 
Scottsboro jaunuolių gynimo 
$20,000 fondo. Ne tik šių dvie
jų organizacijų nariai, bet visi 
lietuviai darbininkai ir darbi
ninkės kviečiami talkon. “Tag 
Day,” tai yra rinkliava, ap
ims šias valstijas: Massachu
setts, Rhode Island, Maine, 
Vermont ir New Hampshire.

Rinkimui
galite gauti Komunistų Parti
jos ir TDA vietinėse raštinėse. 
Taip pat ten gausite visus pa
tarimus ir nurodymus. Aukas 
galima rinkti pas praeivius 
gatvėse, krautuvėse ir einant 
stuba nuo stubos. /

Čia nereikia aiškinti svarbą .koncertas. Įvyks penktadienį, 3 d. 
šios rinkliavos, nes kiekvienas | 
lietuvis darbininkas puikiai ži
no, kokios svarbos yra visam 
darbininkų judėjimui Scotts
boro jaunuolių byla. Prisiren
gimui prie naujo teismo reikia 
mažiausia $20,000. Niekas ki
tas tos sumos nesukels, kaip 
tik mes patys darbininkai. Ne
kalti jaunuoliai prašo ir laukia 
mūsų paramos. Neleiskime 
jiems nusivilti. Jų gyvybės iš
gelbėjimas priklauso nuo kla
siniai sąmoningų darbininkų.

Komisija.

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos 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 bonką. Galima gauti 

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

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7fi
6 Skirtingų Rūšių ’ U C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestj. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

šis Bei Tas iš SB'eiko Lauko
Mūsų apielinkėj streikas vis 

traukiasi, nėra prieita prie jo
kios taikos.

šis streiko sutaikymo reika
las yra teisme atsidūręs. Pir
miau buvo Pittsburghe, o dabar 
perkelta į Philadelphia į augš- 
tesnį teismą. Bet da nėra jokio 
sprendimo išduota ir kaip tas 
viskas baigsis, tai yra sunku 
spėt. Kažin ar augštesnis teis
mas suras ir nubaus tikrus kal
tininkus, tai yra, senosios uni
jos vadus, kurie padarė tokį 
kruviną užpuolimą ant naujos 
unijos narių ir už tai kilo šis 
streikas ?

Šiam streike galybės žmonių 
nukentėjo, kiti net krito kovos 
lauke. Taipogi vietinis kalėjimas 
pilnas streikuojančių darbinin
kų, o kiti, ir daug jųjų, visai 
nekaltai išgabenti į Eastern 
Panitentiary. Ir tas puolimas I 
nekaltų darbininkų eina visu 
smarkumu kasdieną. Bet balan
džio 25 dieną buvo į Wanamie 
baisiausis užpuolimas padaryta 
ant ramiai pikietuojančių dar
bininkų. To pagarsėjusio Wana
mie kaimelio gatvės buvo krau- | 
ju nuplauta. Pasekmėj to, 
vien tik moterų 12 buvo su-/ 

| rinkta nuo gatvių ir nugaben
ta į valstijos ligoninę į Nan
ticoke. ,

Baisiausias teroras yra var
tojamas prieš streikuojančius 
darbininkus. Tie sužvėrėję val-

NORWOOD IR MONTELLO, MASS.
OPERETIŠKI KONCERTAI

Juose dalyvauja garsioji dainininke K. Menkeliuniute ir 
italas tenoras Candido Canfora, abu iš New Yorko.

Pradžia 8 v. vakaro

Įžanga 35c Asmeniui

A

ŠEŠTADIENĮ

4 Gegužės (May)
LIETUVIŲ SALĖJE 

13 ST. GEORGE AVENUE
Norwood, Mass.

Taipgi dalyvauja vietiniai: Ca- 
feiro Ciancarelli, smuiko solo. Pri
malto Ciancai’elli, piano solo. L. L. 
K. Choras, vadovystėje Izabelės 
Yarmolavičiutes. C. Menkei ir C. 
Canfora duetas, iš operos “III Tra- 
Vatore” 2-ro akto.

K. Menkeliuniute

Harry’s Cafe |
Kur Geri Draugai Susieina £>

1701-03-05 No. Dover St. g
PHILADELPHIA g

Ant Columbia Ave., tarpe g
28th & 29th g

Smagiausia Vieta Mieste g
Specializuojasi įvairiais Žuvų &

Valgiais (Sea Foods) » 
“ MOTERIMS STALAI g
BUSINESS MEN’S LUNCH g

HARRY SLOBODIAN g
Savininkas g

Bell Phone Poplar 9257 t

ROBERT LIPTON
{staiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

Į Kitokiems 
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų

šaukia atlikti sekamas pa- jam pagiežos gestą. Lietuvių 
reigas: Idarbininkų matėsi nedaug. Ne-

“Darbininkai! Vienykitės igerai> kad nesilanko savo kla- 
““ 1 ‘ sės pramogose.

Pirma Gegužės
Čia suvienytu frontu rengia- 

Imasi apvaikščiot 1-mos Gegužės 
“Vienykitės, kad prave-1 šventę. Tuo tikslu susivienijo 

dus Darbininkų Bedarbės ir komunistai, socialistai ir AF of 
Socialės Apdraudos Bilių, |L unijistai, tik viena žydų kuo- 
H. R. 2827! i pa, vadovaujama reakcinių so-

“Vienykitės prieš visokius ralistų, atsimetė. Galima tikė-

u

demonstracijom Pirmąją, 
.Gegužės! Meskit tą dieną1 
darbo įrankius ir išsiliekite! 

. į gatves, į aikštes.

i

dkėsinimus ant darbinin- jtis’ ka(i šiemet Pirmą Gegužės stjjos kazokai taip sumušė tas 
demonstracija bus tokia, kokios ....kų klasės teisių, prieš ban

domus pravaryti per kong
resą ir valstijų seimelius an- 
ti-darbinink’iškus įstatymus, 
už laisvę politinių darb. ka
linių, už laisvę žodžio, spau
dos !

