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KRISLAI
NRA?

Kai kuriems darbininkams 
* NRA buvo truputį pakėlus al

gas. Tūli jų todėl gailisi, kad 
, Jungtinių Valstijų Augščiau- 

sias Teismas dabar panaikino 
“mėlynojo vanago” viešpatavi
mą. Bet geriau įsižiūrėjus ir 
'tie darbininkai galėtų pama
tyt, kaip NRA juos prigaudi- 
nėjo. Nes jeigu keletas nuo
šimčių buvo pridėta jiems al
gos, tai NRA pabrangino gy
venimo reikmenas 16 nuošim
čių. Tuo būdu pablogino dar
bininkams būklę bent 8 nuo
šimčiais apskritai.

NRA buvo galingiausia di
džiųjų kapitalistų talkininkė 
streikams laužyti. Tą skau
džiai patyrė audėjai, laivakro- 
viai, automobilių darbininkai 
ir kt.

Po NRA sparnu kompaniš- 
kos unijėlės tapo išaugintos 
100 nuošimčių prieš darbinin
kų unijas.

Blogindama darbininkams ir 
smulkiems biznieriams gyveni
mą, NRA tarnavo kaipo maši
na stambiajam kapitalui kuop- 
tis didesnius pelnus.

Pagal pranešimą D. E. Rich- 
bergo, vyriausio NRA advoka
to, 402 svarbiausios korpora
cijos per pirmą pusmetį 1934 
metų gavo virš 600 nuošimčių 
daugiau pelno, negu per tą 
■vatį pusmetį 1933 metais.

» NRA buvo įsteigta pagal 
planus didžiausių kapitalistų, 
susimetusių į Jungtinių Valsti
jų Prekybos Rūmą, į Visos 
Šalies Fabrikantų Sąjungą ir 
į Amerikos Bankininkų Sąjun
gą. Tie patys būtent išnaudok 
tojų sąryšiai dabar po dviejų 
metų ir padiktavo Augščiau
siam Teismui panaikinti NRA, 
kaipo “priešingą” Amerikos

*
Kol monopalistiniam kapita

lui NRA buvo reikalinga at
griebti sau pelnus darbininkų 
lėšomis, tol ji nebuvo priešin
ga konstitucijai. Bet si NRA. 
pagelba tuo laiku did’/ji ka
pitalistai taip sudrūtėjo, kad 
jie dabar tikisi galėsią dar 
gryniau engti darbininkus be 
NRA kišimosi. Tai todėl jie ir 
padiktavo Augščiausiam Teis
mui panaikinti NRA kaipo 
“nesutinkančią” su Jungtinių 
Valstijų konstitucija.

Pirmiau buvęs NRA galva 
generolas Hugh Johnson užva
kar rašė N. Y. World-Tele- 
grame: ' <
K “Aš neabejoju, kad už 24 
valandų mes jau matysime, 
kaip savanaudiškai mušama 
žemyn kainos, ilginama darbo 
valandos, kapojama darbinin
kų algos ir daugiau jų paleidi- 
nėjama iš darbo.”

Bet NRA ir produktų kai
nas brangino ir kur tik pajėgė 
taip pat blogino darbininkams 
sąlygas. Juk tai pagal NRA 
galvų sumanymą yra paskir
ta po $19 algos bedarbiam per 
mėnesį pašalpiniuose valdžios 
darbuose.

Kaip su NRA, taip ir be jos, 
vienintelis darbininkam būk- 

apačios organizuotis ir kovJli.

Iš Kur Tas Žibalo Kompanijų 
“Gerumas” Darbininkams?
Standard Oil Kompanija 

New Jersey ir Tide Water 
Oil Komp. nuo birželio 1 d. 
žada pakelti 5 nuošimčiais 
ąlgas savo darbininkams. 
N. J. Standard Oil fabri
kuose dirba 47,000 darbinin
kų. Veikiausia samdytojai 
bijo streikų. Nes kitaip jie 
nekeltų darbo mokesnio.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdieą, Apart 
Sekmadienių

Franci jos Biznieriai 
Kaupiasi Sau Auksą, 
Krinkant Bumaškom

PARYŽIUS. — Biznieriai 
apgulė Francijos Banką, 
kad savo popierinius pini
gus iškeist Aauksu. Kai vie
nas neturi 216,000 frankų 
pinigų nupirkt aukso plytu- 
kę, tai susideda keliese, 
bendrai perka ir paskui pa
sidalina auksą. Nors val
džia pakėlė nuo 5 iki 7 nuo
šimčių primokėjimą už iš
keitimą, bet tas biznierių 
neatšalina nuo aukso reika
lavimo už smunkančias bu- 
maškas.

Tuo būdu kasdien ištrau
kiama iš Francijos Banko 
30 iki 40 milionų frankų 
vertės aukso. Frankas dabar 
skaitosi apie puspenkto 
amerikoniško cento. Gręsia 
Francijos finansams krizis 
panašus į frankų nupuolimą 
1926 metais. Ministeris pir
mininkas Flandin reikalau
ja, kad seimas duotų jam 
beveik neribotą valią tvar
kyti pinigų dalyką.

White Motors Streikas 
Dalinai Laimėtas

CLEVELAND, Ohio. — 
2,000 White Motors Kompa
nijos darbininkų streikas 
buvo baigtas gegužes 28 d. 
Jis darbininkų dalinai lai
mėtas. Senesniems darbi
ninkams pripažinta pirme
nybė (seniority) pasilaikyt 
darbuose. Pridėta visiems 
darbininkams algos ir pri
pažinta unija.

Streikas tęsėsi savaitę lai
ko. šio fabriko unijos vir
šininkai yra eiliniai nariai. 
“Streikas buvo pavyzdin
giausias,” kaip sako net 
darbininkų priešai.

J. M-ka.

tr i •. v Ui ('ninkystei, nukėlė angliaka- NllkritO KarO Lėktuvas^ .šių streiką iš š. m. balan-
Žuvo Keturi Žmonės fiarm po snra “Ln?

Bedarant manevrus bom- 
biniams karo lakstytuvams, 
ties Sequoia National Par
ku, Californijoj/nukrito di
delis valdžios bombininkas 
ir užsimušė jo oficierius E. 
W. Root, paprastas kariškis 
lakūnas G. F. Porer ir du su 
jais buvę darytojai garsinių 
judamųjų paveikslų. Laks- 
tytuvas turėjo keturis para
šiutus, bet jame buvusieji 
žmonės nepaspėjo su tais 
parašiutais iššokti ir išsi
gelbėti. Sakoma, kad del ko
kios tai priežasties eksplo- 
davo gazolinas.

Del Dalios Pasikorė
Palipšė, Debeikių valse, ūki

ninkas N. K. išvažiavo į Anyk
ščius ir savo laiku negrįžo. 
Šeima pajieškojusi atrado ar
timuose krūmuose pasikorusį. 
Manoma, kad korėsi iš susi
jaudinimo, nes prieš tai gin
čijosi su broliais del tėvo pa
likimo.

Paveikslas vaizduoja, kaip masiniai Smetona grūda į kalėjimus Lietuvos komunis
tus ir kitus kovingus darbininkus.

A. D. FEDERACIJOS VADAI TAIPGI 
GRŪMOJA STREIKAIS PRIEŠ DARBO

SĄLYGŲ BLOGINIMĄ, ŽLUGUS NRA
WASHINGTON. — Ame

rikos Darbo Federacijos 
vadai ketina šaukti ‘ 'strei
kus, jeigu dabar, Augščiau- 
siam Teismui panaikinus 
NRA, kompanijos vėl pra
dės kapoti darbininkams al
gas ir ilginti darbo valan
das. Taip smarkauja Th. F. 
MacMahon, Jungtinės Audė
jų Unijos prezidentas, ku
ris pernai su NRA pagelba 
atšaukė ir sulaužė visuotiną 
jų streiką. 

J

Prieš numatomus dar di
desnius bloginimus mainie- 
riam sąlygų John. L. Lewis, 
prezidentas Jungtinės Mai- 
nierių Unijos, irgi grąsina 
skelbti streiką. Bet jis, veik
damas su NRA politikieriais 
ir pasiduodamas jų tarpi

mui, juo labiau pasidrąsinę 
kasyklų savininkų atstovai 
Washingtone nutraukė de
rybas su unijos vadais, at
mesdami jų reikalavimus.

Mezgėjų Unijos preziden
tas Emil Rieve taip pat 
grūmoja streiku prieš nau
jus bloginimus sąlygų-savo 
unijos nariams; bet ir jis 
pirmiau NRA globoje par
davinėjo streikus.

Gailėdamiesi NRA, šie ir 
kiti to plauko vadai, 
“gindami” darbininkų tei
ses, tačiaus, remia 
Wagnerio bilių, kuris rei
kalauja, kad valdžia kištų
si į ginčus tarp darbininkų 
ir samdytojų ir faktinai slo
pintų visokius streikus.
Kapitalistai ir Rooseveltas 

Mulkina Darbininkus
Jungtinių Valstijų Pre

kybos Rūmas ir Visos Ša
lies Sąj. Fab., bijodami nau
jos streikų bangos, ramina 

neva

sen

darbininkus, kad šie samdy
tojai ir toliau “laikysis” to
kių algų ir darbo valandų, 
kokias nustatė NRA.

Prezidentas R o o sevęltas 
ža^a stengtis kongrese per
varyti įstatymus, kuriais 
galima būtų išlaikyti tūlas 
NRA taisykles.

Bet kiekvienam turėtų 
būt suprantama, jog kapi
talistai darys vis didesnius 
užpuolimus ant darbininkų 
algų ir darbo sąlygų, ir Roo
se velto valdžia jiems tar
naus prieš darbininkus, kaip 
tarnavo kapitalui po NRA 
mėlynuoju paukščiu. Todėl 
darbininkai turi būt pasi
ruošę kovoms del savo būk
lės atlaikymo.

GYVENTOJAI DAUGĖJA 
SOVIETŲ ŠALYJ

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos vadovybė 
pradeda vajų už gyventojų 
padauginimą. Nurodo, jog 
Sovietų Sąjungoj yra vietos 
dar šimtams milionų žmo
nių.

Kapitalistiniuose kraštuo
se gimdymų skaičius mažė
ja, ypač krizio metu. Nuo 
1929 m. iki 1934 metų pa- 
baigos .Anglijoj gyventojų 
skaičius paaugo tik 850,000, 
Franci jo j—650,000 ir Vokie
tijoj—1,300,000. Per tuos 
pačius metus Sovietų Sąjun
goj, kur nėra krizio, gyven
tojų skaičius padidėjo 11,- 
500,000. Dabar Sovietų ša
lis turi 25 milionais dau
giau žmonių negu 10 metų 
atgal.

Jeruzalė. ~ Visame pa
saulyje iš žydų surinkta 
$20,000,000, už kuriuos su
pirkta 90,000 akrų žemės 
žydams Palestinoj. Ta .žeme 
uždrausta parduot kitatau
čiams.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Peticija nuo Amerikos 
Lietuvių Lietuvos Pre
zidentui A. Smetonai

Taipo pat Pasiūlymas Pirmajam Pasauliniam 
Lietuvių Kongresui Kaune \:

IŠVEŽA PILSUDSKIO 
MOTINOS LAVONĄ 

Iš LIETUVOS
Kaunas. — Lietuvos val

džia davė leidimą pasiunti
niams iš Lenkijos atkasti 
Pilsudskio motinos kūną, 
kuris buvo palaidotas Sar
gintuose, ir išgabent jį į 
Vilnių. Ten jos palaikai bus 
palaidoti katedroj; šalia 
motinos palaikų bus palai
dota ir Pilsudskio širdis.

Nukirto Motinai Galvą
Viktoras Survila, 31 m., Gir

kalnio valsčiuj, Zagriaužių 
kaime, nukirto kirviu savo mo
tinai Johanai galvą. Tos pa
čios dienos vakare V. Survila 
buvo sulaikytas miškelyj, esan
čiame netoli Girkalnio Rasei
nių apskrityj. Nusikaltėlis pri
sipažino įvykdęs šią šiurpią 
žmogžudystę iš keršto.

Tautiški Juodašimčiai Tebe- 
šėlsta prieš žydus

Geguž. 7 d. į žydo M. Litma- 
no krautuvę atėjo tūlas lietuvis 
patriotas. Išdaužė Litmanui lan
gą ir jį patį sumušė. Be to, tas
pats fanatikas Laisvės g. išdaužė, Ištisą dieną, policininkai ir 
dar vienam žydui prekybininkui 
langą. Policija, kad ir nenoro
mis, šį langų daužytoją suėmė.

Laisves gatvėj gyveną žydai 
iš nakties savo šuliny rado 
įmestų kiaulienos taukų gabalą.

samdyti kompanijos krimi-

Ir Turkai Švęs Sekmadienį
ANGORA. — Turkijoj, 

pagal Mahometo religiją, 
buvo iki šiol kas savaitė 
švenčiama penktadienis. Da
bar šalies seimas nutarė, 
kad savaitinė poilsio diena 
būtų sekmadienis vietoj 
penktadienio. Turkijos pre
zidentas Mustafa Kemal 
Ataturk pasistengė padaryt 
tą permainą, prisitaikyda
mas prie daugumos kitų ša
lių- _________

Tokio. — Septyni Japoni
jos karo orlaivyno oficie- 
riai išvažiavo į Vokietiją 
pasimokinti naujų pagerini
mų lėktuvams.

Darbininkiai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko r Į f <
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Amerikos Lietuvių Visuotino Suvažiavimo Šaukimo 
Komitetas išsiuntinėjo įvairiom lietuvių organizacijoms 
sekančio turinio peticiją, kur kreipiamasi į Lietuvos pre- . 
zidentą p. Antaną Smetoną del palengvinimų politiniam 
Lietuvos kaliniam, del jų paliuosavimo ir del pilietiškų 
laisvių suteikimo darbo žmonėms. Komitetas prašo ir 
ragina draugijas, kuopas, kliubus, chorus ir kitas orga
nizacijas, kad jų valdybos ir nariai rinktų lietuvių para
šus ant šių peticijų. Kiekvienas pasirašantis peticiją 
privalo padėti savo varda pavardę ir adresą. Peticijas 
su parašais reikia siųsti šiuo adresu: J. Siurba, 419 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

PETICIJA
Mes. žemiau pasirašiusieji šiaurės Amerikos Jungtinių 

Valstijų lietuviai, reikalaujame Lietuvos valdžios:
1. Tuoj aus pagerinti Lietuvos politinių kalinių maistų, 

anrūpinti juos geresnėmis patalnomis, suteikti daugiau 
laisvo pasivaikščiojimo ore, panaikint pabaudas, prašalin
ti iš kamerų provokatorius, leisti politkaliniams skaityti 
darbininkišką ir moksliška literatūrą, suteikti iiems pro
gos matytis su savo giminėmis ir bendrai įvykdyti politi
niu kalinių kolektyvų reikalavimus.

2. Paliuosuoti visus revoliucinius Lietuvos politinius
kalinius. , , ' j 1

3. Suteikti pilietines laisves Lietuvos liaudžiai: spau
dom susirinkimu ir organizavimosi teises.

Mes siūlome ir Pirmajam Pasaulio Lietuvių Kongresui 
pasisakyti už tuos mūsų reikalavimus.

'"1-

Plieno Kornoraciios Policija ir Padaužos 
Pašovė 25 Darbininkus Cantone, Ohio

Streikuoja 4,500 Metalo Darbininkų; Rengiasi Kovon dar 
5,000; Kiti Darbininkai Talkininkauja; Barikados Gatvėse

i

a

CANTON. Ohio. — Poli
cija ir Republic Plieno Kor
poracijos gengsteriai pašo
vė dar keturis, apart vakar 
minėtu 20 streikierių ir pra
eiviu. kurie dabar randasi 
ligoninėje. Viena iš nauiai 
sužeistu yra Mary Reedie- 
nė. jauna moteris, kuri pra
eidama staptelėjo pasižiūrė
ti kovos tarp streiko pikietu ’ 
ir nolicijos-p’engsterių. Jai 
sušaudyta abidvi kojos.

