
KRISLAI
“Graži Tvarka”.
Lietuva ir Vaitkus.
Smagus Pasikalbėjimas.
Žolių šaknys.

Rašo Komunaras

Socialistų “Naujienų” rėmė
jai Frank ir Peaches, rašydami 
joms iš Lietuvos, giria Smeto
nos režimą; sako:

“Tvarka labai gražiai veda
ma. . . Mėsos ir visokių valgių 
pilnai. Apsirengę visi švariai.”

Tie socialistai, sukdamiesi 
tarp poniškų elementų, sužiniai 
užsimerkė, kad nematyt baisaus 
skurdo bedarbių, darbininkų ir 
smulkių valstiečių. Jiem “gera 
tvarka”, nors vien už darbinin
kišką lapelį ten fašistai duoda 
8 metų iki viso amžiaus kalė
jimo.

“Visa Lietuva Susivienijo Pa
sitikti Feliksą Vaitkų!” šaukia 
socialistų “Naujienos”, kurios 
rengiasi, ir vis neišsirengia nu- 
lėkdinti lakūną Vaitkų pas Sme
toną su “Antrąją Lituanika.”

Bet, žinoma, ne visa Lietuva 
taip ištroškus to “sparnuoto lie
tuvio.” Priimtuves jam rengia 
Smetonos fašistai: karininkai, 
valdininkai, kariškai mankština
mų vaikų skautų vadai ir pana
šūs priešdarbininkiški elemen
tai.

štai kodėl “Naujienoms” su 
jų Grigaičiu ypač dabar pasida
rė Lietuvos tvarka tokia “gra
ži.” O jei Grigaitis dar nuo 
Smetonos gautų Gedemino me
dalį už patriotišką pasižymėji
mą, tai “Naujienoms” ir žodžių 
pritruktų begarbinant tą “tvar
ką.”

Smagiai šnekasi “Amerikos 
Lietuvis” su “Naujienomis.” 

“Amerikos Lietuvis” rašo: 
“Lietuviškas priežodis sako: 

kalba kaip vyras, o elgiasi kaip 
vaikas. Taip ir dabar su mūsų 
lakūnu Vaitkum...”

“Naujienos” atsako:
“Ot, Kybą, kuris leidžia Wor- 

cesteryje tą aidoblistiškai-kleri- 
kališkai-fašistišką šiupinį, tai— 
tikras vyras!”

Besirengdami prezidentiniams 
rinkimams, vidurinių vakarų re- 
publikonai, pasivadinę “žolių 
šaknų” republikonais, suvažia
vo į Springfieldą, III., pamul- 
kinti savo žadėjimais darbinin
kus ir farmerius.

“Žolių šaknų” vardu jie sten
giasi pabrėžti, būk esą “drau
gai” farmerių ir šaip paprastų, 
bet “tikrų” amerikonų. Vis, 
mat, geriau negu atvirai pasi
vadinti Wall Stryto republiko- 
nais, kuriais jie yra.

Surado $90,000 Žmog- 
vagiy Gautų Pinigų

SALT LAKE CITY, Utah. 
—Valdžios agentai atgriebė 
$90,000 iš $200,000 tų pini
gų, kuriais buvo žmogva- 
giams apmokėta už paleidi
mą 9 metų vaiko Geo. Wey- 
erhaeuserio. Tie $90,000 
buvo pakasti Emigration 
Pass kalne. Detektyvai kan
kinimais privertė Harmoną 
M. Walley ir jo pačią, su
imtus žmogvagių šaikos na
rius, pasakyti, kur jie buvo 
paslėpę savo gautą grobio 
dalį.

Vis dar negali sugaut 
Wm. Mahaną, tos žmogva
gių gengės vadą, kuris pa
siglemžė didžiumą vaiko iš
pirkimo pinigų.

KUBOS BUDELIAI 
“APSIDIRBĘ”

HAVANA. — Fašistinė 
Mendieto valdžia Kuboj ne
va sugrąžina konstitucines 
teises gyventojams. Jaučia
si, kad šiuo tarpu jau gana 
yra išžudyta bei į kalėjimą 
sugrūsta kovingų darbinin
kų ir valstiečių.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Angly Karalaitis Perša 
Draugauti su Vokiečių

Karo Veteranais
LONDON. — Buvusių 

Anglijos kareivių Legiono 
susirinkime, sosto įpėdinis 
Prince of Wales pasiūlė sių
sti savo šalies pasaulinio ka
ro veteranų delegatus j Vo
kietiją ir ištiesti draugišku
mo ranką buvusiems kaize
rio kareiviams.

Nutarta iš pradžios siųsti 
Vokietijon porą Legiono va
dų; o jeigu hitlerininkai pa
lankiai juos priims, tai pas
kui pasiųsti Berlynan antrą, 
skaitlingą Anglijos vetera
nų delegaciją.

Hitlerio laikraščiai džiau
giasi, jog Anglija, siųsdama 
tokius delegatus į Vokietiją, 
tuo parodo, kad Anglai at
šąlą nuo Francijos ir išreiš
kia politinį draugiškumą 
Vokietijai.

Lewis Sutiktų Parduot 
Mainierių Streiką už 
Nelemtų Guffey Rilių

WASHINGTON.— John. 
L. Lewis, Jungtinės Mainie
rių Unijos prezidentas, vie
toj rengti angliakasius' 
streikui, skirtam prasidėt 
ateinantį pirmadienį, tai 
varinėja derybas su kongre
so politikieriais ir slapta 
kuždasi su kasyklų savinin
kais. Lewis leidžia suprast, 
kad jeigu kongresas priim
tų Guffey įnešimą, tai mai
nierių streikas galėtų būti 
atšauktas.

Guffey bilius siūlo, kad 
visus mainierių reikalavi
mus spręstų valdiška Dar
bo Komisija. Tai komisijai 
būtų duota ir teisė nu
spręst, kas turi derybose su 
bosais ir valdžios tarpinin
kais atstovaut mainierius, 
ar darb. • unija, ar kcm- 
paniška unijėlė, ar neorga
nizuoti mainieriai, dirbanti 
įvairiose kasyklose. Jeigu 
kongresas priimtų Guffey 
biliu, tai būtų sustiprintos ir 
didžiosios kompanijos prieš 
mažesnes, nepriklausomas 
kasyklas.

Ir vardan tokio sumany
mo Lewis ir kiti Jungtinės 
Mainierių Unijos vadai su
tiktu parduot angliakasių 
streiką! • '

Eiliniai mainieriai, ta- 
čiaus, pagal pranešimus iš 
įvairių vietų, rimtai rengia
si kovon už $6 algos dienai 
ir už 30 valandų darbo sa
vaitę.

Motery Kliubai Reikalauja 
Gimdymu Kontrolės Teisės

DETROIT, Mich.—Mote- 
rų Kliubų Federacija nuta
rė reikalauti išleisti įsta
tymą, pagal kurį gydytojai 
galėtų duoti patarimus no
rinčioms bei norintiems iš
vengti kūdikių gimdymo. 
Iki šiol už tokius patarimus 
gydytojai buvo baudžiami.

