
Šilko Darbininkai Stoja Paskyrė $460,000,000

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

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

Pasaulį!

imperialistų pla- 
yra visuomet da- 
akia” ant Sovietų

Brooklyno laivakorčių vertei- 
*vis, tautininkų “dėdė“ Ambra

ziejus, andai sugrįžęs iš Lietu
vos, sakėsi, kad jis ne visu 

r kuom įtikęs fašistų valdžiai ir 
todėl jam buvę paliepta grei
čiau išvažiuot iš tėvynės.
» O vis dėlto Smetona paskyrė 
Ambraziejui medalį. O medalio 
priėmimas reiškia pagarbą ir 
medalio davėjui.

Kiek pirmiau Prūseika daly
vavo Ambraziejaus “jubilėjuj.” 
Taigi tas “dėdė” garbinamas 

iš dešinės ir iš “vidurio.“
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LIETUVOS ŽINIOS

Savotiškas “Rangovas”

rangovu (kontraktorium), iš 
Kleino krautuvės išviliojo dvi 
skrybėles, iš Zubovo Bubiuo- 
se—plytų ir statybos medžia
gos, iš baldų dirbtuvės “Kon- 
kurencijoį’—pinigų. Kai kur 
jis išdavinėjo su neaiškiais pa
rašais vekselius, kai kur užsi
rekomendavo gimnazijos di
rektorium. Juzėnas jau kelis 
kartus teismo baustas.

Bet jiedu prasišovė pro po
licininkų eilę ir pabėgo.

ŠIAULIAI.—Tapo įkalintas 
Adolfas Juzėnas, pagarsėjęs 
sukčius. Jis prieš kurį laiką 
atvyko į Šiaulius ir pasivadinęs

TACOMA, Wash. — Poli- 
ei j a spėja, kad lietuvis Al
vin Karpis yra vienas iš šai- 
kos žmogvagių, kurie dabar

Už Darbo Partiją
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Federacijos N. J. 
o r g a n i z atorius 
įteikė pasiūlymą
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KRISLAI
Ambraziejaus Medalis.
“Džentelmaniškumas” ?
Smetona ir Bažnyčia.
Du Prieš Vieną.

Rašo 5. Brooklynietis.

“Naujienų” k o r espondentas 
pagiria komunistus už “džen- 
telmanišką“ laikymąsi bendroje 
su socialistai demonstracijoj 
Clevelande, Pirmojoj Gegužės. 
Grigaičio korespondentui neat
ėjo galvon, kad komunistai ten 
elgėsi darbininkiškai, vaduoda- 
miesi bendrais darbo klasės rei
kalais, jie nesiremia tik pavir
šutiniu ponišku džentelmaniš- 
kumu.

Komunistai visuomet pagar
biai santikiauja su kitų sriovių 
darbininkais, išvien kovojan
čiais už darbininkijos reikalus.

Smetonos valdžia neva už
draudžia mokyklose veikti atei
tininkų ir kitų klerikalų kuo
pelėms. Bet jos ten veikia, ir 
valdžia nieko prieš jas nedaro, 
—kaip skundžiasi liaudininkų 
laikraštis “Lietuvos žinios”.

“L. ž.“ primena, kad valsty
bei vis sunkiau darosi kovot su 
“politikuojančia kunigija, ku
rios padėtis dabar juo geresnė, 
nes valstybė jai išmoka milio- 
nus (litų) krašto žmonių sun
kiai sudedamų lėšų.”

Fašistinė cenzūra, tačiaus, iš- 
kramto ir patį “Liet, žinių“ 
straipsnį, kur liaudininkai ar
gumentuoja, kad būtinai reikia 
atskirt bažnyčią nuo valstybės.

Lietuvos fašizmo padėtis, 
mat, yra tokia, kad šiuo tarpu 
jam geriausia išvien su bažny
čia veikt prieš revoliucinį dar
bininkų ir valstiečių judėjimą.

Imperialistinis laikraštukas 
N. Y. “Daily News” apsivar
tydamas agituoja, kad Jungti
nės Valstijos pasistatytų po du 
karo laivu prieš kiekvieną Ja
ponijos karo laivą.

Valdiškiems metams, praside- 
cįantiems nuo šio vidurvasario, 
Roosevelto vyriausybė skiria 
arti $500,000,000 laivyno reika
lams. Dar metai kiti, ir Ameri
ka ištikro galėtų turėt po du 
karo laivu prieš kiekvieną tokį 
Japonijos laivą, imtynėms del 
*Pacifiko vandenyno salų ir del 
Chinijos persidalinimo.

Amerikos 
nai, tačiaus, 
romi ir “su 
Sąjungos.

Roosevelt Užsikirtęs ir 
prieš Dalį Bonu

WASHINGTON. — Kai 
kurie kongreso politikieriai 
pradėjo šnekėti, kad reikė
tų išleist įstatymą, pagal 
kurį ex-kareiviams būtų 
tuojau atmokėta 50 bei 75 
nuošimčiai jų bonų. Prezi
dentas Rooseveltas, tačiaus, 
perspėjo, kad jis vėl vetuos 
(atmes) visus galimus kon
greso tarimus, reikalaujan
čius tuojau atmokėt vetera
nams bet kokią jų bonų da-

Albany, N. Y. — Ties Sa
ranac ežeru dega miškai. 
Vienas miškas pleška Adi- 
rondacks kalnuose. New 
Yorko valstijos miškuose 
dabar siaučia 21 gaisras.

Gen. Goering Bulgarijoj 
Bijosi “Raudonąją”
SOFIA. — Trimis lėktu

vais iš Vokietijos atskrido į 
Bulgariją gen. Goering, de
šinioji Hitlerio ranka, ir ei
le kitų augštų nazių. Goe
ring atsivežė ir savo pačią, 
kad atrodytų, būk jis atlie
ka tik asmenišką “medaus 
mėnesio” kelionę. Bet kelio
nes tikslas visiems supran
tamas—tai patraukt Bulga
riją į Hitlerio politinį aba
zą.

Karalius Boris suruošė iš
kilmingą pasitikimą Goerin- 
gui ir į karišką parodą jam 
pagerbti išvarė visus iki vie
nam savo generolus.

Bet prieš tą hitlerinį riez- 
niką, Goeringą, komunistai 
sušaukė demonstraciją sos
tinės Sofijos didžiausiame 
parke. Policija, šaudydama 
iš revolverių, užpuolė de
monstrantus ir išsklaidė; 
aštuonis jų areštavo. Goe
ring su savo leitenantais no
rėjo dalyvaut futbolo rung
tynėse, bet Bulgarijos val
džia, bijodama darbininkų 
demonstracijos pačioje žai
dimo aikštėje, perkalbėjo 
Goeringą, kad jis ten nepa
sirodytų, nes galėtu būt pa
vojinga jo asmeniui.

Naziai Telkia Vengriją 
Prieš Sovietą Sąjungą 
MASKVA. — Vokietijos 

armijos vadai ir Hitlerio po
litikai važinėja į Pabaltijo 
kraštus ir Vengriją; jieško 
talkininku prieš Sovietų Są
jungą. Tuo pačiu laiku na
zių laikraščiai garsiai dek
lamuoja apie tuos važinėji
mus. kaipo “draugiškus” 
apsilankymus.

Vokietijos orlaivyno mi- 
nisteris Goering jau lankėsi 
Vengrijoj; ir Goemboes fa
šistinė valdžia ten jį karš
tai priėmė. Po to jis išvy
ko i Bulgarija. Su tokiomis 
misijomis prieš Sovietus va
žinėja “į svečius” ir garsus 
pasaulinio karo generolas 
von Mackensen ir kiti augš- 
ti Hitlerio armijos koman- 
dieriai. Bet tie naziu misi
onieriai telkia užsienines jė
gas ne tik prieš Sovietų 'Są
jungą, o ir prieš Čechoslo- 
vakija. Maža ją Santarvę ir 
prieš Franci ją.

Sovietų Komunistu Parti
jos organas “Pravda” sako, 
kad vadinamais “draugiš
kais” atsilankymais Hitle
rio gončai juo labiau stato 
pavojun Europos taiką.

Bostono Policija Užslooina 
Lošimą “Laukia Kairiuko”

I BOSTON, Mass. — Poli- 
ei i os būrys, specialiai vei
kiantis prieš “raudonuo
sius,” neleido Nauioio Te
atro vaidintojams lošti vei
kalą “Laukia Kairiuko.” 
Policiniams cenzoriams tas 
veikalas atrodė perdaug 
“raudonas.” Grūmoja atim
ti leidimus iš tų svetainių 
savininkų, kurie parsamdys 
savo patalpas tam veikalui 
vaidinti.

Sovietų Sąjungos darbininkai parodo savo galią Pirmąją Gegužės: Paveiksle 
matome Raudonojoj Aikštėj tankas, pagamintas šalies gynimui, o viršuj skrajo
ja orlaiviai, jų tarpe didysis Maksim Gorky, kuris neseniai sudužo.

2 Komunistai Nuteisti 
4-6 Metus Kalėti

Kauniškis laikraštis “Lietu
vos žinios“ praneša apie nu
teisimą dviejų tariamų komu
nistų už raudonos literatūros 
platinimą:

“Šiauliuose Kariuomenės tei
smo išvažiuojamoji sesija 
sprendė be kit$ ir Kretingos 
gyventojų Beilio ir Zingeraitės 
bylą, kaltinamų platinime ko
munistinę literatūrą. Abu tei
siamieji pripažinti kaltais ir 
nubausti Beilis 6 metus, Zin- 
geraitė 4 met. sunk, darbų ka
lėjimo.

Du Litai Uždarbio 
Bedarbiui

ŠIAULIAI.—Kaip liaudinin
kų laikraštis “Liet, žinios“ pa
duoda, Šiauliuose “bedarbiai 
viešuose darbuose dirba akor- 
diniai (nuo darbo daugio) ir 
uždirba maždaug 15 litų per 
savaitę.’’

Taigi išeina tik biskį dau
giau kaip po 2 litu per dieną; 
bet ir to paties mokesnio dalį 
dar nusuka viršininkai.

ALVIN KARPIS DALYVAUJĄS NAUJOJ ŽMOGVAGYSTĖJ, 
KUR REIKALAUJA $200,000 UŽ BILIONIERIŲ VAIKĄ

pagrobė G. Weyerhaueserį, 
9 metų vaiką. Už vaiko su
grąžinimą jie reikalauja 
$200,000 išpirkimo bėgyje 
trijų dienų. Kitaip grūmo
ja jį nužudyt. Vaikas yra 
sūnus didelio mišktj ir me
džio pramonės savininko, 
kurio šeimyna turi apie 
$1,000,000,000 turto.

Manoma, kad Alvin Kar
pis dalyvavo ir pagrobime 
St. Paul bankieriaus E. G.

Grįžta Darbininkai iš 
Latvijos

KAUNAS.—Sugrįžo iš Lat
vijos grupė darbininkų, kurie 
buvo ten nuvažiavę prie laukų 
darbų. Sugrįžėliai skundžiasi, 
kad negalėję ištverti blogų są
lygų : ten jie rado visai blogą 
maistą, netikusius sau butus, 
persunki] darbą ir peršiurkštų 
su jais pasielgimą-Jš samdyto
jų pusės. Kai kurie po kelias 
dešimt mylių pėsti eina, grįž
dami iš Latvijos, nors ir Lie
tuvoj baisi darbininkui būklė.

Latvijoj yra gana bedarbių, 
kurių, pilnai užtektų ūkių dar
bams, bet buožės parsitraukia 
darbininkų iš Lietuvos, kaipo 
pigesnių. Kur latviui jie turi 
mokėti ne mažiau 40 latų per 
mėnesį, tai lietuvis turi dirbti 
už 23 latus. Latvės moterys 
nedirba pigiau kaip už 30 la
tų per mėnesį, o lietuvėms ir 
lenkėms buožės duoda tik po 
18 latų.

Bremerio, už kurio paleidi
mą gengsteriai gavo $200,- 
000. Karpis su savo sėbru 
A. Campbelliu buvo sykį po
licijos apsuptas Atlantic Ci
ty, N. J., š.m. sausio 20 d.

Paryžius.—Franci jos mi- 
nisteris pirmininkas Flan- 
din reikalauja, kad seimas 
duotų jam pilną galią tvar
kyti šalies finansus. Tai 
irgi pasinešimas į fašistinę 
diktatūrą.

HITLERINE ARMIJA 
PLEŠKĖS NET PO 80 
MYLIŲ PER VALANDA

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia taisosi, kaip sako
ma, greičiausią armiją pa
saulyje. Vokietijoj dabar 
statoma tiek kariškų auto
mobilių, kad kiekvienai po
rai pėstininkų kareivių iš
eitų po vieną mašiną. Tuo 
būdu Vokietijos armija ga
lėsianti būt su 80 mylių 
greitumu permetama iš vie
tos į vietą sulig reikalo. 
Hitlerininkai taip daro, kad 
armija mažai ką pasiliktų 
nuo orlaivyno. Sakysime, 
lėktuvais užpuola jie bom- 
barduot kokį miestą bei 
fronto punktą; tuoi į tą vie
ta atpleška ir armija su ka
riškais trokais ir automobi
liais, ginkluotais 75 milimet
rų kanuolėmis.

Hitleris statydina tūks
tančius žemės šarvuočių- 
tanku ir dar tūkstančius di- c

dėlių karo trokų. Tie tre
kai turi po šešis didelius ra
tus iš vienos ir kitos pusės 
ir dar po tiek pat mažesnių 
ratų; tai bus 24 ratai kiek
vienam trokui. Geru keliu 
važiuoia dvylika didesnių 
ratų, bet pasitaikius klam
piam bei nelygiam keliui, 
nuleidžia ir dvyliką mažes
nių ratų.

Bet jeigu Hitleris užpuls 
Sovietų Sąjungą, jis vei
kiausia patirs, kad Sovietų 
Raudonoji Armija neatsilie
ka greitumu nuo fašistų 
pulkų.

Užsimušė Vokietė Lakūnė
WESTBURY, L. L—Be- 

narstydama ir besivartyda- 
ma ore, vokietė lakūnė 
Freidelė Braun sekmadienį 
nukrito su savo lakstytuvu 
ant vieno namo stogo, kur 
ii liko užmušta ir jos pasa- 
žyrius W. C. Boles rimtai 
sužeistas. Ji buvo iš Vokie
tijos atvažiavus 4 metai at- 
gal. ‘ ’

Italijos Darbininkai ir® 
Kareiviai Bruzda prieš | 
Skerdynę Abyssinijoj X|

Anglija ir Francija Bijo, kad Italijos Karas Prieš 
Tą Negrų Šalį Galėtų Pražudyt Mussolinio Valdžią

Iš Paryžiaus ir Genevos linį, kad vengtų karo prieš 
ateina daugiau pranešimų Abyssiniją, bent dabartiniu 
apie naujus Italijos darbi
ninkų ir kareivių subruzdi
mus prieš karą, kurį Musso
lini ruošia Abyssinijai, ne
priklausomai negriškai val
stybei Rytinėje Afrikoje. 
New Yorko “Herald-Tribu- 
ne” korespondentas telegra
fuoja iš Tautų Lygos sosti
nės Genevos, kad tai “prieš
ingi fašistams veiksmai na
mie (Italijoj) sulaiko Mus
solini nuo to karo pradėji
mo.”

Italijos fašistai areštuoja 
ne tik daug darbininkų, bet 
ir karui priešingų inteligen
tų. Į tai atsižiūrėdami, “ke
lių šalių delegatai Genevoje 
mano, kad galėtų būt su
naikinta Mussolinio valdžia, 
jeigu jis leistųsi į karą del 
Abyssinijos u ž g r o b imo.”

Ypač medžiaginis skurdas 
verčia minias išstoti prieš 
tą karo žygi.

Į tai atsižiūrint. Anglijos 
ir Franci ibs diplomatai 
karštai perkalbinčja Musso-

PATERSON, N. J. — Na
riai Šilko Darbininkų Fede
racijos įsakė savo Bendro
sios Tarybos delegatams 
balsuoti už Darbo Partijos 
steigimą, kada tas klausi
mas bus iškeltas susirinki
me Darbo Federacijos unijų 
miestinio centro birželio 5 
dieną.

Darbo 
distrikto 
Murphy 
vietiniam unijų centrui ši
taip “pataisyti” savo kons
tituciją; išmest iš unijų vi
sus Komunistų Partijos na
rius ir uždraust visokias 
Pirmosios Gegužes demons
tracijas ateityje. Eiliniai na
riai organizuojasi sumušt 
reakcinius Murphy’o “patai
symus” birželio 5 d. susirin
kime.