Tuscarawas anskrityj. Gu- 
bern. M. L. Davev atsakė, 
kad, rodos, dar šerifai su po
licija galėtų apsidirbti su 
agitatoriais.

Barikadų Kova
Gatvėse, vedančiose i du 

augščiau minėtus fabrikus, 
streikieriai pasistatė bari- 

' kadas, iš už kuriu kovoja j 
su skebais. policininkais ir 
gengsteriais. •

L. A. Morris, eilinių narių ' 
(komiteto pirmininkas, sako,

streikuos ir Stark Rol-’ 
(ling Mills fabriko darbiniu. > 
kai iš pritarimo dabartie; $ 
niams streikieriams. Pikie* ; 
tininkam talkon eina » auto;■ • 
busų šoferiai, duonos išve- ’ ’ 
žiotoiai ir kiti darbininkai.

Policija smarkiai sumušė ' 
Sweeney, vieną iš eilinių 
darbininkų komiteto vadų.

ir mėtė nuodingų dujų bom
bas į' susirenkančius strei- 
kierius Berger ir United 
Alloy fabriku, kurie pri
klauso Republic Plieno Kor
poracijai. Streikuoja 4,500 
metalo darbininkų, vadovy
bėje Geležies, Plieno ir Ci
nos Darbininkų ' Sąjungos 
(unijos).

Streiko klausimą balsuo
ja 5,000 darbininkų Timken 
“roller bearingų” kompani
jos.
šaukiasi Milicijos prieš Kai

riuosius Darbininkus
Bosai kaltina komunistus, 

kaipo darbininkų “kurstyto
jus.” Šerifas Abe Laird rei
kalauja, kad valstijos guber
natorius atsiųstų miliciją, 
nes, girdi, kitaip “radikalai 
sukurstys” streikan ir 1,200 
molio produktų darbininkų žėmis žiauriai išblaškė.

g

■
i

Aiighi Darbininkų Išstojimas 
Prieš Karališkus Parazitus

%

GLASGOW. — Anglijos 
karalaičiui Jurgiui su pačia 
b e n a r o duojant gatvėmis, 
darbininkai sukėlė prieš 
juos demonstraciią, šaukda
mi: “Šalin karaliją!” ir iš
kėlė raudonas vėliavas. Po
licija suėmė penkis jaunus 
demonstrantus. Kitus buo-

a
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Darbininkai, į Gatves prieš Karą!
Šiandien yra 30 diena gegužės—Jau

nųjų Darbininkų Diena kovai prieš karą, 
už jaunimo reikalus. Bet iš kitos pusės, 
darbo klasės priešai ją naudoja savo tiks
lams. Šiandien viešpataujanti klasė, im
perialistai, visi karo ruošėjai lankysis 
ant “Nežinomo” kareivio kapo su paro
domis, uždės gėlių vainikus! Kodėl? 
Kam? Kokiu tikslu? Vienatiniu tikslu, 
kad apgavus darbininkus, paveikus į jau
smus tų motinų, brolių, seserų ir giminių, 
mus tų motinų, brolių, seserų ir giminių, 
kurių apie 200,000 jaunų vyrų rado mir
tį pereitame imperialistiniame kare! Im
perialistai daro tuos paradus, puošia 
kvietkomis tam, kad parodžius, kaip jie 
“rūpinasi” žuvusiais kareiviais. Jie sa
ko garsias, išpuoštas grąžomis frazėmis 
prakalbas.

Bet jie slepia tą, už ką tie jauni vyrai 
Francijoje dėjo galvas. Jie jaunuoliams 
įkalbinėja, kad karas, armijoje tarnavi
mas, tai buvo kaip ir kokis piknikas. Jie 
gudriai paslepia tą, kad pereito karo me
tu vien nuo visokiu ligų mirė 62,670 Am
erikos kareivių; 965 kareiviai patys nu
sižudė, nepakeldami to baisaus vargo; 
318 kareivių buvo sušaudyti per pačius 
Amerikos imperialistus. Prie šių skaitli
nių dar nėra prjskaitytą žuvę kareiviai 
kare prieš Sovietų Rusiją ir Amerikos 
karo laivyno žuvusieji, kur žvėriškiau
siu papročiu viešpatavo marinų būriai 
prieš jūreivius. Franci jos karo laukuo
se ^sudėjo* galvas 56;000 • jaunų1 v.yrų už 

r impenalistu- reikalus. ^Td^'b^VO 182,674 
sužeista, užnuodinta gazais,-daugelis jų 
mirė prie didžiausių kančių, tūkstančiai 
parnešė savo kaulus atgal į Jungtines 
Valstijas, kur neturėdami sveikatos, 
greitai persiskyrė su pasauliu.

Pereito karo metu Amerikos imperia
listai buvo mobilizavę virš 3,000,000 vy
rų į armiją. Jiems buvo žadėta mokėti 
bonus. Dabartinio krizio metu patys po
nai iš Washington© pripažįsta, kad virš 
500,000 buvusių kareivių yra bado padė
jime ir maitinasi iš Raudonojo Kryžiaus 
ir kitų labdaringų įstaigų. Washingto- 

- HO ponai atsisako kareiviams išmokėti 
bonus, kuriuos jiems prižadėjo, kuriuos 
turi išmokėti. Kada buvę kareiviai nu- 

t vyko į Washingtoną reikalauti bonų, tai 
ant jų buvo užleista policija ir reguliarė 
armija, daužė, mušė, kardais kapojo, dur- 

,/f tuvais badė ir šaudė į buvusius karei
vius, kaip kokius didžiausius priešus! 
Keli žmonės buvo ant vietos užmušti, de- 
sėtkai sužeistų. Kaip koki “nenaudėliai” 
išgrūsti iš Washingtono. Jų logeriai, bū
dos, automobiliai—sudeginta. Šitaip pa
vaišino gyvuosius pereito karo vetera
nus Washingtono ponai.

Šiandien imperialistai ir visi darbinin
kų priešai, naujo karo organizatoriai ne
primins darbininkams tą. Šiandien jie 
čiulbės lakštingalų balsais už armiją, tė
vynę,; didesnį apsiginklavimą.

Tik kovingi darbininkai, darbininkų 
klasės pirmosios eilės išeina su tiesa, su 
teisybės obalsiais į gatves. Jaunųjų Ko
munistų Lyga ir Komunistų Partija šau
kia visus darbininkus į gatves demonst
ruoti prieš karą ir fašizmą. Keli metai 
atgal minimos revoliucinės darbininkų 
organizacijos paskelbė 30 dieną gegužės 
Jaunųjų Darbininkų Diena.

Kodėl tas padaryta? Todėl, kad karas 
pirmiausiai gula ant darbininkiško jau
nimo pečių. Darbininkų priešai tą dieną 
naudoja del didesnio prisirengimo prie
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Montello, Mass
Antradienio ryte, gegužės 

28 d., 1935, mirė “Laisvės” 
skaitytojas S. Brunda. Pašar-

r?

karo. Darbininkai tą dieną turi išnaudo
ti didesniam mobilizavimui darbo masių 
kovai prieš imperialistinius karus, kurie 
darbininkams nereikalingi, kurie prary
ja darbininkų milionus gyvasčių ir už
krauna sunkią naštą.

Gegužės 30 dieną bus kiekviename mie
ste darbininkų jaunimo demonstracijos 
prieš karą, už jaunuolių reikalus, kaip 
tai geresnes darbo sąlygas, lygų atlygi
nimą su suaugusiais, už pašalpą bedar
biams ir t.t.

Visi darbininkai, kaip jaunuoliai, taip 
ir suaugę, 30 d. gegužės eikite į demon
stracijas ir padarykite jas masinėmis, 
galingomis! Tegul viešpataujanti klasė 
mato, kad darbininkų jaunimas^ nebus 
naujame kare kanuolių pašaras! Tegul 

! viešpataujanti klase .mato darbininkų 
klasinį susipratimą, vieningumą ir ren
gimąsi prid pasiliuosaivitno list ko kapita
listinio jungo! Visi į demonstracijas!

, 100 Naujų Karo Laivų ,,
Washingtone ponai prie jau1 pirmesnės 

paskirtos :sumbs kaPo ’laivyno reikalams 
dar pridėjo $11,960,000. Už šiuos pini
gus bus pradėta budavoti 24 nauji karo 
laivai. Viso karo laivynui dabar jau yra 
paskirta $460,000,000 pinigų. Ir tai tik 
tas, kas viešai tam . tikslui priskaitoma; 
kita, tiek, arba dar daugiau karo laivynui 
sunaudojama pinigų iš viešų darbų su
mos, nes įrengimą karo laivynui prie
plaukų, bazių, fabrikų, ginklams sandė
lių ir daugelį kitų dalykų Washington© 
ponai neskaito karo laivyno darbais. Net 
tiesiai yra skiriama karo laivų budavoji- 
mui pinigai iš viešų darbų ir tą neskaito 
karo žygiais.

Jau nuo pirmiau buvo, budavojama 43 
naikintojai, 2 orlaivių vežikai, 10 kreise
rių, 9 submarinai, 2 kanuoliniai laivai ir 
7 laivai kraštų apsaugai—73 nauji karo 
laivai. Dabar dar nuspręsta budavoti 24 
kitus’karo laivus, kas viso sudaro 97 nau^ 
jus karo laivus.

Bet tai ne viskas. ' Jungtinių Valstijų 
imperialistai,, kaip ir kitų klaštų kapita-1 : 
listinės valdžios, budavoja daug mažes
nių karo laivų: ir: laivelių, 'kurie nepri- 
skaitomi prie kariniu. Karo metu da
bartiniai laivynai negali apsieiti tie žib&- 
lą vežančių laivų, vienok juos hepi’iskai- 
to prie karinių. Karo‘. metu reikalingi ’ 
pervežimo (transporto) laivai, jie dabar 
nėra priskaitomi prie karinių. Jų daug 
budavoja už pinigus, skiriamus viešiems 
darbams. Tokiu būdu Jungtinių Valsti
jų imperialistai dar smarkiau budavoja 
karo laivyną, kaip jie tą darė pereito ka
ro metu, šimtus milionų dolerių viešai 
skiria tam tikslui. Kitus šimtus milionų 
skiria iš viešų darbų. Rengiasi su visu 
pasiutimu prie naujo karo, naujo darbi
ninkų žudymo. Darbininkų pareiga ko
voti prieš karą. Suaugę ir jaunimas 30 
kalauti, kad pinigai skiriami karo reika- 
dieną gegužės privalo demonstruoti prieš 
karą. Darbininkų pareiga reikalauti, kad 
pinigai, skiriami karo reikalams, būtų 
perduoti bedarbių reikalams—duonai ir 
kitiems reikmenims įsigyti.

“Daily Workerio” Vajus
Komunistų Partijos dienraštis “Daily 

Worker” pradėjo vajų už gavimą 50,000 
naujų skaitytojų.' Vienatinis anglų kal
boje dienraštis,- kuris 1 gina darbininkų 
klasės reikalus, kuris tarnauj a ‘ darbinin
kams’ kiėkviėhaihe streike, kiekvienoje 
kovoje už mūsų reikalus, kiekviename 
reikale prieš kąrą,'fašizmą, už bedarbių 
reikalus ir t.t’r yrą “Daily Worker.”

Kiekvienas darbininkas ir darbininkė 
privalo rūpintis, kaip gauti liaują skai
tytoją “Daily Workeriui.” Kiekvienas 
turime angliškai kalbančių darbininkų, 
su kuriais draugaujame. Paklauskime 
jų, kodėl jie neskaito savo klasės dien
raštį? Kalbinkime juos užsirašyti.

“Daily Workerio” metinė prenumerata 
$6.00; pusei metų—$3.50; 3 mėnesiams 
laiko—$2.00 ir vienam mėnesiui tik 75 
centai. Antrašas sekamas:

Daily Worker, 50 E. 13th St., 
New York, N. Y.

votas savo namuose, 12 Hol
brook Ave., bus laidojamas 
birželio 1 dienų-ryte, 9 vai., 
Bridge vvaterio kapinėse—-ten, 
kur jo brolis palaidotas.

G. Shimaitis.

“Primokei imas” Už 
Lašinius

Betygala, čia keli ūkininkai 
gavo iš “Maisto” primokėji- 
mus už bekonus. Vienam at
siųsta perlaida 60 centų, kitam 
5 cent. Ar tai ne juokai?

ŠYPSENOS

Lietuvių Kooperatyvčs Spaudos Bendrovės 
Direktorių Pranešimas-Atsišaukimas

Draugai Liet. Ko-opera'tyvės Spaudos Bendrovės šV 
rininkai, “Laisvės” skaitytojai ir darb. organizacijų dar
buotojai! Ko-operatyvo direktoriai, laikytame susirinki
me 27 d. gegužės, 1935 m., Brooklyn, N. Y., vienbalsiai 
nutarė rengtis paminėjimui “Laisvės” gyvavimo dvide
šimts penkių metų jubilėjaus, įvykstančio gegužės mėne
syj sekančiais metais.

Prie minėjimo šito jubilėjaus reikia iš anksto rengtis, 
kad jis būtų platus, apimantis ne tik mūsų organizaci
jas, tiet ir šiaip dartiininkų judėjimui pritariančias drau
gijas, kliubus ir kitas kultūrines grupes, idant visi ben
drai pasisakytum ne tik žodžiu, bet ir finansais už pro
letarinę spaudą.

Draugai! Priimkit šį mūsų pranešimą be jokios bai
mės, ąe daugelis galite manyti, jog mums jau dabar ma
tosi iždo dugnas, tai dėlei šios priežasties mes ir kreipia
mės prie jūsų. Bet, kol kas, to pavojaus nėra!

Mes, kreipiamės į jumis, draugai, užduodami jums 
didelį darbą ir pilnai tikimės, jog viską atliksite pagal 
savo geriausius gabumus. Minimas darbas,—sutvėrimas 
kolonijose atskirų komitetų, kurie planingai pasitiktų 
“Laisvės” jubilėjų, kaip moraliai, taip ir materialiai. To 
įvykinimui reikalingas kiekvienos kolonijos šėrininkų, 
skaitytojų ir darbuotojų susirinkimas, kuris pasigamins 
planą pagal vietos geriausį supratimą,—atlikti minimą 
darbą, Darbo rėmuose, minint jubilėjų, įeina gavimas 
naujų šėrininkų, skaitytojų, spaudos darbų, švarių skel
bimų, draugiškų pasveikinimų, aplankymas profesionalų.

Prie to, mes raginame jumis sužinoti savo koloni
jose seniausius “Laisvės” skaitytojus ir, suradę, paprašyt, 
idant jie parašytų savo nuomones apie mūsų dienraštį, 
kaip jie pradėjo jį skaityti, kas jame gero ir kas blogo, 
taisytino. Panašūs raštai jau galima prisiųsti ir dabar.

Mes išleisime specialiai didelį “Laisvės” numerį, mi
nint jos gyvavimo 25 metus. Kas iš pašalinių, nedabarti- 
nių skaitytojų, norės įsigyti minimą numerį ir dar skai
tyti “Laisvę” per visą gegužės mėnesį, nes tas rišis su 
jos jubilėjum, tai per tą laiką gaus dienraštį tik už 75 
centus. Mūsų dienraščio agentai turi tą pasižymėti. j

Tikimės, kad mūsų šį pareiškimą draugai priims vi
sais organizuotais būdais!

J. Nalivaika, Ko-operatyvo 
Direktorių Sekretorius ir 

’ J. Kairys, “Laisvės” Sekr.._______.
Leningradiečio d. Saženio Laiškas 

"Laisvės” Turinio Klausiniu
žemiau telpąs laiškas yra 

d. P. Saženio, -rašytas d. Mi-4 
žarai. Drg. Saženis yra “L.”, 
“Priekalo” ir, “R. Artojo” 
bendradarbis.,: Jis gyvena ir 
veikia Leningrade.2—“L.” Re- 
dakcija.