“Už negrams lygias tei
ses, už laisvę Scottsboro

, .. i moteris ir vyrus, kad kitoms
Newarkas savo istorijoje dar'ia mirtis ligoningje. 
nematęs. Lietuviai su savo or-! geį senos unijos teroristai, 
ganizacijomis susirinks Inde- ^urįe §audo namus ir buvo su- 
pendence Parke ir 10 vai. ryto gau(j tokiam darbe (o tokie 
trauks su benu į Linkoln Parką. darbaį buvo primetami strei- 
Į Linkoln ’Parką iš visų pusių kUojautiems 
sueis darb. organizacios, susi- teisme paliuosuojami. 
formuos ir trauks Broad Stree- jeigu bus reikalas,
tu į Military Parką. Military jUOs pašauksime prie atsako-

dar bininkams) 
Girdi, 

tai mes

Daugiau' programos dalyvių: 
LiuosybėS Dailės Ratelio Cho
ras, M. Miltiniutė, Zofija Vait- 
kaitė, Adolfas Kruša ir kiti 
vietiniai dainininkai.

Č. Canfora

ŠEŠTADIENĮ

5 d. Gegužės (May)
LIETUVIŲ SALĖJE 

Kampas N. Main ir Vine 
x Streets. 

Montello,, Mass.

Pradžia 6:30 v. vakaro
Įžanga 35c Asmeniui

C. Menkei, C. Canfora bus tų 
operiį kostiumais pasirėdę.

Abejose vietose pianu akompanuos Izabelė Yarmolavičiūtė.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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 STOKES
J512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Setų $10.00 ir augštyn.
Specialė nuolaida, kurie ateis su

Šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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



Trečiadienis, Geguž. 1, 1935 
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IŠ ANGLIAKASIŲ STREIKO LAUKO Montello, Mass
Wilkes-Barre, Pa. — Čia be

sitęsiantis, mažoje plotmėje, 
kruvinasis ir išdidingas angį, 
streikas, kuris, matomai, jau 
įsitrauks ir į ketvirtą mėnesį. 
Pradeda užgrūdyti Maloney, 
to streiko ir naujos unijos va
dą. 
t Išdavimas teisėjo Valentine 
drausmės prieš streiką ir pi- 
kietavimą; kazokų brutališkas 
elgėsis su streikieriais, UMW 
oY A ir Glen Alden komp. pro
vokacijos prieš naują uniją; 
sumetimas daugelio streikierių 
nuo 5 iki 10 metų valstijos ka- 
torgon su 500 dol. pabaudomis 
ir nepiliečių streikierių depor
tavimas; įmetimas visų vadų 
kalėjiman ir didžiausias gub. 
Earle išjuokimas taikos dery
bose, kuriose jis pasveikino, 

^kaip Judas ir tuomi norėjo iš
duoti streiką; masinis kazokų 
užpuolimas tykių demonstraci
jų ir eilinių naujos unijos na

trių reikalavimas daugiau plės
ti streiko ribas—visa tai pri
vertė Mąloney, su visa taryba, 
užsigrūdyti ir stoti tikron ko
von su išnaudotojais ir UMW 
of A vadovybe.

Ypatingai sujudino labai šią je linkmėje, 
apielinkę, sykiu ir vadus, bal.

*25 d., kada taikią demonstra
ciją, Wanamie, Pa., kuri tykiai 
išėjo į gatvę, nešdama Šukius: 
r‘Neskebaukite! ” “Neikite 
dirbti 1“ “Pjaunate patys sau 
gerkles!” susitiko, keturioli- 
koj mašinų, kazokai, kurie 

■ puolėsi kaip pasiutę liūtai ir 
paguldė ligoninėn 12 moterų ir 

r2 vyru.
Akiregyj šių kruvinų įvykių 

ir angį, paniekinančių faktų, [mūsų privers teisėjus skaity- 
stfreiko vadai nebegali ramiai j tis, kad jie ir kažin kokio 
sėdėti ant tvoros ir šaltai at
sinešti į šį streiką. Jie imasi 
už darbo gelbėdami šiam strei
kui laimėti.

Jie rengia masinius mitin
gus, kol,kas, tiktai streiko ap-jkas Laikdamas Misijas 
imtoj srityj. Ten jie labiau už- 
grūdyja streikierius ir aiškina 
gub. judošišką politiką šiame 
streike.

Misijonierius Tėvas J. Bruži- 
Griovč 
ArdeDarbininkų Vienybę, 

Šeimynas

Misijonierius Buržikas 
kjnčiuosius lietuvius darbinin
kus ragino, kad’ kalbinti! bė

jo misijų.

ti

LAISVfi V Penktas Puslapi?

X

gyvenimą, versdamas žentą ei- vienas kitą klausinėti, ko jis 
ti ant misijų ir spaviednės. Tū- atėjo. Bet nekuriems jis mela- 
la moteris nuo senai su savo vo būk su Šimaičių susiginči- 
vyru nekaip sugyvena, bet da- nęs iš $5, todėl atėjo,.o Šimai- 
bar misionierius tarp jų ne-jtis jeigu neis maršuoti iš baž- 
sutikimą paaštrino ir su polici-! nyčios į kitą bažnyčią, irgi 
jos pagalba vyrą padėjo ant pragrojys penkis dolerius.
probeišino. , * ; Velykų rytą, kaip 5 valan-

Bal. 21 dieną vien tik vy- dą’ vietinių ir iš apielinkės

sysit į ‘triubelį,’ nes paskui tik
rieji komunistai gali reikalau
ti, kad stočiau su jais į deba
tus.” Bet kun. Valatka užtikri
nęs, kad nereikėsią stoti prieš 
komunistus.

Gal pats kun. Valatka manė 
stoti vietoj Matulaičio, o gal
galjis manė, kad surengs “sor-J galėsime rimtai ir nuoširdžiai 
kės” varde komunistų, pasipi- h’ viršminimą klausimą rišti.

J.V.K.P.L.F. Sekr. S. P.

Valatka nemano, kad jo para- 
pijonys nieko nežino ir be jo 
negali gyvenimo klausimų riš
ti; parapijonų, darbininkų tar
pe yrą nemažas skaičius apsi
skaičiusių ir, daugiau ar ma
žiau, suprantančių gyvenimo 
svarbius klausimus, su jais

kės” varde komunistų, pasipi
nigaus ir tuomi viskas baigsis. 
Jei jis mano pats stoti vietoj 
Mikolaičio, mes mielu noru 
sutinkame. Bet labai abejoja
me ar ir Valatka nepabėgs, 
kaip pabėgo rymiečių Kneizis 
pereitą žiemą, tuo pačiu klau
simu, So. Bostone nuo debatų 
su d. A. Bimba.