2,220,000 N. Y. Valsti
joj Minta tik iš Pašalpų

ALBANY, N. Y. — Vals- 
tijiniai šelpimo viršininkai 
pranešė gubernatoriui Leh- 
manui, jog kovo mėnesį šie
met New Yorko valstijoj 
vien tik iš pašalpų gyveno 
2,220,000 bedarbių su šeimy
nomis; o tai yra šeštadalis 
visų valstijos gyventojų. 
Vien New Yorko mieste 
1,250,000 asmenų palaiko 
gyvybę tiktai iš pašalpų.

laiku. Nes nesėkmingas ka
ras galėtų reikšt darbininkų 
revoliuciją Italijoj ir pražu
dyti ne tik Mussolinio val
džią, bet ir visą šalies bur
žuaziją. 4

Mussolini, kaip jau rašy
ta, neva pasidavė Tautų 
Lygos tarpininkystei delei 
derybų su Abyssinija; bet tą
pačią dieną jis pasiuntė dar 
20,000 kareivių prieš Abys-* 
siniją, o ant rytojaus užreiš- 
kė, kad jokių tarpininkų ne
paisant, Italija yra pasiren
gus savaip apsidirbti su 
Abyssinija. •

Didžiausia kliūtis skerdy- 
nei pradėti, kaip matome, • 
yra minių pasipriešinimas. ’ ; 
Amerikos Komunistų Parti-' , j' 
ja šaukia visus, negrus ir 
baltuosius darbininkus da
ryti demonstracijas prieš tą 
Mussolinio pasimojimą. Tuo 
tikslu kviečia ir Socialistų 
Partija į vieną frontą prieš ■ 
Italijos imperialistinius gro 
bikus.

Amerikos Karo Laivynui |
WASHINGTON. — Jung-1 

tinių Valstijų senatas nu
balsavo pridėti dar $11,960.- 
000 prie kariško laivyno le- ' 
šų. Tuo būdu laivynui per 
metus skiriama $460,000,- 
000. Iš tos sumos bus pa
naudota $100,000,000 staty
mui 24 naujų karo laivų ir 
baigimui 16 kitų, nuo pir- 
miau pradėtų kariškų laivų.

Pašautas Gengsteris už 
Reikalavimą $72,000
PASADENA, Cal. Pikta

dariai reikalavo, kad ban
kininkas H. D. Ivėy išmokė
tų jiems $72,000 ir grąsįnę- 
jį nužudyt, jeigu jis to ne- 
padarys. Jie paskutiniame’ 
savo laiške paliepė nuva
žiuot į tam tikrą vietą, kur 
bus padėta dėžė nuo taba
ko; toj dėžėj, girdi, rasite 
raštelį su nurodymais, ką 
turite toliau daryt. Vienas 
detektyvas, panašus į ban- 
kierių Ivey, nusidarė taip, 
kad iš pažiūros sunku būtų 
jį atskirt nuo to bankie- - 
riaus ir su kitais slaptais - 
policininkais nuvažiavo į 
paskirtą vietą. Susitikę 
gengsterius, jie ėmė šaudy- į 
ti. Kovoj tapo pašautas pik- 
tadaris Jack Williams ir 
vienas policininkas. Jack 
Williams dabar randasi li
goninėje po policijos sargy- > 
ba.
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Imperialistai, fašistai, sufašistėję soci
alistiniai vadai ir visa eilė darbininkų 
priešų šaukė ir šaukia, kad komunistai 
yra “Maskvos agentai,” Kuom jie tų pa
remia? Vienatinis jų “arguiųentas”, kad 
Komunistų Internacionalo bustynė yra 
Maskvoje, ir, pagal jų išvadas, visi Ko
munistų Internacionalo nurodymai ir pa
tvarkymai savo sekcijom, yra “rusiški.”

Kvailesnio argumento negali būti. Juk 
visi žino, kad Komunistų Internaciona
las yra pasaulinė revoliucinių darbinin
kų organizacija, kurią sudaro 56 šalių 
Komunistų Partijos. Taigi Komunistų 
Internacionalas nėra nei rusiškas, nei 
franėūziškas, nei amerikoniškas, bet 
tarptautinis — tarptautinė revoliucinė 
darbininkų organizacija. Vadas darbi
ninkų revoliucinėse kovose. Jis ne tik 
Amerikos komunistams daro nurodymus. 
Jo kongresų nutarimai yra verstini jo se
kcijoms. Tą pat teisę jis turi linkui So
vietų Sąjungos Komunistų Partijos. Tai
gi ne Sovietų Sąjungos Komunistų Parti
ja, kuri vadovauja Sovietų valdžiai, daro 
patvarkymus Komunistų Internaciona
lui, bet Komunistų Internacionalas.

Bet kaip gi yra su tuom, kad Komu
nistų Internacionalo bustynė yra Mask
voje? Gal tas padaro jį rusišku? Nieko 
panašaus. Štai Tautų Lygos bustynė 
yra Šveicarijoje, ar tas padaro ją švei
cariška? Nieko panašąųą.: Socialistų 
Antroį’6 Internacionalo centras taipgi 
Šveicarijoje, ar todėl visos Socialistų 
Partijos virsta “Šveicarijos padaras,” o 
socialistai “Šveicarijos agentais?” Nie
ko panašaus. O štai Darbo Unijų cent
ras yra Amsterdame, Holandijoje, ar 
šaukia kapitalistai ir išnaudotojų agen
tai, kad visos unijos yra Holandijos pa
daras ir unijistai “Holandijos agentai”? 
Nieko panašaus. Taigi iš visko matome, 
kad buvimas bustynės vienoje ar kitoje 
šalyje tarptautinę organizaciją nepadaro 
tos šalies organizacija. Reakcionieriai 

•ir darbininkų priešai tą gerai žino, bet 
jie darbininkų apgavimui, nubaugini- 
mui nuo komunistinio judėjimo, išmislina 
prieš komunistus tuos nieku neparem
tus apkaltinimus.

Štai pereito sekmadienio Hearsto laik
raščiuose tilpo straipsnis George H. 
Tinkham, reakcionieriaus iš Massachu
setts valstijos, kuris sausio 3 d., 1935 
metais, Jungtinių Valstijų kongrese įne
šė reikalavimą, kad Jungtinės Valstijos 
nutrauktų diplomatinius ryšius su Sovie
tų Sąjunga.

G. H. Tinkham tvirtina, kad d. Litvi
novas pasižadėjo, kad Amerikoje Sovie
tų Sąjunga neves agitacijos prieš dabar
tinę valdžią ir esamą sistemą. Taigi ar 
veda kokią propagandą Sovietų Sąjunga 
prieš Amerikos kapitalistinę valdžią? 
Nieko,; H ‘ ’ • •

Bet Tinkham suranda, kad Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partija veda kovas 

; ir jis suranda, kad tos kovos yra:
(1) Nuversti kapitalistinę valdžią; (2) 

įsteigti Sovietų valdžią Amerikoje; (3) 
Konfiskuoti privatinę nuosavybę, kaip 
tai fabrikus, kasyklas, žemes, namus, 
gelžkelius ir visus turtus, įvesti valdžios 
kontrolėje planingą gamybą ir (4) Apri
boti laisvę žodžio, spaudos, suprantama, 
turčiams, įvedant proletariato diktatūros 
formą.

Toliau tas ponas suranda, kad Komu- 
. nistų Internacionalo Tryliktasis Plenu-

mas, 1933 metais, apibūdino: “Nėra ki
to kelio darbininkams iš dabartinio kapi
talistinio krizio, kaip tik parodytas Ru
sijoje Lapkričio Revoliucijos kelias — 
nuvertimas išnaudotojų klasės tvarkos 
per proletariatą, konfiskavimas bankų, 
fabrikų, kasyklų, transporto, namų, ka
pitalo ir kitų turtų.”

Toliaus ponas Tinkham cituoja “Dai
ly Workerj”, Amerikos Komunistų Par
tijos mėnesinį žurnalą “The Communist” 
ir kitas Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos Plenumų ir Centro Komiteto 
tilpusias spaudoje rezoliucijas ir sako: 
“Žiūrėkite, kokia Sovietų valdžios pro
paganda!” Žinoma, daugelis darbininkų 
nesupranta šios politikos; jie pasiskaitę 
kapitalistų laikraščiuose ir mano, kad tai 
čia Sovietų Sąjungos propaganda. Tik
rumoje, Sovietų Sąjungos valdžia nieko 
bendro neturi nei su Komunistų Interna
cionalo patvarkymais, nei su Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos veikimu.

Tinkham sako, kad d. Litvinovas pasi
žadėjo sulaikyti komunistinę propagan
dą. Draugas Litvinovas nedavė pasiža
dėjimo ir negalėjo jo duoti, kad jis ar 
kas kitas gali sulaikyti Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partijos veikimą. Jis davė 
pasižadėjimą, kad Sovietų Sąjunga ne
ves propagandos prieš Jungt. Valstijų 
dabartinę tvarką ir jos neveda. Gi Jung. 
Valstijų Komunistų Partiją sudaro šios 
šalies piliečiai, jos gyventojai, ir tai jų 
reikalas kovoti prieš esamą žiaurią iš
naudojimo ir vargo sistemą.

Kapitalistų ir jų palaikytojų riksmas 
prieš komunistų propagandą tik ir liudi
ja, ant kiek kapitalistinė tvarka yra kri- 
zyje, ant kiek išnaudotojai bijosi komu
nistų tiesos žodžio. Mūsų pareiga dar 
daugiau pasmarkinti tą propagandą ir 
agitaciją dirbtuvėse, fabrikuose, kasyklo
se, bedarbių tarpe—visur prieš kapitalis
tinę sistemą, už Sovietų Ameriką.

Spauda paskelbė, kad Bethlehem Steel 
Corporation galva ponas Charles M. 
Schwab, 1934 metais, gavo algos $250,- 
000. Jo pagelbininkas Eugene G. Grace 
gavo $180,000. Sekantieji trylika tos 
turčių gaujos viršininkai gavo $634,129 
algomis ir ponas T. M. Girdler turėjo 
$129,372 algos.

Tai dar ne viskas, nes jie visi yra kor
poracijos dalininkais ir didžiausius tur
tus gavo bonais nuo savo serų—milionus 
dolerių.

Bethlehem Steel Corp turi didžiulius 
fabrikus Bethlehem, Pa. mieste, Balti- 
morėje ir laivų budavojimo fabrikus Vir
ginia, Mass, ir Connecticut valstijose. 
Bethlehem Steel Corp, laivų budavojimo 
fabrikuose yra statomi keli nauji karo 
laivai Amerikos imperialistams. Visuo
se fabrikuose darbininkai labai žiauriai 
išnaudojami ir persekiojami.

Keli metai atgalios Komunistų Parti
jos vienutė Bethlehem mieste surado vie
ną laikraščių pardavinėtoją, kuris pri
ėmė “Daily Workerį” pardavinėti. Ko
munistų Partijos dienraštį su ukvata 
pirko darbininkai. Bet štai vieną kartą 
atėjo du vyrai pas tą laikraščių parda
vinėtoją ir jam užreiškė: “Arba liaukis 
pardavinėti ‘Daily Workerį’, arba į 24 
valandas nešdinkis iš miesto. Pasirink 
vieną iš dviejų. Žmogus atsisakė parda
vinėti komunistų dienraštį, nes Bethle
hem miestą valdo Schwabas.

Schwabas ir kiti turčiai, kurie ir šio 
krizio metu gauna tokias baisiai dideles 
algas ir milionus dolerių pelno iš darbi
ninkų sunkaus darbo, šaukia prieš ko
munistų propagandą, už dabartinę siste
mą, nes jiems labai gerai gyvenasi. Bet 
kiekvienas darbininkas ilgainiui supras, 
jog Schwabams gerai gyvenasi tik todėl, 
kad milionai darbininkų vargsta ir skur
sta. Darbininkų pareiga organizuotis, 
sekti Komunistų Partiją, kovoti už pra- 
šalinimą dabartinės sistemos, kurioje ge
rai tik turčiams, kovoti už sovietinę 
tvarką, kurioje visi pelnai teks darbo vi
suomenei, o ne 
mentų.

New Yorko Pirmosios Gegu
žės Bendro Fronto demonstraci
joje dalyvavo Harlemo negrų 
kunigo “Father” Devine parapi- 

Pats kunigas Devine irgi 
nuo

Varnių. Palaidotas Pittsbur
gh© kapinėse.

Gegužės 23 d. rastas pri
gėręs Monongahela upėj AP
LA 11 kp. narys, Motiejus Jur
gaitis, 54 metų amžiaus. Jis iš-

tus.
liko
žus sūnus.
Vilniaus gub., nuo Alytaus.
Išėjo darbo jieškoti ir nesugrį
žo. Priežastis nuskendimo ne
žinoma. D. P. Lekavičius.

ja. 
demonstravo ir kalbėjo 
platformos, pasmerkdamas ka
rą ir fašizmą. Jis pareiškė, kad 
jis nesutinka su komunistų fi- 
lozofija ir judėjimu, kaipo to- 

j kiu, bet kadangi komunistai ge- 
' rai kovoja prieš karo pavojų, 

! tai ir jis prie jų prisideda.
Demonstracijoje dalyvavo gal 

apie 10,000 kunigo Devine pa
sekėjų — vargšų darbo žmo
nių, kurie, savaime supranta
ma, yra tikinti ir savo kunigą 
skaito tikru dievu. Jie nešė 
prieškarinę? iškabą, bet turėjo 
ir savotiškas religines iškabas.

Komunistų Partija, aiškus da
lykas, negalėjo atmesti tos ma
sės tikinčių darbo žmonių, ku
rie iš širdies dsmonstravo prieš 

i karo ir fašizmo pavojų. Prie
šingai, jinai karštai ' sveikino 

į tuos darbininkus, nors nesutik- 
į dama su jų tikėjimu į Devinę. 
i Įsivaizdinkite, koks darbo ma- 
; šių vadas būtų Komunistų 
* Partija, jeigu jinai būtų pasa- 

j kius tiems tūkstančiams paverg- 
i tų darbo žmonių: “Negalite 
į maršuoti su mumis gatvėmis. 
Pirma atsikratykite savo tikė

jimo ir kunigo Devine, tik tada 
i leisime jus su mumis maršuo- 

■ ti prieš karą ir fašizmą!”
Tokios propozicijos niekuomet 

niekur Komunistų Partija ne
statė jokios sektos, jokios par
tijos, jokio tikėjimo darbo žmo- 

i nėms. Priešingai, ji sako:' 
įstokite į kovą prieš karą ir fa
šizmą ir verskite savo vadus 
i (kunigus taip pat) daryti tą 
patį, nepaisant politinių bei re
liginių įsitikinimų.
' Tai senas Komunistų Partijos 

/ nusistatymas, žinomas visam 
' svietui. Mes, lietuviai komu

nistai, irgi šaukiame lietuvius 
katalikus darbininkus dėtis su 
mumis į bendrą frontą prieš 
karą ir fašizmą. Mes jiems 
sakome: Verskite ir savo or- 

\ganizacijų ir parapijų vadus 
daryti tą patį.

Kodėl Devine “šarlatanas”?
Labai gerai. Bet štai dabar 

paleido burną socialistinė ir lo- 
vestoninė spauda prieš Komu
nistų Partiją, kam jinai priima 
bei kviečia į prieškarinę demon
straciją kunigo Devine negrų 
■parapiją. Kalnus purvų ant Ko
munistų Partijos verčia taip pat 
lietuviškas sklokos organas “N. 
G.” Su tokiu šlykščių pa
sipiktinimu jie kalba apie tuos 
tūkstančius tikinčių negrų dar
bininkų ! Skaitai žmogus ir ma
nai: Jokios lygsvaros pas Prū- 
seikas ir Butkus nebeliko.

Kodėl socialistų ir sklokinin
kų vadai šitaip įtūžę ant Father 
Devine ir jo pasekėjų? Ar tik 
todėl, kad jie yra tikinti žmo
nės?

Dalinai, taip. Tiesa, kad 
Prūseika ir Butkus per savo la
pą pasmerkia kiekvieną mūsų 
pastangą pasiekti katalikus dar
bininkus ir įtraukti juos į kovą 
už darbininkų klasės reikalus. 
Davatkomis ir beverčiais vadina 
visus, kurie tebelanko bažnyčią. 
Tas mums suprantama, nes mes 
žinome, kad tiems didvyriams 
(Prūseikai ir Butkui) nerūpi 
kova prieš karą ir fašizmą. Jū 
žygiai prieš Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą prieš 
Karą ir Fašizmą, jų siuntimas 
Petrikos ir Lyros Choro atsi
sveikinti su Vaitkum, kuris ne
ša Smetonai pasveikinimą, pa
rodo, kam jie ištikrųjų tarnau
ja.