Gerb. Drauge Rojau!
Aš skaičiau draugo, kai

po “L.” Redaktoriaus, at
skaitą “L.” šėrininkams. 
Labai malonu girdėt, kad 
šiais s u n k i ą i s Amerikos 
prdletariatuį (—reiškia ir 
Amerikos lietuvių darbo 
masėms) laikais, “L.” skai
tytojų skaičius ne tik kad 
nesumažėjo, bet dargi padi
dėjo. Ypač tas turi didelės 
reikšmės, kadangi degene
ratas Pruseika ir Ko. daug 
deda pastangų, kad kaip ga
lint sumažint “L.” perga
les. Iš “L.” laimėjimų gali
ma spręst, kad “opozicijai” 
blogai sekasi mulkinti lietu
vių darbo mases... Džiau
giuos “L.” pasišekimams ir 
linkiu tolimesniam laisvie- 
čių veikime ! įdar didesnių 
laimėjimų turėt! Aš neabe
joju, kad laimėjimai bus! 
Tik reik dirb'į! Iš savo pu
sės, aš kiek J galėsiu gelbė
siu laisviečiams iš tolimos 
atstumu ir artimos idealais 
šalies—Pasaulio proletaria
to tėvynės—SSRS, savo ko
respondencijomis.. .

Prisilaikydamas čionykš
čių papročių aš noriu tart 
savikritikos žodį nekuriais 
“L.” klausimais.

Skaitydamas šėrininkų ir 
redakcijos darbuotojų kal
bas, pasakytas laike suva
žiavimo, aš neradau nė žo
džio del naujos lietuvių kal
bos (orfagrafijos) rašybos, 
kuri nors dar galutinai ne
išdirbta, bet jau ir dabarti

mo. Aš tos nuomonės, jeigu 
korespondentas prisiųsda- 
mas savo rašinį nenurodo, 
kad jo rašinys nebūtų trum
pinamas, reiškia jis rašinio 
trumpinimo klausimą iš
spręst palieka redakcijos 
nuožiūrai.

Ir pagalios, del drg. D-ro 
J. J. Kaškiaučiaus redaguo
jamo skyriaus “Darbininkų 
Sveikata”. Jokiu būdu nieks 
negali įtart draugą Dakta
rą, kad jis tyčia “riebiai” 
kalbasi su savo skyriaus ko
respondentais. Tiesą pasa
kius, aš nematau jokio “rie
bumo” drg. Dr. atsakymuo
se. Kaip gi kitaip galima at
sakyt kuriai nors draugei, 
katra klausia: “Mano vy
ras negali padaryt kietą, 
kodėl?” ir pan. Aišku, kad 
daktaras atsako tik tokiais 
žodžiais, kurie yra supran
tami klausėjai. Jeigu į nu
rodytą klausimą daktaras 
atsakyt: “Draugės vyras 
tapo impotentu ir pas ji ne
būna irekcijos del (tokios 
tai priežasties...), tai ne- 
kiekviena klausėją bus pa
tenkinta nesuprantamu at
sakymu. O jeigu atsakinėt į 
panašius lyties dalykų klau
simus laiškais, tai “L.” skai
tytojai neturės progos Dr. 
Kaškiaučiaus “Darb. Sveik.” 
skaityt patarimus lytiškais 
klausimais ir priversti bus 
bombarduot drg. daktarą 
savo laiškais reikalaudami 
kiekvienam jų atsakyt.”

Aš pats su įdomumu skai
tau drg. D r. J. J. Kaškiau
čiaus patarimus ir nekuriais 
dargi ir pasinaudojau. Už 
tokį didelį darbą (be atly
ginimo) draugas daktaras 
užsipelnija didelės lietuvių 
darbo masių pagarbos! Iš 
savo pusės aš geidžiu drg. 
daktarui—11 g i a usių metų

uoliai dirbt ’ darbo žmonių 
labui!

Na, ir kaipo įrodymą, kad 
aš jau pildau savo pažadus, 
—bendradarbiaut “L.” ir, 
pildau “L.” redakcijos pa
geidavimus : “rašyt trum
pas korespondencijas,” — 
prisiunčiu trumpą rašinėlį 
“Kino-menas.” Manau, kad 
tiks “L.” Meno Skyriui.

Šiuo tarpu tiek.
Draugiškai,

P. Saženis.
Leningradas.
1935-V-14.

Galima ir Pigiau
Subliurusi senė ųiilionier- r 

ka užsigeidė vėl jauna išro
dyt!. Nuvažiavo pas pas
kubusį specialistą-gražinto- 
ją ir sako:

“Daktare, kiek kainuotų 
pagražinti ir pajauninti ma
no veidą?” • *

“Kainuos penki tūkstan- .. * 
čiai dolerių, tamsta,” atsa
kė specialistas. • £

“Tai apiplėšimas!” milio- 
nierka sušuko. “Ar nėra ko
kio pigesnio būdo, kurį aš 
galėčiau mėginti?” *

“O, taip, yra daug piges
nis būdas,” specialistas at
sakė, “jūs galite dėvėti mas- 
ką.”

Restaurane
Kostumeris (į veiterka):
“Šita kopūstų sriuba vi

sai be jokio smoko yra. Ko
pūstų beveik negalima su ' 
šaukštu pagauti. Atrodo, 
kaip pamazgos. Kas čia, po * 
plynių, do kopūstai?”

Veiterka: “Tik trys die- . 
nos atgal kaip mūsų senas f 
ir nuolatinis kostumeris jų 
valgė ir gyrė, kąd ’ ^kanųs 
kopūstai.” J. J. Butkus.

niu laiku Sovietų Sąjungos 
lietuvių vartojama ir daug 
palengvina lietuvių kalbos 
rašybos žinojimą. Ar never
tėtų ir “Laisvei” ir “Vilniai” 
pasekti Sovietų Sąjun
gos lietuvių komunistinės 
spaudos pavyzdžiu? Taipgi 
neradau jokios kalbos ir del 
laikraščio kalbos stiliaus ir 
del vengimo amerikoniškų 
žargonų. Gal suvienodint 
stilių, tai neįmanoma, nes 
kiekvienas “L.” korespon
dentas rašo savotišku sti
lium, bet užtai amerikoniš
kų žargonų (barbarizmų) 
išvengt, tai jau galima būt. 
Jeigu taip jau tie žargonai 
labai priprasti, kad be jų 
negalima apsieiti, tai juos 
galima parašyt, po lietuviš
ko pavadinimo, skliautuose. 
Mums ne amerikonams lie
tuviams, amerikoniški žar
gonai nevisada suprantami.

Toliau, del “L.” šrifto 
(raidžių) mažinimo. Mano 
nuomone, kad 'tai pilnai 
priimtinas pasiūlymas, jeigu 
tas šrifto pakeitimas (iš 
stambesnio į smulkesnį) ne
sudaro didelių išlaidų. Kad 
mažos raidės blogiau mato
mos, tai teisybė, bet paim
kit, kad ir mūsų spaudą So
vietų Sąj. ir kitur, niekur 
nerasit tokio stambaus lai
kraščių bei žurnalų šrifto, 
kaip “L.” Nemanau, kad 
“L.” skaitytojų akys yra 
blogesnės negu skaitytojų 
“Raud. Artojo” ir “Prieka
lo” ir kit. O šrifto mažini
mas duotų galimybės še
šiuose puslapiuose patalpin
ti raštų tiek, kiek aštuo- 
niuose to pat (formato) dy
džio puslapiuose, o gal ir* 
daugiau...

Del korespondencijų ilgu-

DARBININKŲ 
SVEIKATA 

.............. — ■■ ■■■

DR. J. X KAM LAUCIUS 
ttl Lake Street Newark, K. X

IWephoM: Humboldt 1-7964

VIS AUSYSE SPENGIA

Gal ir man patarsit per 
“Laisvę”, ką aš turiu daryti 
su mano liga. Jau kelinti me
tai mano ausyse vis spengia, 
tai zvanija, ūžia. Labiausia 
nakties metu, kai atsigulu, tai 
man neduoda nie užmigti. Tai 
spengia, tai burzgia, tai ūkia. 
O dienos metu tai vis tinginys 
ima ir lyg nuovargis ir lyg 
markatnumas vis ima. Ir nie
ko, rodos, žingeidaus nėra pa
saulyj, kad būt patraukiančio 
gyventi.

Šiaip jaučiuos gerai, apetitą 
turiu gerą, valgau, kas tik pa
puola. Viduriai veikia nor
maliai. Pildau Jūsų dijetas, 
nerūkau, negeriu svaigalų, su 
seimą gražiai sugyvenu, tik va 
bėda su ausim. Taip jų ne
skauda.

Buvau pas gydytoją. Apžiū
rėjo—nieko nesurado. Sakė, 
reikią X-ray nuimt paveikslai. 
Gal reikėsią operacija daryti, 
bet bijau. Gal esu truputį rie
bus, sveriu 170 svarų, aukščio 
5 pėdų ir 5 colių.

ATSAKYMAS

Jūs nepaminėjot savo am
žiaus, kiek Jums metų. Tas 
ausų spengimas yra pusėtinai 
painus dalykas. Gali jis pa
eiti nuo įvairių skirtingų prie
žasčių, ir nelengva jos visos 
suvaikyti ir prašalinti.

Pusėtinai dažnai ausų ūži
mas paeina nuo tūlų ausies vi
duje audinių pasikeitimo, nuo 
klausomojo nervo susijaudini
mo, jo galūnių pakitimo, ar tai

dėl senatvės, ar dėl kokių nuo
dingų intakų. Jei Jums ir bū
tų šitokios rūšies ūžimas, va
dinas, ryšy su pačių ausų ko
kiu trūkumu, tai apie kokią 
operaciją ant ausų vely datig 
nei nesvajokit. < X-ray arba 
Rentgeno spindulių atvaizdas 
ir gi ne ką tegalėtų nušviesti.

Kai kada ausų ūžimas paei
na nuo tūlų liaukų apsilpimo. 
Jūs truputį riebokas. Manau, 
kad būtų Jums neprošalį, bent 
keletą mėnesių, pavartoti sky
dinės liaukos vidutinėmis do
zėmis. Gaukite Thyroid gland, 
l/o gr., 1OO tablets. Imkite po 
vieną tabletę prieš valgymą. 
Už kelių savaičių, manau, ga
lėtumėt imti didelesnenįię* do
zėmis: TKyroid gland, 
1OO tablets. , Ir, gi 'po vikrią 
prieš valgymą. Jeigu Jums 
tas Spengimas daug ir nepasi
keistų, tai, manau, šiaip bent 
geriau nuo Šito jausitės: ne
būsite toks sutingęs, sustingęs, 
lįūdnas. Prie to, žinoma, bū
tinai imkite ir iodo, Tincture 
of Iodine, po lašą, į stiklą 
vandens, kas diena, per kokį 
mėnesį, o paskui po lašą kas 
antra diena.

Daugiau vartokite žalėsių, 
vaisių, daržovių, kad vitaminų 
ir mineralų gautumėt net su 
kaupu. Dadėčkui, būtų gerai 
ir mielių ir žuvų aliejaus imti. 
Gaukite kur kviečių arba ru
gių čielų grūdų, nemaltų, ža
lių. Sukramtykit, suvalgykit 
po žiupsnelį kas dieną. Gerai 
pasivaikščiokite kas diena. Gi
liai pakvėpuokite.
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Kaip Mane su Sniečkum Žvalgyba 
Apvogė

kalti- 
nepri- 
netie-

(Pabaiga) 
w —Prokuroras mus 
na griovus Lietuvos 
Klausomybę. Tai irgi 
sa. Mums rūpi visiška Lie
tuvos nepriklausomybė nuo 
vakarų imperialistų.

V a k a r ų imperialistinės 
valstybės stumia Lietuvą 
Lenkijos glėbin ir nori iš- 
provuokuoti karą su SSRS, 
S dabartinė Lietuvos vy
riausybė derisi su lenkų im
perialistais, kapituliuoja...

—Tai tik komunistų iš- 
mislas !—šaukia pirm įnin
kąs.

—Komunistų fantazija!— 
*prideda prokuroras.

...Šitai patvirtina sutar
tis su Latvija. Šiuo būdu 
tirpsta Lietuvos nepriklau
somybė. Esama Lietuvos 
nepriklausomybė, priklauso- 

kmybė nuo vakarų imperia
listų, reikalinga tik buržu
azijai. Fašistai palaipsniui 
atsisako Vilniaus, atsiduo-

čių sukilimas, paėmimas vai-(mano 
džios į savo rankas, įvedi
mas Sovietų valdžios Lietu
voje,—užbaigė Sniečkus.

—Ką turi pasakyti J. Ka- 
speraitis?—paklausė pirmi
ninkas.

—Prokuroras sako: — ne
būtų toks prasikaltimas, 
jeigu būtų veikę viešai. O 
dabar, esą, pasidirbę pasus 
veikė slaptai. O kas verčia 
kompartiją slaptai veikti? 
Fašistų valdžia rūpinasi 
fabrikantų, dvarininku, buo
žių reikalais. Darbininkų 
o r g a n i zacijos uždarytos, 
draudžiamos, d r a u džiama 
darbininkų spauda, darbi
ninkų padėtis bloginama. 
Visos politinės teisės atim
tos iš darbininku. Kompar
tijai rūpi darbininkų klasės 
reikalai, todėl ir rūpinasi 
fašistai sudaužyti kompar
tiją, ja nuvijo giliai į palė
pę. Tegul leidžia viešai 
veikti, tegul nepersekiota,

rašysenos pavyzdį. 
Juk aš atsisakiau duoti savo 
braižą ir jo negavot iš ma
nęs.

Prokuroras būtinai sten
gias mums prikergti komu- 
nist. literat. platinimą. Tai 
daroma tam, kad bylą svar
stytų kariuomenės teismas 
ir daugiatr mus nuteistų. 
Jau d. sakė, kad nors ir esi 
kompartijos narys, bet ne
būtinai privalai literatūrą

Aišku, kad ne.
Prokuroras mus vadina 

tinginiais. Sako, esą, tingi 
dirbt, tai stoja kompartijon. 
Esu tikras, kad nei vieno 
darbininko nerastum, kuris 
sutiktų dirbt kompartijoj 
už pinigus, žinodamas prieš 
įstojant į kompartiją, kad 
už tai fašistai gali sušaudy
ti arba ilgiems metams nu
teisti katorgon. Kas verčia 
darbininkus stoti komparti
jon?—Ekonominis skurdas, 
politinis prispaudimas. Dar
bininkų organizacijos užda-

ir valstiečiams paimti val
džią į savo rankas,—užbai
giau aš.

Prokuroras paskutiniame 
savo žodyj nesigailėjo 
šmeižti mus ir kompartiją.

“Teisėjai” išėjo pasitarti.
—Sniečkus Antanas pas

merktas 15 metų sunkių 
darbų kalėjimo su pasekmė
mis (teisių atėmimu).

—Kasperaitis Jonas pas
merktas 15 metų sunkių 
darbų kalėjimo su pasek
mėmis, — skaitė “teismo” 
pirmininkas.

Mus supančiojo ir sustip
rinta sargyba nuvarė į ka
lėjimą—grabą gyviemsiems.

Ši aprašoma byla dalinai 
atvaizduoja, kaip komunis
tai taikos fašistų teisme.

Po šios bylos mane nuve
žė į Šiaulius ir tenai tampė 
po “teismus” iki pasmerkė 
sušaudyti, o sušaudymą pa
keitė gyvam suputi kalėji
me.
Maskva.’
1935-1-27 d.