Jei kun. Valatka mano nu
tylėti ir skaityti viską baigtu, 
jis manė, kad surengs “sor- 
mas į buvusius Mikolaičio- 
Bagočiaus “debatus” bus duo
tas, bus surengtos diskusijos1 
“Komunizmas ar Kapitaliz-i 
mas?” klausimu, kuriose eili
niai parapijonai-darbininkai šį 
klausima rimtai riš. Lai kun. v

rai margavo nuo lietuvių baž- žmonių pi įėjo pilna bažnyčia
stačių, nemažai buvo ir bedie-nyčios į airių bažnyčią. Jų bu

vo priskaitoma vieną sykį, ke-, 7^’ J<ulje ^^tų sykį i

Požeminis.

Laisnuotas Graborius
Great Neck, N. Y BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST.

m

sė, kaip tavo pravardė? As ta-
Vietinis Pirmyn ve areštuoju už šeimynos grio-

r

Kl-ton.

trys kunigai gali jį primušti. 
Parėjo jiamo pasikalbėti apie

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai. .

W-"
A

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas raus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą }cainą.

S. Penkauskag.
33 Chestnut St.

Lawrence, Mass.

su naujo-

kad jie ir 
“augštumo” butų.

Todėl, daugiau
šiam karui!

visuo-
su meno-revoliucijos 

reikia

“MACIO-KEKŠTO EILES”

i į bažnyčią. Misionierius, saky
damas pamokslą, gerai'bedie- 

sa-

ir J. Baltrušaičio
“TEATRO ISTORIJA”

90c vertės, tik už 30 centų

įvyniok 8 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 80c.

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

Sąmoningi, susipratę, laisvi 
buvo' darbininkai sako : gerai, kam 

Pamatę ins- lendate, kur nereikia.
ėmė I Šalna.

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža. ■ ’ ■ -

garsus solistas. K. Menkeliu- n*s barnis. Minėtas rusas klau- 
niute taipgi žadėjo pribūti iš ^a7° PJ’avąr(*e? Aš ta-

• So. Bostono.
Choras prisirengęs 
mis dainomis.

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Saukite dieną ar nakti

Ypatingai po Wanamie, Pa. 
demonstracijos kraujuose pa-'dievins ateiti ant 
skandinimo, jie puola valstijos Kuris atves bedievį, tam žadė- 
valdžią ir net grasina guber-1 jo neišmieruojamą ir nėišskaįt- 
natoriui. Masiniame susirinki- liuojamą skaičių atlaidų. Tikin- 
me bal. 25 d., Plymouth, Pa., J 
prie 3,000 klausytojų Maloney 
išvadino kazokus kanibalais. 
Girdi: “Gubern. Earle parda
vė savo žodžius už trisdešimts 
rezoliucijų. Jis žadėjo šiuos! 
kanibalus ištraukti, bet jis to Į 
nepadarė. Aš netenku jame 
pasitikėjimo. Jeigu Earle ir 
Margiotti, bėgyj dviejų savai
čių nedarys nieko šio streiko 
teigimui, tai aš darysiu ką 
nors, kad ‘cksploduos’ valstijos 
valdžia. ”

Šie jo išsireiškimai reiškia 
įtraukimą daugiau kasėjų 
užuojautos streikan. Galimas 
daiktas, kad bus šaukiamas vi
sas distriktas. O, tai šitaip rei- 

i kčjo kalbėti senai ir veikti to-

Jeigu Maloney pildys savo 
šiuos,, prižadus ir atsisakys pil
dyti būsimą aukščiausio teis
mo nuosprendį, jeigu jis (nuo
sprendis) bus prieš streiką, tai, 
žinoma, turėsiu atšaukti “L.“ 
No. 98 tilpusios koresp. para-j 
grafą, “Maloney Pasidavė.”

Bet jau dabar, kada trau
kiama daugiau spėkų, žinomas 
dalykas, kad ir augščiausias 
teismas kitaip atsidus. Spėka

kurie gaudavo po $4-$5 į die
ną, nepaisant, kaip jie buvo 
geri, pamaino pigesniais dar
bininkais ir tokiu būdu algos 
taip mažinaTnos, kad ir tie, ką 
dirba, nebegali pragyventi 
prie tokių augštų pragyveni
mo kainų.

Bet prieš tą baisų išnaudo
jimą darbininkai ne visi or
ganizuojąs. Sudribimas di
džiausias. Pakalbink, kad sto

nes pirmiau ponai buvo minkš-l tų į bent vieną darbininkišką 
<tesni—neversdavo darbe taip 
beprotiškai skubėti. Būdavo, 
didelė dalis darbininkų darži
ninkų (gardenerių), turėdavo 
nuolatinius darbus. Likusieji, 
k'ftd ir sezoniniai dirbdavo, ta
čiau nuo 1 kovo mėn. pradėda
vo ir darbas tęsdavos iki nau

jų metų.
Bet šiandien to jau nėra, nes

Mūsų kolonijoj nėra indus
trijos, tik turčių rezidencijos. 

♦-Taipgi gyvena jų darbininkai- 
proletarai ir įvairūs biznieriai, 

čia darbai didžiumoj ant 
lauko. Keletą metų atgal, prieš 
dabartinį krizį, šioj saliukėj 
buvo neblogas uždarbis ir pra
gyvenimas darbo žmonėms,

org., tai, lyg baimės paimtas 
. šalinas ir atidėlioja. Tačiau čia 
yra darbininkų orgapizacijos 
ir nenuilstančiai darbuojas, 
kaip politiniai, taip apšvietoje 
ir dailėje.

Pastaruoju laiku Pirmyn 
Choras didėja. Jaunuoliai su
daro pusę choro. Draugas F. 
Pakalniškis stebėtinai gabiai ir

nuolatiniai darbai paliko ko greit sumokina naujų dainų, 
ne visiems darbininkams senAi Bet kad išlaikyti chorą del pa- 
praeita pasaka. Dabar apie tarnavimo darbininkų 
trys dalys darbininkų liko be- menei 
darbiais. Bet nemanykite, kad dvasia klasių kovose,
pas mus ponų jau liko mažiau, sukelti finansų del lavinimas. 
Tai priešingai, ponų čia pa
daugėjo. Tą liudija daugybės 
naujų, turtingų rezidencijų iš- 
tfudavojimas. Gyventojų skait
lius paaugo per pastaruosius 
dešimt metų nuo 10 iki 15 
tūkstančių. Bet darbų daug sy
kių pasimažino. Kodėl? Ma
note, kad ponai jau apskretę 
vaikščioja ir jų rezidencijos 
apleistos? Tai ne. čia ponų 
rojai apvalyti ir tinkamai iš
puošti.