Bet, sakome, tik dalinai tie
sa. Kita priešastis jų tam nu
sistatymui veriasi jų nusista
tyme prieš negrus abelnai, jų 
baltam j ame šovinizme. Ta liga 
serga 

vadai. Jie sako, kad negras 
kunigas Devine yra “feikeris”, 
“apgavikas’ “šarlatanas” ir 
dar kitoks. Mes neginsime De
vine darbų. Jis gali būti visu 
tuo ir dar daugiau. Bet kodėl ki
ti kunigai, kitų religinių sektų 
vadai Prūseikai, Butkui, Love- 
stonui, O’Neal, Walman ir tt., 
yra geresni? Mes gi sakome, 
kad visi kunigai, aplamai imant 
tarnauja tam pačiam “dievui”. 
Visų jų toks pat tikslas: pa
laikyti liaudį tamsybėje, prieta
ruose, nežinystėje. Mes žinome, 
kad jeigu Father Devine ir tūli 
kiti kunigai kalba prieš karą ir 
fašizmą ir da demonstruoja, 
tai tik todėl, kad darbo masės 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
juos priverčia.

Taigi, šitas prakeiksmas ant 
Father Devine ir jo parapijonų 
galvų plaukia iš Prūseikų, But
kų, Lovestonų ir Walmanu lūpų 
tiktai todėl, kad Devine yra ne
gras, juodveidis, kad jo para- 
pijonai yra varguoliai negrai, 
juodveidžiai. Tegul tatai su
pranta kiekvienas eilinis social
istas, kiekvienas eilinis skloki- 
ninkas, pas kurį yra nors kris
lelis sąžiniškumo ir klasinio su
sipratimo.
Socialistų Partija Su Kuni

gais ir Rabinais
Ar turime tam įrodymų? 

Taip, turime, štai faktas. New 
Yorko Socialistų Partijos orga
ne “The New Leader”, gegu
žės 11 dienos laidoje, ant penk
to puslapio, po antgalviu “New 
Yorko Ministerial (Kunigai) 
Pasmerkia Karą,” rašo sekamą:

“Didelis susirinkimas, ir 
kuris gali tapt istorišku, bu
vo laikomas Riverside Bap
tistų Bažnyčioje, kuriai pir
mininkauja Dr. Harry Emer
son Fosdick ir kuri yra pa
statyta John D. Rockefeller- 
io milionais, kuomet, atsiliep
dami į šaukimą, kurį išleido 
vyskupas Francis J. Me Con
nell, SuffragaiUBishop Char
les K. Gilbert, Dr. Harry 
Emerson Fosdick, Dr. John 
Haynes Holmes, rabinas Ste
phen S. Wise, rabinas Sidney 
E. Goldstein ir kiti, daugiau 
kaip du šimtai protestonų ku
nigų ir žydų rabinų susirin
ko atgailas padaryti ir pa
siaukoti.

“Susirinkime dalyvavo ma
sės žmonių, kurie didžiausioj 
ramybėje klausėsi, kuomet 
daugiau kaip du šimtai kuni
gų susirinko aplinkui altorių 
ir vadovaujant kunigui Dr. 
William Pierson Merrill, 
Brick Presbiteri jonų Bažny
čios, sykiu kartojo sekamą 
‘taikos pasižadėjimą’:

“Ištikimybėje dievui aš ti
kiu, kad tikros religijos kelias 
yra nesuderinamas su karo 
keliu. Ištikimybėje savo kra
štui, aš remiu priėmimą Kel- 
logg-Briand Taikos Pakto, 
kuris pasmerkia karą. Dva
sioje tikro patriotizmo ir gi
liu asmenišku įsitikinimu, aš 
šiuomi atmetu karą ir nie
kados jo neremsiu.” 
Tai šitaip giedojo grupė ku-

nigų ir rabinų, susirinkę bilio- 
nieriaus bažnyčioje, o šimtai 
žmonių klausėsi. Koks skirtu
mas tarpe šios maldos prieš ka
rą ir maldos kunigo Devine? 
Skirtumas tik tame, kad anie 
kunigai ir rabinai primaišė pa
triotizmo nuodų-, kurie, kaip ži
noma, visuomet veda prie ka
ro, ir tame, kad Devine aikštė
je prieš du šimtu tūkstančių 
darbininkų pasmerkė karą ir 
šaukė savo pasekėjus kovoti, o 
ne bažnyčioj prie altoriaus. Jau 
jeigu prakeikti kunigą Devine, 
tai reikėtų šimteriopai smar
kiau prakeikti anuos kunigus ir 
rabinus ?

Bet ar juos prakeikė socialis
tų “The Nėw Leader”, Prūsei- 
kos-Butkaus “N. Gadynė” ir 
Lovestono “The Workers Age?” 
Ar išvadino juos “feikeriais,” 
“apgavikais ”, “šarlatanais” ? 
Nieko panašaus. “The New 
Leader” net drįsta šitaip pa
reikšti: “šitie žodžiai skambėjo 
augštu pasiaukojimu ir sąžiniš- 
kumu.” Dar daugiau: “The N. 
Leader” šaukia tuos kunigus at
eiti į socialistų judėjimą. Klau
sykite: “Visi mylėtojai taikos, 
tame skaičiuje ir visi socialis
tai, gali tiktai pasveikinti šitą 
naują dvasią tarpe religijos ku
nigų ir kiekvienas socialistas 
palinkės pasisekimo ir išreikš 
troškimą, kad jie parodytų pa
našios drąsos ir supratimo pri
sidėdami prie socialistinio pa
saulinio judėjimo, to galingiau
sio įrankio kovai prieš karą ir 
fašizmą.”

Matote, kuomet negras kuni
gas Devine sako, “vardan die
vo aš pasmerkiu karą”, tai jis 
“šarlatanas”. Bet kuomet balt- 
veidis kunigas bei rabinas tą 
patį sako, tai jis “draugas”!

Tėmykite, “Naujoji Gadynė” 
da nė vienam numeryje neiško- 
liojo tų kunigų ir rabinų šar
latanais, o kuomet jau keliais 
atvejais jinai išbjauriojo kuni
gą Devine.

Po Kunigų ir Rabinų 
Vėliava

Tai dar ne viskas. Paduosi
me kitą, dar ryškesnį faktą apie 
socialistų ir sklokininkų vadų 
veidmainystę. Taip pat imame 
iš to paties socialistų “The 
New Leader”. Gegužės 25 die
nos laidoje randame sekamų da
vinių. Gegužės 18 dieną New 
Yorke įvyko taip vadinamų “pa
cifistų” demonstracija prieš ka
rą. Demonstravo 5th Avė. Kas 
ją surengė? Tegul atsako tas 
pats “The New Leader”: “Prie
šakyje parado, kuris susiforma
vo Washington Square, marša- 
vo bažnyčių vadai, atstovauda
mi praktiškai kiekvieną protes- 
tonišką bažnyčią. Rabinas 
Wise ir rabinas Goldstein at
stovavo žydų tikėjimą.”

Sakoma, kad parade dalyvavo 
20,000 žmonių, dauguma, be 
abejonės, darbininkai, tikinti, 
religiniai.

Tiek to. Bet parade taip pat 
oficialiai dalyvavo ir Socialistų 
Partija su visais savo pasekė
jais. Jos atstovais, kurie mar- 
šavo sykiu su kunigais, bu
vo Solomon, Panken ir Laid- 
ler?

Dar toliau: Socialistų Parti
jos ir Jaunųjų Socialistų kolum- 
nos maršavo ne pirmosiose eilė- 

sė, bet paskutinėse, paskui ku
nigus, paskui parapijomis! Ku
nigai ir rabinai, pasak “The 
New Leader”, buvo apsirengę 
bažnytinėmis drapanomis!

Ar socialistų spauda, ar sklo
kininkų “Naujoji Gadynė” pra
keikė tuos kunigus, ar išvadino 
juos “šarlatanais”, o tuos pa
rapijonus “nenaudėliais,” “tam- 
sūnais” ir t.t.? Ne, neišvadi
no? Kodėl? Tegul atsako “Nau
joji Gadynė”.

Komunistų Partija jai bloga, 
netikus, klaidinga, kad leido 
vienam kunigui Devine maršuo
ti viduryje parado su dešimčia 
tūkstančių savo parapijonų ne
grų, o Socialistų Partija gera,, 
teisinga, pagirtina, kad tursino 
paskui porą šimtų kunigų ir ra
binų !

Kas čia, draugai, jeigu ne 
baltasis šovinizmas? Kas čia, 
jeigu ne Prūseikos ir Butkaus 
veidmainystė?

A. Bimba.

Su 
kiekvienas žmogus lengvesnes 
drapanas pradeda vartoti, bet 
visai mažai žmonių kreipia 
atydą į savo kūno reikalavi
mus, visai nemąsto, kad jų 
pilvas irgi reikalauja permai
nos, kad reikalauja lengves
nio maisto, negu buvo varto
jama žiemą; jau netur prista
tyti kūnui tiek daug kuro. Mes 
visi žinome, kaip gerai yra 
padėti sunkius žieminius dra
bužius ir dėvėti lengvesnius, 
bet turime tą patį daryti del 
pilvo. Su šiltesnėms dienoms, 
jau privalome vartoti lengves
nius valgius.

Kūnas nereikalauja tiek 
maisto pavasarį ir vasarą, kiek 
reikalavo žiemos šaltais mėne
siais. Teisybė, daugybė iš 
mūsų nei nepageidaujame sun
kesnio valgio.

Pienas sveikas maistas au- 
gusiems ir vaikams, 
privalo nors vieną 
prie kiekvieno valgio gerti. 
Pieniniai produktai, kaip tai 
sviestas ir sūris irgi turi būti 
priskaityti prie valgio. Pasu
kos sveikas gėrimas tiems, ku
rie tik gali gerti.

Vartokite žalių daržovių sa
lotą nors sykį į dieną — tai 
sveikas valgis. Galima paga
minti skoningą salotą iš laktu- 
kų, kopūstų, lapienių ir kitų 
žalumynų, apdailinkite su to- 
matėms, agurkais, morkoms, 
ridikais ir pan.

Nors sykį į savaitę valgy
kite žuvies. Tas netik įvairi
na valgį, bet teikia kūnui rei
kalaujamą jodą. Tai lengviau
sias ir saugiausias būdas imti 
JI-

Neatidėk ant toliaus, bet 
šiandien pradėk lengvesnę di- 
jėtą, pamatysi, kaip sveikata 
pagerės.

šitam miestelyj pavojinga 
vaikščioti gatvėmis. Pirmiau 
buvau rašęs, kad daug stubų 
sugriuvo. Dabar jau ir gatvės 
įra. Gegužės 23 d., 12 v. die
ną, užgriuvo žemė einant gat
ve apie 50 m. amžiaus žmogų, 
Mike Ivančio. Išbuvo po žeme 
16 valandų. Rado stačią besto
vint apie 20 pėdų po žeme.

J. Kasperiūnas.

Brangios Nakvynes
MARIJAMPOLE —Miestas 

nedidelis, bet viešbučiuose na
kvynės gana brangios. Už vi
dutinę nakvynę tenka mokėti 4 
litus, nors butai Šiaip mieste 
yra kelis kartus atpigę.



Trečias Purfapfil

Kaip Mane su Sniečkum Žvalgyba
Apvogė

Veda Kalėjiman. 
—Portfelį ir kitus daiktus

1930 m. balandžio 7 d.
naktį aš buvau areštuotas
$u Sniečkum jo bute, Kau- atsiųsiu į kalėjimą,—pasa
ge . .Krata tęsėsi nuo pirmos 
valandos nakties iki 10 va
landos ryto.

Kratos pradžioj žvalgybi
ninkas mudviem įsakė:

Stovėkit čia prie sienos, 
nekrutėki!!

—Saugokit juodu, kaip 
*savo akį, — įsakė žvalgybi
ninkas atsargos policinin
kams.

4Mudu sustatė prie sienos.
Žvalgyba visą namą grioz
de, vertė.

Mudu, bestovėdami, įvar-
•gom, kojos linko, kaip į pa
kinkius mušamos. Sniečkus 
neiškentęs priklaupė ant

♦grindų.
—Stot! Kas įsakė sėstis?

—riktelėjo tyškančiom sei- 
( lėm žvalgybininkas.

—Įvargau, pastovėti ne-

—Gal išmokyti stovėti?! 
t—subliovė tas pat žvalgybi
ninkas.

Taip ir išlaikė mudu sta
lčius daugiau devynių valan
dų. Kaip tik būdavo koją 
sujudini, šaukdavo:

—Nejudėti
Krata artėjo prie galo. 

Žvalgybininkų p r i s i r inko 
i pilnas kambarys.

—Pakart šėtonus reiktų!
—Diržą išrėžt iš nugaros! 

—rėkavo ant mūsų žvalgy
bininkai.

r Nuvežė į žvalgybos urvus 
prie policijos, mane įleido į 

w vieną kamerą, Sniečkų į ki
tą. Įleidžiant mudu į ka
merą, dežūruojantis polici
ninkas atome iš mudviejų 
visus atsineštus daiktus. 
Tarp kitų daiktų iš manes 

* paėmė portfeli su akiniais, 
'skustuvu, muilinyčia, vokie- 
čiu-rusų žodvna. nvnke su 
tabakine, peili, ivairių kny
gų (apie 5-6 įvairius moks
lo vadovėlius), kepure, veid
rodėli ir kitu smulkiu daik- 

><tu. kurie buvo portfelyj su- 
• dėti.

—Šiuos daiktus gausi, kaip 
vesim į Kauno sunkių darbų 
kalėjimą,—pasakęs man. po
licininkas minimus daiktus 
nunešė į žvalgybos kamba-

< r*'Žvalgyba išvedė mane pas 
save tardymui.

K —Kur tu gyvenai ? — pa
klausė manęs vienas iš žval
gybininkų.

—Atsisakau parodyt, — 
buvo atsakymas.

Matydamas žvalgybinin
kas nieko nepešiąs iš manęs, 
ėmė kalbėti politiniais klau
simais, aplinkiniu būdu kvo
sti mane.

—Ar rūkai ?—staiga pa
klausė manęs vienas žvalgy-.. 
bininkų.

k —.-Rūkau.
—Prašau! — pakišo man 

“Renome”.
Nors aš rūkyti labai no

rėjau, pusdienį buvau nerū
kęs, net seiles tyso, pama
čius papirosą, na, bet iš 
žvalgybininko juk neimsi.

—Rūkyk sveikas, —atsa
kiau,

—Mat, jis neima iš žval
gybininkų,— suniurnėjo vie
nas iš žvalgybininkų.

—Geradarys atsirado, —
- galvojau,— grąsina pakar

sią, sonus sulaužysią, o čia 
rūkyt pasiūlo. Sprink tu su 
savo rūkymu! :

Darbininkų teismo salen 
neįleido. ii«| įįgl

Teismo sastatas—karinin
kai, apsikabinėję parabe
liais, kardais. Guzikai jų ži
ba, kai kurių skamba penti
nai.

Šiems “teisėjams” mus tei
sti padeda būrys žvalgybi
ninkų, kuriuos fašistai va
dina liudininkais.

—Ką tamsta liudininkas, 
Antanas Braja, turite paro
dyti prieš teisiamuosius? — 
paklausia “liudininko” žval
gybininko pirmininkaujan
tis pulkininkas Engleris.

—Sniečkus ir Kasperaitis 
juos areštuojant sakė, kad 
nors mus areštuoja!, mūs 
vietoj kiti stos. Pabrėžė, 
kad ateis laikas, kada sukils 
darbininkai ir valstiečiai, 
paims valdžią į savo ran
kas, tuomet mus kiš į kalė
jimus. O Sniečkus grasino, 
kad laimėję darbininkai ma
ne pakars.

—Nerandu reikalu, —* at
sako Sniečkus,—bylinėtis su 
žvalgybininkais prieš kar. 
teismą. Kas del mūsų, tai 
žvalgybininkai grasino pa
karsią. Tai gali ir namo 
šeimininkai paliudyti, kurie 
buvo prie kratos, — atsakė 
Sniečkus.