Pašalpų Pinigai Bus 
N audo j ami Ateiviam 
Bugdyt iš Amerikos

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų darbo mini- 
sterė Frances Perkins rei
kalauja, kad prezidentas 
Rooseveltas paskirtų $4,- 
675,440 iš pašalpinių darbų 
fondo surašinėjimui visų 
ateivių šioje šalyje.

Jinai sako, kad tas sura
šinėjimas taipgi būtų “pa- 
šalpinis darbas,” kur dau
gelis prasilavinusių žmonių 
gautų užsiėmimo. Ministerė 
Perkins siūlo surašyt ne 
vien ateivius nepiliečius, bet 
ir visus turinčius pilietybės 
popieras. Ji reikalauja už
vesti tam tikrus katalogus, 
kur ant kortelių būtų sura
šyta visi ateiviai ir sužymė
ta jų vardai pavardės, lai-, 
kas atvykimo. į Jungtines 
Valstijas, užsiėmimas, am
žius ir įvairios kitos žinios 
apie juos.

Sakoma, kad tuomi val
džia stengsis sužiūrėti ypač

Japonai Bando Pateisint Užgrobtame nuo Chiny
Kruviną Provokacijos 

Žygį prieš Sovietus
TOKIO.—Japonijos val

džia meluoja, būk Sovietų 
pasienio sargybiniai pradė
ję šaudyti į Japonus Man
chukuo sienos sargus palei 
Khanka ežerą. Todėl, girdi, 
Japonijos kareiviai “atsi
šaudydami” ir sužeidė vie
ną sovietinį sargybinį, kuris 
paskui mirė.

Bet juk Japonijos karei
viai įsibriovė daugiau kaip 
mylią per sovietinę sieną, 
kur nušovė Sovietų sargy
binį ir nusitempė jo kūną j 
Manchukuo puse. Be to, su
lig paskutinių žinių, jie pa
sigrobė ir kelis kitus Sovie
tų kareivius ir nusigabeno 
juos į Manchukuo.

Tai yra viena iš nachališ- 
kiausių Japonijos padarytų 
karo provokacijų prieš So
vietų Sąjungą.

_______________________ r

Klaipėdos Krašto Valdinin
kai Turi Mokėti ir 

Lietuviškai
KAUNAS, birž. 9.—Lietuvos 

Vyriausias Tribunolas nuspren
dė, kad Klaipėdos krašto valdi
ninkai turi mokėti abi tame 
krašte vartojamas kalbas—vo
kiečių ir lietuvių ir kad abi kal
bos turi turėti * lygias teises 
krašto administracijoje.

Tuo teismas parėmė pašalini
mą daugelio valdininkų, kurie 
nemokėjo lietuviškai. Jų vietos 
užpildytos kitais valdininkais.

Perka Tabako Medžiagą 
Iš Sovietų

KAUNAS.—Lietuvos tabako 
fabrikantų sindikatas Sovietų 
Rusijoje užpirko įvairios žalia
vos už apie 2 mil. litų. Pirkiniui 
priimti į Sov. Rusiją vyks fab
rikų direktoriai Saliamonas, 
Verblovskis, Zivas, ir Bargma- 
nas* ' ' ■

“neteisėtai,” slapta įvažia
vusius ateivius. Bet reikia 
suprast, kad tie sąrašai bū
tų naudojami ypač prieš re
voliucinius darbininkus, vei
klius streikierius, kovingus 
unijų darbuotojus ir kituš 
nepatinkamus f a š i s te jau
čiam kapitalui darbininkus. 
Tokiais sąrašais remiantis, 
valdžiai būtų lengviau gau
dyti ir deportuoti visus “ne
pageidaujamus” ateivius.

Minimi sąrašai būtų nau
dojami ir prieš gaunančius 
pašalpą ateivius bedarbius. 
Iš ateivių bedarbių piliečių 
būtų reikalaujama parodyt 
pilietines popieras, o iš ne- 
piliečių—jų įvažiavimo liu
dijimai.

Kovai prieš tą Roosevelto 
ministerės pasimojimą turi
me platinti ir smarkinti ju
dėjimą delei ateivių darbi
ninkų teisių apgynimo.

Plote Japonai Steigs 
Naują Saviškę Valdžią

TOKIO.—Japonų kapita
listų laikraščiai rašo, kad 
Japonija sudarys saviškę 
valdžią šiaurinei Chinijai. 
Ta valdžia apims Shansi, 
Shantungą, Chaharą ir Ho
pei provinciją, kurią šiomis 
dienomis Japonai faktinai 
atplėšė nuo Chinijos. Yra 
spėjimų, kad su laiku tos ke
turios provincijos galės būt 
prijungtos prie Manchukuo 
“valstybės”, kurią tikrumoj 
valdo Japonijos imperialis
tai per savo pastatytą pa
stumdėlį karalių.

Francija Siūlo Italijai 
Abyssinijos Sklypą

SARDINIJOJ saloj kai- 
bedamas kareiviams, Itali
jos diktatorius Mussolini 
užreiškė, kad jis nepaiso, ką 
kitos šalys sako apie Itali
jos planus prieš Abyssiniją. 
“Geležinė fašistų valia”, 
girdi, “yra pasirengus nu
galėt visas kliūtis.”

Italijos spaudoj skelbia
ma, kad buvęs Turkijos ge
nerolas Vehib Paša esąs pa
skirtas vadovaut Abyssini
jos armijas prieš- Italiją,

Francijos ministeris pir
mininkas P. Lavai išsireiš- 
kia, kad Abyssiniją turėtų 
užleist Italijai siaurą ruož
tą savo žemės iš rytų pusės. 
Tuo ruožtu Italija galėtų 
sujungti savo Somalilando 
ir Eritrėjos kolonijas. — 
Bet tai būtų virvė ant Abys
sinijos kaklo.

Lavai bijo, kad kilus Ita
lijos karui prieš Abyssiniją, 
Hitleris gautų progą už-: 
grobt Austriją ir prijungt 
ją Vokietijai. >

Įsiveržę per Rubežiy 
Japonai Nužudė Sovietą 
Pasienio Raudonarmietį

MASKVA.—Pasirodo, kad 
Japonų kareiviai iš ' Man
chukuo įsiveržė daugiau 
kaip ištisą mylią per sieną 
į Sovietų žemę; nušovė So
vietų sienos sargybinį raite
lį Silujanovą; jo lavoną nu
sigabeno į Manchukuo pusę 
ir ten jį užkasė.

Sovietų atstovybės narys 
N. Raividas Japonijoj už
protestavo Japonų užsienių 
reikalų ministerijai ir So
vietų vardu pareikalavo, 
kad minimi žmogžudiški Ja
ponijos kareiviai turi būt 
nubausti; sykiu pareikalavo 
sugrąžinti nušauto kareivio 
kūną ir žiūrėt, kad tokie 
užpuolimai iš Japonų pusės 
daugiau nepasikartotų.