Tai kaip ir kas tą viską ap
dirba, jei darbininkai vaikš
čioja be darbo? Sekretas aiš
kus: tai “speed up” sistema 
su besąžinišku išnaudojimu ir 
nachališkumu. Jie pasirenka 
jaunus, tvirtus ir geriausia pa
tyrusius darbininkus (kalbu 
apie gardenerius), gena juos 
beprotišku greitumu darbe ir 
tokiu būdu vienas žmogus ati
dirba už 2-3 darbininkus. Ne
gana to, kadangi pulkai bedar
bių vaikščioja, tai ponai alks
tančių darbininkų gauna sam
dyti po $2.50-$3 į dieną. Tuos,

Todėl Pirmyn Choras ren
gia didelį koncertą su šokiais. 
Programą išpildys geriausios 
meno spėkoj iš Brooklyno, 
kaip tai Aido Choras, jo Dra
mos Grupė, Vyrų Sekstetas, 
Klimiutė duetais ir solo; A. 
Višniauskas iš Bayonne, N. J.,

Telefonas: Evergreen 7-7770

prie 
Tas 
viso 
pra- 

di- 
pa-

turi šimtai su viršum, antrą sy
kį 5 šimtai.

vius. iškoliojo, iškiauliavo,
ALP Meno Sąjungos 2-ras ko, kur jūs buvot pirmiau; ve- 

Apskritys surengė koncertą ir(lykų rytą tai suėjot, mums to- 
šokius bal. 19, vakare, Lietu- , kiu nereikia. Sako, jūs užėmė- 
vių Svetainėj. Kunigai tą kon- te net gerų parapijonų sėdy- 
certą prakeikė ir atsiuntė savo nes. Parapijonai moka meti- 
inspėktorių J. T., kad apžiū-'nes duokles, dabar del jūs tu
rėtų, ar daug yra publikos ir ri stovėti stati, 
ar neatėjo kokis parapijonas.
Publikos, be choristų, 
apie 4 šimtai.
pektorių, visi nustebo,

tieji tą įsakymą pildė, dirbtu
vėse visus laisvus darbininkus 
kalbino, kad eitų ant misijų. 
Iš to kildavo karštų diskusijų 
ir susipykimų. Tuomi darbinin
kų vienybė čion ant vietos pa
blogėjo. Čion yra daug divor- 
suotų vyrų, bei moterų, neku
rtos jau senai ženotos su ki
tais vyrais. Atsirado tokių mo
terų ir vyrų, kurie nuėjo 
misijonieriaus išpažinties, 
išklausęs jų melodiją iš 
gyvenimo, pareiškė didelį 
keikimą, išvadindamas 
džiausomis paleistuvėmis,
leistuviais, ir gąsdino amžinu 
pragaru, liepė skirtis nuo tų, 
kurie arba kurios yra ne kata
likų tikėjimo. Nekuriems įvarė 
didelę desperaciją, nusimini- 
mar. Štai vienas atsitikimas, c.

Tula moteris gyvena netoli 
bažnyčios su savo giminaite. 
Bal. 12 d., vakare, nuėjo į 
bažnyčią pasiklausyti misijo
nieriaus kunigo tėvo J. Bruži- 
ko pamokinimų. Joms einant 
namo, misijonierius stovėjo 
prie durų ir žėdną išklausinėjo 
gyvenimo biografijos. Minėta; 
moteris pasisakė, kad ji se
nai jau neina į bažnyčią, yra 
divorsuota ir 8 metai, kaip ve
dus su kitu vyrų, rusų tauty
bės. Tėvas J. Bružikas, išklau
sęs jos istorijos, sako, tu esi 
paleistuvė (prostitutė), nors 
tavo motina žinojo apie tavo 
paleistuvingą gyvenimą ir ji, 
mirus jau trys metais atgal, j 
dabar kenčia del tavęs mūkasj 
ji grabe guli kniupščia, todėl . , I m i mirė tavo sūnus, 13 metų, du , 
ir pusė metų atgal ir jis ten 
neturi spakainios vietos. Sako, 
tave dievas gali pakoroti; už- j 
leisti perkūniją ir tu gali būt 
užmušta, arba iš nakties tu | 
gali neatsikelti, ant tavęs gali 
tokią ligą Užleisti, kad tu gali 
būt sutraukta, arba gali dide
les kančias užleisti. Sako, par
ėjus namo, skirkis nuo to vyro, 
nes tu su juom negali gyventi. 
Ta parėjus visą istoriją pasisa
ko vyrui. Tas apimtas piktu
mo, sulaukęs ryto, nuėjo prie 
bažnyčios pasitikti šeimynų 
grioviką. Atėjus misionieriui 
prie bažnyčios, gavęs progą, 
pasakė, kad norįs su juom pa
sikalbėt. Paklausė, kokią kal
bą vartojate? Misionierius at
sakė menkai mokąs angliškai, 
bet gerai kalbąs rusiškai. Tada 
jis klausė, kodėl tu griauni ma
no šeimynos gyvenimą. Tu su 
savo pragaištingais baugini
mais sukėlei tarp mūsų nera- 

| mumą. Išsykio misionierius 
pri to neprisipažino, bet vėliau 
sako, tai tu tas rusas, ką ženo- 
tag su katalike lietuve? Taip, Kapitalizmas? 
sako, aš. Misionierius sako, 
tu neturi tiesos lysti prie kata
likų.

Tuomet tarp jų iškilo dides-

Dr. Mikolaitis ir Fortūnatas Bagočius Sau 
kianti Stoti j Debatus su A. Bimba

Lawrence, Mass. — Balan
džio 7 d., Lawrence, Vytauto 
Vyrų Draugija buvo surengusi 
debatus Dr. Mikolaičiui ir 
Bagočiui, klausimu: “Komu
nizmas ar* Kapitalizmas?” 
Mikolaitis gynė kapitalizmo 
pusę, o Bagočius nova komu
nizmo.