J. Kasperaitis.

<la vakarų imperialistu glč- ikompartija dirbs viešai. Ei- 
bin,įsitraukia j bendra fron- leį vakarų Europos vaisty
tą prieš SSRS. Tiktai dar- biu kompartijos veikia vie
tininkams ir valstiečiams įšai, jos legalės. O jeigu Lie- 
paėmus valdžia bus Lietu-|tuvoi kompartija nuvarvta 
va visiškai nepriklausoma ;palėpėn, ji priversta . dirbti 
nuo vakarų imperialistų, palėpėj^ slaptai. O jei slap- 
Tik Spalių revoliucijos dė- tai dirbi, esi gaudomas, per
ka, Lietuva įgijo dabartinę .sekiojamas, tai reik naudo- 

*jiepriklausomybę. Jei ne tis ir padirbtais, suklastuo- 
Spalių revoliucija Rusijoj, tais, netikrais pasais. Ne 
tąi Lietuva nebūtų sušilau-1komunistai kalti, kad jie 
kus dabartinės nepriklauso- dirba nelegaliai, neviešai, o 
mybės. fašistų valdžia, kuri juos

Išeitis iš dabartinės be- pastato į tokias sąlygas.
rdugnės, iš skurdo yra vie- Kaligrafas-ekspertas man 
na — kompartijai vadovau- prikergia eile rankraščių, 
jant darbininkų ir valstie- Įdomu žinot, iš kur jis gavo

fašistų valdžia, kuri juos

Kaligrafas-ekspertas man

pat, kaip ir kareiviai kare, 
nors visi kareiviai, bet ne
visi randas apkasuos ir šau
do.

Prokuroras tendencingai 
sakė, kad Lietuvos kompar
tijai skiria subsidijas sveti
ma valstybė. Lietuvos kom
partija, kaip ir .visos kitos, 
Kominterno pekcija. O jeigu 
kominterno ' būstinė Mas
kvoj, Sovietų Sąjungoj, tai 
tas dar nereiškia, kad So
vietų valdžia ir kominternas 
vienas ir tas pat. Socialde
mokratų partija įeina į II 
Internacionalą, o antro in- 
ternacionalo būstinė ne Lie
tuvoj, o svetimoj, kitoj val
stybėj. Bet niekas nekaltina 
s o c i a 1 d emokratų partiją, 
kad ji svetimos valstybės 
remiama. Yra Amsterdamo 
internacionalas su būstine 
Holandijoj, bet ar Amster
damo internacionalo sekci
jas subsidijuoja Holandija? 
Savo laiku I Internacionalo 
būstinė buvo Londone, Ang
lijoj. Ar buvo galima 
tuomet sulieti I Internacio
nalą su Anglijos valdžia?

romos, jie verčiami už cen
tus dirbti 12 ir daugiau va
landų paroj. Kodėl aš esu 
komunistas? kad tinginys? 
'Nuo septynių metų am
žiaus ganiau pas buožes. 
Būdamas pusberniu dirbau 
pas dvarininkus, plytnyčio- 
se po 12 ir daugiau valandų 
paroj už ubagišką mokestį. 
Vėliau murinau, stačiau rū
mus, o gyvenau lindynėj. 
Mat, koks aš tinginys. Di
džiausias skurdas, darbi
ninkų pavergimas verčia 
juos stoti į L.K.P., kad joj 
dirbti už darbininku klasės 
paliuosavimą iš po kapitalo 
jungo. Kitos išeities darbi
ninkai neturi.

Ar aš kaltas? Ne, ne mus, 
o naudotojus reikia teisti. 
Mus teisti negali, nes mes 
nesam prasikaltėliai. Mes 
esam mūsų priešo belaisvėj. 
O priešai mus neteis, o 
smerks. Priešams rūpi kuo 
daugiau mus smerkti.

Kodėl mus smerkia? 
Mums rūpėjo darbininkų 
klasės reikalai, mes siekėm 
darbininkų ir valstiečių val
džios įkūrimo Lietuvoje,— 
štai delko mus smerkia. 
Smerkia todėl, kad pratęsus 
savo viešpatavimo dienas, 
kad nedaleisti darbininkams

L.D.S. 5-tos Kuopos Piknikas Buvo Policijos 
Užpultas; Keletas Draugų Suareštuota;

Nuostoliai $550.00!

SMAGUS PIKNIKAS'
Nedėlioj, 2 d. Birželio-June, 1935 Metais

ISLAND-BROOK GROVE, BRIDGEPORT, CONN.
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI

Choras Daina iš New Haven, Conn.

PHILADELPHIA. Pa.—Ge-!be pagelbos L.D.S. kuopų 
gūžės 5-tą d. L.D.S. 5-ta kuopa 
surengė pikniką Vytauto Par
ke. Oras pasitaikė labai šal
tas—buvo apsiniaukę ir išrod<ė 
ant lietaus. Gi žmonės išsiil
gę tyro oro, vasaros oro. ne
paisė ir važiavo į pikniką dau
giausia mašinomis. Rengimo 
komisija nei nemanė atidaryti 
pikniko, bet žmonės vaikščiojo 
apie barą, šokių svetainę ir rei
kalavo pradėti pikniką. Visa 
publika linksminosi, šnekučia
vosi, ir nepaisė oro. Apie pusė 
po penkių, po pietų, atvyko 
valstijos policistas su detekty
vais, ir du detektyvai buvo 
parke per dvi valandas; jie 
areštavo dirbančius už baro 
darbininkus, draugus Potą, 
Puodį, Jukną ir parko savinin
ką, Urbą, ir išsivežė į Morris
ville, Pa. Iki sužinota, kur 
išvežė suareštuotus, buvo sun
ku surasti išliuosavimo būdai, 
nes prie to ir lietus pylė be 
pasigailėjimo. Vėliaus buvo 
surastas bėlininkas, lietuvis' 
Gudziavičius, bet buvo aštuo
niom minutom pavėluota. Su
imtuosius išvežė į Bristol, Pa., 
į policijos stotį. Čia ant ryto
jaus minėtus draugus paliuo- 
savo, nubausdami kiekvieną 
užsimokėti po $4 už naktį.

Kadangi jie reikalavo drau
go J. Rainio, kurio jie nesura
do parkertai Rainys nuvyko į 
Bristol, Pa., ir jį suareštavo ir 
padėjo po $500 belos, o anuos 
visus paliuosavo. Rainys tuoj 
buvo išimtas po bėla, paliuo- 
suotas. Teismą nuskyrė 20 
gegužės Doylestown, Pa. 
Draugas Rainys buvo įskųstas 
kaipo organizacijos pirminin
kas ir pikniko komisijos pir
mininkas. Teismas nubaudė 
drg. Rainį užsimokėti pabauda 
$300 arba eiti į kalėjimą 6 
mėnesius. Prie to, jam pri
teisė užmokėti teismo iškaš- 
čius. Reikėjo turėti advokatas 
ir kitokių- išlaidų pasidarė iki 
$550. Už ką drg. Rainį nu
baudė? Todėl, kad už baro,' 
kaip paprastai, nedėlios dieną 
buvo daromas biznis, ką “blue 
law” draudžia, šitame parke 

|per metų metus buvo rengia
mi piknikai visokių organiza
cijų ir niekas nepuolė. “Lais
vės” piknikai čia po keletą 
tūkstančių žmonių sutraukda
vo.

ir

drausmė įeina į galę 23 d. ge
gužės 6 vai. ryte, bet streikie- 
riai pasakė, į pekl4 su savo 
drausme! Prieš pažymėtą lai
ką pikieto linijoj buvo dau- 
giaus tūkstančio darbininkų. 
Vėliau jų eilės padidėjo iki du 
syk tiek. Vakar Industrial 
Rayon Korporacijos unija, pa
tyrus, kad drausmė prieš juos 
išduota, atsikreipė prie kitų 
savo textile unijos skyrių ir 
White Motor C., streikuojan
čių darbininkų, kad reikalin
ga jiems pagelba sulaužymui 
to žiauraus “injunetiono”. Dar
bininkai, kurie dirba kitose 
textiles dirbtuvėse, pradėjo 
rinktis apie 5 vai. ryto, kad 
padėjus savo broliams-sesu- 
tėms atmušti bosų teisėjo Mc
Mahon drausmę. Papikietavę 
valandą pusę, turėjo traukti į 
darbą. Bet tuomet pribuvo ki
ti darbininkai, kaip iš White 
Motor ir kitų šakų industrijos

(Tąsa 5 pusi.)

•x ir.Draugės! šitas piknikas bus vienas iš smagiausių, nes dainų programą duos Liet. Jaunuolių Choras
is Bridgeport ir Dainos Choras iš New Haven. Bridgeporto ir New Haven’o parinktų vyrų virvės traukimas.

lenktynes mnisuose i clnr (Ihu^iru. Muziku Inbcii -gerti jauniem ir seniem. Taipgi vieta smagi ir paran- 
ki prie vandens, prie medžių ir lengvai dasiekiama tiems, kurie neturi automobilių. Dalyvaudami paremsite or- 

> ganizacijas ir patys turėsite daug smagumo. Todėl ateikite ir atsiveskite savo draugus.
KELRODIS: Prie Golden Hill St. ir Main St. imkite Beardsley Park via North Avenue busą: Išlipkite ant Re- 
servior Ave. ir eikite palei ženklus. Automobilistams tas pats kelias.

Niekšas skundikas veik yra 
apčiuopiamas.

26 d. gegužės čia įvyko Vy
tauto Parke Vaitkaus priėmi
mui piknikas ir tam tikru lai
ku buvo daromas bznis. čia 
buvo Skipitis, Pijus Grigaitis 
(be barzdos) ir piknikas ne
buvo policijos užpultas, čia 
aiškiai reiškiasi mintis, kad 
mūsų judėjimo priešai jungia 
savo jėgas prieš mūsų judėji
mą. Ekonominis krizis kerta 
į bažnyčias, puldo lietuvišką 
patrijotų prestyžą. Mūsų orga
nizacijų nariai turėtų sudaryti 
kietą ir tvirtą bendrą solidaru
mą ir mestis daugiau į veikimą 
su skleidimu mūsų spaudos, 
mūsų literatūros. Mūsų vieti
nės organizacijos šiuo ląiku 
biednos ir nepajėgia sukelti 
šių padarytų teimo nuostolių
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kitų kolonijų organizacijų.
L.D.S. 5 kuopa rengiasi ofi

cialiai atsišaukti į visas L.D.S. 
kuopas pagelbėti L.D.S. 5-tai 
kuopai sukelti šią sumą pinigų. 
Mūsų kuopa buvo silpna; pas- 
staruoju laiku jinai pradėjo 
smarkiai augti. Ji surengė di
delį bankietą, kuris buvo pa
sekmingas. Reikalinga sukelti 
$450. Philadelphijoj ir apie- 
linkėj bus renkamos aukos ant 
blankų. “Laisvės” skaitytojai, 
mūsų judėjimo rėmėjai ir visi 
simpatikai turi ateiti į pagel- 
bą, turi užjausti šiai nelaimei, 
čia reikalas yra ne vieno drg. 
Rainio, tai vietinių organiza
cijų reikalas. Parodykim, kad 
mes turime vienybę, turime 
užuojautą.

Šis kapitalistinis krizis la
biausia palietė darbininkų kla
sę, iš kurios juk visi lietuviš
ki vertelgos pasilaiko. Net ir 
tie, kurie nusistatę prieš dar
bininkišką judėjimą. Parapijų 

(kunigams biznis eina prastai, 
nes darbininkai neturi darbų, 
neturi pinigų, o čia kunigai 
kaulija paskutinį centą. Darbi
ninkai mato lietuviškų parazi
tų, dykaduonių išnaudojimą, 
mato jų gobštumą. Lietuviai 
darbininkai pradeda netikėt 
jiems, daug pasitraukia iš jų 
tarpo. Priešai naudojasi “lie
tuvyste”, lupdami darbininkų 
kailį. Mūsų judėjimas kovoja 
už tokią lietuvystę, kuri pra
šalins išnaudotojus ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš viso pasau
lio. Jie tą gerai supranta, ir 
visokiais monais veda kovą 
prieš darbininkišką judėjimą.

Rausvietis.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 O 
6 Skirtingų Rūšių • U C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIPTON

Cleveland, Ohio
Cleveland© Darbininkų Kovos 
Plečiasi. National Carbon Co. 
1,500 Darbininkų Išėjo Strei- 
kan; Visur Masiniai Pikietuo- 
ja. Industrial Rayon Darbinin
kai Nepaiso Teismo “Injunc

tion©”; Privertė Skebus 
Išsinešti

CLEVELAND, Ohio.—23 d. 
gęg. streiko kovos lauke dar
bininkų skaičius padidėjo ant 
2,500. Vakar po pietų Addre- 
sograph-Multigraph 800 dar
bininkų metė darbą, kuomet 
pamatė, kad kompanija tik 
pažadais nori juos užbovyti. 
šiandien ryto National Carbon 
kompanijos 1,500 darbininkų, 
patyrę, kad kompanija nau
dojasi pasitarimo laiką mo
bilizavimui streiklaužių, pa
skelbė kovą apstatydami dirb
tuvę masiniu pikietu.
Industrial Rayon Darbininkai 
Nepaiso Teismo

Privertė Skebus
Drausmės;
Išsinešti
McMahonVakar teisėjas, 

savo išduotoj drausmėj prieš 
streikierius paskelbė, jog toji

HARMAN

{staiga 
Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
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.

I 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- 

dydžio, ko- 
pageidauja- 

ma. Taipgi at* 
m ai iavoj u įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St„ kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. f.

Tel.: Glenmore 5-6111
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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.
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Ketvirtas Puslapis '

Socialistų, Komunistų, Katalikų Darbinin
kų Organizacijos Renka Delegatus į Visuo
tiną Amerikos Lietuvių Darbininkų Suva

žiavimą Prieš Karą ir Fašizmą
Iš įvairių kolonijų ateina 

pranešimai apie delegatų iš
rinkimą į Visuotiną Ameri
kos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimą, kuris atsibus 
birželio 30 ir liepos 1, Cleve
land, Ohio.

Jau dabar iš gautų prane
šimų matyt, kad suvažiavi
me dalyvaus įvairių pažval- 
gų atstovai. Bus atstovai 
nuo socialistų, komunistų ir 
katalikų darbininkų organi
zacijų; taipgi bus atstovai 
nuo “tautiško” susivieniji
mo — nuo SLA kuopų.

Atstovų bus iš suvirs 80 
lietuvių kolonijų, miestų ir 
miestelių. Tai bus pirmas 
Amerikos lietuvių istorijoj 
toks įspūdingas, didelis 
Amerikos lietuvių darbinin
kų suvažiavimas, suvažiavi
mas kovai prieš karą ir fa
šizmą; suvažiavimas pareiš
kimui Amerikos lietuvių ga
lingo balso Lietuvos klausi
mu.

Štai gavome pranešimą iš j 
Akron, Ohio, kad sekamos' 
organizacijos jau išrinko de
legatus: Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 20 kuopa; SLA 
198 kuopa; APLA 40 kuopa, 
ALDLD 59 kuopa.

Brooklyn, N. Y. įvyko vie
tos draugijų konferencija ir 
išrinkta 10 delegatų į Vi
suotiną Suvažiavimą.

Pietiniam Illinois įvykus' 
konferencija išrinko 5 dele
gatus.

SLA 286 kuopa, McKees 
Rocks, Pa., išrinko vieną de
legatą.

Montello, Mass., jau iš
rinkta du delegatai; taipgi 
toliaus veikiama, kad pa
siųsti daugiau.

Sekamos kitos organizaci
jos jau išrinko delegatus: 
Lietuvių Darbininkų Drau
gija, Lietuvių Savitarpinės 
Pašalpos Draugija Laisvė, 
ALDLD 190 kp/, LDS 44’ 
kuopa, Cleveland; ALDLD 
25 kp., Baltimore; APLA 
90 kp.; Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo Karolio 
Požėlos vardu kuopa, De
troit; LDS 84 kp., Wheel
ing, W. Va.
, Eilėj kitų kolonijų taipgi 
eina rinkimas delegatų į Vi
suotiną Suvažiavimą.