Progresyvės Mainierių 
Unijos Vadovai Skaldo 
Streikines Narių Jėgas

CHICAGO, Ill.. — Vadai 
Progresyvės Mainierių Uni
jos, plūsdami komunistus ir 
kitus kovingus unijos na
rius, pasisiūlė daryti sutartį 
su Illinojaus' angliakasyklų 
savininkų susivienijimu.

Tos kasyklos iki šiol tu
rėjo sutartį su senąja Jung
tine Mainierių Unija. Todėl 
Progresyvės Mainierių Uni
jos vadai peršasi bet kokio
mis sąlygomis susiderėti su 
savininkais, kad tik jie pri
siimtų naują uniją.

Abiejų unijų vadai kur
sto savo narius vienus prieš 
kitus ir tuom krikdo rengi
mąsi 400,000 mainierių 
streikui, kuris skelbiamas 
šio mėnesio 16 d.

Komunistų Partija šau
kia visus abiejų unijų na
rius veikti išvien, nes tik 
šiuo būdu jie tegalės bent 
ką laimėti.

Naziai Atėmė Pilietybę 
Iš 38 Žymią Žmonią
BERLYNAS.—Pagal Hit- 

lerio vidaus reikalų minis- 
terio Wilhelm Fricko pa
tvarkymą, tapo atimta Vo
kietijos pilietystė ir užgrob
ta nuosavybė nuo 38 žymių 
žmonių už nepritarimą fa
šistų valdžiai. Tarp šitaip 
nubaustų yra: Dr. Rudolf 
Hilferding, socialdemokra
tas, du kartu buvęs Vokie
tijos finansų ministeris; 
Werner Hirsch, buvęs ko
munistų laikraščio “Rote 
Fahne” bendradarbis; ad
mirolas von Levetzow, bu
vęs Berlyno policijos galva; 
Viktor Schiff, buvęs socia
listų dienraščio “Vorwa- 
erts” redaktorius; Erika 
Mann, duktė žymaus rašy
tojo, Thomas Manno; Dr. 
Max Hodann, buvęs Berly
no sveikatos komisionierius, 
ir kt. (> ■ ,;

Lietuviai Darbininkai, 
Reikalaukit V y t Lauk 
Hitleriškų Admirolų!
ALDLD ir Darbininkų Susivienijimas Pasiuntė Telegramai 

Laivyno Ministeriui, kad Adm. Stirling Turi Būt Tuoj Iš
mestas Kaipo Karo Kurstytojas prieš Sovietus.

PA VARYT JI TURI REIKALAUT IR VISOS KITOS 
LIETUVIŲ DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos Centro Komitetas birže
lio 12 d. pasiuntė sekančią 
telegramą šios šalies karo 
laivyno ministeriui-sekreto- 
riui Cl. E. Swansonui, kur 
reikalauja tuojaus išmest iš 
tarnybos admirolą Yates 
Stirlingą, kuris savo straip
sniu Hearsto laikraščiuose 
pereitą sekmadienį ragino 
Jungtines Valstijas susidėti 
su Hitleriu karui prieš So
vietų Sąjungą ir išreiškė 
pritarimą fašistiniam judė
jimui Amerikoj:

“June 12, 1935. 
“Claude E. Swanson 
Secretary of Navy, 
Washington, D.C.

In the name of five thous
and members of Lithuanian 
Workers Literary Society 
of America we demand im
mediate removal of Rear 
Admiral Yates Stirling, Jr., 
for his advocacy of War 
against Soviet Union and of 
fascism in America.

“Executive Committee 
D. M. Sholomskas, Sec’y.”

Darbininkų Susivienijimo 
Protesto Telegrama

Panašaus turinio telegra
ma tą pačią dieną pasiųsta 
ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo :
“Secretary of Navy 
Claude E. Swanson 
Washington, D. C.

“In the name of 5,000 
members of the Association 
of Lithuanian Workers we 
demand the r e m o v al of 
Rear Admiral Yates Stir
ling, Jr., for his endorse
ment of Hitler’s war plans 
and his open declaration 
that the United States 
should support war against 
the Soviet Union.

“Helen N. Yeskevich, 
Secretary.”

Visos kitos lietuvių dar
bininkų organizacijos taip
gi, nieko nelaukdamos, pri
valo siųsti telegramas p. 
Swansonui bei prezidentui 
Rooseveltui, r e i k a laujant, 
kad tuojaus būtų pavarytas 
iš Amerikos laivyno tas Hit
lerio sandarbininkas ir karo 
drumstėjas prieš Sovietų 
Sąjungą.

Žinokime, jog per masinį 
darbininkų spaudimą gali
ma priverst Roosevelto val
džia išvyt admirolą Stirlin
gą iš tarnybos. Tatai gi pa
darius, būtų pamoka ir ki
tiems Jungtinių Valstijų ka

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

Pasaulį!

rininkams, kurie per kapi
talistinę spaudą stengiasi 
iššaukti karą prieš Darbi
ninkų Tėvynę.
Veiksmai Kongrese pries 

Admirolą Stirlingą
Jau minėta, kad demokra

tas kongresmanas Byron 
Scott įteikė kongresui įneši
mą ištirti, kokius ryšius ad- 

I mirolas Stirling turi su hit
lerininkais kariškoje propa
gandoje prieš Sovietus. Da
bar kitas kongresmanas, 
Vito Marcantonio iš New 
Yorko įnešė kongresui rezo
liuciją, kur reikalauja, kad 
laivyno ministerija \.paaiš- 
kintų tūlus dalykus rysypsu 
tuom admirolu.

Valdiškose taisyklėse ka
ro laivyno oficieriams yra 
pasakyta, kad jeigu kuris jų 
rašys spaudoje kariniais, 
oolitiniais bei tarptautiniais 
klausimais, tai turi prie 
straipsnio pridėt paaiškini
mą, kad jis išreiškia tik sa
vo asmeniškas nuomones, 
kurios nieko bendra neturi 
su valdiškomis laivyno mi
nisterijos nuomonėmis. Bet 
admirolas Stirling nepridė
jo tokio paaiškinimo, rašy
damas fašistinei Hearsto 
spaudai; taigi jis skleidė 
tarp skaitytojų mintį, kad ir 
šalies valdžia pritaria jo ka
riškai agitacijai prieš Sovie
tus. Tačiaus Roosevelto 
valdžia vis dar nežada da
ryt jokiu žingsnių prieš 
adm. Stirlingą ir stengiasi 
užglostyti jo skelbiamą hit
lerišką kryžiaus karą prieš 
Sovietų Sąjungą.
Stirling Pritaria Hitleriui, 

Išstoja prieš žydus
Antradienį pas admirolą 

Stirlingą, į Brooklyno Na
vy Yardą, atėjo Komunistų 
Partijos dienraščio “Daily 
Workerio” reporteris • su 
klausimais: ar jis ištikrųjų 
pritaria Hitleriui; kaip jis 
žiūri į Hitlerio persekioji
mą žydų; ką jis mano apie 
fašistinių “vigilantes” siau
timą prieš darbininkus, 
ypač vakarinėse Amerikos 
valstijose.