Kas žino Bagočių, tas žino, 
kad Bagočius niekada negalė
jo ir dabar negali ginti komu
nizmo, nes jis nieko nesupran
ta apie komunizmą, o antra, 
jis juk jokio klasinio klausi
mo niekada nėra rišęs rimtai. 
Tad ir laike kalbamų “deba
tų” Bagočius “gynė” kokį sap
nų “komunizmą,” o žymiau
sius pasaulyj komunistų vadus, 
vadus Sovietų Sąjungos, išva
dino arkliavagiais ir tt. Tai 
jau nuo senai žinoma Bago- 
čiaus logika.

Nors Bagočius dėjo visas 
pastangas, kad .kųobjauriau- 

i iškoneveikti žymiuosius 
■ komunistus ir tuomi pasitai

kanti,, didelėj didžiumoj tau
tiški) pažiūrų publikai ir taip 
laimėti dovaną (25 dol. ar 
kiek ten), tačiaus ir tautiškų 
pažiūrų publika ^pasipiktino 
Bagočiaus nešvaria burna ir 
veik niekas už jo “komuniz
mą” nebalsavo.

Kadangi Mikolaitis “deba
tus” laimėjo, o Bagočius tarp 
absurdiškai ir bjauriai įsiriog
lino į komunisto rolę, tai Ame
rikos Komunistų Partijos Lie
tuvių Frakcija, Lawrence, pa
siuntė registruotus laiškus Mi
kolaičiui ir Bagočiui, šaukian
čius juodu stoti į debatus prieš 
komunistą d. A. Bimbą. Laiš
kų turiniai sekanti:

Lawrence, Mass.
1935

P.S. Jums bus atlyginta ke
lionės išlaidos, j ei jų pasidarys. 
Jei atsakymo inegausim iki 
gegužės 1 d., skaitysim jumi 
atsisakančiu stoti į .debatus.

S. P.

Lawrence, Mass. 
Bal. 22, 1935 m.

F. J. Bagočius
So. .Boston, Mass. * 
Gerb. Tamsta:

Balandžio 7. d., 1935 m., Vy
tauto Vyrų Draugijos, Law
rence, parengime jūs “gynėte” 
komunizmo pusę prieš Dr. Mi- 
kolaitį, kuris gynė kapitaliz
mo pusę.

Kadangi jūs ten didžiavotės 
kokiu tai “komunizmu,” bet 
pasaulyje nesuradote komunis
tų, nei komunistinio judėjimo, 
kurie būtų pas jumis radę už
tarimo, todėl Jungtinių Val
stijų Kopiunistų Partijos Lietu
vių Frakcija, Lawrence, kvie
čia jurai stoti į debatus prieš 
komunistą A. Bimbą, iš Brook
lyn, N. Y., ir įrodyti: “Kodėl 
Komunistinė Sovietų Sąjunga 
ir pasaulio komunistinis judė
jimas, jūsų supratimu, nėra 
komunistiniai ?”

Šiuos debatus rengia J.V.K. 
P. Liet. Frakcija, Lawrence, 
gegužės 19 d., 1935 m., 2 vai. 
po pietų, L. P. Kliubo svetai
nėj, 41 Berkley St., Lawrence, 
Mass.

Notary Public

Sena) dirbąs graborystčs pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kej plačiai žinomas. Tik dabar
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y

Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

vimą! Misionierius pravardės 
nesako. Rusas eina pas klebo
ną J. švagždį pasiklausti, ko- 

W. Norris jęįa j0 pravardė. Jam priėjus 
netoli klebonijos; misionierius 
buvo jo užpakaly. Tuomet nu-

Šokiams grajys 
Orkestrą.

Tas viskas įvyks sekmadienį,
5 d. gegužės, Sabenkęs svetai- skriaustasis permainė mintis, 
nėj,*91 Steamboat Rd. Prasi- kad jam gali būt da blogiau, 
dės 4 vai. po pietų.

Kadangi jau bus sužaliavę 
laukai ir girios pilnos žavėjan-| teismo vedimą su motere. Nu

tarė nesiprovoti, bet patalpinti 
tą atsitikimą spaudoj.

Štai kitas atsitikimas. Tūlas 
per laikus žinomas bedie
vis, dabar, per misijas priėjo 
ausinės ir parėjęs namo griau
na savo dukters šeimynišką

čio aromato sveikatai, todėl 
čia turėtų atvažiuoti miestie
čiai pakvėpuoti tyru oru ir sy- 
kiu atsilankyti į koncertą. Tai 
neabejotinai smagiai pasilinks
mintų.

Bal. 22, 
C. J. Mikolaitis, M. D. 
Lawrence, Mass. 
Gerb. Tamsta:

Balandžio 7 d., 1935 
Vytauto Vyrų Draugijos, Law
rence, surengtuos debatuose 
klausimu: “Komunizmas ar 

” jūs gynėte ka
pitalizmo pusę ir laimėjote 
prieš savo oponentą adv. F. J. 
Bagočių.

Kadangi jūs ten didžiavotės 
munistas ir menkai nusimano 
apie komunizmą, tad jis tą 
klausimą nenušvietė visiškai, o 
prie to jis nešvarią kalbą ir 
šlykščius “argumentus” varto
jo prieš komunistus. Todėl 
Jungtinių Valstijų Komunistų, 
Partijos j Lietuvių Frakcija,! 
Lawrence, nutarė kviesti jus į 
debatus ta pačia tema ir stato 
komunizmo pusę ginti A. Ėim- 
bą, iš Brooklyn, N. Y.

Debatus rengia J.V.K.P. 
liet, frakcija, gegužės 19 d., 
1935 m., 2 vąl. po pietų, L. P. 
Kliubo svetainėj, 41 Berkley 
St., Lawrence Mass.

S. \ Penkauskas.
33 Chestnut St. 

Lawrence, Mass.
P. S.—Jum bus atlyginta 

. lionės išlaidos, jei jų pasidarys. 
! Lawrence ir atgal. Jei atsa
kymo nuo jūsų negausim iki 
geg. 1 d., skaitysime jumis bi
jančiu stoti į debatus.

S. P.

Ką Mikolaitis ir Bagočius 
atsakys ant pašaukimo jų į 
tikrus debatus, sunku dar ži
noti. Bet aišku, kad jiedu da
rys visokius išsisukinėjimus, 
idant nereikėtų stoti.