Visos draugijos, visų or
ganizacijų kuopos, kurios 
iki šiol dar nesvarstė Visuo
tino Suvažiavimo klausimą, 
prašomos iškelti šį klausimą 
savo susirinkimuose, šį mė-

nesį. Visos lietuvių organi
zacijos raginamos siųsti de
legatus į tą svarbų Visuoti
ną Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimą.

Bus Kanados Lietuvių 
Atstovai

Kanados lietuviai taipgi 
turės savo atstovus Visuoti
nam Suvažiavime. Bus at
stovaujama dvi didžiausios 
Kanados lietuvių kolonijos 
—Toronto ir Montreal.

Visuotinas Suvažiavimas 
atstovaus šimtus tūkstančių 

I Amerikos lietuvių.
Žiūrėkite, kad jūsų orga

nizacija, kurioj jūs priklau- 
Isote, pasiųstų savo delega
tą bei delegatus.

''..................... ""T

Organizacijos ir pavieniai 
asmenys prašoma'nepamirš
ti pasveikinti tą istorinį 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimą, pasiun- 
čiant aukų pagal išgalių. 
Ryšy su tuo suvažiavimu 
stovi dideli darbai, ir visa 
tai reikalaus pinigų. Suva
žiavimas svarstys siuntimą 
delegatų į pasaulinį lietu
vių kongresą Kaune. Jeigu 
nutars siųsti, tai susidarys 
nemažos išlaidos. Bet mes 
bendrai, tūkstančiai, desėt- 
kai tūkstančių mūsų, sudė
ję po centą kitą galime leng
vai padengti tų svarbių dar
bų išlaidas. Todėl primena
me tai išanksto, kad pavie
niai asmenys ir organizaci
jos turėtų laiko apie tai pa
svarstyti ir pagal išgalia fi
nansiniai suvažiavimą pa
remti.

J. Siurba.
Suvaž. šaukimo Kom. 

Sekretorius, 
419 Lorimer St. 
Brooklyn, N. Y.

Miestas Juodojo Aukso
Tarptautinė darbininkų de

legacija, sugrįžus iš Sovietų 
Sąjungos aprašo savo įspū
džius iš Sovietų gyvenimo eko
nominiu, kultūriniu ir industri
niu žvilgsniu, rašo Harriet 
Brown sekamai:

“Pirmutinis mūs, svečių, no
ras buvo pamatyti Bakų — 
‘Miestas juodo aukso,’ aliejaus 
srityje netoli mėlynų Kaspijos 
jūrų. Mes, tarptautinė darbi
ninkų delegacija, nustebome, 
pamatę naują darbininkų ko
loniją su moderniškais namais, 
mokyklomis ir kliubais, kur 
aliejaus darbininkai gyvena.

“Pirmiausia mes aplankėm 
tas vietas, kur šie darbininkai 
gyveno caro laikais, mes ra
dom ir matėm jų senoviškus 
namus po vieną kambarį iš 
lentų sukaltą, o kiti vėl namai 
tai akmeninėse uolose, kur nei 
langų nėra, dūmais ir suodžiais 
apnešti, kad medinių namukų 
nei lentų nesimato.

“Ali Hammid, tamsus juo
domis akimis Baku gyventojas, 
kuris buvo už vadovą 
taipgi gyveno caro 
nėtose ‘šandėse’ ir 
koše,’ jis kaip ir 
Baku gyventojai,
turkai carui ir Rusijos buržua
zijai buvo lygūs su šunimis. 
Ali buvo dar mažas yeikėzas 
caro laikais, miegojo ant šiau
dų su jo tėvais ir daug broliu
kų ir sesučių. Lovų neturėjo, 
nes neturėjo už ką nusipirkt. 
Alio tėvas sėdėjo kasdien tai
sydamas batus, Ali taipgi gel
bėdavo tėvui, į mokyklą nėjo, 
nes nebuvo prieinama. Augo 
bemokslis, nemokėjo nei vardą 
pasirašyti.

“Kada Ali mums tą papasa
kojo, jis nusijuokė ir sakė: 
‘Bet kuomet Sovietinė valdžia

kuris 
laikais mi- 

‘zemlian- 
didžiumoj 

turkas, o

paėmė galią, viskas persikei
tė.’ Ali nuėjo dirbt į alėjaus 
industriją. Unija ir Sovietų 
valdžia davė jam progą lan
kyti mokyklą. Rusijos darbi
ninkai pasirodė jam ne neprie
teliai, kaip jis manė, bet kaipo 
broliai. Kuomet Ali baigė auk
štą mokyklą Baku mieste, jis 
buvo nusiųstas į Leningrado 
Universitetą.

čia Ali susipažino su rusų, 
mergina kuri baigė medicinos 
kuTsą, su ja apsivedė ir sugrį
žo į Baku miestą. Jo draugė 
praktikuoja daktarystę, o Ali 
gavo Baku miesto taryboj 
darbą. Jie gyvena naujai pa
statytuose namuose, kur Sovie
tų valdžia pastatė tūkstančius 
naujų namų darbininkams mie
stelyj Stenka Razin, kuris yra 
užvardintas žymaus revoliucio
nieriaus vardu. Stenka Razin 
yra naujai pastatytas mieste
lis, kurį mūsų delegacija pasi
skyrė pirmiausia aplankyti. 
Oras tyrus ir sveikas. Namai 
pabudavoti del vienos, dviejų 
ir šešių šeimynų apartmentai. 
Visi pabudavoti moderniškai, 
turi darželius kuriuose rožės 
ir kitoki kvietkai žydi ir ža
liuoja.

“Mes aplankėm daugybės 
darbininkų namus. Mes, tarp
tautinė darbininkų delegacija, 
nutarėm pasiskirstyti į mažas 
grupeles, po du, po tris ir lan
kyti kožnas duris. Mes sakėme 
namų gyventojams: ‘Mes esa
me užsienio darbininkai; ar 
mes galėtume įeit į jūsų namą 
pasižiūrėti, kaip jūs gyvena
te?’ Nei vienas neatsisakė mu
mis įsileist, apart poros gy
ventojų, kurie atsiprašė, kad 
‘mes nesitikėjom sviečius susi
laukt.’ Faktinai Baku darbi
ninkai vyrai ir moterys gražiai

r' naissa
................................... *' ...............

Ketvirtadienis, Gėg. 30,1935

su mūsų delegacija pasikalbė
jo. Delegacija susidėjo iš 5-ių 
valstybių—Vokietijos, Japoni
jos, Ispanijos, Austrijos ir 
Amerikos.

“Vėliaus mūsų delegacija 
susijungė, apkalbėjom ką mes 
matėm ir sužinojom, štai du 
pavyzdžiai: Pirmam name, kur 
mano grupė buvo užėjus, rado 
moterį ruošiant pietus, ant 
jos virtuvės stalo rado šviežių 
pomidorų, o tai buvo gruodžio 
mėnesis, duonos ir sviesto, mė
sos ir arbatos. Jos vyras amat- 
ninkas, uždirba virš 200 rub
lių į mėnesį. Už 4 kambarius 
moka mažiau 20< rublių į mė
nesį rendos, tie 20 rublių ap
moka už viską, kaip tai vande
nį, elektrą, “furnace” alėjų, 
kuris apšildo namą ir naturalį 
gazą virimui. Moteris Vokieti
joj gimus, namas užlaikomas 
švariai, ant visų langų užka
bintos užlaidos, matyt keli mu- 
zikališki instrumentai — gita
ras, armonika, radio ir gramo
fonas. Moteris mum sakė, kad 
jos vyras ir sūnus myli muziką, 
todėl dar mano pirkti pianą. 
Moteris dirbtuvėj nedirba, tik 
namus prižiūri, sūnus dar jau
nas—nedirba.

“Kitą darbininką aplankėm, 
kuris buvo neamatninkas, o 
pasitaikė tą dieną, kurią jis ne
dirbo, tai buvo jo liuosa diena 
nuo darbo, tai turėjom ilgą pa
sikalbėjimą. Jis ką tik atvažia
vo iš kaimo į Baku dirbt alė- 
jaus industrijoj, jo alga buvo 
tik apie 100 rublių į mėnesį. 
Jis turi mažiau kambarių ir jo 
rakandai pigesni, negu amati
ninko. Bet palyginus jo išlai
das, tai ir daug mažesnės už 
amatininko, šis darbininkas 
turi 2 kambarius, virtuvę ir 
maudynę tik už keturis dole
rius ir pusę ant mėnesio (visur 
Sovietų Sąjungoj yra patvar
kymas, kuris darbininkas ma
žiau uždirba, mažiau ir raudos 
moka). Šita žema randa pa
dengia už vandenį, šviesą, ši
lumą ir gazą.

“Jis pradėjo imti kursą, kad 
išmokus amatininko darbą. Už 
tai dirbtuvės unija apmoka. 
Jo jauna pati taipgi mokinasi 
amato. Jię valgo du kartu 
dirbtuvės valgykloj, o trečią 
namie. Jie vakarais išeina į 
kliubą, į judžius ar į studijavi
mo klasą. Mes matėm kelias 
knygas ir brošiūras ant stalo 
ir ant lentynų, daug paveikslų 
ant sienų—Lenino, Krupskaja, 
Stalino ir kitų Sovietų vadų.

“Jis klausė mus daug apie 
darbininkų gyvenimą mūsų 
krašte ir atrodė, kad nenorėjo 
su mumis kalbą užbaigti ir at
siskirti. Mes matėm daug to
kių miesčiukų Baku apielinkėj 
sujungtų moderniškais elektros 
geležinkeliais. Vakarais lan
kėme daug kliubų. žinoma, 
kliubų yra ir Amerikoje, bet 
aš nebuvau juose. Amerikoje 
kliubai Rockefelleriui, Sinclai- 
riui ir kitiems tokiems. Bet 
ar Amerikoj, ar bile kokioj ki
toj kapitalistinėj valstybėj del 
aliejaus darbininkų ar del kitų 
industrinių darbininkų, laivų,

miestų raštinių ir daugybės ki- savininkų draugijos ir pąga- 
tų,- yra toki kliubai? Ne. O 
Sovietų Sąjungoj visi darbinin
kai turi savo kliubus.

“Aš dar turiu pasakyti, kad 
aš mačiau Baku aliejaus srity
je švariausią ir saugiausią dar
bininkų būvį. Entuziastiškai 
jie dirba pabaigimo penkių 
metų planą į du ir pusę metus. 
Unija darbuojasi paaugštinti 
jos narių supratimą naujo gy
venimo vedime. Yra naujas 
gyvenimas moterų, jos studi
juoja lygiai su vyrais aliejaus 
universitete- Mums buvo §var- 
bu matyt Baku apielinkę, bet 
dar svarbiau matyti darbinin
kų entuziastišką pasiryžimą 
linkui naujo gyvenimo visoje 
Sovietų Sąjungoje.”

Vitkus.
(Iš anglų spaudos)

lios prie Komunistų Partijos ir 
bendrai kovoti prieš tą krizį 
ir patį kapitalizmą, tai Sliekas 
skelbia karą revoliuciniam ju
dėjimui, to judėjimo tarp lie
tuvių vadovybei—dienraščiui 
“Laisvei”, Kompartijos Centro 
Biurui ir tt.
Atidarymas Liet. Darb. Kliubo 

Svetainės
Birž. 8 bus labai svarbi die- 

Tai bus oficialis atidary- 
Liet. Darb. Kliubo svetai- 
1322 Reedsdale St., N. S. 
puikus programas ir gera

na.
mas 
nes, 
Bus
šokiams muzika.

Kviečiami visi iš anksto prie 
to rengtis. Iš anksto galima ti- 
kietai pas draugus įsigyti.

Reporteris.

Pittsburgh, Pa
SKAITYK LAISVE 

IR KITIEMS UŽRAŠYK

gera orkestrą. Komisija prašo visus 
skaitlingai atsilankyti ir paremti 
namo palaikymą.

(126-128)
HARTFORD, CONN.

T.D.A. kuopos susirinkimas įvyks 
birželio (June) 3-čią, 57 Park Street, 
7:30 vai. vakare. Draugai ir draugės, 
malonėkite visi skaitlingai susirink
ti, nes bus svarbių reikalų, taipgi 
prašome narius, kad atsivestų naujų 
narių į susirinkimą. Kurie nariai ne
sate užsimokėję, prašomi užsimokėti 
šiame susirinkime.

Org. Alek. Kondratas.
(126-128)

CLIFFSIDE, N. J.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni

mo kuopos susirinkimas atsibus sek
madienį, 2 d. birželio, 1935 metais, 
11 vai. ryto. Susirinkimas įvyk^ 
Darbininkų Centre, 270 Wilken Sv., 
Fairview, N. J. Kviečiame visus na
rius .laiku atsilankyti.

Kuopos Sekr. T. Litvinovič.
(126-127)

Dienraščio “Vilnies” Adminis
tratorius Kalbės Birželio 3
Pirmadienį, birželio 3, Liet. 

Darb. Kliubo .svetainėj, 1322 
Reedsdale St., N. S., įvyksta la
bai svarbios prakalbos. Kal
bės drg. J. P. Milleris, dien
raščio “Vilnies” administrato
rius, iš Chicagos. Pradžia 7 :30 
vai. vakare. Įžanga veltui. 
Taipgi bus ir muzikalis progra
mas.

Visiems svarbu susipažinti 
su bėgančiais klausimais. Hit
leris nuolatos grasina pasigrob
ti Klaipėdą ir net visą Lietuvą. 
Karo pavojus nuolatos didėja. 
Ką reiškia Sovietų ir Franci- 
jos sutartis? Tie visi klausi
mai svarbūs. O dar tiek daug 
vietinių klausimų: bedarbė, 
NBA., streikų bangos, taipgi 
Amerikoj fašistinių spėkų tvir
tėjimas.

Tie klausimai bus atsakyta 
šiose prakalbose. Drg. Mille
ris gana patyręs prakalbinin- 
kas ir laikraštininkas, beto ne
senai lankęs Europą, tai gana 
susipažinęs su visais tais klau
simais. Tai bus svarbu kiek
vienam išgirsti d. Millerio pra
kalbą.

J. D. Sliekas Teisinasi

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PITTSTON, PA.
ALDLD 12-ta kuopa rengia prakal

bas, kurios įvyks 31 d. gegužes, penk
tadienį, Yuškaus Salėje, 183 N. Main 
St.., 7:30 vai. vakare. Kalbės drg. 
R. Mizara iš Brooklyno. Pribūkite 
visi, dirbantieji ir bedarbiai. Užkvie- 
čia Komisija.

(127-128)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus visų Philadelphijos darbi

ninkiškų organizacijų valdybų susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 2 d. bir
želio, 2 vai. po pietų, Lietuvių Dar
bininkų Centre, 735 Fairmount Ave. 
Bus svarstoma visuotino Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Kongreso ir pik
nikų reikalai. Būtinai turėtų visi 
valdybų nariai dalyvauti. ALDLD 
6-to Apskričio Komitetas.

(127-129)

DETROIT, MICH.
Aido Choro susirinkimas įvyks 

d. birželio (June), 10 vai. ryte. Yra 
būtinas reikalas, kad visi choristai 
susirinktų šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti kas lie
čia mūsų chorą. Taipgi atsiveskite 
naujų narių.