Savo atsakymuose adm. 
Stirling išsisukinėjo, bet ne
galėjo paslėpt to fakto, kad 
jis užjaučia Hitleriui; kad 
“žmonės prieš žydus bruz
dą” todėl, kad žydai “linkę 
į pinigus’ ir kad fašistinių 
gaujų siautimas prieš strei
kus ir darbo unijas šioje ša
lyje esąs “neišvengiamas.”
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Gaukite “Daily Workeriui” 
Skaitytojų

Komunistų Partijos Centro Komiteto 
organas “Daily Worker” keleriopai yra 
geresnis, didesnis ir tvirtesnis, kaip jis 
buvo keli metai, atgal. Nereikia “Lais
vės” skaitytojams aiškinti, jie patys at
mena, kad keli metai atgal, tankiai ne
žinojome ar sekančią dieną bus galima 
išleisti “Daily Worker}” ar ne. Tankiai 
būdavo išeina tik 2 puslapių.

Dabar yra kita situacija. “Daily Wor
ker” kiekvieną dieną išeina 8 puslapių ir 
tik retkartėmis 6. Komunistų Partijos 
dienraštis kelis kartus sutvirtėjo. Tai 
visų revoliucinių darbininkų ir darbinin
kių darbo vaisius.

Mes nesakysime, kad “Daily Worker” 
jau pralobo, kad jam nėra keblumo fi
nansų srityje. Tas buvo ir yra, tas buvo 
ir bus su visa revoliucine darbininkų 
spauda, kuri verčiasi iš darbininkų gau
nant įplaukų, o ypatingai tokio krizio 
metu. Bet mūsų dienraštis galėjo page
rėti ir sutvirtėti tik todėl, kad gauta de- 
sėtkai tūkstančių naujų skaitytojų, nau
jų prenumeratų. Štai kur yra vyriausias 
mūsų dienraščio su tvirtėjimo pamatas. 
Masės darbininkų vis daugiau įvertina 
“Daily Worker}”, kaipo savo klasės dien
raštį. Tūkstančiai ir tūkstančiai darbi
ninkų užsirašo jį.

Dabar yra vajus už 50,000 naujų “Dai
ly Workerio” skaitytojų. Kiekviename 
mieste'nemažai gauta skaitytojų, o dar 
daugiau galima gauti. Juk anglų kalbo
je tik “Daily Worker” yra; darbininkų, 
farmerių ir visų darbo žmonių reikalų 
gynėjas.

Lietuviai darbininkai, “Laisvės” skai
tytojai, nariai masinių organizacijų, dau
gelis turite paaugusius vaikus, kuriems 
anglų kalboje geriau skaityti, kurie grie
biasi už kapitalistinės spaudos. Užrašy
kite jiems “Daily Workerį” arba nors 
“Young Worker”. Kalbinkite anglus 
darbininkus, kad jie skaitytų “Daily 
Workerį”, gaukite vieną, kitą “D. W.” 
kopiją ir duokite jiems pasiskaityti, su
sipažinti su jų reikalų gynėju.

Franci j os ir Vokietijos. Lenkija turi pa
gelbėti Vokietijai ir Franci jai suderinti 
jų politiką, kad padarius ją daugiau rea
le.”

Argi tai reikia atviresnio prisipažini
mo, kad Lenkija užgiria Vokietijos fa
šistų karo žygius ir planus? Ji neva už
stoja Franci ją ir Angliją, bet jau visai 
kas kita Lietuva, Sovietų šalis, Čechoslo- 
vakija ir kitos šalys. “Czas” yra fašisti
nių elementų laikraštis. Laikraščio re
daktorium yra kunigaikštis Janusz Ra- 
dziwil, kuris turėjo daug dvarų Ukrainoj 
ir yra bjaurus Sovietų Sąjungos priešas. 
Radziwil yra priešas ir Lietuvos. Jo 
politika yra—karo politika. “Czas” siū
lo Francijai sutraukyti apsigynimo su
tartį su Sovietų Sąjunga, kad Vokietija 
ir Lenkija galėtų sėkmingiau pradėti ka
rą prieš darbininkų tėvynę.

Europoj einat greitas prisirengimas 
prie naujo karo ir pirmoje vietoje .prieš 
Sovietų Sąjungą. Vokietijos ir Lenkijos 
fašistai, turėdami sutartį su Japonija, 
dar grupuoja prieš Sovietus ir kitas vals
tybes. Ir iš to aišku, kad Sovietų Są
junga negali Sėdėti rankas sudėjus, turi 
užlaikyti pasirengusią Raudonąją Armi
ją bile laiku atremti užpuolikus.

Sovietų Sąjungos buvo ir yra politika 
—taikos politika. Bet taika priklauso ne 
vien nuo darbininkų tėvynės politikos, 
imperialistai ir fašistai gali užkurti ka
rą.

Mūsų pareiga kovoti prieš karą ir lie
tuvių darbininkų organizacijos geriau
siai padarys siųsdamos savo delegatus į 
Clevelando suvažiavimą, kur bus išdirbta 
planai, kaip sėkmingai kovoti prieš karą 
išvien su visų kitų tautų revoliuciniais 
darbininkais.

‘Priekalo’ Platinimo Reikalu

Hitleris ir Lenkijos Ponai

Prašalinti Admirolą Stirling!
Brooklyn© karo laivyno stovyklos va

das admirolas Yates Stirling susidėjo su 
Hearstu ir per pastarojo didlapius agi
tuoja už karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Stirling trokšta karo prieš darbininkų 
tėvynę — Sovietų Sąjungą!

Šimtai ir tūkstančiai darbininkų orga
nizacijų jau pasiuntė prezidentui Roo- 
seveltui ir karo laivyno sekretoriui 
Claude E. Swansonui reikalavimus, kad 
Stirling būtų tuo j aus* pavarytas iš tos 
vietos. ;

Brooklyno karo laivyno fabrikuose Ko
munistų Partijos kuopa aptarė tą klausi
mą ir įteikė Stirlingui pranešimą, kad 
fabrikų darbininkai kovos prieš jo hitle
rinę karo poziciją.

Brooklyno karo laivyno fabrikų darbi
ninkai pasiuntė Rooseveltui ir Swanso
nui reikalavimus—atstatyti nuo tos vie
tos Hitlerio ir Hearsto berną.

Darbininkų organizacijų pareiga ir to
liau tęsti tą kovų prieš karą ir kartu ka
ro ruošiką Stirlingą. Siųskite telegra
mas ir laiškus Rooseveltui ir Swansonui 
į Washingtoną ir reikalaukite pavaryti 
admirolą Yates Stirling.

Pirmiausiai reikia pasakyti brąngia literatūra? Tai vietoj 
kelis žodžius apie No. 4 “Prie-'apšviesti ir supažindinti darbi- 
kalą”, kuris tik gautas. Draugas 
Z. Angarietis rašo apie mažąją 
Lietuvą — Klaipėdos kraštą. 
Taipgi gerų straipsnių yra apie 
Sovietų socialistinę statybą. 
Telpa daug eilėraščių.