—Aš sekiau A. Sniečkų— 
slapyvarde Matą. Žinojau 
ir ,J. Kasperaičio slapyvar- 
dę, ji buvusi Kostas. Aš jų 
asmeniškai nepažinoiau, pa
vardžių taip pat nežinojau. 
Tikras pavardes sužinojau 
tik po arešto, — pareiškė

kė vienas žvalgybininkų.
Slinko mėnesis po mėne

sio, o daiktų vis negavau. 
Sužinojau, kad ir Sniečkus 
dalies daiktų (portfelio ir 
kit.) negavo.

Parašiau pareiškimą pro
kurorui, kad man daiktus 
žvalgyba negrąžina. Pareiš
kimą grąžino su rezoliucija: 
“Daiktai nerasti.” Ir vėl 
rašiau pareiškimą, ir vėl ga
vau tokį pat atsakymą, ir 
vėl rašiau, o. atsakymas vis 
buvo:—“daiktų nerasta.”

—Kur tu gausi daiktus iš 
žvalgybos. Žvalgyba ne tik' 
kankina areštuotus, bet juos 
ir apvagia,—padariau išva
dą.

Kartą prokuroras lankė 
kalėjimą, užėjo į mūsų ka
mera, v

— Tamsta prokuroras, 
žvalgyba mane apvogė, — ir 
papasakojau, kada ir ką pa
vogė.

—Šmeižt t a r n a u tojus? 
Mes tave išmokinsiu)! — su
šuko jis.

Neužilgo už pasisakymą, 
kad mane apvogė, gavau 
mėnesį be pasimatymų su 
giminėmis ir be guolio (gu
lėt ant plikų lentų).

Fašistų Teisme
1931 m. vasario mėn. 26 

d. supančiuoti, parinktų sar
gų gaujos varomi atsidu
riam kariuomenės teisme 
(pažymėtina, kad devyni 
dešimtadaliai politinių bylų kitas žvalgybininkas Burba 
svarstoma kariuomenės tei- Pranas.
smuos). (Daugiau bus)

Visuotino Suvažiavi 
mo Reikalu

Protokolas S u v a ž i a vimo 
Pietinio Illinois Organiza
cijų Tikslu Rinkti Dele
gatus į Visuotiną Ameri
kos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimą prieš Karą 
ir Fašizmą.
Suvažiavimas įvyko 19 d. ge

gužės, 1935 m., Lietuvių svetai
nėj, Johnson City, III., 10 vai. 
ryto.

M. Yotkienė varde vietinio 
veikiančio komiteto atidarė su
važiavimą, paaiškindama tikslą 
ir perskaitydama Visuotino Su
važiavimo atsišaukimą; vieti
nio komiteto atsišaukimą; taip
gi perskaitė suvažiavimo dieno- 
tvarkį, kuris buvo priimtas.

Suvažiavimo pirmininku iš
rinktas J. Lazauskas iš West 
Frankfort; vice-pirm. A. J. 
Sprindžiūnas iš 
fort. Sekretore 
tė iš Benton, 
misiją įėjo: J.
Frankfort; M. Palevičius, Her
rin ; K. Matulokas, West Frank
fort. Rezoliucijų komisija: M. 
Albinas, Johnston City; M. Yot
kienė, Johnston City, ir F. 
Šiaučiulis, West Frankfort.

Kol mandatų komisija priren
gė raportą, pirmininkas pakvie
tė delegatus ir svečius išsireikš
ti savo mintis kas link karo ir 
fašizmo ir apie šį suvažiavimą.

Mandatų komisija raportavo, 
kad randasi nuo sekančių orga
nizacijų bei draugijų delegatai: 
Lietuvos Sūnų Draugystė, West 
Frankfort—5 delegatai, atsto
vauja 102 narius, prižada pa
aukoti $5.00 padėti pasiųsti de
legatus į Clevelandą iš šios apy
linkės.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 311 kp., West Frankfort

West Frank- 
A. Gvergždžiū- 
Į mandatų ko- 
Beliūnas, West

— 2 delegatai, atstovauja 80 
narių.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 12 kuopa, Johnson City 
—5 delegatai, atstovauja 71 na
rį, prižada aukoti $5.00.

LDS 43 kuopa, West Frank
fort—4 delegatai, atstovauja 
102 narius, pridavė $10.00 au
ką.

ALDLD 109 kuopa, Johnston 
City—3 delegatai, atstovauja 
21 narį, prižada aukoti $2.00.

D. Lietuvos Keistučio Drau
gystė, Johnston City — 3 de- 
gatai, atstovauja 46 narius, pri
žadėjo $2.00.

LDS 75 kuopa, Herrin — 3 
delegatai, atstovauja 52 narius, 
pridavė $2.00.

A.P.L.A. 30 kuopa, Benton— 
2 delegatai, atstovauja 20 na
rių, aukavo $1.00.

L.D.S. 61 kuopa, Benton — 
2 delegatai, atstovauja 29 na
rius, pridavė $2.00.

A.L.D.L.D. 156 kuopa, Ben
ton — 1 delegatas, atstovauja 
6 narius.

Nuo Pietinio Ulinojaus Lietu
vių Komunistų Frakcijos 1 de
legatas, atstovauja 15 narių.

Iš Sesser, Ill., komitetui pra
nešė laišku, kad pribus nuo L. 
D.S. 103 kuopos ir nuo S.L.A. 
kuopos delegatai, bet nepribu
vo į suvažiavimą.

Iš Royalton neprisiuntė dele
gatų, bet L.D.S. 89 kuopa pri
siuntė $2.00 ir A.P.L.A. 34 kp. 
—$1.50.

Papeiktina, kad iš Zeiglerio, 
iš tokios didelės lietuvių koloni
jos, nei viena draugija, nei vie
na organizacijų kuopa nepri
siuntė delegacijos, neigi davė 
atsakymus. Taipgi organizaci
jos iš Christopher, Harrisburg 
ir Buckner neatsiliepė į atsišau-

kimus.
Suvažiavime buvo 31 delega

tas nuo 11 organizacijų ir du 
suvažiavimo šaukimo komiteto 
nariai. Viso atstovauta 544 na
riai.

A.P.L.A. 2-ras Apskritys au
kavo $2.00.

Suvažiavimo komitetas rapor
tavo: M. Yotkienė buvo išrinkta 
L.D.S. 6-to Apskričio į suvažia
vimo šaukimo komitetą; nuo 
A.P.L.A. 2-ro apskričio buvo U. 
Gvergždienė. Abidvi buvo Zei
gler matyti S.L.A. 12 Apskričio 
komitetą ir kviesti prisidėt prie 
šaukimo vietinio .suvažiavimo. 
Taipgi kelis kartus rašė, bet $2.24, T A -in A_ 1 . -1 i „S.L.A. 12 Apskričio komitetas 

. neprisidėjo. Jos vienos surinko 
apylinkės įvairių organizacijų 
antrašus, sudarė atsišaukimus 
ir išsiuntinėjo. Kad sudarius 
kuomažiausiai išlaidų, ėjo kelis 
kartus į kitus miestelius pės
čios (hitch-hiking) suvažiavimo 
reikalais. Pasiuntė atsišauki
mus į “Vilnį”, “Laisvę”, “Tie-1 
są”, “Tėvynę” ir “Garsą. Ne
tilpo atsišaukimai “Tėvynėj” ir 

, “Garse.” Išsiųsta atsišaukimai 
■ į 10 miestelių, 35 organizaci

joms bei draugijoms. Komiteto 
raportas priimtas.

Svečiams duotas patariamas 
balsas.

Delegatų raportai. Paaiškėjo, 
kad visos organizacijos, išrinku
sios delegatus, užgyrė šį suma
nymą ir pritarė siuntimui dele
gatų į Visuotiną Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimą. 
Taipgi prižadėjo visos galinčios 
aukoti tam tikslui.

Po ilgų diskusijų kas link de
legatų važiavimo į Clevelandą, 
M. Stanis iš West Frankfort ap
siėmė nuvežti už $45. Nutarta 
duoti delegatams delei pragyve
nimo ne mažiau po $2 ir ne 
daugiau po $5.00. Tas priklau
sys nuo to, kiek bus sukelta pi
nigų.

Nutarta pasiųsti penkis dele
gatus. Išrinkta: M. Yotkienė, 
Vito Sprindžiūnas (jaunuolis), 
M. Stanis, V. Bagdonas, J. La
zauskas. Alternatai O. Danevi- 
čienė ir A. Gvergždžiūtė.

Delegatams sugrįžus, nutarta 
sušaukti kiekvienam 
viešus susirinkimus 
raportus.

Išrinkta laikinasis
Į komitetą įeina: M. Yotkienė, 
V. Sprindžiūnas ir A. Gvergž
džiūtė. Išrinkta po du į komi
tetą iš kiekvieno miestelio delei 
surinkimo finansų tam tikslui. 
Į komitetą įeina iš Benton A. 
Gvergždžiūtė ir J. Leonaitis; 
West Frankfort—J. Lazauskas 
ir M. Stanis; Johnston City — 
Valsonienė ir M. Yotkienė; Her
rin—M. Palevičius ir O. Dane- 
vičienė.

Skaitytos ir priimtos sekan
čios rezoliucijos:

1. Užgiriant Visuotiną Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimą 
prieš karą ir fašizmą.

2. Prieš deportavimą ir tero
rizavimą darbininkų New Me
xico. Kopijos rezoliucijos pa
siųsta Darbo Departmento sek
retorei Perkins ir New Mexico 
gubernatoriui C. Tingley.

3. Užgiriant šaukimą Nacio- 
nalės Jaunuolių Dienos masinį 
mitingą prieš karą ir fašizmą, 
šaukiamą Johnston City, geg. 
30 d.

4. 'Protestas prieš ‘sales tax” 
ir reikalaujant tuoj autinės pa- 
gelbos bedarbiams ir užgirant 
H. R. 2827, Bedarbių ir Socia- 
lės Apdraudos Bilių. Kopijas 
pasiųsti gubernatoriui Hornor, 
Illinois valstijos senatoriui W. 
Karraker ir atstovams 50-to dis- 
trikto, L. E. Lewis, M. Brow
ner ir C. Koehler; taipgi 25-to 
distrikto kongresmanui K. E. 
Keller.

5. Protestą pasiųsti Lietuvos 
prezidentui Smetonai prieš poli-

miestelyje 
ir išduoti

komitetas.

Rezoliucijos kopiją 
gubernatoriui B.

Jurgis rėkia visuomet už bend
rą frontą, o kada prisieina tas 
bendras frontas vykinti, tai Jur
gis prieš tą bendrą frontą, kur 
Jurgis aiškiai pasirodė su 3-čios 
kuopos delegato bendrai nuve
žimu.

“Vilnį”, 
“Tėvynę”, 
Keleivį”,

Laisvę’ 
“Naujie- 
‘Garsą”,

tinių kalinių nežmoniškas są
lygas, prieš jų kankinimą.

6. Reikalaujant tuojaus pa- 
liuosuot 9 Scottsboro jaunuolius, 
Tom Mooney ir kitus politinius 
kalinius.
pasiųsti
Graves, Alabama ir Californijos 
gubernatoriui.

Nutarta pasiųsti šio suvažia
vimo protokolą į sekančius laik
raščius : 
“Tiesa”, 
n as”,
“Draugą”, ir prašyti, kad būtų 
atspausdinta.

Aukų surinkta ant vietos 
kad padėti sukelti rei

kalingą sumą pinigų pasiunti
mui delegatų į Clevelandą.

Išmokėta komiteto bila $2.23.
Pas laikino komiteto iždinin

ką yra $23.61.
Suvažiavimą uždarė 3 vai. po 

pietų pirmininkas J. Lazaus
kas.

Sekretorė A. Gvergždžiūtė.

Carnegie, Pa
Atsakymas Jurgui Urbonui
“Laisvės” 115 num. Brad- 

doko Jurgis Urbonas, aprašy
damas apie Wilmerding ir sy
kiu APLA 1-mą apskritį neap
sieina neužsipuldinėjęs ant 
Gatavecko ir čirvinsko už tai, 
kad būk APLA 3-čia kuopa, 

. vadovaujama Gatavecko ir 
Čirvinsko, sugrąžino Urbono 
prisiųstas štampas.

J. Urbonas labai gerai žino, 
kad Gataveckas APLA 3-čios 
kuopos nevadovavo ir nevado
vauja, bet U., neturėdamas a- 
pie ką naudingesnio rašyti, tai 
kaip nors pasistengė Gatavec- 
ką apšmeižti. Kas liečia APL 
A 3 kuopos sugrąžinimą tų 
štampų, tai ve kaip buvo: ka
dangi Vakarinės Penn. orga
nizacijų del bedarbės ir socia- 
lės apdraudos sekr. 
Hacker, buvo prisiuntęs 
miau tų pačių štampų 
$1.50, tai kuopa paėmė, o Jur
gio prisiųstas štampas nutarė 
sugrąžinti. Kuopa yra netur
tinga ir negali iš visur prisiųs
tas štampas paimti, tik paė
mė aukščiau minėtas štampas 
už $1.50. Delko kuopa sugrą
žino štampas ir pasakė, kad 
daugiau nsiuntinėtų ? Ve kaip 
yra: kuomet APLA 3-čios kuo
pos delegatas J. čirvinskas pa
klausė Jur. Urbono, ar jis ne
galėtų kartu nuvažiuoti į APLA 
26 seimą į Wilkes-Barre, Pa., 
nes kuopa apmokės daugiau ne
gu tuos $5, ką apskritys reika
lauja iš savo delegatų, tai tas 
pats Jurgis atsakė, “kad. nei ko
kiu būdu negali kartu važiuoti 
su mumis, kuomet kuopa nepri
klauso į apskritį.” Mat, kuo
met kuopa nepriklauso į apskri
tį, tai nei už pinigus kartu ne
gali važiuoti, bet apsk. prisiųs
tas štampas kuopai atmetus, 
o paėmus iš kitos organizacijos, 
tai Jurgis sukėlė didžiausį riks
mą prieš Joną ir Juozą, kurie 
nėra joki bosai ant kuopos na
rių. Kogi čia, rodos, reikėtų 
taip rėkti, juk kaip Jurgis pa
sakė 3-čiai kuopai sveikas, taip 
jam kuopa atsakė dėkui. Ir ko
kis čia skirtumas ar iš vienos, 
ar iš kitos vietos štampas nu
pirko, ir taipgi nėra skirtumo, 
ar lietuvis bus delegatas ar ki
tos tautos, tai yra vienas tiks
las. APLA kuopa nėra tokia 
baisi, kaip Jurgis ją nupiešia; 
kuopa išrinko vieną delegatą į 
mažų namų savininkų konfer. 
geg. 19; kitą delegatą į prieš 
karą ir fašizmą ant geg. 26; jei
gu jau taip kuopai niekas ne
rūpėtų, neapeitų darbininkų rei
kalai, tai ji to nedarytų. Da
bar kas link to veidmainišku
mo, tai tas yra tiesa, kuomet

Kas del tų užmiršties pelkių, 
tai Jurgis gali būt spakainas, 
nes Gataveckas nėjo ir neis. Pa
tartina Jurgiui apsižiūrėti apie 
save, kaip jam apeina darbi
ninkų kovos? Kiek Pittsburghe 
buvo demonstracijų bei parodų- 
maršavimų, tai aš visose daly
vavau, bet Jurgio Urbono nieka
da neesu matęs/kad jis mar- 
šuotų sykiu su kitais darbinin
kais, arba nors pasirodytų ta
da, kada sueina į parką. Mat, 
jis tik ant popieros per spaudą 
didelis revoliucionierius, o kada 
reikia pasirodyti darbais, tai jo 
nėra, žinoma del vieno žmo
gaus darbininkų maršavimas 
įvyksta, bet jeigu taip visi re
voliuciniai darbininkai darytų, 
tai jokių parodų bei maršavimų 
ant svieto nebūtų, o be šitokių 
maršavimų-parodų bei protestų 
darbininkai nieko nelaimėtų.

J. Gataveckas.

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
612 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. V.

Tel.: Glenmore 5-6191

ROBERT LIPTON 
{staiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
Įvykiams

Carl 
pir- 
už

Naziai Išveja Darbininkus 
Iš Bažnytinių Organizacijų

BERLYNAS. — Fašistų 
valdžia uždraudė priklausy
ti prie bet kokių krikščio
niškų darbininkų organiza
cijų. Sako, visi darbininkai 
turi būti nariais tik fašisti
nių unijų, kurias valdo Vo
kiečių Darbo Frontas. Kas 
į tą frontą neįstoja, negali i 
gaut darbo. Hitlerio pasta-' 
tyti Darbo Fronto vadai sa-! 
ko, kad tik šis frontas tetų- į 
ri teisę kontroliuoti visus 
darbininkų “filosofiškus, vi
suomeniškus, p o 1 i t i š kus 
veiksmus ir pasilinksmini
mus.”