Pirm. J. S. Grigas.
(127-129)

2

ELIZABETH, N.
Šiuomi pranešam, kad 

važiuot į Proletmeno 3-čio 
pikniką, birželio 2 d., tai visi būkite 
prie 408 Court Street kaip 1-mą vai. 
po pietų. Iš tenais išvažiuos busas 

pikniką. Nesivėluokite nei vienas!
Komisija. 
(127-128)

norintieji 
Apskričio

i

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia pikniką su Šokiais, kurifi 
įvyks 2 d. birželio (June). Pradžia 
10:00 vai. ryte, pas Igną Girnj, 
River Pavilion. Bus gera programa, 
dainuos Lietuvių Dailės Choras, grieš 
gera orkestrą, taipgi bus ir alaus. 
Visus širdingai užkviečiam 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 suloš ope
retę “Vestuvės Pušyne”. Apie šitą 
operetę nereikia daug aiškinti, nes 
ji buvo pirmiaus sulošta Shenandoah 
ir Baltimore, ir kurie mate, 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)

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

Rengėjai,
(125-127)

LIETUVIŲ

; Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
' BROOKLYN, N. Y.

DETROIT, MICH.
šauni tarptautine “party” ir šokiai 

rengiama del palaikymo laikraštuko 
“Ford Worker”. Įvyks subatos vaka
re, birželio 1 d., 7:30 vai., West Side, 
4097 Porter Street, arti Clark Park. 
Prašome visus lietuvius darbininkus 
atsilankyti į šį parengimą ir paremti 
šį laikraštuką.

(127-129)

‘‘Laisvės” 123 numery telpa 
J. D. Slieko neva man atsaky
mas ir gana teisinga Redakci
jos pastaba. Kadangi Redak
cija teisingai viską atsako, tai 
man ir nereikia daug apie tai 
rašyti. Turiu tiktai tiek pri
durti.

APLA. Pirmo Apskričio pa
rengime J. D. Sliekas aiškiai 
išsireiškė, kad APLA. vadovy
bė ne demokratiška, biurokra
tiška ir todėl reikia jos galvą 
kirsti. Jis taip kalbėjo ne pir
mą sykį. Pirmiaus, dviejuose 
APLA. Pirmo Apskričio susi
rinkimuose grieštai smerkė tą 
vadovybę, taipgi siūlė rezoliu
ciją prieš “Laisvę”. Rezoliu
cijoj buvo suminėta, kad “Lai
svėj” sėdį biurokratiški dikta
toriai ir tt. Bėda, kad tiktai 
4 už jo rezoliuciją tebalsavo, 
todėl pasiliko pas jį archyve.

Tie visi diktatoriai, biuro
kratai, tai vis J. D. Slieko, iš- 
mislas, kurio jis negali nei die
ną nei naktį užmiršti. Juk vi
siems žinoma, del ko jis nepa
sitenkinęs APLA. vadovybe. 
Negavo delei savo namo dide
lės paskolos. Jis norėjo gauti 
bent $5,000, bet APLA. Cen
tras negalėjo tiek duoti. Po 
to' Sliekas tuojaus pradėjo vi
saip išmėtinėti ant Centro Ko
miteto ir j ieškoti visokių prie
kabių.
, Labai nepadoru taip daryti. 
Kaltinti APLA. Centrą, “Lais
vę” ir visą revoliucinį lietuvių 
judėjimą delei to, kad mes ne
galime jo „nuosavybę išgelbėt, 
labai neteisinga. Visai netei
singą įsivaizdinimą Sliekas tu
ri manydamas, kad jo visų 
vargų, kaltininkais yra kas 
nors kitas, bet ne ' kapitaliz
mas. Vietoj dėtis prie bedar
bių tarybų, prie mažųjų namų

WATERBURY, CONN.
Dviem Labai Svarbiam Tikslam 

Parengimas
Puiki Vakarienė Ir šokiai

Subatoje, birželio 1, vakare, Lietu
vių Parke, už Lakewood ežero bus 
skani vakarienė ir naujame daining 
ruime, gražiai įtaisytas naujas rui
mas del valgių, šokiams svetainė ir 
kita atskirai valgiam, baliam, tai 
puiki seklyčia. Nuo šio parengimo 
likęs pelnas bus skiriamas jaunuolių 
lietuviu mokyklai ir visuotino lietu
vių prieš karą ir fašizmą suvažia
vimo reikalui, pasiuntimui delegatų.

Visus širdingai kviečiam dalyvaut, 
tyrame ore linksmai laiką praleist.

L. ž.
(126-128)

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

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

DETROIT, MICH.
Jaunuolių Dienos Paminėjimas

Gegužės (May) 30 d. apie 1 vai. 
po pietų įvyks didelės prakalbos Det
roito ir apielinkės jaunuolių, ant mie
sto saloš3 Belle Isle Park. Bus puikus 
programas ir žaislų. Kviečiam visus 
lietuvius darbininkus ten dalyvauti.

Darbininkų Mokykla
Gegužės 31 d., penktadienį, 7:30 

vai. vakare, 4097 Porter St., Drau
gijų Svet., bus Darbininkų mokykla 
kas penktadienį. Pamokos bus apie 
šių dienų reikalus. Kas yra sumany
ti biliai ir kaip kun. Coughlin bando 
apvilti darbininkus su fašistų maska 
ir tt. Visi būkime.

Birželio 1 d. šeštadienį, 8 vai. va
kare, 3014 Yemans St. bus platus su
sirinkimas laikraščių skaitytojų, 
“Laisvės” iV “Vilnies”. Čia gali da
lyvauti kas tik remia darbininkišką 
spaudą. Daugiausia bus kalbama 
Detroito žinių reikalai. BuS ir drg. 
Jonikienė iš Chicagos. Visus kviečia 
Detroito žinių komisija.

J. K. Alvinas.
(126-128)

PHILADELPHIA, PA.
Darbininkų Mokykla

Kas Bus Ateinant} šeštadienį
Birželio 1-mą yra rengiamas pas

kutinis šio sezono balius. Rengia Lie
tuvių ir Rusų darbininkų centro na
mo komisija. Pradžia 7 vai. vakare, 
8-tos ir Fairmount Ave. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų, šokiams' grieš i

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.

■"■■■■■■■.........." 1
Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsarridau automobilius vestuvčna, 

parčm, krikštynom ir kitokiem ' 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y, ______

DAINŲ DIENA -“s^sr3
Nedėlioj, Birželio (June), 2 d., 1935

P. VAIČIONIO (MEADOW GROVE) DARŽE, CRANFORD, N. J.
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI ASMENIUI

Jeigu lytų, visas parengimas bus Liutvino Svetainėje, 39 S. Park Street* Elizabeth, N.J.
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KELIONES ĮSPŪDŽIAI
, . gan Francisco į New Yorką=^==

' Penktas Puslapi? 
- .............—

(Pabaiga)

< Per Texas valstiją užėmė tris dienas 
važiuoti. Valstijos pietrytinė dalis yra 
derlinga, yra gražių miestų. San Anto
nio miestas—didelis, švarus ir pigiausias 
♦pragyvenimas iš visų mums pravažiuotų 
miestų. Septintoje kelionės dienoje įva
žiavome New Orleans miestą Louisianos 
valstijoj. New Orleans—tai didžiausias 
pietinių valstijų miestas, didelė prieplau
ka stovi ant Mississippi upės žiočių, per

< kurią reikalinga persikelti laiveliu. Va
žiuojant laiveliu (ferry) patėmijau pilną 
prieplauką rudos spalvos laivų; pasitei
ravus, paaiškėjo, kad tie laivai valdžios 
nuo pereito karo, kuriais buvo vežioja
ma kareiviai ir visoki karo reikmenys. 
Pasibaigus karui, tie laivai niekam ne- 

*-buvo reikalingi, likosi pasmerkti pražū
čiai—supuvimui; viso 118 laivų. Ruda 
spalva—tai rūdys, jiems jokios pagelbos 

ynėra, jie mets po metų eis į vandens dug
ną. Persikėlus per upę, apstojo vaikai 
išbadėjusiais veidais baltos ir juodos 
spalvos ir melste meldė duonos, ne tik

• vaikai, bet ir suaugę visokiais muzikališ- 
kais instrumentais griežia ir prašo iš
maldų iš turistų—tai Amerikos gerbūvio 
šalis! Apsistojome N. O. ant dienos, pa

sidairėme po miestą; apyšvaris miestas,
bet didelis žmonių susigrūdimas — pra
gyvenimas brangus. Oras labai malo
nus gyventi. Louisiana — sub-tropiškų 
lietų valstija. Kad užeina lyti, tai pila 
lig iš kiauro maišo, todėl gi pietinė dalis

> valstijos, prie Meksikos užlajos, yra pil
na didžiulių ežerų, upių ir liūgynų 
(swamps), kuriuose randasi galybė žu- 

‘vų, vėžių, varlių ir įvairių krakadilių.
Apsinakvojome prie Bayon upės. Toji 
vieta apsupta iš visų pusių vandeniu. 
Ryte, prieš aušrą, varlės pradėjo “kon
certą” visokiais balsais, kaip solistai ir 

< chorai; taip rodos, būk ir jos lavintos.
Pasikalbėjus apie gyvenimo sąlygas, ypa
tingai juodųjų darbininkų, kurių apgy-

* venimas prasideda su Louisiana valstija, 
aiškiai matosi vergijos liekanos. Nela
bai kas persikeitė; gyvenami namai— 
net baisu pažiūrėti. Jie tikros lindynės, 
kuriose biedniokai gyvena; be jokių lan-

♦ gų, yra tik langinyčios, kurias ant nak
ties uždaro, o dienomis būna tik skylės
sienoje. Lūšna yra sukalta iš labai pra
stos rūšies lentų, vieno kambario. Šei
mynos nemažos: nekurios susideda virš 
dešimties asmenų, lovų beveik kaip ir 
nčra. Kurie uždirba šiek tiek daugiau, 
tai tie turi neva lovas, bet tokių lovų nei

r Lietuvoje neteko niekur matyti. Dau
guma guli ant grindų,—pamesta keli 
purvini skudurai. Ugnį kūrena ant že
mės; padėta akmens aplink, ant kurių iš
siverda valgį. Žmonės tamsūs, be jokios 
apšvietos, retas kuris moka skaityti. 
Dauguma analfabetai—bemoksliai; pno-

4 kyklų veik nėra; yra tik bažnyčių, ku
riose tamsina tuos darbininkus. Darbų 
labai mažai. Jei kur ir gauna ant dienos 
kitos padirbėti, tai užmokestis tikrai ver
giška—70c į dieną. Dirba nuo 4 vai. ryto 
iki saulės nusileidimo, tai yra virš 16 vai. 
ir gauna tik pietus—košės bliūduką ir 
daugiau nieko. Ir prie tokių darbų yra

♦ daug darbininkų. Nekurie vargdieniai 
naktimis gaudo varles ir parduoda jas— 
tuziną už 3 dolerius. Kadangi užmokes
tis už varles geras, tai balų (swamps) 
savininkai neduoda ten varlinėti, už tai 
reikia randavoti. O kada vargšai neturi 
iš ko randos užmokėti, tai eina vogtinai. 
Bet toki tankiausiai gyvastim užmoka,— 
niekas ir nežino, kur dingo—vienu būna 
mažiau ir viskas. Pasiturintesni šaudo 
krakadilius ir parduoda išdirbystėms. 
Jie gauna už 6 pėdų dydžio krakadilių 
5 dol. Čia seniaus sausžemis buvo bran
ginama, o dabar tai šlapumą. Žemė la
bai derlinga, bet nėra rinkų javams par-

* duoti.
Mississippi jau prastesnė žemė, nėra 

tiek girių—miško kiek Louisianoj, ku
rios taip tankios ir daugiausiai vande
niu apsemtos, niekas ten neįeina, tik tam 
ti^cri gyvūnai prisitaikė prie tokio gyve-

4 nimo. Po Mississippi seka Alabama— 
vėl derlingesnė; kelias išvestas palei jū
rą. Oras labai malonus, užtad ir žmo
nijos parazitų randasi apščiai. Palei jū
rą išbudavota cemento siena per 20 my

lių. Ten turčiai pasibudavoję puikiau
sias rezidencijas gražiausios architektū
ros namai; paskendę gėlynuose gyvena, 
lig tam pasakiškam rojuje. Artinantis 
prie Floridos, žemės paviršius ima keis
tis į prastą raudonžemį. Vietomis yra 
geresnės. Randasi vidutinio dydžio mie
stų. Privažiavus vieną miestą, nustebo
me, pamatę labai daug juodos rasės žmo
nių, gatvės pilnos, taip kad pravažiuoti 
negalima. Pasiteiravus, sužinojome, čio
nai balandžio 8-ta diena skaitosi vergų 
paliuosavimo diena, todėl tą dieną juodie
ji žmonės nedirba, eina į miestelius, lai
ko apvaikščiojimą, bažnyčiose karštai 
meldžiasi už parazitus, kad suteikė jiems 
už sunkiausį darbą vergišką užmokestį. 
Juoda dėmė dangaus ir peklos agentams, 
kurie palaiko tuos žmones amžinoje tam
sybėje, kapitalistams išnaudojimui!

Florida ir Georgia panašios viena ki
tai: auga menki miškai—pušys, didžiu
mai pušių nuskustos žievės ir prikalta 
blekiniai loveliai, į kuriuos subėga sakai. 
Iš sakų yra daromas terpetinas ir kiti 
vaistai. Georgia valstijoj matėme tris 
naujas dirbtuves, kur išdirbama dirbti
nas šilkas. Iš prastos rūšies pušių pa
gamina ne tik šilką, bet ir gauna ter- 
petiną ir kitokių elementų.

South ir North Carolina valstijose dar 
vis daug vergijos liekanų. Pradėjus su 
Louisiana iki Virginia, per septynias val
stijas virš 2,000 mylių, labai mažai kas 
geresnio teko matyti, kaip vergų lindy
nes, išskyrus turčių rezidencijas ir ne
kurtuos didesnius miestelius. Per tą vi
są plotą užtėmijome vos tik kelias mo
kyklas ir tik miesteliuose, o šiaip kaime
liuose ir ūkiuose visai mokyklų nėra. 
Vietoje mokyklų—bažnyčios. Pakol ne
pervažiuoji pietinių Amerikos valstijų, 
tai negali pilnai suprasti Amerikos “ger
būvio ir civilizacijos”, neišskiriant nei 
Washingtona. Ir taip nestriokais prisiar
tinom prie New Yorko ir jo apielinkių. 
New Yorkas, tai milžinas miestas, bei 
milžiniški jame ir darbininkų vargai. 
Pragyvenimas brangus, o uždarbiai taip 
mizerni, palyginus su San Francisco, 
daugiau kaip per pusę mažesni. Atva
žiavus iš geresnių sąlygų į prastesnes, 
sunku prisitaikyti. Eini gatvėmis pro 
tuos dangorėžius namus, nematydamas 
saulės- nei kitokios išeities iš begalinio 
skurdo, kaip per darbininkišką kovą, ku
rią darbininkai, vadovaujant komunis
tams veda. * * *

Bejieškant darbo po New Yorką, pri
siartino Pirmoji Gegužės. New Yorko 
darbininkai stropiai rengėsi iškilmingai 
apvaikščioti gegužinę šventę. Komunis
tai dėjo visas pastangas sudarymui ben
dro fronto. Pavyko nemažai unijų ir 
šiaip organizacijų įtraukti į bendrą fron
tą, bet socialistų vadai nedaleido 100% 
sudaryt vieningo apvaikščiojimo. De
monstracijos įvyko dvi—socialistai mar- 
šavo 8th Avė. į Central parką, komunis
tinis bendras frontas—5th ir 7th Avė. iki 
Union Square. Brooklyno lietuviai dar
bininkai šiemet skaitlingiausiai dalyvavo 
bendram fronte. Prūseika su saviškiais 
maršavo sykiu, pakol pavargo. Kadan
gi šįmet gegužinės apvaikščiojimas buvo 
vienas iš didžiausių New Yorko istorijo
je, tai prisiėjo laukti eilės 6 valandas tau
tų mažumoms, kurios prie pabaigos de
monstracijos buvo priskirtos. Kaipo pir
mą syk New Yorko demonstracijoje da
lyvaujant, darė gilaus įspūdžio. Ne tik 
šimtai tūkstančių maršavo po geriausia 
disciplina ir tvarka, muzika ir darbinin
kų revoliucinės dainos aidėjo, skambėjo, 
tas viskas žadino kitus darbininkus se
kančioje gegužinėje stoti į maršuotojų ei
les, vienyti darbo spėkas prieš kapitalis
tus. Žmonėmis šaligatviai buvo apgulę 
daugiausiai su raudonais ženklais, tai 
pritarianti gegužinės šventės apvaikščio- 
jimui, nė tik šaligatviai, bet namų stogai 
ir langai žmonėmis aplipę. Tas demon
strantams duoda daugiau energijos pa
kilusiu ūpu maršuoti. Lietuviai darbi- 
niųkai neturėjo muzikos—beno, tai pa
rinkti dainininkai dainavo su mažomis 
pertraukomis revoliucines dainas. Buvo 
visokių iškabų—kaip giria, virš marguo
jančių galvų su darbininkiškais obalsiais.