Tai, draugai,1 visur, šiaurinėj 
Amerikoj, Pietų Amerikoj ir 
Kanadoj lietuviai darbininkai 
turėtų .skaityti “Priekalą”. To
dėl tie augščiau paminėti strai
psniai, tokių žmonių, kurie aiš
kiausiai dalykus išdėsto. Mes 
tankiai kalbame įvairiais klau
simais, kaip tai, mažosios Lietu
vos ir apie kylančią visu smar
kumu Sovietų Rusijoj industri-; 
ją, nekurie daug klaidų daro
me, kitiems aiškindami. “Prie
kalą” skaitant tą galima iš
vengti.

Todėl darbininkiškos organi
zacijos užsisakykite platinti ir 
pavieniai nariai užsirašykite. 
Metinė prenumerata yra vienas 
doleris. Platintojams užsisa
kant nemažiau kaip 5 kopijas, 
kainuoja 10 centų kopija ir pri- 
siuntimo lėšas mes apmokame. 
Taipgi duodame 20 nuošimčių 
nuolaidos platintojams, tad or
ganizacijoms yra medžiaginis 
išskaitliavimas “Priekalą” pla
tinti, nes galima pasidaryti ke
lis dolerius organizacijos reika
lams.

Užsakymus ir “money-orde- 
rius” siųskite sekamu antrašu: 
George Kuraitis, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. Beje, 
mažiau penkių kopijų užsisa
kant, turi apsimokėti užsisa
kantis persiuntimo lėšas—-5 cen
tai pasiuntimas pavienės kopi
jos.

Kas liečia “Priekalo reikalus, 
vienas draugas, clevelandietis, 
rašo apie užsienio spaudą, pa- 
kliudo ir “Priekalą”. Apkaltina 
mane kaipo “Priekalo” agentą

priešdarbininkiškas ir daugelis 
net darbininkų užsikrėtę! juomi 
negali nuo jo pasiliuosuoti ir 
yra žuvę darbininkų klasei. 
Marksistinis supratimas, tai vi
sai ne tas, ką mokiniams teikia 
burž. mokyklose.

(2) Ne tik mokytojas, kuris 
nedalyvauja klasių kovoje ir jos 
nesupranta, negali išmokinti ir 
padaryti leninistu, bet net ir

ninkus, kaip juos skriaudžia ir 
išnaudoja darbdaviai ir ką jie 
turi daryti prieš išnaudotojus, 
tai ta mūsų literatūra nuklo
davome gatvę ir išmatų kenus 
prikimšdavome. Kodėl taip bū
davo? Todėl, kad už dyką duo-1 Renino raštus skaitąs ir studi- 
davome, nebuvo platintojams žmogus, kuris aktyviai
kada aiškinti, kokia ta literatu-' Pa^sa^ nedalyvaus klasių kovoje, 
ra, keno reikalus atstovauja, jie 
rūpinosi, kad tik daugiau pada
linti. Ekonominis klausimas! 
tos dirbtuvės kuopelės narius 
privertė pagalvoti. Nutarėme 
parduoti po vieną centą ir pa
aiškinti, kokia čia literatūra.

Pardavinėdami ir aiškindami 
tos literatūros reikšmę, prašy
dami cento, darbininkai darbi
ninkus supažindino su ja ir tūli 
duodavo 25 centus, nes žinojo, I 
kodėl jie duoda. Kas buvo iš ; 
tokios metodos platinimo litera
tūros? Mes pajėgėme už tas pa
jamas išleisti laikraštuką. Dar
bininkai jį skaitė, kuopelė au- • 
go nariais.

“Priekalo” platintojai visur 
turi mokėti nevėliau kaip už dįrba kontr-revoliucinierių dar- 
tris numerius gavę. Reiškia, kas j-)Us. 
trys mėnesiai. Kada susidaro. 
didesnė suma, sunku apsimokė
ti.

tai nebus marksistas-leninistas. 
Leninas šiuom klausimu moki- 

! no: “Be veikimo, be kovos kny
ginis žinojimas komunizmo iš 
komunistiniiį brošiūrą ir kūri
mą lygiai nieko nevertas, ka
dangi tas pagimdo atitrūkimą 
teorijos nuo praktikos... ” Rei
škia, reikia lavintis teoriniai ir 
veikti praktiškai.

(3) Teisingą kovotoją nuo 
apsimetėlio galima atskirti tik
tai pagal jo veikimą. Daugelis

■ gali gražiai pakalbėti, bet svar
bu tėmyti, ką jis veikia. Ne žo
džiai, bet darbai parodo, kas 

į yra darbininkų vadas ir kas yra 
į jų priešas. Prūseika ir But- 
Įkus ir sakosi esą marksistai, 
bet jų darbai parodo, kad jie

Geo. Kuraitis.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Gerb. “L.” Redakcija:—

(4) Darbininkai savo klasinį 
žinojimą gali pakelti per skai
tymą revoliucinių laikraščių, 
brošiūrų, knygų, lankymą pra
kalbų, dalyvavimą demonstraci
jose ir aktyviai veikdami klasių 
kovoje. Teorinis žinojimas yra 
reikalingas, kad praktikoje ga-

Prašau man atsakyti į šiuos lėtume sėkmingai^ diibti, o iš ki- 
kl ausi mus: tos pusės praktika geriausiai 

veikia į teorinį žinojimą. Teori-

už pakėlimą kainoj No. 3 pen- nedalyvaudamas klasių kovoje 
kis centus daugiau negu už ki- . išmokinti 
tus numerius kuris yra 15 cen
tų.

(1) Vienas darbininkas su niai galima lavintis ir be in- 
mariimi ginčijosi, kad Kapsukas 1 struktoriaus susidarius saviap- 
galėjo būti geru revOliucionie-į svietai planą: skaitant pavie- 
rium todėl, kad jis mokytas. Jis niam, o dar geriau grupėse, 
įrodinėjo, kad nemokytas sun-1 darbininku knygas, diskusuo- 
kiai gali būti geru leninistu. 
Tai kiek ir kokio mokslo reikia 
turėti, kad būti leninistu?

(2) Ar gali mokytojas patsai

darbininkų knygas, 
šuo j ant bėgamus klausimus ir 
jungiant jų įvykius su teorijos 
žinojimu.

(5) Sunku būtų čia surašyti

i kitus būti gerais 
marksistais?

(3) Kaip galima atskirti tei- 
Drauge, aš neturiu tos galios ' singą marksistą, nuo to, kuris

pakelti kainą, pakėlė patys lei- save tik tokiu vadina?
(4) Kaip darbininkai gali pa

tys lavintis savo tarpe, jeigu 
neturi ant vietos patyrusio in
struktoriaus ?

Hitleris savo prakalboje pareiškė: 
“Europos reikalais rytuose mes norime 
bendrai su Lenkija rūpintis. Franci ja ir 
Anglija turi pripažinti pirmenybę Vokie
tijos ir Lenkijos reikalų rytų Europoj.”