Havana.—Įsimetė šiltinių 
liga į kalėjimą, kur yra 600 
politinių kalinių. 6 kaliniai 
jau apsirgo ta liga.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

111-40, 128 th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

HARM AN

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

I mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
Šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose v

2 Dviejų Svaru Dėžė 7 f)
6 Skirtingų Rūšių ■ *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
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET,

Brooklyn, N. Y.

antrašu

Lietuvoj Į Jus Laukia
Aplankykite Savo 

(Įrsė d Gimtinį Kraštą
GREIČIAUSIA KELIONĖ 

Į LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą j 
KLAIPĖDĄ

O

Arba keliaukite popuiiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY NEW YORK
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Antradienis, Geg. 28, 1935
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Domaševičiaus 
Atminčiai

Šių metų kovo 19 d. Pane
vėžyje mirė senas revoliucio
nierius drg. Domaševičius. Jau
nas būdamas, jis buvo vienas 
iš įsteigėjų Lietuvos socialde
mokratų Partijos, kuri pradė
jo gyvuoti 1896 m. LSDP ne
buvo grynai darbininkų parti
ja; darbininkų klasiniai reika
lai nebuvo pastatyti joje pir
moj eilėj, jos programoj ir vei
kime didelę rolę lošė lietuviš
kieji nacionaliai reikalai, nu
stelbdami proletariato kovos 
reikalus. Jos eilėse buvo daug 
smulkiai buržuazinio elemen
to. Geresnioji buvusių Lietuvos 
socialdemokratų dalis pasi
traukė iš jos eilių ir perėjo 
prie komunistų, dabar veikliai 
dalyvauja socialistinėj staty
boj. Blogesnieji dalis pasiliku
si LSDP eilėse daėjo iki to, 
kad suaugo su fašizmu, ben
dradarbiauja su fašistais Lie
tuvoj—už ką mes teisingai 
duodame jiems socialfašistų 
vardą.

Senoii Lietuvos Socialdemo
kratų Partija, neveizint jos 
nacionalizmo buvo revoliucinė 
partija, kuri ir savo presoj ir 
gyvu žodžiu griežtai išstodavo 
prieš carizmą, kėlė revoliucinę 
nuotaiką darbo masėse. Drg. 
Domaševičius, būdamas anais 
laikais partijos vadu, kelis 
kartus sėdėjo caro kalėjimuo
se ir buvo ištremiamas. Bet 
šitas nesulaužė jo energijos; 
Domaševičius pasiliko darbi
ninkų organizatorium, pasili
ko revoliucionierium kovotoju 
su carizmu. Po Spalio revoliu
cijos drg. Domaševičius išėjo

iš LSDP eilių, nes negalėjo su
tikti su jos kontr-revoliucine 
teorija. Jis artėjo prie komu
nistų. Tiesa, delei kažkurių sa
vo ypatybių, delei stokos išlai
kytos linijos, nebuvo Komunis
tų Partijos nariu — buvo tik 
užjaučiančiu mūsų partijai 
žmogumi. Už kairias pažiūras 
ir ryšius su darbininkais drg. 
Domaševičiui prisiėjo sėdėti ir 
Lietuvos kalėjime; 1926 me
tais jis buvo fašistų užpultas 
Panevėžio gatvėje ir sužeis
tas, kuomet grįžo iš darbinin
ku susirinkimo. Pastaraisiais 
metais Domaševičius veikliai 
dalyvavo “kovos su tuberku- 
liozu” draugijoj, medikų 
draugijoje ir kitose. Praėjusių 
metų pavasaryj man teko ma
tytis su juom Maskvoje.

Entuziasiškas pasigėrėjimas 
mūsų statyba, mūsų kultūros 
kylimu, mūsų mokslo pasieki
mais jautėsi kiekvienam jo žo
dyje. Palaikydamas tamprius 
ryšius su mūsų “draugija kul
tūriniams ryšiams su užsieniais 
palaikyti“ (VOKS) jis svajo
jo sugrįžęs Lietuvon populiari- 
zuoti mūsų pasiekimus, ypač 
mokslo (medicinos) srityje.

Bet nepavyko jam įvykinti 
savo planus. Staigi mirtis nu
traukė jo gyvenimo siūlą. Jo 
įsumanymai pasiliko nereali
zuoti gyvenime. Drg. Domaše
vičiaus asmenyje mes nustojo
me seno revoliucionieriaus, di
delio entuziasto, artimo mums 
žmogaus.

S. Matulaitis.
(“R. Art.“)

Uruguajaus Darbininkų Kova Už 
Bendrą Frontą

Čia talpiname ištisai U. K. 
Partijos laišką, pasiųstą U. S.' 
Partijos Centro komitetui apie 
sudarymą bendro fronto. Imam 
iš “Raud. Vėliavos.“

“L.“ Red.

Drauge S. Partijos Sekretoriau:
Kaip jūsų Pildomajam Ko

mitetui yra žinoma, kad Ko
munistų Partija pasiūlė S. P- 
jai, per pasiųsta laišką praeitą 
mėnesį del bendro veikimo prieš 
didėjančią reakciją ir skurdą, 
kurį kenčia plačioji darbo ma

sė, kad kovoti bendrai nors del 
nediuelio darbo masių reikala
vimo plano ir, svarbiausia, prieš 
reakciją.

Atsakymas jūsų Pild. Komi
teto buvo neigiamas, nors jame 
ir buvo kalbama, kad, gal būt, 
šis bendras frontas bus galimas 
ateityje.

Draugai, Baccino ir Gomez 
buvo jūsų partijos būstinėje 
pasitarti su jumis apie tą pa
siūlymą, draugiškai kviesdami 
prie bendro veikimo.

Pamatiniu argumentu, del ne-

' - II

MONTELL O, MASS.
PIRMAS DIDELIS

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Tautiško Namo 

Draugovė 
įvairiai įrengtame 
SAVAME PARKE ‘

PRASIDĖS GEGUŽĖS 29 D., 1935
Naktiniai šokiai nuo 9 vai. vakaro tęsis iki 2 vai. ryto 

PIKNIKAS PRASIDĖS GEGUŽĖS 30 D. 
Nuo 12 vai. dieną su visokiais žaislais ir šokiais 

tęsis liki vėlumos

BIRŽELIO 1, šokiai nuo 8 vai. vakaro iki 12 
vai. nakties.

BIRŽELIO 2, Piknikas prasidės nuo 12 vaL die
ną su žaislais, muzikališka programa, tęsis 
iki vėlumo.

Per visą pikniką šokiams grieš 
BERT ORRIS ORKESTRĄ

Atsilankykite visi skaitlingai į šį pikniką. Publi
kos buš atvažiavę iš visos apielinkės. Susieisite su savo 
pažįstamais, kurių nematėte per daugelį- metų.

Kviečia Komitetas.

įvykimo bendro fronto, S. Par
tija laiko tai esą nepatogus mo
mentas bendram veikimui.

Komunistų Partija palaiko 
savo pasiūlymą ii’ nori S. P. 
įrodyti, jog bendram veikime 
už darbininkų ir visų darbo 
masių reikalus yra patogiausias 
momentas.

Reakcija aštrėja, o ypatingai 
į tas apsireiškia gyvenime, Teros 
diktatūros įvestas rėžimas. Jū
sų spauda uždaryta lygiai, kaip 
ir mūsų, ir kitų opozicinių gru
pių. Darbininkai-kovotojai, kai 
“Artės Grafikas“ sekretorius ir 
kiti išdeportuoti. Gręsia ištrė
mimas Lasaragai ir Radovis- 
kiui. Tatai viskas, nepriskai- 
tant seniau pravestų ištrėmimų, 
ką nukentėjo socialistai, anar- 
kistai, komunistai, batži.stai, ne
priklausomieji nacionalistai ir j 
kt. Dabar randasi sugrūsti ka
lėjimuose daugelis asmenų, vien 
tik del to, kad kovojo prieš re
akcinę Teros valdžią. Dešimtys 
streikuojančių rūbų siuvėjų bu
vo suimti ir kankinti žvalgybos 
urvuose. Prieš mūsų partijas 
ir prieš visą darbo'liaudį atsi
darė naujas “Baudžiamasis Ko
deksas“, kuris nustato aštriau
sias bausmes tiems, kurie norės 
organizuoti kovą prieš karą, ku
ris yra plečiamas nuo Paragu
ayans ir Bolivijos po visą P. 
Ameriką, ką nušviečia ministe- 
rių išsireiškimai. Prieš tai pri
valome išjudinti kovingą veik
lą po visą šalį.

Greta suminėtų faktų, apsi
reiškia ir ekonominis puolimas 
ant plačiųjų gyventojų .sluogs- 
nių. Tūkstančiai chubiliuotų 
darbininkų ir jų šeimynos tapo 
nubausti tokiomis priemonėmis, 
kad pateko į skurdo nagus. Ma
sinis darbininkų mėtymas iš 
darbo be jokio sustojimo.

Užsieninių įmonių naudai ta
po padiktuoti nauji patvarky
mai, toki kaip vadinamas “kom- 
pleto“ omnibusams, kuriuo sie
kiama įsteigti tramvajų kom
panijos monopolį, kas atneš ža
lą tūkstančiam automobilių dar
bininkų, kurie atsidurs gatvė
je; žalą smulkiems omnibusų 
savininkams, ir taipgi visiems 
darbo žmonėms. Valstiečiai ken
čia mokesčių spekuliacijos ir 
užsienio transporto įmonių iš-! 
naudojimą. Pav., kaip juos api-| 
plėšia “San Chaviers“ rusų ko
lonijoje.

Aišku, kad šitas Teros val
džios priemones galima bus su
daužyti tiktai kovos keliu, tik
tai plačiųjų masių bendru fron
tu.

Matome, kaip po priedanga 
Teros reakcinės valdžios ir su 
jos pagelba, šalyje auga fašis
tinis gaivalas.

Ar gi galima laukti kol tas 
fašistinis gaivalas taptų perga
lėtoju? Kad reakcinė Teros val
džia įvykdytų dar didesnius 
puolimus ir prieitų iki kariškų 
įstatymų (La Ley Marcial), 
kad tada sudarius bendrą fron
tą?

K. Partija sako, kad toks lau
kimas būtų didelė klaida. Ten, 
kur tapo įvykintas bendras 
frontas tarp Socialistų ir Ko
munistų partijų, kaip Franci jo
je, priešą turime arti jo pasku
tinio galo ir, galima sakyti, esa
me priešo puolimo pozicijoj. 
Didelis pavyzdys ginkluotos ko
vos Ispanijoj, kaip didvyriškai 
kovoja kartu socialistai su ko
munistais ir plačiais liaudies 
sluoksniais, mums primena, jog 
turime įvykdyti bendrą frontą, 
kad galėjus nukirsti nagus re
akcijai. Uruguayans darbo ma
sių reikalai mus verčia vykdyti 
tuojaus šį darbą; tarptautiniai 
įvykiai mums rodo tą patį ke
lią.

K. Partija pasirengusi nuga
lėti visus skerspainius ir sunku
mus. Pasiūlė sulaikyti atakavi- 
mąsi abiem partijom, esant bet 
kokiam bendram veikimui ir lai
kosi to savo pasiūlymo. Yra pa
sirengus įvykdyti bendrą fron
tą nors už vieną iš pasiūlytų 
programos punktų, ir jeigu S. 
P. nori daryti pakeitimus arba

Dr. Mikolaitis, Bagočius ir Valatka Pabi
jojo Stoti į Debatus

LAWRENCE, Mass.—Gegu
žės mėn. 19 d. Komunistų 
Partijos lietuvių, frakcija čio
nai surengė debatus temoje 
“Komunizmas ar Kapitaliz
mas?“ Komunizmą atstovavo 
drg. A. Bimba, o kapitalizmą 
ginti buvo užkviesti F. J. Ba
gočius, Dr. Mikolaitis, ir kun. 
Valatka. Bet iš visų trijų gal- 
čių nei vienas nepasirodė. Bi
jojo stoti prieš Lawrenco vi
suomenę ir apginti savo pusę. 
Jiems duota ilgas laikas pri
sirengti apginti savo temą. 
Vietinė lietuvių komunistų 
frakcija per sekretorių S. Pen- 
kauską pasiuntė jiem laiškus. 
Tik nuo vieno pono Bagočiaus 
gavo laišką, kad nestos į de
batus.

Debatų dieną, paskirtu lai
ku, publikos prisirinko apie 
300 asmenų. Jau ir trečia va
landa, o mūsų trijų didvyrių 
vis nesimato. Drg. S. Penkau- 
skas atidaro debatus. Pirmiau
sia pašaukia drg. V. Zablac- 
ką, iš Brooklyno, jaunuolį, ku
ris atvyko podraug su d. Bim
ba, pakalbėti. Jis kalbėjo jau
nuolių judėjimo reikalais, ra
gindamas prigulėti jaunimą 
prie LDS. Podraug jis kvietė ir 
tėvus, kad prirašytų savo vai
kus į darb. organizacijas ir 
šviestų juos klasiniai.

Drg. Zablackui užbaigus kal
bėti, pirmininkas šaukia pir
miausiai dr. Mikolaitį. Publi
ka dairosi. Bet jo nėra. Paskui 
šaukia Bagočių, reikalaudamas 
prirodyti, argi komunistai yra 
arkliavagiai, kaip jis andai 
plepėjo. Ir drąsuolio nėra. 
Šaukiamas vietinis tautiškas 
kunigas Valatka, bet ir jis ne
atsilankė. Paaiškėjo, kad jis 
tą dieną buvo pabėgęs į Wor- 
cesterį, bijojo namie būti, nes 
manė gali ateiti delegacija ir 
pareikalauti, kad jis dalyvau
tų. Kun. Valatka draudė pa- 
parapijonims dalyvauti deba
tuose. Jis jiems sakė: “Jeigu 
jūs eisit į debatus, tai neturė
sit galvoj proto.“ Mat, Valat
kai labai nepatinka, kuomet 
darbininkai užgirsta teisybę iš 
komunistų. Valatkai daug ge
riau gyventi kapitalizme ir 
“ganyti“ parapijonus: čia 
jam viskas apmokėta, algą 
gauna, gyvenasi lengvai. Kur 
jis gaus lengviau ? Piršti žmo,- 
nėm dangų, pasirodo, geriau
sias biznis.

Noriu čia pasakyti kelis žo
džius parapijonam. Tūli jų 
pyksta, kam čia užkabinamas 
kun. Valatka? Pažiūrėkim, 
kas gi pirmiaus ką užkabino: 
komunistai kunigą, ar kunigas 
komunistus? Jūs gerai žinot, 
kad komunistai jumis, para- 
pijonai, niekuomet neužkabi- 
nėja. Balandžio 7 dieną, 1935, 
tie neva debatai buvo surengti 
jūsų ir, kad pajuokti ir panie
kinti komunizmą, pastatėt ne
va ginti komunizmą tokį žmo
gų, kuris yra didžiausias ko
munizmo priešas. Jis purvino 
komunistus, o rengėjai tikrųjų 
komunistų nepakvietė, kad 
apginti komunizmą. Kodėl gi 
jūs, kurie pykstate dabar, ne
pakvietė komunistų apginti 
savo poziciją? Tuomet būtų 
buvę gerai: komunistai būtų 
pastatę savo kalbėtoją, kuris 
būtų parodęs, kas yra komu-

nizmas ir atmušęs Bagočiaus 
melus ir šmeižtus. Apginti mū
sų partiją, mūsų mokslą ir ju
dėjimą, mes nesibijom ir nie
kuomet nemanom bėgti slėptis 
į kanapes, kaip žvirbliai, kuo
met gaunam pakvietimą.

Dabar paimkim tą patį 
SLA prezidentą, nepraustabur
nį Bagočių. Kuomet nebuvo 
pakviesta nei vieno komunisto, 
kuris būtų galėjęs ant steičiaus 
apginti savo poziciją, tai jis 
niekino komunistus, išvadinda
mas juos “arkliavagiais” ir 
“barbarais“. O kai reikėjo 
stoti prieš draugą A. Bimbą 
ir darodyti savo tvirtinimus, 
tai jis pabėgo. Jis nujautė, 
kad čia bus įrodyta, jog ne 
komunistai yra vagys, bet. . . 
bus paimta iš SLA istorijos 
tam tikri faktai ir įrodyta, 
kas yra patsai Bagočius.