Lawrence kalbos eina, kad 
tautiečiams, ypatingai tautie
čių “neprigulmingam” kuni
gui, Valatkai prašant Dr. Mi
kolaičio stoti prieš Bagočių, 
ginti kapitalizmo pusę, Dr. 
Mikolaitis bijojo ir sakė kun. 
Valatkai: “Jūs mane tik įtai-

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ.
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS . * ♦ • •* •

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, 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.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

I



IŠ KRIAUČIŲ SUSIRINKIMO

kad

tą iš Board of Directors susi-1 rekordo, kad visi uriijistai ne

Pirmos Gegužės Masiniai Mitingai
Sym-

vieta:

Benas.

išeiti, 
pasi-

na filipinai ir 16 kitų tautų.
Maršavimas prasidės 12 va

landą dieną.

Motina Bloor, kulbes Arca
dia Hali mitinge.

rengiami mitin-
8 vai. vakaro.

mitingo vieta:
918 Halsey St.,

unijos kainos

Į tai Galvin atsakė,

nue; 7th Avenue iki
St.; 15th St. iki Union Square. 
Smulkmeningas formavimosi 
bei maršavimo planas ir apra-

Freiheit Choras, IWO 
phony Orchestra.

New Yorke mitingo
Bronx Coliseum, E. 177th St.
Kalbės Earl Browder ir James 
W. Ford. Programą pildys: 
N^w Dance Group, Workers

Šeštas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS I
šiandien Visi Traukit 
■ Į Gegužinės Paradą

šymas tilpo šeštadienį, 6-tam 
puslapyje ir antradienį, 5-tam 
puslapyje.

Visi turi maršuoti po 8 gre
ta. Kiekvieno pareiga prižiū
rėti, kad linija būtų tvarkinga. 
Reikia turėti mintyje ir ki-

Visi Brooklyno ir priemies
čių lietuviai susirinks Pirmą 
Gegužės, lygiai 10 valandą ry
to, prie Liet. Am. Piliečių Kliu- 
bo, kampas Union Avė. ir 
Stagg St., Brooklyne. Iš ęia 
kartu vyks į New Yorką.

Nęw Yorke lietuviams vieta tiems priminti, kad gegužinės 
paskirta dešimtoj divizijoj, j paradas yra rimtas išstojimąs 
25th St., tarp 6th ir 7th Avės. su rimtais reikalavimais val- 
Lmija atsigrįžUs į 6th Avė., | dančiajai klasei ir kad tik įrd- 
nes čia prasidės maršavimas. dymu savo spėkos, vieningumo 
Pirmieji prie 6th Avė. ant 25th jr pasiryžimo tegalesim išgauti 
St. stovi italai; po jų—vokie- iŠ valdančiosios klasės tą, ko 
Čiai, finai, rusai, Ukrainai, len- reikalaujam. Tai dėlto reikia, 
kai; po lenkų—lietuviai. 1 kad paradas būtų ne vien 

Lietuviai yra 7-tas skyrius ! skaitlingas, bet ir pavyzdingas, 
disciplinuotas.

Mes pilnai pasitikime, kad 
lietuviai darbininkai ir darbi
ninkų pritarėjai šiemet suda- 

Pirmieji pradės maršuoti rys didžiausį ir pavyzdingiau- 
esantieji prie Madison Square s? skyrių milžiniškame Bendro 
ir 23rd St.; eis 5th Avė. iki . Fronto Gegužinės Parade.
32nd St.; 32nd St. iki 7th Ave-I Lai gyvuoja Pirmoji Gegu- 

15th žės, darbininkų kovos diena! .
Lietuvių Darbininkų Ben

dro Fronto Gegužinės 
Komitetas.

National Biscuit Co.
Streikas Baigtas'

' Galė pereitos savaitės dery
bos tarp National Biscuit Co. 
ir darbininkų privedė streiką; 
prie užbaigos. Streikas tęsėsi i kompanija atsisakius juos pra- 
16 savaičių. Jame dalyvavo ■ varyti todėl, kad tarp jų esą 
5,000 darbininkų. Streikierius'seniausi “ištikimi darbininkai,” 
grąžins tik laipsniškai, palie- kurie atsisakę klausyti ir bijoti 
kant streiklaužius, taipgi uni- 1 streikierių del ištikimumo 
jos pripažinimas sulaikytas. - ( kompanijai.

Baigti streiką nutarta šešta
dienio vakarą įvykusiam strei
kierių Susirinkime, Stuyvesant 
High School salėj, nors tik j 
1,700 iš 2,500 dalyvavusių 
balsavo. Pas streikierius buvo 
mintis, kad toliau streikuoti 
nebūtų prasmės po to, kaip 
William Galvin, Inside Bakery 
Workers Unijos prezidentas 
perstatė padėtį labai bloga ir 
pareiškė, kad vistiek didžiuma 
sti’ęikierių esą pasiryžę grįžti. 
Diskusijų neleista, tik klausi
mai. Vienas streikierių paklau- 
sė:' '

“Kodėl mes turime leisti 
streiklaužiams pasilikti dirb
tuvėj ? Kada sekamą streiką 

, turėsim, niekas nenorės 
I kadangi bus privilegija 
likti.”

Po maršavimo ,vakare, įvyks 
du dideli Komunistų Partijos 
2-ro Distrikto 
gai. Prasidės 
Įžanga 25 c.

Brooklyne
Arcadia Hall,
netoli Broadway. Kalbės gar
sioji Motina Bloor ir Manning 
Johnson. Programą pildys: 
Lillian Shapiro Dance Group,

111 ■    ) ' —■>" 1

■ Sporto Kamivalas-Balius-Špkiai!
A. Kundroto Sportinės 25-kiy Mėty Sukaktuvės!

Dalyvaus A. Kundrotą, 
Jack Sharkey ir kiti

Kliaučiai Atmetė Vaitkaus Kampaniją Skridimo Per Atlanto 
Vandenyną j Lietuvą. Lokalas Paaukojo Šimtą Dolerių Del 
Streikuojančią National Biscuit Co. Darbininką. Penkius 

Dolerius Paskyrė Varymui Darbo Už Lundeen Bilią
(Pabaiga)

Vaiginis turėjo nevisai pras
toką sezoną, lyginus su kitais. 
Jis pradėjo anksti dirbti, bet 
dabar jau darbas užbaigtas.