Jau iš to aišku, kad Hitleris reikalauja 
laisvų rankų Vokietijai ir Lenkijai Rytų 
Europoje, tai yra karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Bet jis mažai ką pasakė, jis 
daugiau slėpė savo planus. Kas kita at
sitiko su Lenkijos laikfaščiu “Czas”, ku
ris per dvi dienas- rašė apie Hitlerio pra
kalbą ir išplepėjo planus. “Pravda” apie 
taį rašo:

“Tą, ką Hitleris turėjo mintyje, tai 
“Czas” pasakė. Kad teisingai suprasti 
Hitlerio kalbą, tai reikia skaityti “Czas.” 
Jeigu Hitlerio prakalba yra veidmainia
vimas, pridengta, neteisinga, gudravoji- 
mas, tai “Czas” editorialai yra priešin
gai—atviri.”

“Czas” rašė: “Centraliniu Lenkijos už
sienio politikos punktu turi būti mūsų 
sutartis su Vokietija nuo 26 d. sausio, 
1934 metų.” Toliau “Czas” rašydamas 
apie Vokietijos fašistų planus užgriebi
mo kitų žemių rašo: i

“...Vokietijos plėtimosi pasirįžimuose 
—Lenkija turi rūpintis ne tik savo rei
kalais, bet taipgi Francijos ir Anglijos 
reikalais. Vienok, cielumas Francijos — 
tai vienas dalykas, o visai kitas dalykas 
-—cielumas teritorijos daugelio Francijos 
klijentų, su kuriais Lenkija neturi jokio 
reikalo. Lenkija turi būti ryšys tarpe

Apie Sttgendancius Elementus
Sovietų Sąjungoje iš partijos išmestas 

A. Jenukidze. Priešai dabar paims jį sa
vo globon. Visada taip yra, kaip tik ko
kis buvęs partijos narys daėina iki to, 
kad jį išmeta, tai renegatai ir buržuazi
ja padaro jį geriausiu ir “kankiniu.”

Darbininkų judėjime yra neišvengia; 
mas valymasis nuo sugedusių elementų. 
Tūli įstoja su tam tikrais išrokavimais į 
partiją, kad jai kenkus; į ^K|ti; yąrinėda- 
mi savo “aš”, pastąfcpj šąyo’ ąspį^nį, kaip 
kokį “dievą” ir dasika^ą iki^o,. kad juos 
reikia išmesti. Kiti nuoširdžiai trokšda
mi darbininkams gero, bet daro klaidas 
ir reikia jie disciplinuoti. Nuoširdus 
darbininkų judėjimo veikėjas pasitaiso 
net ir tada, kada jis būna išmestas ir 
grįžta tan judėjiman. Užsispyrėlis ar
ba buržuazijai parsidavėlis—ritasi vis 
toliau ir toliau, kol atsiduria bjauriausių 
priešų eilėse.

dėjai. Man atrodo nieko blogo, 
daugiau kopijų pardavėme ne
gu pirmesnių po 10 centų. Mūsų 
spaudoj ir “Priekalo” No. 2 bu
vo paaiškinta, kodėl No. 3 bus 
15 centų.

Drauge, B. Kirstuk, mes ger
biame tokius žmones, kurie iš- 
sireiškia savo mintį bile kokiu 
klausimu rašydami laiškus ar 
organizacijų susirinkimuose.

Jūs, drauge B. K., sakote: 
“Mums Amerikos doleriai bran
gūs”. Tiesa, mes ir tą žinome. 
Aš manau, kad jūs tūkstančius 
kartų pastebėjote “Laisvėj” ir 
“Vilnyj”, laike šių 5 metų isto
rijoj nežinomo ekonominio kri- 
zio, kad yra daug darbininkų, 
kurie negali laiku už prenume
ratą užsimokėti, bet kaip tik 
šiaip-taip susikrapšto už prenu
meratą, tat dolerį ar daugiau 
aukoja del dienraščių palaiky
mo. Ar jiems nebrangus dole
ris? žinoma brangus, bet jie ži
no, jog darbininkų spaudai vi
suomet “ reikalinga medžiaginė 
parama.

Dar draugas sakote, “norint

(5) Kokias 
skaityti, kad 
darbininkišką
Įėjus sėkmingai veikti darbinin
kų klasės kovose?

knygas reikia 
įgijus teisingą 

mokslą, kad ga-

ATSAKYMAI:
(1) Buržuazinė mokykla ne

padarė dar nei vieną marksistu, 
nes ten nėra marksizmas moki
namas. Drg. Kapsukas tik gy
venime, kovose, veikime, prak
tikoje patapo bolševiku. Caris- 
tinėje mokykloje ne tik jį mark
sizmo nemokino, bet gujo lau
kan, kaip tik pajuto, kad jis 
priklauso prie revoliucinių rate
lių. Ne tiktai drg. Kapsukas 
per savimokslystę—skaitymą ir 
studijavimą marksistinių raštų 
ir praktišką veikimą įgavo tą 
gilų supratimą, bet ir visi Ru
sijos (caro laikais) bolševikai 
marksizmo išmoko tik per sa- 

----- o-------—, —........viapšvietą, pasišventimą ir ak- 
daugiau paskleisti, reikėtų vi-'tyvų veikimą klasių kovoje, 
sai už dyką duoti,” Aš turiu Buržuazinėje mokykloje įgytas 
daug pątyrimo literatūros pla- mokslas galima tik panaudot 
tinime, Pavyzdžiui: vienoj savęs apšvietai, tik pasitarnau- 
dirbtuvėj, mes kompartijos kuo-1 ja tas žinojimas—mokėjimas 
pelė leidome mėnesinį laikraš- rašyti, skaityti, skaitliuoti, ži- 
tuką, sudūdavome nariai pini- nojimas geografijos ir tt. ir tt. 
gus, prie tos pačios dirbtuvės 1 Buržuazinėj mokykloj teikiamas 
—darbininkams duodavome už politinis mokslas apie visuome- 
dyką. Kas būdavo su mūsų ta nę ir klasių šantikius yra

Pavyzdžiui:

Politinis Akių Dūmimas
Anglijos imperialistai ir Vokietijos fa

šistai susiderėjo karo laivynų reikalu. 
Vokietijos fašistai reikalavo apie 500,000 
tonų laivyno, arba kuris būtų lygus 35% 
Anglijos karo laivynui. Iš karto Angli
jos imperialistai neva spardėsi prie tai, 
nes bijojo, kad tas sudarys Anglijai pa
vojų Šiaurhi jūrose. Bet Hitleris pa-

reiškė, kad jb laivynas veiks Baltijos jū
rose, tai yra prieš Sovietų Sąjunga.

Anglija sutiko su Vokietijos fašistų 
reikalavimu, padarė tuom klausiniu neva 
sutartį, kad fašistų'laivynas neviršys 35 
nuošimčių kiekvienos kategorijos Angli
jęs karo laivų kiekį.

Žinoma, kad Vokietijos fašistai ant to 
neapsistos, jie būdavos galingą karo

ŠYPSENOS

Ketvirtadienis, Bir. 13, 1935

“Valstybė ir Revoliucija,” “Iš 
Komunistu Programos?, “Mok- 
slinid Socializmo Išsivystymas ”, 
“Karolio Markso Teorijos Sis
tema”, “Komunizmo-A-B-C”, 
“Leninas...”, “Politinė Ekono
mija”, “Pasaulio Stebuklai”, 
“Istorija Klasių Kovos Ameri
koje,” “Rusijos Istorija” ir visa 
eilė brošiūrų bei knygų.