Drg. A. Bimba labai aiškiai 
nurodė, kas yra komunizmas 
ir už ką komunistai stovi. 
Publika labai gerai suprato jo 
kalbą. Balsuojant, visa publi
ka pakėlė rankas už komu
nizmą, išskiriant tris asmenis. 
Anksčiau ar vėliau ir tie trys, 
persitikrinę ant savo kailio, 
nestovės už kapitalizmą, bet 
už naują visuomenę.

Visiems aišku, kad kapita
listinė sistema atnešė darbi
ninkams didžiausią skurdą ir 
vargą ir kad vienatinis kelias 
išėjimui iš to skurdo ir vargo 
yra komunizmas.

L. K. Biuras.
Red. Pastaba. — Permažai, 

draugai, rašote apie pačią d. 
Bimbos kalbą, jos turinį, o tai 
skaitytojams būtų labai įdomu.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Labai svarbus ALDLD 5-tos kuo
pos susirinkimas, kuris įvyks trečia
dienio vakare, geg. 29-tą, 8-tą vai., 
180 New York Avenue. Visi nariai 
net būtinai turi dalyvauti ir atsives
ti naujų narių. Katrie užsimokėję, 
gaus naują knygą “Povilas Jurka”. 
Taipgi turėsim daug svarbių kalusi- 
mų aptarti tad nesivėluokite, visi 
pribūkite i laiką. Sekr. A. Dobilus.

(125-126)

čiaus LDS 44 kp. šiame piknike pri
sirašančius priims tik už pusę įstoji
mo. Todėl atsilankiusieji pasinaudo
kite proga, o vėliaus nesigailės i1 e. 
Bus programa su išlaimėjimais. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(125-127)

SCRANTON, PA.
Svarbios prakalbos įvyks 30 d. ge- 

I gūžės. Pradžia 7 vai. vakare, Darbi
ninkų Centre, 341 W. Market Street 
Kalbės garsus darbininkų kalbėtojas 
ir rašytojas, draugas R. Mizara iš 
Brooklyn. Todėl visi kurie sužinosi
te iš skelbimų, atsilankykite ir kitus 
paraginkite.

Rengimo Komitetas.
(124-126)

PLYMOUTH, PA.
Iškilmingas Laisvų Kapinių 

Aplankymas
Laisvų Kapinių Bendrovė praneša 

visai Wilkes-Barre ir Plymouth lie
tuvių visuomenei, kad rengiame iš
kilmingą aplankymą Laisvų Kapinių, 
gegužės 30 d., taip pat kaip rengda- 
vom ir kitais metais.

Rojus Mizara, “Laisvės” Redakto
rius, iš Brooklyno, sakys prakalbą. 
Kaip kitais metais tajp ir šiemet 
gražiom dainom apdovanos mus 
Wilkes-Barre Aido Choras. Lai bū
na mūsų visų pasirįžimas susirinkti 
ant kapinių. Kas praleisite šią iškil
mę nepamatę, skaudžiai nusivilsite. 
Apvaikščiojimas bus 10 vai. ryte, tai 
kaip visada būdavo.

(124-126)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kuopa rengia pikniką Į 

naudai Komunistų Partijos. įvyks 30 
d. gegužės. Prasidės tarp 9-10 vai. 
ryte. Pikniko vieta labai gražioj 
naujoj vietoj, tarp didelių ir ma
žų medžių. Bus šokiai prie geros or- 
kestros. Prie to bus prakalbų progra
ma.

KELRODIS: Rytinėj gale Sunbu
ry St. Readingo gelžkelio stotis. Čia 
reik važiuoti skersai rėlias į rytus 
prieš kalną iki antram rėdui stubų. 
Čia kelelis po kairiai, porą varsnų 
pavažiavus, dvi stubelės po dešiniai 
ir už jų matysis mūsų piknikas. Tai
gi norėdami darbininkų klasės rei
kalus paremti, dalyvaukite šiame pik
nike, kaip vietos, taip ir visos apie
linkės.

Kviečia Rengėjau
(124-126)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre Aido Choras turės 

savo pirmą šio pavasario pikniką ku
ris atsibus 30 dieną gegužės, visiems 
žinamoj vietoj žemutinėj cfrily Wilkes- 
Barre, tai yra į Lynwood prie Sus
quehanna upės. Bus nauja platforma 
šokiams, taipgi gera orkestrą grieš 
visokius šokius. Bus valgių ir gė
rimų, apart to visko bus ir gera 
programa kurią duos Aido Choras.

Kaip vietos taip ir apielinkės 
publiką kviečiame skaitlingai atsi
lankyt. Pradžia 12 vai. dieną.

Kviečia visus Aido Chorais.
(124-126)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo 9-tos kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, gegužės 28 d., 
kaip 8 v. v., Liaudės Name, 701 N. 
8th Street.

Draugai ir draugės, visi privalom 
ne tik patys atsilankyti ant susirin
kimo, bet ir naujų narių turim atsi-

vest. Juk vajus gavimui naujų narių. 
Apart to, kurių užsivilkę narinės mo- 
kestys malonėkim pasimokėt.

Sek.Potiene.
1

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimai? 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

t'
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Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St. 
PHILADELPHIA 

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI 2 

BUSINESS MEN’S LUNCH 
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. 

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, 28 d. gegužės, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Kliube, 4th ir 
Upland Gatvės. Draugai ir draugės 
visi dalyvaukite skaitlingai j šį su
sirinkimą, nes žinote, kad 6-to aps-' 
kričio piknikas netoli, reikės išrinkti 
darbininkai ir kiti svarbūs dalykai 
aptarti. Sek. N. Dudonis.

(124-125)

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia pikniką su šokiais, kuris 
įvyks 2 d. birželio (June). Pradžia 
10:00 vai. ryte, pas Igną Girnį, 
River Pavilion. Bus gera programa, 
dainuos Lietuvių Dailės Choras, grieš 
gera orkestrą, taipgi bus ir alaus. 
Visus širdingai užkvie'čiam atsilan
kyti, praleisti smagiai laiką ant 
kranto (Grand River) upės.

( Komisija.
(125-127)

MAHANOY CITY, PA.
“Vestuves Pušyne”

Nedėlioję, birželio (June) 2 d., 
7:30 vai. vak., Y. Norkevičiaus svet., 
Shenandorio Lyros Choras sulos ope
retę “Vestuvės Pušyne”. Apie šitą 
operetę nereikia daug aiškinti, nes 
ji buvo pirmiaus sulošta Shenandoah 
ir Baltimore, ir kurie matė, visi liko 
labai patenkinti, nes tai yra gyva ir 
labai patraukianti operetė. Šioje ope
retėje yra 23 dainos, žaislai ir lietu
viški šokiai. Todėl visus širdingai 
užkviečiam dalyvauti. Pe’nas nuo šio 
parengimo bus įsteigimui Mahan- 
jaus Darbininkų Centro. Įžanga tik 
35 centai.

(125-127)

“LAISVES" NAUDAI

PIKNIKAI

haujus pasiūlymus, taipgi esa
me nusistatę diskusuoti kuo 
draugiškiau, del mūsų susitari
mo. K. P. svarbiausia šiuo 
momentu yra kova prieš reak
ciją, fašizmą ir karą.

Mūsų manymu, . negali dau
giau nei vienos dienos trukdytis 
to darbo vykdymas. K. Partija 
karštai kviečia S. Partiją, kad 
tuojaus dėtųsi į vieningo veiki
mo kovos lauką.

K. P-jos C. Komiteto vardu 
sveikinu:

Sekretorius, J. Baccino.

CLEVELAND, OHIO
LDS 44 kuopos pirmas piknikas 

įvyks birželio 2 i., J. Mačuto darže, 
ant Green Road. Nors LDS vajus 
Ohio valstijoj dar nepaskelbtas, ta-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
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 3847

Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 
gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 

™ ir šiemet. Bet pasirįžusiai darbuo
kimės, kad atsiekti pereitų metų 

pasisekimo.
BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

7-tą dieną Liepos-July
ULMER PARK, PABAIGOJE 25th AVENUE
■o Jau organizuojama programa ir greit bus

paskelbta. Brooklyniečiai prašomi įsitėmyti 
šį pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

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

j parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS j VYKS

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

Maynard, Mass.
Šis piknikas yra svarbus tuomi, kad $400.00 
vertės grynais pinigais dovanos yra ski
riamos prie įžangos bilieto. Tai pasiryžu
siai reikia išanksto platinti tuos tikietukus.

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugsėjo-Sept.
VYTAUTO PARKE

čia irgi duodahia augštos dovanos prie |-
• žangos bilieto. Brangiais daiktais ir pini

gais skiriama vertės $361.75,

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

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.

r
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• (Tąsa)
<Spauda ir konservatyviai unijų vadai ne

snaudė, dirbo sušilę, kad tik sudarius di- 
rdžiumą balsų generalio streiko delegatų 

susirinkime. Kas jiems ir pavyko. Nors 
apačios, eiliniai unijų darbininkai, buvo 
privertę vadus paskelbti generalį strei
ką, bet ne visose unijose buvo išrinkti

• kovingi delegatai. Ten ir buvo darbinin
kų didžiausia klaida. Kaip tik konser
vatyvieji gavo daugumą, tuojaus visa 
kapitalistinė spauda nudžiugo ir leng
viau atsikvėpė, t. y., antroj dienoj gene
ralio streiko, nors eiliniai unijų darbi-

a ninkai buvo už tęsimą streiko, kad 100% 
laimėjus, bet vadai atsiklaupė prieš bur
žuaziją ir pardavė darbininkų reikalus.

Nors streikas nebuvo 100% laimėtas,
* bet jis padarė labai daug gero darbinin

kams. Dideliam skaičiui darbininkų da
vė klasinio solidarumo supratimą, kad

* tiktai sujungus darbo spėkas viskas ga
lima darbininkams laimėti. Taip, rodos, 
tvirtu jautiesi prisiminęs pirmosios die
nos streiko įspūdžius. Viskas nutilo, vis- 

1 kas aprimo, niekas nevažiuoja, tik, ro
dos, momento laikas. Visas didžiulis 
miestas ūžė-dūzgė, knibždėjo .lig skruz
dėlynas, o dabar tyku, lig kapinyne, vis
kas nurimo prieš darbininkų vieningą 
išstojimą.

Darbininkai ima pamokas ir po strei
ko. Kada generalis streikas buvo atšauk

ti tas, gatvekarių darbininkai negrįžo dar
ban, streikavo už sutrumpinimą darbo 
valandų ir už didesnį mokestį. Už dvie
jų savaičių kovos streikas buvo laimėtas, 
vietoje 10 vai. darbo dienos, gavo 8 vai. 
d. d.; vietoje 50c į vai., gauna 75c. Vie- 

r noj įstaigoj po kitos darbininkai laimi 
kovą. Restaurantų (valgyklų) darbinin- 

p kai, kurių labai daug S. F., prieš generalį 
streiką tik apie 30% buvo organizuotų, o 
po streiko susidarė 80 nuoš. organizuo
tų. Po streiko darbininkai įgavę drąsos, 
kur tik įeina pavalgyt, pirmiausia žiūri į 
unijos kortą. Jei nesiranda, pasako, jog 
nevalgys streiklaužių įstaigoje. Restau- 
ranto savininkas, nenorėdamas biznio 
prarasti, bėga į uniją gauti kortą. Kaip 
tik unija išduoda kortą, tuoj siunčia or
ganizatorių organizuot darbininkus, ir 
taip nelabai sunkiai pavyko darbinin
kams, prigelbstint vieni kitiems, susior- 

< ganizuoti. Šiandien San Francisco darbi
ninkų uždarbiai stovi augščiau, negu bi 
vienam mieste Jungtinėse Valstijose.

* * *

< Pirm negu apleidau San Francisco, ap
sistojau apibūdinimui to miesto, kuriame 
išgyvenau 9 metus ir teko dalyvaut, nors 
ir neveikliausiai darbininkų kovose už 
būvį. Gaila buvo palikti nors ir nedidelį 
būrelį artimų draugų, taipgi ir saulėtąją 
^Kaliforniją, kurioje buvo tuosyk pats 
gražiausias laikotarpis, — pabaiga kovo 
mėnesio, vos tik lietui nustojus lijus; 
mat, Kalifornijoj lietus pradeda lyti lap
kričio mėnesį ir lyja su pertraukomis iki 

► pabaigai kovo mėn. Laike lietaus viskas

sužaliuoja, visur žydi, žolė auga labai 
greitai, lyg žinodama, kad užeis šiltoji 
vasara, kuri tęsis 7 mėnesius be lietaus, 
ir tik kelioms dienoms debesiuota, dau
giausia visą laiką saulė kaitina be pasi
gailėjimo. Viskas, kas tik neiriguota, ne
drėkinama vandeniu iš kanalų, išdega, 
sudžiūsta; pasilieka nemalonūs vaizdai— 
visur ruda-raudona. Bet už tai ten, kur 
iriguota žemė, viskas auga-bujoja, ža
lia ir malonu. Žemdirbystės rūmai ap- 
skaitliuoja, kad Kalifornijoj užaugina 
įvairiausių vaisių, ypač vynuogių 75%, 
o visos kitos valstijos, sudėjus daikte,— 
tik 25%. Gyvenimas Kalifornijoj geres
nis, prielankesnis ir prieinamesnis visais 
žvilgsniais. Apleidus San Francisco, pir
mas apsistojimas buvo Oaklande pas 
drg. Karosus. Pernakvojus dvi naktis, 26 
d. kovo, ryte, atsisveikinant ne vienam 
nukrito gailesčio ašaros, skiriantis gal 
ant visados! Oras taip malonus, saulė 
žėri karštus spindulius į žydinčius me
džius ir gėles, visa apielinkė prisipildžius 
aromatišku kvepėjimu, o mes, su šeimy
na viso keturi žmonės, traukėme link 
Arizonos, link Grand Canyon—to keis- 
čiausio gamtos tvarinio. Važiuojant per 
Kalifornijos lygumas, artinantis prie 
kalnynų, kurie laiko apsupę—atskyrę Ka
liforniją nuo kitų valstijų, jau pradeda 
keistis žemės paviršius, neperdideli kal
nai, bet keistos išžiūros, smailais čiuku
rais ir vietomis pusė kalno juoda, kaip 
anglis, o kita pusė ruda. Nesuprantama, 
saulė kaitina gal per milionus metų ir 
neperkeičia spalvos, neparausta, susto
jom persitikrinti, kas per medžiaga, pa
sirodė, kad tai lava vulkaninė, juoda 
kaip anglis ir sunki, kaip geležis, bet ne
rūdijanti. Ta medžiaga apklota didžiau
sios apielinkės—juodos ir pilkos lavos per 
desėtkus mylių, ant jos niekas neauga, 
vos keli krūmūkšniai. Gyventojų ir re
tai kur matyti, saulė kaitina, oras sau
sas, neprielankus nei zuikiams, ir tiems 
nėra gyvenimo, žodžiu sakant, pusiau 
negyva dykuma. Artinantis prie didžių
jų kalnų, kurių viršūnės apklotos sniegu 
bei ledu, pradeda rodytis medžiai, žaliu- 
mynai, pakalnėje gėlės žydi, viskas ža
liuoja. Ant kalnų sniegas ir šalta. Ko
piant į kalnus, oras darosi šaltesnis. Trys 
valandos kelionės ir viskas persikeitė, 
ant kaltų pasirodė tikra žiema—nei žie
dų, nei žaliumynų nėra. Yra gyventojų, 
bet jie laukia pavasario. Koks begalinis 
skirtumas vos už 50 mylių. Antroje die
noje kelionės pasiekėme tąjį garsųjį mir
ties klonį (“'Death Valley”). Mes per
važiavome menką dalį to klonio, kuris 
atrodė tikrai mirtino pobūdžio, panašus 
į didžiausį ežerą, bet sausas ir apsuptas 
kalnais iš visų pusių. Vėjas mažai jį pa
siekia. Jis yra gerokai žemiau jūrių pa
viršiaus, rokuojama antra karščiausia 
vieta pasaulyj, vasarą siekia 132 laips
nius karščio. Čia beveik niekas neauga, 
neauga gal būt todėl, kad žemės pavir
šius vulkaninės medžiagos, kurioje jokis 
drėgnumas nesilaiko, nes tai savo rūšies 
tokis lavinis (akmens) gruzdynas.

(Bus daugiau) J. Urbonas.

Clevelando Kronika kad jis turėjo nešti savo kai
lį, gerokai aptarkuotą.