LAISVU

Oras demonstracijai lyg tyčia gamtos 
pritaikintas. Diena prieš Pirmąją Ge- 
gūžės gerokai palijo, nuplovė gatves, o 
Gegužinė biskį vėsoka, bet skaidri taip, 
kaip skaidri Gegužinės idėja. Artinantis 
demonstracijai prie pabaigos, prie Union 
Square darbo žmonių minia užtvinko 
maršuojančia gatve, šūkauja, meta revo
liucinius šūkius, taip lengva ir išdidų bū
ti tokioje milžiniškoje darbininkų armi
joje! Armijoje susipratusių darbinin
kų, kurte nepoilgam nušluos, vadovau
jant Komunistų Partijai, visus parazitus

Wilkes Barre, Pa.
Streikas ir ‘ Naujosios Gady
nes” Užimta Jame Pozicija

Pas mug jau ketvirtas mė
nuo tęsiasi naujosios (U. A; 
M. of P.) unijos streikas prieš 
Glen Alden Coal Co. Jau apie 
tuziną kovingų pikietų teismai 
pasiuntė nuo 5 iki 10 metų į 
kalėjimą; kiti gavo po mažiau. 
29 unijos viršininkai atsėdėjo 
po 32 dienas už neatšaukimą 
streiko. Pennsylvanijos kazo
kai labai daug yra sužaloję ir 
net pašovę streikierių. Kazo
kų brutališkumas išėjo ne tik 
iš žmoniškumo, bet ir iš bur
žuazinės konstitucijos ribų. 
Kuomet jie lydi skebus į dar
bą ir jei jiems kas pasimaišo 
po kojoms, tai tokiems skaldo 
galvas be atodairos. Nemažai 
sumušta moterų ir nepilname
čių vaikų. Daugiausiai nuken
čia tie, kurie gauna suareštuo
ti: Ant jų vartoja inkvizicijos 
metodą, taip vadinamą “third 
degree” methodą. O kuomet 
kankinamieji neišlaiko ir nu
stoja sąmonės, tai tuomet 
jiems pakiša pasirašyt jau ga
tavą padirbtą jų išpažintį ir 
vėliaus, sulig tos išpažinties, 
teismas juos siunčia ilgiems 
metams į kalėjimą.

Šie faktai yra atidengti uni
jos advokatų, ir ne kartą buvo 
atspausdinti vietiniuose laik
raščiuose.

Gegužės 21 d. iš New York 
pribuvo į Wilkes Barre Civil 
Liberties Union komitetas iš 
šešių ir ištyrė šiame streike 
policijos žvėriškumą.

Į tyrinėjimo procedūrą bu
vo pakviestas ir miesto majo
ras, kuris prisižadėjo griežtai 
pareikalaut gubernatoriaus, 
kad kuogreičiausia ištrauktų 
valstijos kazokus iš šios apie- 
linkės. Tyrinėjimo svetainėje 
pribuvo desėtkai sudaužytų, 
peršautų ir kitaip sužalotų liu
dininkų. Vieni tik ką paleisti 
iš ligonbučių, kiti iš kalėjimų.

Daugybė visokių draugijų ir 
organizacijų savo rezoliuci
joms privertė ir patį guberna
torių atsiųsti savo tyrinėtoją 
H. E. McElroy iš Harrisburg 
policijos bei kazokų brutališ- 
kumą tirti. Ir čia ta pati scena: 
gegužės 23 d., Hanover Town
ship, Hose House virš 500 vy
rų ir moterų ir apie 50 kazokų 
sužalotų liudininkų apsupo 
svetainę. . .

Čia reikia būtinai pažymėt 
ir priežastis, delei kurių, mai- 
nieriai persiorganizavo į nau] 
ją uniją, iššaukė steiką ir da
bar, liedami kraują, taip tvirr 
tai laikosi kovos lauke.

Pamatinės tik dvi priežas
tys: 1) kad turėt savo mainie- 
rių uniją (vieton kompaničnos, 
bei atvirai kompanijai parsida- 
vusios UMW of A unijos) ir 
2) kad atkovot visas mainie- 
rių parduotas teises ir mokes
tis, kurios kontrakte yra nu
statytos.

Nieko stebėtino, kad šiame 
streike randasi streiklaužių. 
Juk kiekvienoj revoliucijoj at- 
siranda ir kontrrevoliucionie
rių. Bet stebėtina, kad “Nau
joji Gadynė” davė het > dvi 
špaltas vienam, visiems čia ge
rai žinomam S. apginti stroik- 
laužiavimo poziciją. Per bran
gi laikraštyj vieta, kad ant jo 
visų išsisukinėjimų, melų ii 
prieštaravimų atsakinėt, ta- 
čiaus kai ką nurodysime. •

“N. G.” No. 21 tas streik- 

Ar girdėjote, streikas be eko
nominio pagrindo! Reiškia, 
streikierius šaudo, į kalėjimus
grūda, jų kraują lieja kapita
listai be ekonominio pagrindo! 
Tai jum ir “komunistinė” sklo- 
kininko teorija.

Kitoj vietoj tas begėdiškas 
tipas vėl posmuoja: “Kas ką 
nekalbės, bet dvi unijos negy
vuos vienoj mainoj.” čia visi 
tą žino ir be streiklaužio pasa
kymo. Bet čia eina kruvina 
kova, kad nulemt, kokia unija 
turi gyvuot: ar unija, kuri pa
dėjo kompanijai mainierių al
gas nukapot iki nepakenčiamo 
laipsnio, ar unija, kuri žūt-būt 
būtų pasiryžus mainier. atkovot 
visas parduotas teises. Seną 
(UMW of A) uniją šioj apie- 
linkėj remia kompanija, val
džia (su savo teismais) ir ak
liausi vadų pasekėjai. Naujoj 

lgi unijoj laikosi užsigrūdinę 
I tūkstančiai nuskriaustų mai
nierių. Lai skaitytojai nemano, 
kad nebuvo daroma bandymų 
užkariauti seną uniją. Pirma, 
negu susitvėrė nauja unija, ei
liniai nariai daug kartų buvo 
iššaukę streikus, bet visuomet 
unijos autoritetai tokius strei
kus nuslopindavo, taip pat su 
kazokų pagelba, o streikų or
ganizatorius išbraukė iš uni
jos. O be unijos nėra ir darbo.

Šią tiesą pripažysta ir “N. G.” 
korespondentas, sakydamas: 
“Distrikto ir Intemacionaliai 
unijos viršininkai griežtai 
išėjo prieš streiką ir strei
kas buvo sutruškintas. Mo
raliai mainieriai daug pra
laimėjo, daugelis veikles
nių tapo išmesta iš unijos ir 
iš darbo” (šis streikas buvo 
kovo mėn., 1931). Matot kaip 
senos unijos viršininkai, kurie 
raketierišku būdu valdo uniją, 
tarnavo ir dabar tarnauja 
kompanijai.

Bet tas pats “N. G.” bendra
darbis apsisukęs vėl kalba: 
“Tačiaus protingas unijistas 
gerai žino, kad priklausantieji 
kitai unijai neklausys, ką nu
tars da'lis atskilusių narių ir 
dar neturintieji tokių reikala
vimų, kurie reikštų gerą visiems 
darbininkams abelnai.”

Matote, jam “protinga” yra 
eit skebaut po protekcija 
“state trooperių,” o neprotin
ga klausyt “atskilusių,” kurie 
kviečia į streiką. Tai už keno 
gi reikalus šis streikas veda
mas, jeigu ne už visų mainie- 
Į-ių? O 48,000 naujos unijos 
narių, tai jam tik “dalis atski
lusių” (faktus ir skaitlines ga
lit rasti vietos buržuaziniam 
laikraštyj “The Evening 
News” geg. 21, 1935). Beje, 
juk ir senos unijos konstituci
joj ir kontrakte yra aiškiai 
pažymėta, kad unijistai nie
kuomet neis dirbt po? policijos 
protekcija! Ir dar šis elemen
tas turi drąsos pykti, kad strei- 
kieriai nevadina gerais unijis- 
tais tų, kurie dirba po policijos 
protekcija.

Dar daugiau, šis “opozicio
nierius” mano, kad nereikėjo 
naujos unijos, nereikėjo strei
kų, tik ramiu būdu, kokiu tai 
stebūklingu būdu, užkariauti 
seną uniją (tartum tas neiš
bandyta). Bet jei taip, tai 
kam reikėjo komunistams ąt- 
skilt nuo"šocialistų, kam reikė
jo atskilt iš,tautiško susivienU 
jimo ir sutvert darbininkiškas,/ 
kam, pagaliaus, " opozicionie
riai atskilo nuo pozicijos?!

nuo kelio ir nesulaikančiai eis į galutiną 
pergalę įsteigimui Sovietų tvarkos Ame
rikoje!

Tai ir pabaiga kelionės. Nebuvo ga
lima viską aprašyti, Pą teko matyti ir 
patirti tokią kelionę atliekant per pieti
nes valstijas. Ji buvo labai įdomi ir pa
mokinanti. Patariu bi kam važiuoti, ke
liai geri visur. Biskį toliau kaip per cen- 
tralines valstijas, mes padarėme 4,450 
mylių į 13 dienų. 4 žmonių pragyveni
mas ir kitokios išlaidos sudarė $155.

Ig. Urbonas.

laužys, kuris pasirašęs “Mai-Į šis. senos unijos viršininkų 
nierys,” sako: “šiam streikui (šalininkas nuo visų virš minėtų 
ekonominio pagrindo nėra.” organizacijų atskilo, tik už-

kliuvo ant reformistinės unijos 
ir joj pasilikęs streiklaužiauja, 
kuomet kiti galvas guldo, į ka
lėjimus eina, pusbadžiai gyve
na, kad tik iškovot visiems 
mainieriams geresnes gyveni
mo sąlygas. Toks, kuris polici
jos lydimas gali eiti ir laužy
ti streikus, gali ir bile ką ra
šyt. Bet kokiu išrokavimu 
“Naujoji Gadynė” talpina to 
žmogaus raštus?

Tiesos Mylėtojas.

Cleveland© Žinios
(Tąsa iš 3-čio puslp.)

dapildyti jų vietas. Policija 
pamačius tokį darbininkų- 
streikierių pasiryžimą nedrį
so drausmės pravesti. Vė
liaus, po pietų, kuomet pi- 
kieto linijos kiek suretėjo, 
vienu kartu pribuvo govėda 
policijos. Manyta, kad pra
dės terorizuoji. Bet apsi
rikta. Sustatė apie pora šim
tų mėlynasiūlių, ginkluotų nuo 
galvos iki kojų aplink “main 
entrance”. Tai buvo prisiren
gimas išgabenimui tų darbi
ninkų, kurie buvo kompanijos 
unijos nariai ir paklausę kom
panijos bosų pirmadienį ank
sti įsmuko dirbtuvėm Jų skai
čius buvo apie 80-90. Taigi tie 
suviltieji jau nuo antradienio 
norėjo išeiti iš dirbtuvės. Net 
prašėsi unijos, kad jie sutinką 
apleisti dirbtuvę, jei jiems pi- 
kietininkai nieko nedarysią. 
Unija pasakė: “dar prakaituo
kite.” Taigi šiandien tie 200 
mėlynasiūlių išgabeno juos na
mon. čia buvo darbininkų 
dvejopas laimėjimas: pirmoj 
vietoj drausmė buvo sulaužy
ta, ir kartu kompanija buvo 
priversta ištuštinti dirbtuvę. 
Manoma, kad tie darbininkai 
pasilikę skebauti buvo despe
ratiški. Ir kompanija nebeno
rėjo turėti dvejopą triubelį.
Areštavo, Bet Turėjo Paleisti

Prie White Motor Co. dirb
tuvės buvo areštuoti 3 komu
nistai, kurie dalino streikie- 
riams išleistą Kompartijos 
branduolio buletiną. Jame bu
vo sveikinami White Motor 
Co. darbininkai, išėję kovon 
už pagerinimą savo gyvų rei
kalų. Taipgi ten buvo priža
das, kad komunistai jiem gel
bės sulyg išgalės laimėti šį 
streiką. Kapitonui prisiėjo 
keturis sykius šaukti vežimą, 
bet kiekvienas šaukimas buvo 
per niek. Nesulaukęs, susiso
dino areštuotus į gatvekarį 
ir nusivežė į policijos stotį. 
Kol areštuotieji buvo ant kam
po gatvės, streikieriai pradė
jo uiti policiją del komunistų 
areštavimo.

Policijos stotyj juos paba
rę, paleido. Aišku, kodėl pa

leido. Viena, tai T.D.A. sek
retorius buvo painformuotas 
apie areštą pirm, negu areš
tuotieji pasiekė policijos stotį. 
Kita, patys streikieriai labai 
pasipiktino. Tas visa priver
tė policiją komunistus paleisti.

Repz

Siūlo Graikijos Sostą 
Anglijos Karalaičiui

ATHENAI. — Fašistinė 
Graikijos valdžia su Tsal- 
dariu priekyje nori atsteigt 
karaliaus sostą, ir jau pa
kvietė į tą vietą Anglijos 
karaliaus sūnų Jurgį, Kento 
kunigaikštį, kuris yra vedęs 
Graikų kunigaikštaitę Mari
ną. Tsaldaris tikisi, kad jei
gu Anglų karalaitis užimtų 
Graikijos sostą, tai gal An
glija sugrąžintų Graikijai 
didelę Cyprus salą.

Bet fašistiniams Graiki
jos valdovams dabar duota 
atsakymas per Anglijos pa
siuntinį Sid Waterlow, kad 
tos garbes negali priimti 
Anglijos karalaitis. Nes 
1830 metais buvo pasirašy
ta tokia sutartis tarp An
glijos, Franci jos ir Rusijos, 
kad joks tų trijų šalių kuni
gaikštis niekad nebus sodi
namas ant Graikijos sosto. 
To nežiūrint, Graikų fašis
tai vis dar nepraranda vil
ties gauti anglišką sau caru- 
ką.

RAGINA LENKIJĄ SU 
HITLERIU LAIKYTIS

Varšava. — Valdiškas 
Lenkijos fašistų laikraštis 
“Gazeta Polska” rašo, kad 
ir toliau reikia laikytis iš
vien su Hitleriu. Sako, Hit
lerio valdžia išreiškė ir gi
lesnę užuojautą Lenkijai del 
Pilsudskio mirties, negu 
kad Franci jos vyriausybė.

Vėliavų Biznis Auginamas
CHICAGOS Prekybinin

kų Sąjunga raportuoja, kad 
šiemet tris sykius daugiau 
parduodama amerikoniškų 
vėliavų kaip pernai. Patri
otai skleidžia vėliavų biznį, 
kaipo ženklą kovos prieš ko
munizmą ir už Amerikos 
prirengimą karui.