Skaitant nereikia rūpintis, 
kad daugiau perskaičius, bet, 
kad geriau supratus. Geriausiai 
skaityti apie vieną ir tą pat da
lyką visą eilę knygų, kol tas 
klausimas bus jums jau pusėti
nai aiškus. Pirm pradėti skai
tyti knygą, reikia apmąstyti, 
kiek jau žinai apie tą dalyką, 
kada skaitai ir atrandi naujus 
dalykus, papildymus tavo ži
nojimo, tai reikia stengtis įsi
dėti jie į galvą, kad praplėtus 
savo žinojimą.

Prie to, jeigu skaitai politi
kos—ekonomijos klausimu, tai 
tuom kartu nereikėtų imtis ir 
skaityti knygas apie techniką, 
geografiją ar kitais mokslo 
klausimais. Kada vieną jau “pa
baigi”, tai tada imkis už kito.

Tas Galima
Du draugu:—Pirmas: “Ar 

matei iš laikraščių, jog Ki
nuose mergina persikeitė į 
vyrą?”

Antras: “Tai tik tokios 
pasakos.”

Pirmas: “Tikra tiesa! 
Šiandien jau ir mokslas gali 
pakeisti lytis, padarant ata
tinkamą operaciją.”

Antras: “Aš tam neti
kiu !” ♦

Pirmas: “Visai galimas 
dalykas! Aš nebesu jau die
vai, žino kokiu ten dideliu 
specialistu, o keliolika me
tų atgal labai pasekmingaiD) OUI1AU IJULl/ Lld OU1 VI . —---------------

visas knygas, bet galima pa- perkerčiau tūlą merginą į . . .v . • -i n • L. __minėti, kad iš lietuvių kalboje moterį!”,,
Surinko J. šilingas.esančių reikia būtinai skaityti:

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NETVARKINGOS MĖNE
SINĖS

Prašau gydytojo patarti per 
mūsų dienraštį “Laisvę,” nuo 
kokios priežasties man netvar
kingumas mėnesinių .galėjo į- 
vykti, ir kaip man užsilaikyti, 
kad to išsisaugojus?

Bus jau metai, kaip tai var
gina mane. Būna šitaip. Per 
du mėnesiu visai susilaiko, o 
potam atsiranda gana daug ir 
tęsiasi 16 arba 17 dienų. O an
trą" kartą susilaiko dvi savaiti 
—ir vėl paskui bėga 5-6 die
nas. Ir taip visą laiką ir karto
jasi. Laike sirgimo biskį skau
da nugarą ir visam kūnui esti 
silpna, randos dreba.

Buvau pas vietinį gydytoją. 
Davė vaistų, bet nieko negel
bėjo. Aš esu 35 metų amžiaus 
moteris, 8 metai kaip vedusi, 
šeimynos neturiu, nes jos sau- 
gojuos. Dirbu prie moteriškų 
suknelių. Darbas nesunkus, 
tiktai reikia vaikščioti, tai 
pavargstu.

Atsakymas
Be gilesnio ištyrimo nėra

laivyną. Japonija pareiškė, kad ji pil
niausiai sutinka su Vokietijos fašistų 
planais.

Vokietijos fašistai sutraukė visus sa
vo karo laivus į Kielą, kur turi parodą. 
Už šios jų “parodos” slepiasi naujas grei
tas karan prisirengimas. Padaryta su 
Anglija sutartis yra niekas kitas, kaip 
tik akių dūmimas, kad geriau pridengti 
fašistų karo prisirengimus.

galima tikrai nusakyti, kokia 
čia Jums galėtų būti priežastis 
tokių netvarkingų mėnesinių.

Sakote, prie darbo Jums 
tenka vaikščioti ir pavargti. 
Nemanau, kad tatai taip jau 
labai veiktų mėnesines. Gali, 
žinoma, padaugint tekėjimą, 
bet, greta to, turbūt, yra ir 
da kokių priežasčių. Patarčiau 
Jums, Drauge, vėl nueiti pas 
gydytoją: tegul jis Jus gerai 
išegzaminuoja, ištiria, ar vi
sai sveika tebėra gimtuvė, ar 
nėra joje kartais kokio nauji- 
ko, patinimo ir įdegimo. Ma-, 
tot, panašiais, kaip Jūsų, atsi
tikimais pasitaiko, kad gim- 
tuvėj auga koks svetimas gu
zas, putmuo, fibroidas ar kas 
tokio. Tada gerai esti pašvitin- 
ti X-spinduliais arba radijum, 
ir nuo to tas auglys išnyksta. 
Gal Jums taip ir nėra, bet, kai 
tokioj svarbioj vietoj, tai ne
patarčiau apleisti. Reikia per
sitikrinti.

O šiaip, jei aplinkybės leis
tų, būtų ir visai Jums neproša- 
lį dieną-kitą pagulėti per mė
nesines. Tekėjimą apmažina ir 
tūli vaistai. Sakysim, Fluid 
extract of ergot, 2 ozs., po 10- 
20 lašų 3 kartus per dieną. 
Arba vėl Chaiomen (Har- 
rower), 100 sanitablets, po 
2 tableti prieš valgymą laike 
kraujavimo, o paskui po vieną.

Galėtute pamėginti šitų 
priemonių. Jeigu pasėkos ne
kokios, tai ilgai nebelaukite, 
eikite pas gydytoją persitik
rinti.
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Centreline Amerika ir Meksika

yra sekamos neva neprigu%bl°k?ta- Amerikos imperia-

Delegatas.

mvlios su 2 100 000-’'ir Ano- inam2 ir cukraus plantacijos. ją, kada Vakarų fronte ži- lijos kolonija HonduraJ 8,-1 Amerikos imperialistai ten balas buvo vienas iš spren- 
598 ket. mylios su 50,000 gy- kasa?‘ a.ntįa kaaalą ls, At‘ dziamųjų laimėti karą—bū-

v nnt-irn i Powimi vrinrlomr I --T, 1 . t..

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
ilgio.

Philadelph. Žinios ŠOKIAMS GRIEŠ GERA MUZIKA

637,727 uncijos aukso, 68,-

čia

ĮVAIRUMAI

Narys.

P

MIKAS RASODA

Japonija pritaria Vokieti
jos karo laivyno didinimui,

Amerikos imperialistų įsi
galėjimą, bet ji buvo par-

jo tik 35 kapeikas. Tai dide
lis skirtumas.

Kapitalistų Bukumas
Teisingai kada rašė drau

gas N. Bucharinas, kad ka-

Geografinė Padėtis
Centralinėje Amerikoje

Hitlerio Būsimas Laivynas
Hitleris pranešė Anglijai, 

kad jis turi turėti tokį ka
ro laivyną, kuris valdys 
Baltijos jūras. Jis sako,

kliubų delegatai pasižadėjo, organizacijose nebus skaitoma 
kad bus nuo jų kliubų dar kvietimo laiškas, tai eilinių na- 
tiesioginiai išrinkti delegatai. 
Priimta kelios rezoliucijos, ku
rios bus paskelbtos vėliaus.