Vėliaus į visus kitus “re-
Streikieriai Veja Lauk iš Pikie- 

to Linijos Provokatorius-re- 
porterius. Industrial Rayon 
Corp. Teisėjui Padavė Pra
šymą Injunction prieš Strei
kierius.

Industrial Rayon Corp, strei- 
kieriai yra labai pasipiktinę 
vietos kapitalistinių didlapių 
melais apie jųjų streiką. Nes 
paaiškėjo, kad tie neva “Plain 
Dealerių” reporteriai yra nie
kas daugiaus, kaip kompani
jos pridengti šnipeliai, kurie 
ima paveikslus neva del laik
raščių, bet tikrenybėje, tai 
kompanijų žiniai, kas tie yra 
kovingieji darbininkai ant pi- 
kieto linijos, kad vėliaus jų 
galima būtų atsikratyti. Todėl 
streikieriai, supratę tų “re- 
poterių” tikslą, pradėjo jų rei
kalauti, kad jie neštųsi, iš kur 
atkeliavę, jei jie nepriklauso

prie News Guild unijos.
Vakar Praginė Provokatorius, 

“Reporterius” iš “Plain
Dealerio’’

Vienas iš jų Remel aiški
nasi, už ką jis gavo į kailį 
nuo streikierių. Esą, jis su po
licija išsiplepėjęs “nekaltai” 
apie streikierius. Bet tikreny
bėj buvo nugirsta, ką jis mano 
parašyti apie streikierius: 
“kad tik 15% nuošimtis strei
kuoja, o 85% sutinka dirbti.” 
Vakarinėj laidoj laikraščių, 
kaip tik žodis į žodį tas pa- 
tilpo. Tuomet streikieriai pa
matė, kad nėra “nekaltas” iš
sitarimas, bet tikslus melų 
skleidimas. Pasirodžius Mr. 
Remel vakare pikietininkai jį 
pasitiko, kaip provokatorių. 
Pasipiktinimas jų buvo didelis 
prieš tokį niekšą. Pasėka buvo,

porterius” padaryta žingsnis, 
jei jie neturi laikraščių, uni-, 
jos ženklo, pasakyti, jog jiem 
ne vieta tarpe streikuojančių 
darbininkų, kuriuos jie apme
luoja. Vienas iš tokių “rapor- 
terių” šiaip raportuoja rytinėj 
spaudoj:

“Pikietas (į reporterį) : Ką 
tu čia darai ant pikieto lini
jos ? Kas su tavim ?

“Report. į pikietą.: “Plain 
Dealer” reporterio mašinos at
ėjau pasiimti.

“Pikietas: Turi unijos kor
tą?

“Report.: Mes neturim uni
jos.

“Pikietas: Oh! tai skebas? 
Kas su jum, kad čia maišotės 
del fabrikavimo melų apie 
streiką ?

“Report.: Mes tik del žL, 
nių... J
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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,

Ar Yra Demokratija Šioje Šalyje?
Užbaigiant darbiu, mokyklėlės 

sezoną, mokytojas draugas Jo
naitis paragino mus, savo moki
nius, parašyti ką nors iš šių die
nų gyvenimo ir mokykloje per
skaityti. Išdiskusavus, kad tin
ka—bus pasiųsti į spaudą. Aš 
pasiėmiau viršminėtą temą pa
rašyti, kiek mano supratimas ir 
laikas leis. Demokratija ir de
mokratija—šaukia. Kaip ji gra
žiai skamba ir kas apie ją ne
kalba. Tūkstančius špaltų pri
rašo kasdieną kapitalo įvairūs 
politikieriai-tautininkai, dvasiš
ki ja, socialistai; ypatingai Gri
gaitis “Naujienose” neatsi
džiaugia Roosevelto demokrati
ja. Už ją stoja ir komunistai 
del darbo liaudies.
Kas gi Yra Demokratija?
Tai politinė, socialė-draugiji- 

nė valdymosi forma, pagal ku
ria šalies žmonės demokratiniai 
tvarkosi. Neskiriant lyties, su
laukę 18-20 metų amžiaus pi
liečiai dalyvauja savo visos ša
lies tvarkyme: renka iš kaimų, 
iš miestų miestelių savo atsto
vus į parlamentus, kongresus ir 
patys tampa išrinktais slaptu, 
lygiu, visuotinu balsavimu, ne
žiūrint ar darbininkas, pramo
nininkas ar koks, bi tik pasie
kei nustatytą amžių.

Tai tokia, trumpais žodžiais 
sakant, tikroji demokratija.

Ar Mes Turim Tokią 
Demokratiją?

Paimkim pavyzdžiais.
Rodos 1919 metais New Yor

ke buvo išrinkta darbo žmonių 
balsais 5 asmenys nuo Socialistų 
Partijos į valstijos Albany sei
melį. Ir kas atsitiko? Dar 
jiems neįsirengus į tarnystąjau 
rinkimų taryba išspyrė laukan. 
Tai jums demokratija! Kelios 
savaitės atgal Indiana valstijoj 
tokia pati rinkimų taryba išme
tė iš balsavinlų balotų Komunis
tų Partijos surašą, nežiūrint 
kad jis buvo paremtas net 58,- 
000 žmonių parašais.

Pietvakarinėse valstijose ne
grai darbininkai laike rinkimų 
visaip persekiojami, terorizuo
jami , ir tik labai mažas nuo
šimtis drąsuolių balsuoja. Vi
soj eilėj valstijų jau įnešta į 
seimelius biliai prieš Komunis
tų Partiją uždraust jai viešai 
gyvuot, tai yra ir dalyvaut ša
lies rinkimuose. Reiškia, ati
mama teisės rinkimuose daly
vaut didesniai daliai darbinin
kų. Ar čia yra demokratija?

Dar daugiau. Amerikoj siau
čia baisi bedarbė ir didžiausias 
šalyje krizis. Tuom tarpu veik 
nešelpiami tie bedarbiai, kurie 
jau po 2-3 metus bedarbių ei
lėse. Bedarbiai, neturėdami ką 
valgyt ir pastogės, pradėjo or
ganizuotis ir kovot už gyvybę. 
Čia valdančioji klasė šoko vi
su pasiutimu ant kovojančių 
bedarbių, ypatingai ant jų va
dų. Tik nesenai New Yorke už 
tokį veikimą bedarbių eilėse nu
teista moteris, Viola Jubach, 
dviejų mažų kūdikių motina, 5 
metams kalėjimam Vidurinėse 
valstijose Phil Frankfield, Anna 
Buitie, Don Benning nuteistos 
nuo 2 iki 4 metų. Kas visus ir 
sužymės, jų yra šimtai, tūkstan
čiai kenčiančių už demokratiją, 
o kur Tom Mooney, Billings,

McNamara, Angelo Herndon, 
Emil Gardos ir šimtai kitų po
litinių kalinių.

Dar verskime vieną buržua
zinės “demokratijos” istorijos 
lapą ir atrasim, kad kovo 7 d., 
1932, prie Fordo dirbtuvių be
darbių miniai susirinkus darbo 
gauti, vietoj darbo 4 jauni 
draugai darbininkai gavo šal
tus kapus nuo bestijiškos polici
jos kulkų. Gi vėliaus dar 3 mi
rė nuo žaizdų. 1934 perėjo vi
sa eilė streikų per visą šalį, 
kur žuvo net 52 streikieriai, vė
liaus mirė nuo žaizdų dar 6, tai 
viso turėsim 58. Streiko metu 
visur buvo karo stovis, žiau
riausiai slopinama streikai ga- 
zinėmis ir ašarinėmis bombomis 
bei buvo panaudota mašininės 
kanuolės ir kiti karo ginklai.

19 d. kovo New Yorke — 
Harlem—žiauri policija sudarė 
provokaciją, kur užmušė 3 žmo
nes. Paskutiniai įvykiai anglia
kasių streiko Wilkes-Barre, jau 
3 žmonės žuvo, virš 100 kalėji- 
muosna sugrūsta.

Ar Tikroji Demokratija 
Galima?

Kas tik rimčiau protauja, tai 
žino, kad kur valdo kapitalas ir. 
jis nustato žmonių mintį vie
nu ar kitu klausimu. O kadan
gi turtą šiandien valdo saujelė 
turčių, arba, aiškiau sakant, 
Ameriką valdo 10 nuošimčių ka
pitalistų, prieš 90 nuošimčių 
darbininkų, tai aišku kaip die
na, kad tie 10 nuoš. ir patvar
kymus daro del 90 nuoš., kurie 
turi pildyt nuo A iki Z. Kapi
talistams įstatymų nėra. Ar 
jūs galit nurodyti nors vieną 
milionierių, kuris būtų kalėji
me nors porą savaičių? Aiš
ku, kad nerasit. Morganas ne
moka “income tax” 300 milionų 
dolerių—jis liuosas. Melionas 30 
milionų—jis liuosas. Sam In- 
sull nusuko žmonių šimtus mi
lionų, jis taipgi liuosas nuo 
bausmės. Darbininkas, bado 
verčiamas, pasiima bonką pie
no ar bandelę duonos del ba
daujančios šeimos, tai baudžia
mas iki 10-15 metų kalėjimam 
Tai ve jums demokratija. Tik 
klasėms išnykus, tik turtą per
vedus į visos visuomenės ran
kas, t.y. prie komunizmo tvar
kos, bus pilniausia demokrati
ja. Dabartės gyvuoja tik bur
žuazinė “demokratija,”, tik tur
čiams prieš darbo žmones.

G. A. Jamison.

Atsakymas Reporteriui
“Laisves” 105 num. Pitts- 

burgho Ir Apielinkės žiniose. 
Reporteris labai apsilenkia su 
teisybe. Jis rašo, “kur tiktai 
Gataveckas maišosi tarpe ro- 
voliucijinių darbininkų, tai tik 
žalos padaro”, bet nepasako, 
kokia yra ta žala? Ve, kokią 
reporteris skaito Gatavecko 
žalą, ypatingai mažų namų 
draugijoj. Pirma, kuomet šios 
draugijos du bedarbius narius 
Gataveckas nuvežė į šios drau
gijos raštinę Pittsburgh, Pa., 
kad šiems nariams išreikalau
tų pilną pašalpą (nes jie ne
gavo tiek, kiek turėjo gauti), 
tai šios draugijos vyriausia 
viršininkė Miss. Balia Hearst

“Keli pikietai: Kol neturė- galima pasakyti. Pranešiu vė
site unijos kortų, lauk iš čion.” "
Kompanija Padavė Prašymą 

del “Injunction”

Šiandien kompanija padavė 
Common Pleas teisėjui Walter 
McMahon pranešimą del “in
junction”, kuriuom norima su
laužyti streiką. Unija pasiren
gus kovoti prieš.

Šiuos žodžius rašant, Ind.
Rayon Korp., gavo, laikiną 
“injunction” prieš streikierius. 
Uždraudime teleidžiama po 
du pikietus prie kiekvienų var
tų.

Ką unija į tai atsakys, ne-

liaus apie tolimesnę Ind. Ra
yon darbininkų kovą.

Extra!
Multigraph Darbininką 

Sustreikavo

Multigraph darbininkai iš
ėjo į streiką. Tarimasis ėjo 
nuo 14 d. geg., bet kompani
jai tęsiant pažadus, darbinin
kams išsisėmė kantrybė, čia 
darbininkai reikalauja algų 
pakėlimo, “seniority rights” ir 
unijos pripažinimo.

Penktas Puslapį
S 

juos atmetė-nepriėmė, pareikš- nau, kad visi nariai ir jį žino, 
dama, kad “tie nariai turėjo 
ateiti į susirinkimą ir užsire
gistruoti sykiu su kitais na
riais.” Kuomet jai buvo paaiš
kinta, kad šie nariai nesurado 
susirinkimo vietos (nes nelai
kė vienoj vietoj susirinkimus), 
tuomet B. H. atsakė, “jeigu jie 
nesurado susirinkimo vietos, 
tai jų nelaimė”. Nors susirinki
me nepadarė tokio nutarimo, 
kad nariai negali niekur kitur 
prie savo viršininkų kreiptis su 
savo reikalais, kaip tiktai lo
kalo susirinkime, kur ir pati 
B. H. lokalo susirinkimuose 
dalyvavo, šie du nariai turėjo 
už gatvekarį bereikalingai už
simokėti ir važiuoti namo nie
ko nelaimėję. Tuomet šie du 
nariai jau daugiau 
mą neatėjo, o kiti 
piktino tokiu šios 
pasielgimu ir metė
Dabar tos viršininkės draugai 
mėgina ją teisinti, kad būk ji 
neturėjus “laiko” eiti su tais 
nariais į pašelpos įstaigą, bet 
ji turėjo laiko eiti su tais na
riais, kurie buvo lokalo susi
rinkime, tai kodėl ji negalėjo 
sykiu su visais nueiti?

Antras, tuoj po šio įvykio, į 
sekantį susirinkimą B. Hearst 
atsinešė surašą tų narių, ku
rios ir kurie turi būti renkami 
į lokalo višininkus, paaiškin
dama, kad kaunte (County) 
komitetas geriau žinąs, kas tu
ri būti į lokalo viršininkus ren
kama, negu lokalo visi eiliniai 
nariai. Kuomet aš pasiprašęs 
balsą pareiškiau, kad lokalo 
eiliniai nariai turi tiesas turėti 
kokius narius jie nori viršinin
kais rinkti, o kokius ne, nes 
ant lokalo eilinių narių neturi 
būti kauntės viršininkų dikta
tūra užkarta, man tuoj balsą 
sulaikė, ir tuomet B. H. pasa
kė smarkią prakalbą už savo 
surašą ir tuoj buvo įnešta, pa
remta ir nubalsuota “taip” ne 
slaptu nei rankų pakėlimu 
(mat jau buvo mašina iškahio 
užtaisyta).

Tuoj po šito susirinkimo na
riai pradėjo trauktis iš šios 
draugijos.

Tame pačiame susirinkime 
B. Hearst ėmė mane kaltinti, 
kam aš tuos du bedarbius na
rius nuvežiau pas ją į raštinę, 
ir taipgi man primetė, kad ma
ne niekas nerinko į lokalo 
raštininkus. Aš jai paaiški-

kad lokalo rašt. susirgo ir nie
kas to darbo nepaėmė, tai 
man jis reikėjo paimti tol, kol 
bus išrinkta lokalo raštininkas. 
Darbininkai turi visur vesti 
kovą už laisvę, ypatingai eili
niai nariai veda griežtą kovą 
už savo tiesas visose darbo: 
unijose prieš biurokratizmą ir 
jų diktatūrą, todėl ir aš, ne
sutikdamas su kauntės virŠi- 
kų užkartą diktatūrą ant eili
nių narių sprando, pasitrau
kiau iš šios organizacijos, be 
jokių jai nesmagumų, ir jokios 
žalos jai nesu padaręs. Gal 
reporteris skaito tą žala, kuo
met aš šioje organizacijoj bu
vau, tai prirašiau daug narių.

Toliau reporteris rašo, kad 
aš Tarptautiniui Darbininkų 
Apsigynimui padaręs daug ne
smagumo, esu apšauktas bal
tuoju šovinistu, ir buvau pa
kviestas į T.D.A. ir perspėtas, 
bet visai su tuo nesiskaitęs. 
Nieko panašaus nebuvo, ir iŠ 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo negavau jokio pakvie
timo ir perspėjimo. Jeigu aš 
būčiau pakviestas ir nesiskai
tęs su perspėjimais, tai būčiau 
buvęs išmestas iš T.D.A. Tai 
reporteris labai gerai žino, 
kad nieko tokio panašaus ne
buvo ir nėra, bet jis vistiek be
gėdiškai meluoja ir tiek.

Taipgi jis rašo, kad aš bu 
vau porą sykių kviestas į Kom
partijos raštinę, ir visai nepa
sirodęs. Aš jokio pakvietimo 
iš Kompartijos raštinės neesu 
gavęs, ir nieko nežinojau, iki 
šiam laikui, kol reporteris pa
leido šitą bjaurų šmeižtą ant 
manęs per “Laisvę”. Ką gi 
Kompartija turi bendro su ne- 
partijos nariais? Kas link to 
revoliucionieriaus ir komunis
to, tai niekam nesigjzriau, kad 
aš esu komunistas ir nesigiriu, 
tik be reikalo reporteris to 
revoliucijinio darbininko 1 
komunisto vardo pavydi.