Juškevičius niekuomet nesu
stoja dirbęs, bet niekada 'L 
pilnos - savaites darbininkai ne
išdirbo. Dar ir dabar jie po 
kiek dirbinėja. • •' -

Varneckis dirba dar 
kiek, 
kad darbininkai padaro dvi- 
tris dienas, tai gera savaitė.

Žalevskis vis po kiek dirba, 
bet ten atsitiko toks pats da
lykas, kaip ir pas Diržį. Mat, 
jie nemokėjo 
darbininkams, tai unija pada
rė tyrimą ir surado, kad jis 
daug nedamokėjęs algų dar
bininkams. Kada tas reikalas 
užsibaigs, tai, veikiausiai, dar
bininkai gaus savo užliktas al
gas.

Sam Ackerman firma, ku-

LAISVE

Rep.

License L-1370 Tel. Stagg 2-299A

<♦>

<i>

<♦>
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<i>
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CROOKLYN LABOR LYCEUM

*
Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

užsivilkę, 
turėsim 

1936 ir 
ir naujų

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.

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
z. nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

PARSIDUODA valgykla Bav Ridge 
I sekcijoj, ąrba kas nori, gali eiti j 
partnerius. Del daug’au informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu:

5321 Second Avenue, 
Brooklyn. N. Y.

(98-103)

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

PAJIEŠKOJIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

Paiieškau moters arba merginos 
prižiūrėt jauną sergančią moterį-

54 Skyriaus Koresp. Darbas nuo 8 ryto i^i 5 vai. vakaro; 
su guoliu ar be guolio, 5 dienas sa- 

'vaitėj arba visą savaitę. Atsišaukite 
I tarp 5 ir 6 vai. vakaro. .Antrašas 
W. Kulik. 174—31 st Street, Apt. 3E, 
So. Brooklyn N. Y.

(103-105)

Brodsky, taipgi Micamoe Ra- 
dio streikierių atstovas, ir vo

kietis kalbėtojas. Dainavo Vo-' 
j kiečių Choras. Buvo šokikių; 
' grupė. Rinkta aukos padengi- į 
mui lėšų, tai pat ir Micamoe 
streikieriams.

Lietuvių turėjo būti dau
giau.

Gegužinę Garsino per Radio
Antradienį,-10, :30 vai. ryto 

buvo aiškinama per radio sto-’ 
tį WMBQ 1510 kl. Pirmosios; 
Gegužės demonstracijų reika-i 
las. Kalbėjo drg. Joe Zdanas, 
jaunuolis, varde Lietuvių Ben
dro Fronto Pirmai Gegužės. 
Tai buvo Tarno lietuvių radio 
pusvalandis. Tarnas kiekvieną 
diena, išskiriant šeštadienius » *- ’
ir sekmadienius, turi 10 :30 v. 
ryto lietuvių radio pusvalandį 
ir penktadienių vakarais nuo 
7 :30 valandos.

Klausovas.

Trečiadienis, Geguž. 1, 1935

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus' Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku ? Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
Stiliumi J ( PABANDYKITE!

“Laisves” Name
MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.
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senieji Joint Boardo viršinin
kai laimėjo gana didelę balsų 
daugumą pereituos rinkimuos.

S. Jackus ir J. Pranckevi- 
čius iš Joint Boardo išduodami 
raportus pažymėjo, jog nuo 
pirmos balandžio įėjo į galią 
Joint Boardo patvarkymas, 
kad kiekvienas darbininkas, 
nuėjęs į dirbtuvę, turi už- 
žymėti laikrodį, tai darbdavys

po ' tokiam darbininkui turės už- 
bet neperdaugiausiai g mokėti, kad jis ir nieko nedir

bo dirbtuvėje. O jeigu to ne
padarys ir dirbtuvėje be dar
bo išbus ištisa diena, tai nieko 
negaus.

F. Milašauskas iš Trade 
Joint Boardo išduodamas ra
portą pažymėjo, kad vienas 
lietuvis jirosininkas tapo nu- 

j baustas penkiais doleriais pa-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.PLA 22 kuopos susirinkimas i- 
vyks gegužės 2 d. Pradžia 8 vai. 
vak., Laisvės raštinėj, 46 Ten Eyck 
Street. Draugai ateikite visi, ypatin
gai kurių mokestys yra 
Taipgi šiame susirinkime 
balsuot Centro „Komiteto 
1937 metams. Atsiveskite 
narių į susirinkimą.

NEW YORK CITY,
APLA 49 kuopos susirinkimas į-

— J
62 E. 4th St. Susirinkimo pradžia 
10 valandą ryte.

Nuo gegužės menesio iki snalių 
mėnesio susirinkimai bus laikomi 
rytais ir kiekvieno nario pareiga tai 
įsitėmyti.

Valdvba.
(103-104)

baudos, kam jis dirbo viršlai- ^?k,T5 ^llen^4.^e5už.5UA!toria HaPj 
kius.

T. Vasikoniutė ir Ch. Leach 
padare pranešimus iš Central 

zycnu.iHan xiimci, Trade and Labor Council, pa
noje dirbo apie 70 lietuvių žymėdami, kad ten kiekvieną 
darbininkų, turbūt eina iš biz-1 kartą keliamas National Bis- 
nio, nes darbininkams liepia ir cuit Co. darbininkų streiko 

klausimas, kur jau streikuoja 
Ch. 15 savaičių ir yra raginami 

Jankaitis pažymėjo, kad uni- per Central Trade, kad dele- 
jos viršininkai kol kas nieko. gatai varde streikierių papra- 
nekalba, ar jis anksti prasidės, j šytų lokalų atikų. Tad atsto- 
ar vėlai. Taip pat pridūrė, kad.vams priminus, ant vietos lo- 
bllVO Rochesteryj ; ten dar blo- kalas paaukojo Šimtą dolerių kanti: vietinis Choras Pirmvn; Aido 
giau, negu Brooklyne.

Ch. Kundrotą išdavė rapor
tą is nuarei oi uirecburs susi-1 

| rinkimo, kur nuro.dė, kad visi

įrankius išsinešti.
Apie ateiantį sezoną

HoiHoiiiEiiiEiiisHiEiiieiiteiiieiiieiiieiiieiiieiHGiiiemsiiiGiiisnieiiieiiiGiiiBiiieiiisiiistii
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PARENGIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Great Neck’o Choras Pirmyn ren
gia Koncertą ir Šokius, gegužės 5 
d., H. ir M. Sabenko svetainėj, 91 
Steamboat Road. Pradžia 4-tą vai. 