SKAITYKIT IR P LATIN*
KIT “LAISVĘ”

DIDELIS NUPIGINAMAS
Dviejų dolerių vertės 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 

ve) bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS

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

nožaš 
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 

y; rpanęs sekančiu antrašu: 
'1439 South 2nd Street,
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Dalyvaukite Prieškariniam Jaunimo Parade!
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KETVIRTADIENĮ, 30 GEGUŽĖS YRA DIDELĖ DARBININKŲ DIENA—JAUNIMO DIENA PRIEŠ KARĄ 
IR FAŠIZMĄ. TĄ DIENĄ NEW YORKO JAUNIMAS ŠAUKIA VISUS Į PRIEŠKARINĮ PARADĄ IR DE
MONSTRACIJĄ. VISŲ DARBININKŲ IR VISŲ KARO IR FAŠIZMO PRIEŠŲ PAREIGA ŠIRDINGIAUSIAI 
PAREMTI ŠĮ DIDELĮ JAUNIMO ŽYGĮ IR VISIEMS DALYVAUTI PARADE IR DEMONSTRACIJOJE.

MARŠUOTOJAI SUSIFOR
MUOS PRIE 2nd AVENUE

Visi dalyviai prašomi susi
rinkti laiku, lygiai 11 valandą 
ryto, kad galėtų pradėti mar- 
šuoti nustatytu ląiku, 112 va
landą. Maršuos i Madison Sq. 
Aikštę.

Divizija 1-ma. Darbo Unijos 
—13th St. į vakarus frrie' 2nd 
Avė.

Divizija 2. Vaikai—13th St. 
į rytūs prie 2nd Avė.

Divizija 3. Bedarbiai—baž
nytinės grupės.-rtl2th St. į va
karus prie 2nd Avė.

Divizija 4. YMCA, YWCA, 
YMHA, fraternalės organiza
cijos—12th St. į rytus prie 2nd 
Avė. ; '

zacijos—11th St. į vakarus 
prie 2nd Avė.

Divizija 6. Socialės, atletų 
ir kultūrinės organizacijos, 
Suvienyti Darbininkų Kliubai 
—11th St. į rytus prie 2nd 
Avė.

Taip pat kalbės ir

“Daily Workeriui” Reikia 
Platintojų

Kaip sau norite, bet “Dai
ly Workerio” platinimas pas 
mus paliktas permažam skai
čiui žmonių. Mes turime gra
žaus, nedirbančio jaunimo, ku
ris sėkmingai galėtų pardavi
nėti “D. W.” ir pasidaryti sau 
bent vidutinį uždarbį. Tačiaus 
negirdėti, kad lietuvių jauni
mas tuo užsiimtų, tai yra bū
tų nuolatiniu pardavėju. Šiaip; 
retkarčiais “D. W.” platina 
visi Komunistų Partijos ir Jau
nų Komunistų Lygos 
bei šiaip veikėjai. Gi 
“D. W.” pardavėjai 
parduoda net jki 100
vienu vakaru. Parduoda ir su
augusieji, bet jauniem , už vis 
geriau sekasi. Pabandykite.

’ “Daily Workeris” dabar rei
kalauja 500 reguliarių parda
vėjų? Jums taipgi proga pa
bandyti. Duoda labai geras 
sąlygas. Kreipkitės: City Of
fice of the Daily Worker, 35jta tarimas, ] 
East 12th St., New York, N. Y. uniįistas privalo : paaukauti .3

nariai 
jauni 

kartais 
kopijų

Kovai Prieš Karą ir Fašizmą. 
Studentų Organizacijos—40th 
St. į rytus prie 2nd Avė.

nizacijos—9th'St. į rytus’prie 
2nd Avė. ‘'

, i f i ' * ' ’ \ .

KALBĖS EILĖ JAUNIMO
ATSTOVŲ . . ,:.r :

Vienu iŠ žymiaįifeių kąlbėto- 
| jų jaunimo demonstracijoj bus

d. Pašarvota graboriaus Gar
švos koplyčioj. Laidos birž. 1 
d. šv. Trejybės kapinėse.

Ląidotuvių apeigom rūpina- 
graborius J. Garšva.si

Bickford Darbininkai 
Tebestreikuoja

strėl
ei ar- 

cent-

valandą vakaro, Grand St. Ex
tension, kampas Havemeyer 
St. Visi šios apielinkės gyven
tojai, kaip bedarbiai, taip ir 
dirbantieji kviečiami dalyvau
ti.

PARENGIMAI

Angelo Herndon, kuris yra nu
teistas 18 metų į Georgia vals
tijos “Chain gang° už vadova
vimą bedąrbių demonstracijos. 
Kalbės Jaunų ■ Krikščionių ir 
Jaunų žydų organizacijų at
stovai
Jaunų Komunistų bei.Nacio- 
nalės Studentų Lygos atstovai. 
Nors Jaunų Socialistų Lygos 
taipgi Studentų Lygos už In
dustrinę Demokratiją viršinin
kai pąreiškė, kad tos organi
zacijos oficialiai .nedalyvaus 
parade ir. demonstracijoj, ta
čiau tų orgapizacijų atstovams 
pasiųstas pakvietimas kalbėti 
demonstracijoj. > r

Jaunų Kdfnuriistų Lyga da
lyvaus labai iškilmingai. Apart

daugybės iškabų, paparčių ir 
kitų įvairenybių jie turės “ka
zoo” beną iš 500 gabalų. Jau
nų komunistų Lygos Distrikto 
komitetas ragina visus narius 
dęvėti uniformas—baltus mar
škinius ir mėlynus kaklaraiš
čius.

■Drauges ir draugai, pasi- 
statykime sau už pareigą, kad 
šios Jaunimo Dienos paradas 
ir demonstracija nustebintų 
irisus savo skaitlingumu ir js- 
pųdingumu. i Lai jūs jaunimas 
nepasilieka namie. Nelikite ir 
patys. Kovingasis darbininkų 
jaunimas šaukia jus.
VISI ŠIANDIEN | JAUNIMO 

PARADĄ PRIEŠ KARĄ 
IR FAŠIZMĄ!

SO. BROOKLYN, N. Y.
Darbininkų Centras, 723 Fifth 

Avenue, kampas 23rd Street, Brook
lyn, N. Y., laikys “Costume Party.” 
Šeštadienį, birželio (June) 1, 1935. 
Bus trys dovanos. Šokiai prasidės 8 
vai. vakare, grieš Prof. A. Hanka 
orkestrą. Ateikite visi, galėsite pa
sišokt ir pasilinksmint, įžanga tik 
35 centai.

(127-129)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lietuviška alinė ir 
restaurantas, įvairių tautų apgyven
toje vietoje. Jau daug metų kaip 
čia laikosi tas biznis, galima daryti 
gražus pragyvenimas. 101 Metropo
litan Avenue, kampas Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(126-128)

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

O

o

T

7T

T

eitą savaitę virš. 40 Brooklyno 
šalpos stočių darbininkų apli
kacijų, reikalaujančių vakaci- 
jų — atmesta.

New Jersey Miesteliu 
Draugams Pavojus!

žmonių reikalus? Laiške sa
koma :

Graborius (Undertaker) O

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA .

Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku j Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

PABANDYKITE!

“Laisves” Name 
MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Jau tūlas laikas, kaip 
kuoja Bickford kavinių 
bininkai. Streikas iškilo 
ralinėj įstaigoj, kuri pristato- 
gamina maistą visoms tos 
kompanijos kavinėms. Buvo 
siūlyta pradėti derybas perei
tą antradienį, tarpininkaujant 
Apielinkės Darbo Tarybai, 
NRA įstaigai, bet NRA panai
kinus ir tos derybos paskelbta 
neįvyksiančios.

Streikieriai savo mitinge en
tuziastiškai sutiko pranešijną, 
kad jau.dabar nebereikės46-, 
kio tarpininko it pasisakė už 
sustiprinimą masinio .pikieto. 
Cafetęria > Workęrs Unijos Į10-, 
to Ųokąlo susirinkime :padary- 
jta tarimas, kad kiekvienas

Aidiečiy Atydai
penk- 
anks-

Draugai aidiečiai! Šį 
tadienį malonėkite visi 
čiau susirinkti, kad turėtum 
gerą dainų pamoką, nes žino
te, jog sekmadienį reiks dai
nuoti Dainų Dienoje. Prisiren
gimas visad reikalingas, kad ir 
prie senesnių, vasarinių dainų.

Dainų Dienoje DAINUOS 
VISI APSKRIČIO CHORAI, 
kurie bandys pasirodyti savo 
mandrumą. Tai tokis yra cho
rų nepavydėtinas tikslas, užtad 
ir mums reikia biskį 'daugiau 
dailiškos balsų mankštos, o be 
praktikų to nepasieksime. .

Nesivėluokite ir visi-visos at
eikite, nes praeitos praktikos 
mums parodė, kad kada visi 
būnam pamokose, tai ir dai
navimas susidaro skambesnis.

a. < ; J. N., org.

valandas į dieiįą: aktyviam 
streiko darbui.,pasinio pikiė- 
to pagelba tikimasi priversti 
kompaniją neužilgo tartis su 
streikieriais, kadangi iš \prię- 
žasties streiko apyvarta nu
puolus 60-70 nuošimčių.

Dar ne visos kolonijos pra
nešėte, kiek jums vietų palikti 
didžiajam buse, kuris veš vi
sos apielinkės delegatus į Cle- 
velandą. Tuojau praneškite. 
Mūs tolimesni susiedai susku
bo registruotis. Yra pavojus, 
kad svečiai gali užimti dau
giau vietų, negu reikia namiš
kiams, jei nesuskubsime.

Draugai) mes negalime jums 
laikyti vietų,, kol nežinome ga
lutinai, -kiek imsite.^ Tad < mes 
su džiaugsimų. priimame. toli- 
mųo.sius jSVečįųs, bet taip pąt 
bųf ^espi^gu, ,jęi, napdškiąjtu- 
frąjt pasilikti na^nię arba ke
liauti, ,pęsH . (toli ’) 
Totfel p ^.malprįękitę ( paskubėti, 
kdtję .nepranęšętį. ...

1 imųjų užsiregistravusių 
skaičiuje j. randasi. Kaštonas ir 
Hartfordas. -^; .• (:
u Rašykit Brooklyno komite
to del V. Suv. .sekretorei; S:. 
Sasnauskienė, 419 Lorimer St., 
Brooklyn^ N. Y. ,

“Tūkstančiai žmonių 35-tam 
aldermaniškam distrikte turi 
pasilaikyti iš šalpos. Tie vyrai 
ir moterys, nedirbanti ne iš 
savo kaltės, yra nustumti į 
ubagystę prie dabar duodamos 
pašalpos. Negrai diskriminuo- 
nos, šokiai ir kiti piknikui rei
kalingi dalykai. Tuomi pasirū
pins Elizabetho Bangos Cho
ras. Todėl užprašome visą 
apielinkę pasilinksminti sykiu 
su menininkais.

Aido Choro busas išeis 10 
valandą ryto.
jami. ‘ Tūkstančiam atsakyta 
pašalpa, o gaunantieji turi 
laukfi; ilgąs.-^ąjancįas. Tokia 
padėtis, gąviiįte'šalpos, kuomet 
maisto, ypatingai mėsos kai
nos pakilo, kad toli nebeuž
tenka . žmoniškam ■, pragyveni
mui.” . •

t

Bedarbių Tarybos šaukia
mas, atviras < kvotimas įvyks 
penktadienį, ,31 gegužės, 8

Drg. Grybas Sunkiai Serga
Lankiusieji d. Kazimierą 

Grybą praneša, kad jis vis dar 
labai sunkiai tebeserga. Ran
dasi! Kings County Hospital, 
ant 6-to augšto, Ward A 61-62. 
Draugės ir draugai, atlankyki
te. Lankymo valandos trečia
dieniais, sekmadieniais ir šven
tadieniais nuo 2 iki 4 p.o piet, 
pirmadieniais ir . ' penktadie
niais, nuo 7 iki 8 vakaro.

■i ,., ■■ N ,4 r Į I I r-X- L į i .j I» , I ■ į ■ —4-

Trumpos Žinutės; 1

, MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Oria Leščinskienė, 57 metų,
18 Danforth St., mirė geg. 28

JoJm ; Mooney; gąfs^ų^ kla
sių kovos kalinio Tom Mooney 
brolis, bus vyriausiu kalbėtojų 
Tarptautinio Ddrbininkų Apsi
gynimo mitinge Brownsville 
Labor Lyceum šį sekmadienį, 
birželio 2d.'

ATLETU MENA
ir

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth N.Y.

Griež Du Benai
Bob Barret and his Royal Knights
Anton Griss and his Hi-Pe-Hi Boys 

jvyks Subatoj

8 d. Birželio (June), 1935
Bus duodamos dovanos už atletiš

kus pasižymėjimus. Speciales dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 
traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik
nike.

Įžanga 40 centų asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos. . , Y , .. . , , ~
šokiai prasidės 6:30 vai. yak. maisto šelpimui bedarbių. Pe|*'

Scottsboro rinkliavos dienos 
(tag days) nukeltos iš 1 ir 2 
birželio į 29 ir-30 birželio. Deg
damos pastangos gauti leidi
mą. Pirmom dviem dienom bu
vo pareikalauta leidimo, bet 
miesto viršininkai atsisakė iš
duoti. Organizacijos ragina
mos siųsti protesto rezoliucijas 
ir laiškus majorui LaGuardia, 
reikalaujant išduoti leidimą 
29-tai ir 30-tai birželio.

DAINŲ DIENA
\ Šį sekmadienį, 2 d. birželio, 
įvyks Proletmeno Sąjungos 
Trečio Apskričio rengiamoji 
Dainų Diena, Vaičionio darže, 
Cranford, N. J. Pradžia 12 va
landą dieną. Įžangą 25c. ypa- 
tai.

Šio parengimo tikslas yra, 
tai gauti kelis centus tęsimui 
čhorvedystės mokyklos, kuri 
būtinai reikalinga išlavinti jau
nuolius užėmimui ' Vadovauti 
chorus. Chorvedžių mums 
trūksta ir mes esam •daugiau, 
negu tikri/ kad' pradėtą darbą 
musų . broliškos organizacijos 
pareis...

.Daug įrašyti.., pęapsimoka, 
nes kitos, kolonijos pyksta, jog 
mes perdaug , garsiname savus 
parengimus.. Bet vistięk rei
kia pasakyti, jpg ten bus dai-

P..S. Jęig(u lytų, parengimas 
bus Liutvino syętainėje, 69 S. 
Park Str., Elizabeth, N. J.

J. N.

Šalpos Biuro maisto skyrius 
Brooklyne pravarė darbininką, 
o kitiems atsakė vakacijas sy
kiu su laipsnišku mažinimu

Atviras Kvotimas Bado 
Sąlygų Williainsburge

Williamsburgo Bedarbių Ta
rybos lokalas, kurio buveinė 
randasi 413 So. 4th St., pa
siuntė aldermanui Joseph W. 
Sullivan užkvietimą pribūti į 
atvirą kvotimą bado sąlygų 
Williamsburge ir kaipo šios 
apielinkės žmonių išrinktam 
vesti žmonių reikalus, atsaky
ti: Delko valdžia marina ba
du bedarbius .? Delko jis, kaipo 
atstovas, ifeąina^ jį ' išrinkusiu

o
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

>

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių 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.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainps 
. žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

E

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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

48S 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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Notary Public , ,

MM,n

> Tel. STagg 2-5043

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.

k w wire w W treireire w ire iretretre wire wire iretreiretrew ire ire
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NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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 1-6*01

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

| PAUL GUSTAS | 
g LIETUVIS GRABORIUS | 

g Sena) dirbąs graborystės pro- « 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- 2 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
B balsamavimu ir palaidojimu c 
6 mirusių. 8

! Veltui Chapel Šermenim | 
B Parsamdo automobilius Serme- g 
q nims, vestuvėms, krikStynoms S 
g ir kitokioms parems <’ 
q Saukite dieną ar naktį S
§ 423 Metropolitan Avė. |

Brooklyn, N. Y. g

Sergančių Vynj ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Tai

gos, Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
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 

f Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
i Tarp 4th Avė. ir Irring PL 

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