J. Gataveckas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ežero Lukštui. — Eilė

raščius gavome, prie progos 
peržiūrėsime ir, jei tiks, su 
naudosim.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j 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. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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|new yorko ir ąpielinkes žinios
Vajus Už Unionizavimą Šalpos Darbų

David Cassidy, šalpos Dar
bų Organizacijų Komiteto Di
džiajame New Yorke sekreto
rius, paskelbė, kad komitetas 
dės visas pastangas nugalėti 
naują mizerną Roosevelto val
džios mokestį šalpos darbuose 
ir kad vienintelis būdas tą at
siekti yra unionizavimas šal
pos darbų.

Komitetas nurodo, kad 100,- 
000 dabar samdomų šalpos 
darbininkų smarkiai nukentės 
nuo naujos algų skalės. Dar
bininkai dabar gaunantieji $4 
į dieną už 12 ar 13 dienų į 
mėnesį, sulig naujos skalės tu
rės dirbti nuo 130 iki 160 va
landų į mėnesį už mažiau, ne
gu $3 į dieną. Lavinti darbi
ninkai, dabar gaunantieji^ $60 ! ~jus j Klugman šapon, 20 W. 
už 40 iki 50 valandų į mėnesį 57^ gį^ur independent In- 
gaus daugiausia $85 už lo0 [ teunational Fu r Workers įn
iki 160 valandų į mėnesį. Pro
fesionalams ir technikams nau
ja skalė reiškia nukirtimą po niet7s"joe" Weiss ’ (Turk) (ne 
•oka jlaisvietis), buvęs delegatu To-

P^aaaironto konvencijon, areštuotas 
kad jis j pereitą ketvirtadienį už puo

limą peiliu kailiasiuvių.
1 Industrinė Unija paskelbė

tų darbininkų organizacijų. 
Protestus reikia siųsti tiesiog į 
Baltąjį Namą. Iš New Yorko 
tikimasi pasiųsti milioną tokių 
protestų.

Kailiasiuvią Vajus 
Už Vieną Uniją

Socialistų Partijos “Old 
Guard” ir grupė Lovestono pa
sekėjų, išmestų iš Komunistų 
Partijos kaipo cįlarbininkų 
priešai, stengiasi visaip kliudy
ti sudarymui vienos unijos kai- 
liasiuvių industrijoj.

Mike Intrator, lovestonietis 
ir A of L New Yorko Joint 
Council biznio agentas, penk- 

•tadienį bandė atvesti streiklau-

iternational Fur Workers In
dustrinė Unija veda streiką už 
unijines algas. Kitas lovesto-

$2.50 iki $7.50 į savaitę.
Paskelbdamas savo 

komitetas pareiškė, 
tikisi aktyvės paramos iš Cen
trales Amatų ir Darbo Tary-| 
bos ir kitų darbų unijų, n(>-|streiką dešimtyje šapų ir vie- 
rinčių kovoti už sekamus rei
kalavimus :

. Unijines algas visuose šal- 
darbuose.

2. Trijų dienų minimumo 
savaitę su unijinėmis algomis 
lavintiems darbininkams.

3. $5 į dieną ir 4 dienų sa- 
vaitės su $80 minimum į mėne
si paprastiems darbininkams.

Komitetas, įmatydamas rei
kalą vienybės visų darbininkų 
spėkų šioj kovoj, užgyrė Be
darbių Tarybų šaukiamą kon
ferenciją 8 birželio, Irving 
Plaza, šalpos darbai ir uniji
nės algos visuose šalpos pro-1 balsuoti, o pirmininkas, Luc- 
jektuose bus vienu iš svarbiau- ehi, išbėgo iš mitingo su “skau- 
sių punktų konferencijos die-1 dama galva”. Beje, vieton 
notvarkyje. lovos, jis vėliau atsidūrė In-

Komitetas taip pat pradėjo dustrial Unijos 3-čio 
masinio protesto kampaniją mitinge Brooklyno Labor Ly- 
rezoliucijomis, laiškais, tele- ceum, kur buvo 
gramom nuo visų šalpos ir ki- konvencijos raportas. Jo “galvo- 

skaudis” pablogėjo, kada na
riai pradėjo jį baubti ir atidė
jo konvencijos raporto svars
tymą vienai savaitei, įsakyda
mi International Unijos virši
ninkams, bėgiu savaitės, pri
imti Industrinės Unijos vieny
bės pasiūlymus arba jie visi 
paliaus mokėję duokles.

Lokalo mitinge kalbėjo Sam 
Burt, nuo Industrinės Unijos.

noj, Morgan Fur Co., išreika
lavo atmokėti, darbininkams 
$300 nedamokėtų algų. ?

Darbininkai Sutton šapos, 
kontroliuojamos per Interna
tional uniją, atsisakė mokėti 
duokles biznio agentui Harris 
iki bus įsteigta viena unija.

Rand School kambariuose 
Joint Council turėjo mitingą, 
kur bandė užimti vietas nau
jai išrinkti viršininkai. Tačiau 
nariai užprotestavo, reikalau
dami tuojautinės vienybės su 
Industrine Unija. Bijodami 
pralaimėti, viršininkai neleido

Lokalo

svarstomas

ATLETĮJ DIENA
PIKNIKAS

Rengia Lietuvių Atletų Kliubas
CLINTON PARK

Betts ir Mlaspeth Avės., Maspeth N.Y.
Grieš Du Benai

Bob Barret and his Royal Knights
Anton Griss and his Hi-De-Hi Boys Jjs nurodė tos Unijos pastan- 

Jvyks Subatoj . ^as SUeiti į vieną uniją ir kaip
8 d. Birželio (June), 1935 [International Unijos konvenci- 

Bus duodamos dovanos už atletiš- Ja» kuri buvo pripildyta vir
tais pasižymėjimus. Speciales dova- šininkais, tikslu sulaikyti vie
nos kliubams, laimėjusiems virvės _ , • , . _ , . . .,
traukime. Sidabrinis indas kliubut nyb<?’ įsteigė septynių komite
tams skaitlingiausiai pasirodys pik
nike.

Įžanga 40 centų asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos.
Šokiai prasidės 6:30 vai. vak.

tą, kad visokiais manevrais 
atitolintų vienybės klausimą. 
Burt kalbą 3-čio Lokalo nariai 
pasitiko gausiu plojimu ir svei-

Šis vaizdas yra iš veikalo j 
“CHAPAYEV.” Viso pasaulio 
giriamas Sovietų kalbinis ju- 
dis bus rodomas Brooklyne, 
Manhattan Theatre, 1059 
Manhattan Avė.

Bus rodoma šią savai
tę antradienį, geguž.-May 28,

trečiadienį, geguž.-May 29, 
ketvirtadienį, geg.-May 30. Į- 
žanga 25c asmeniui. Nusipirki
te bilietus “Laisvės” ofise ir 
būtinai pamatykite tą nepa
prastai gražų ir įspūdingą vei- 

[kalą.

kinimais. Reiškia, eiliniai na-iĮvyks antradienio vakarą, 
riai pasiryžę padaryti galą re- 7 :30, viešbutyj Brevoort, New 
akcinių vadų unijų skaldymo York. Garbės svečiais ir kal- 
politikai.

Reikia Masinio Veikimo 
Herndon Gynimui

Tuojau, kaip tik J. V. Aug- 
ščiausias Teismas nusprendė 
palaikyti barbarišką Georgia 
teismo nuosprendį pasiųsti 
Angelo Herndon 18-kai metų 
į “chain gang” už vadovavi-i 
mą bedarbių kovoje už pašal
pą, taip greit 
Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas paskelbė masinio 
protesto kampaniją, reikalau
jant perklausinėjimo bylos J. 
V. Augščiausiam Teisme.

Pagaminta tūkstančiai nau
jų protesto atviručių, adresuo
tų J. V. Augščiausiam Teis
mui, laukia darbuotojų, kurie 
jas paskleistų po mases. At
spausdinta 10,000 lipdomų at
sišaukimų (stickers). Masinės 
organizacijos šaukiamos į 
TDA raštinę tuojau pasiimti 
šią medžiagą. Taipgi šiandien 
jau bus gatava nauja Herndon 
brošiuraitė, kuri parsiduos po 
1 centą.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo kuopos po visą mies
tą rengia masinius mitingus, 
kur priimamos protesto rezo
liucijos bei telegramos ir siun
čiamos J. 
Teismui, 
yra didis 
negrų darbininkų lanko mitin
gus.

Stoka finansų neapsakomai 
trukdo vedimui kampanijos. 
Visos organizacijos prašomos 
su padvigubinta energija dar
buotis išpildymui savo kvotos 
del Scottsboro-Herndon apelia
cijos fondo. Aukas skubiai 
siųskite New Yorko Distriktui 
sekamu antrašu: I. Labor De
fense N. Y. District, 22 E. 17th 
St., New York, N. Y.

madienį ligonis išvežtas į 
Kings County ligoninę.

Drg. Grybas yra nariu A.
C. W. of A. unijos 54 lokalo, 
priguli prie A.L.D.L.D. 1 kp., 
prie T.D.A. 17 kuopos ir L.
D. S. pirmos kuopos. Organi
zacijose, kur jis priguli, yra. 
veiklus narys. Pastaruoju lai
ku puikiai darbavosi platini
me literatūros. Jo liga 
nuostoliu darbininkiškam 
dėjimui.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

° Stiliumi
417 Lorimer Street 
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.yra
ju-

bėtojais bus visa eilė žymių 
žmonių.

Mėsos Pirkėjų Streikas
Mėsos streikas, skelbtas 22 

gegužės, tūlose vietose Brook
lyne ir Bronx nusitęsė daug 

; ilgiau. Pranešama, kad penk
tadienį, trečią dieną streiko, 
mėsos pirkimas žymiai suma- 
žėjęs. Streikas vedamas reika-

Nęw Yorko !laujant numušti po 10 centų Valandos: 11 ryto iki 2 
svarui. Smūgis taikomas ne pjet jr nuo 6 iki 11 vai. vaka- 
mažiukams mėsininkams, bet 
stambiom mėsos pakavimo bei 
pardavimo įstaigoms. Mažieji 
mėsininkai veikia bendrai su 
Moterų Tarybomis ir Komite
tu Kovai Prieš Augštas Pra
gyvenimo Kainas. Tačiaus re- 
miantieji mėsos trustus mažie
ji krautuvninkai taipgi pikie- 
tuojami. Bet nedaug tokių ra
dosi.

Visos mėsinyčios tapo užda
rytos 161st St. tarp Southern 
Boulevard ir Prospect Ave., 
Bronx. ,

Brownsvillej didžiuma krau
tuvių uždarytos. Brighton 
Beach visos krautuvės, apart 
trijų,- uždarytos. Tikimasi, kad 
8 birželio, kuomet bus nacio- 
nalis mėsos streikas, šio mies
to pirkėjai ir mažieji mėsinin
kai 100% dalyvaus streike. 

Ketvirtadienio vakarą komi
tetas pasiuntė grupę delegatų 
į Rand School buvusią kon
ferenciją prieš augštas pragy
venimo kainas, kad pasiūlyti 
veikti bendrai su socialistais iš
kovojimui pigesnio pragyveni
mo. Mrs. Harris, komiteto na
rei, davė 5 minutas pakalbėt.

Po to, Mrs. E. Friedman, 
“Old Guard” socialiste ir kon
ferencijos vadovė, pasiūlė, kad 
komitetas išeitų ir nedaleido 
diskusijų del pasiūlyto bendro 
veikimo, nors eilinių narių sen
timentas buvo už bendrą vei
kimą.

Bedarbių Tarybos padeda 
tame darbe. Williamsburgo B 
T nariai pikietavo skerdyklą 
prie Johnson ir White Sts. Mo
terys su vaikų vežimėliais pa
radavo prie didžiųjų mėsos 
krautuvių.

Pirkėjų ir mažų krautuvnin- 
kų delegacija, vadovaujama 
Rožės Nelson, Moterų Tarybos 
vadovės, ir Saros Licht, komi
teto sekretorės, eis pas mėsos 
pakavimo kompanijų viršinin
kus, su reikalavimu nupiginti 
mėsą.
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V. Augščiausiam 
Ypatingai Harleme 
sujudimas, masės

Policijos Teroras Prieš 
Streikierius

Aerovox Wireless Corp., 70 
Washington St., Brooklyne, 
darbininkai streikuoja jau dvi 
savaitės. Iš 500 darbininkų 
streike randasi 450. Visa ši 
apielinkė privaryta gengsterių, 
policijos ir ginkluotų mušeikų, 
kad subrukti atgal darban 
streikierius, kuriais didžiumo
je yra jaunos merginos.

Bėgiu dviejų dienų areštuo
ta 70 streikierių, tame skai
čiuje ir streiko vadas Charles 
Rivers. Mušimas streikierių 
tapo kasdieniniu įvykiu. Du 
streikierių, sykiu streiko komi
teto pirmininkas Meyer Gold
stein tapo sumušti pereitą ket
virtadienį. Virš 100 viešos ir 
slaptos’ policijos saugo streik
laužius. Streikieriams pavyko 
atkalbinti busų, trokų ir taxi 
vežikus nuo vežimo streiklau
žių. Jauni komunistai ir kiti 
apielinkės darbininkai gelbsti 
pikiete.

Streikieriai reikalauja" su
grąžinimo darban 6 darbinin
kų, pravarytų už unijinį vei
kimą;'40c. į valandą mažiau
sios algos; 20% pakėlimo gau
nantiems iki 75 c., ir 15% 
gaunantiems 75c. į valandą; 
taipgi įvedimo sanitarinių są
lygų ir pripažinimo Radio ir 
Metalo Darbininkų Industrinės 
Unijos Lokalo 6, kuris vado
vauja streikui.

Sovietų Konsulo Pasilikimui
Amerikos - Rusijos Institu

tas Kultūriniams Ryšiams su 
Sovietų Sąjunga, bendrai su 
Amerikos - Rusijos Vaizbos 
Butu, ruošia pietus pagerbimui 
sugrįžtančio Sovietų Sąjungos 
generalio konsulo ir jo žmo
nos Leonid M. Tolokonsky.

Jasiukyniutės Piešiniu 
Paroda

Natalie Jasiukyniutė turi sa
vo piešinių parodą Irvin vieš
butyje, 308 West 30th St.,I * ’New Yorke. Paroda prasidėjo 
25 gegužės, baigsis 2 birželio.

! po

ro. Išstatyta 20 piešinių.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Mirė Pranas Plaskelis, 60 m. 

amžiaus, ponios Matusevičie- 
nės tėvas, 355 South 4th St.> 
mirė gegužės 25 d., Kings Co
unty ligoninėje. Kūnas pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioje. Bus palaidotas 
gegužės 29 d. šv. Jono kapi
nėse. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi graborius P. Ballas 
(Bieliauskas).

60 
ge-

Elzbieta Mulvinskienė, 
metų, 62 Penn St., mirė 
gūžės 24 d. Laidos gegužės 
28 d. Kalvarijos kapinėse. Lai
dotuvių apeigom rūpinasi gra
borius J. Garšva.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šiuomi pranešam jog Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas rengia 
pikniką, kuris įvyks 21-mą dieną 
liepos, 1935, Klaščiaus Parke. Todėl 
prašom kad kitos draugijos nieko ne
rengti} tą dieną.

Kom.
(123-125)

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1870 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

IIQIIIOIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIGIIIQIIIDIIIQIIIQIII

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

Serga Draugas K. Grybas
Sunkiai serga draugas K. 

Grybas, gyvenantis 794 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., dirbantis 
adatos industrijoje.

Pereitą antradienį, 21 d. 
gegužės, d. K. Grybas pradėjo 
slogom sirguliuoti. Slogos ėjo. 
blogyn. Į pabaigą savaitės 
pradėjo tinti jam veidas ir. 
galva. Daktarų patarimu, sek-

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—-FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

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

Juozas Levanda
(LEVANDA USKAS)

GRABORIUS
? Patarnauju visiems be skirtu-
? mo. Parsamdau automobilius
5 kiekvienam reikale. Kainos
s žemos.
> Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ.
5 Brooklyn. N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

Notary Public Tel. STagg 2-5043

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

plaukus ar veidą. -
1OO Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas 'bus "užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

| PAUL GUSTAS J 
§ LIETUVIS GRABORIUS |

2 Senai dirbąs graborystės pro- &
3 fesijoje ir Brooklyn© apielin- g
2 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
S balsamavimu ir palaidojimu c 
5 mirusių. &

| Veltui Chapel Šermenim | 
» Parsamdo automobilius Serme- g 
B nims, vestuvėms, krikštynoms S 
2 ir kitokioms parems g
g Saukite dieną ar nakt|

| 423 Metropolitan Avė. s
g Brooklyn, N. Y. į

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu 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.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 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 ir 
Žarnų Lig os* 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų

jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai^ 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 41h Are. ir Irving PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