:'po pietų. Įžanga suaugusiem 50c; 
vaikam 15c. Programo_ dalyviai se-

, , . v . . ...... , Choras iš Brooklyn; A. Višniauskasdel virs minimų streikierių. • iš Bayonne, N. J., Bertha Klimiutė;
Taip pat lokalas išėjo ant Aldona Klimiutė ir Aido Choro Vyrų 

Sekstetas. • žodžiu sakant, programa 
bus naiki ir įvairi, kokios dar great- 

Co. neckiečiai iki : šioL nėra girdėme. Šo- 
- - kiams grieš šauni orkestrą iš Brook- 

, po vadovystėj Wm. Norris.

SO BROOKLYN, N Y.
LDS 50 ir 226 kuonos rengia teat- 

ko neturėtų SU National Bis-'rą “Moterims Neišsimehiosi”. sek- 
Imadienj. 5 d., 1935 m., Darbininkų 
I Centro Svetainėje, 723—5th Avė. Su-

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. s Foxcroft 1-6I01

pirktų National Biscuit 
sausainių. Ir priėmė paragini- jyn>0‘ 
mo punktą, kad ir kiti darbi
ninkai bei krautuvninkai nie-

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

WILUAMSBURGHE:
252 SBerry St., t ’/ Brooklyn, N, Y 

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

cuit Co. sausainiais.
F. Ramoška Varde komisijos loš teatrališka grupė iš Hillside, N. 

nndnrp nrnnpšimn iš buvusios J> Kvie^iamp visus dalvvautį, nes vei- paaare pranešimą is puvusios ka1as yra labai iuokinRa/ir mote. 
konferencijos UŽ pravedimą : rims naudingas, kad žinoti anie vy- 
hndnrhin nndrniidns hilinns suktumą. Taigi moterys privaloteoeaaioių apai atidos oinaus ir vyrus atsivePti j §{ perstatymą.
HR 2827. Pažymėjo, kad buvo šokiai nrasidės 5-ta vai., teatras pra- 
skaitlinga konferencija, o dau-,f51(,es R:30 v- v* Po teatrui v51 go’ 
giausiai dalyvavo, tai nuo 
Amerikos Federacijos lokalų 
atstovai. Po raporto, tam dar
bui paaukota iš lokalo iždo 
penki doleriai.

Ch. Naciunskas,

kiai. Įžanga 35 centai.
Kviečia Rengėjai.

(101-103)
Tel. StaRjr 2-0783 NOTARY
Night TeL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

Teiephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme ,

Ausų, 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.

Iš Williamsburg Parado
Pirmadienio vakarą įvyko 

bendras Williamsburg-Ridge
wood paradas ir masinis mi
tingas. Paradą buvo planuota 
pradėti nuo Grand St. Exten
sion, bet čia buvo pristatyta 
didelis būrys policijos'ir pra
dėjus maršuoti, pradėjo blaš
kyti, stumdyti, reikalaudami 
visai išsiskirstyti. Taip darė 
dėlto, kad šion stotin darbinin
kų nedaug buvo susirinkę.

Nemaršavom* gatve, tačiau 
ir išsiskirstyti * nesutikom, bet 
poromis, šalygatviais marša- 
vom iki Leonard ir Boerum. 
čia mūsų eilės pasidarė daug 
didesnės ir nuo šalygatvių pa
sukom į gatvę; jau ir daina
vom, ir šaukėm, ir benas grie
žė, bet policija visai, visai mūs 
“nebegirdėjo” ir “nematė.” 
Paskui dar prisidėjo trečias 
būrys prie Varet ir Graham ir 
be jokio toliau trukdymo nu- 
maršavom į Labor Lyceum. 1

Ten laukė ridgewoodiečiai. 
Kalbėjo Martha Stone, ir Carl

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

! kuris turi 12 metų patirimo 
1 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.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai,' 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio in b 
Žarnų Li gos, 
Mėšlažamės Tai

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžįųjų 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 kokf 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrintai 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 Ava, ir Irving PL 

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

MES KATRAME LIETUVIiKĄI

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3Š47

Būkit Disciplinuoti 1 Gegužės
ši Gegužinė bus didžiausia 

iš visų buvusių, todėl palaiky
mui tvarkos reikalinga griež
čiausia disciplina. To tikimasi 
iš visų klasiniai sąmoningų 
darbininkų, o labiausia iš Ko
munistų Partijos ir Jaunų Ko
munistų Lygos narių.

Demonstracijai vado vaus 
paskirti vadai ir kapitonai, bet 
visų pareiga kooperuoti. Lai 
nebus ši demonstracija pavers
ta pasipleperiavimu ar pikni
ku. ši demonstracija privalo 
būt demonstracija mūs spėkų 

l prieš kapitalistų klasę, dėlto 
'turi būti pavyzdžiu proletari
nio pasiryžimo vesti kovą. Ga
vimas partijai narių turi būti 
visų mintyje.

Griežta disciplina! Geriau-

Dainuos: buv. Lietuvos ope
ros art. K. Kriaučiūnas, M. 
česnavičiūtė, Pr. Stankūnas, 
Elena Sadauskaitė, Violet 
Tamkiutė, Operetes Choras; 
dalyvaus pianistė Alena Re- 
tikevičiūte; grupe ukrainie
čių, kurie pildys savo šokį ir 
kitos meno ir sporto jėgos.

Jack 
Sharkey 
r • ■ — - —

Sekmadienį, Gegužės (May) 5,1935
ARCADIA HALL 

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

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

į. Retikevičiaus orkestrą grieš lietuviškus; šokiai per visą vakarą.
Įžanga $1.00 ir 75c. Tik šokiams—50c.

A. Kundrotas

šia tvarka! Organizuotas ko
vingumas ir pasiryžimas! To
kios yra mūsų- užduotys Pir
mos Gegužės demonstracijoj.

I. Amter,
Komunistų Partijos N. Y. 
Distrikto Organizatorius.

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant
BAR & GRILL

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

Skanūs valgiai ir '
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimam?

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y