Konferencija buvo gera, gy
vos diskusijos abiem klausi
mais.

visi suprantate. Visų organiza
cijų pareiga dalyvauti.

Kviečiamos yra kuopos, 
kliubai, chorai, apšvietos ir 
apdraudos draugijos, taip pat 
pavieniai šio reikalo rėmėjai.

Kom. Prieš Karą ir Fašiz
mą, Lietuvių Sekcijos Sek.

J. Jacobson.

nai. Amerikos kapitalistų Anglijos ir jos talkininkų, 
rankose randasi kavos, ba- pusėn karan prieš Vokieti-

Ketvirtadienis, Bir. 13,1935
■K,"j. . --------

rių užduotis ant vietos kelti 
klausimą rinkimo delegatų į 
minėtą konferenciją, taip pat į 
patį Visuotiną Suvažiavimą, 
kuris įvyks Clevelande birže
lio 30 ir liepos 1 dienomis. Pa
tartina, kad renkant delega
tus, būtų pagaminama ir rezo
liucijos del konferencijos ap
svarstymo.

Apie svarbą šios konferen- kol jis pasieks bent 35 nuo- 
cijos nereikia čia aiškinti, nes šimčius Anglijos laivyno.

Rengia Trys Conn. Valstijos Apskričiai 
ALDLD 3-čias Apskritys, LDS 5-tas Apskritys ir 

Prolet-Meno Apskritys

Nedėlioję, 16 d. Birželio (June), 1935
Indian Grove, West Haven, Conn 

Prasidės 10 valandą ryte, ir tęsis iki vėlai vakaro
ĮŽANGA 25 CENTAI

v *«

mingos respublikos: Pana
ma 32,380 k e t u r k ampių 
mylių su 500,000 gyventojų, 
Costa Rica 23,000 ket. mylių 
su 525,000; Nicaragua 51,-' 
600 ket. mylių su 700,000; 
Honduras 44,275 ket. mylių 
su 773,000; San i______
13,176 ket. mylios su 1,700,- 
^00; Guatemala 42,353 ket

listai ten pasiuntė karo lai
vus, armiją ir per kelis me- 

? tus skerdė Nikaragua kraš
to gyventojus, kurie kovojo 
už savo laisvę. Dabartinė ( 
to krašto valdžia su prezi- nių Valstijų : 
dentu Dr. Juan Sasaca yra Bet pereito karo metu, kada 

Salvador Ar?erikos imperialistų ber- Jungtinės Valstijos stojo

lantiko į Ramųjį vandeny- tinas kuras orlaiviams, tan- 
ną. Jų naguose yra ir gelž-|kams, automobiliams, tro- 
kelis, kuris tik 171 mylios ,kams, tada tarpe Anglijos 

ir Jungtinių Valstijų impe
rialistų kova už Meksiką su
mažėjo.

Meksikos daugelis žibalo 
j šaltinių, cukraus augmenų 
plantacijų, fabrikų ir veik 
išimtinai gelžkeliai yra 
Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos kapitalistų rankose.

Meksika vis gi vyriausiai 
yra žemdirbių šalis. 80% 
visos žemės yra dvarponių 
rankose,. iš to kiekio pusė 
svetimų šalių kapitalistų, o 
tik 20% žemės yra valstie
čių rankose. Valstiečius iš
naudoja plantacijų žemės 
dirbimo sistemoj.

Meksikos ir Centralinės 
Amerikos darbininkija dar 
laukia savo išsilaisvinimo 
valandos. Revoliucinis dar
bininkų ir žemdirbių judėji- 

nai švino, 100,000 tonų plie-įmas smarkiai auga.
no ir tt. i D. M. š

ventojų.
Prie Centralinės Ameri

kos galima būtų priskaityti 
Kuba 44,164 keturkampių 

mylių su 3,500,000 gyvento
jų; Haiti 19,332 ket. mylių 
su 1,000,000 gyventojų; Por
to Rico 3,435 ket. mylių su 
1,500,000 gyventojų. Bet šie 

, kraštai faktiškai yra na- 
! *įuose Jungtinių Valstijų 

imperialistų. Ten dar yra 
Jamaica, Bahama, Virgin 
salos ir eilė kitų, kurias lai
ko pasigriebus Anglija.

Prie Centralinės Ameri
kos atsiremia ir Meksikos 
respublika. Meksika (Mexi
co) yra 767,198 ket. mylių 
su 14,134,000 gyventojų.

Centralinė Amer. kaip ir sas, sidabras, varis, kapa- 
sudaro sausžemio tiltą tar- ras, švinas ir kiti. 1933 me
ne Šiaurinės ir Pietinės Am- tais ten buvo pagaminta 
erikos. Pati siauriausia ta 637,727 uncijos aukso, 68,- 
juosta yra Panamoje, kur 093,700 uncijos sidabro, 39,- 
tik apie 54 myl. sausžemio į 600 tonai kaparo, 120,000 to-1 
skiria Ramiojo vandenyno 
bangas nuo Karibiškų jūrų, 

^kurios yra dalis Atlantiko 
didjūrio. Per Panamą yra 
prakastas garsusis Pana
mos Kanalas, kurį valdo 
Jungtinių Valstijų imperia
listai. Abie jomis kanalo 
pusėmis ant virš 6 mylių 
teritoriją valdo Jungt. Vals
tijų gruobuonys, kurie fak- pitalistiniai politikai tak
tiškai kontroliuoja ir pačią ' ' 1 ’
Panamos šalį. Tas kanalas 
turi didelės komercinės 
svarbos, o dar didesnės ka- 
nės, nes jo pagelba Jungt. 

! Valstijų imperialistai grei
tai gali permesti karo lai
vyną "iš Atlantiko į Ramųjį 
didjūrį arba atgal ir todėl 
jiems nereikalinga turėti du 
atskiri karo laivynai.

Centralinė Amerika ir 
Meksika yra šiltoje ir net 
karštoje žemės juostoje. 
Šios šalys yra kalnuotos, jų 
žemėje randasi aukso, si
dabro ir ypatingai Meksiko
je daug žibalo.

Centralinėje Amerikoje 
tropiškas oras—šiltas, auga 
tropiški medžiai, augmenys, 
dera kava ir kakao. Tos 

• šalys yra kalnų šalys. Nors 
paviršutiniai' žiūrint Cent
ralinės Amerikos kraštai 
turi politinę nepriklausomy
bę, praktikoj priguli Jungt. 
Vairi joms. Štai Honduras ir 
San Salvador 1927 metais 

^pasirašė sutartį su Washin- 
tono ponais, kad tos šalys 

i laikysis Washingtono poli- 
I tikos. Ten viešpatauja 
Į Wall stryto finansieriai.

Su Gvatemala tas patsai 
i yra. Jos cukraus ir kavos 

gamyba yra Wall stryto po
nų naguose. Ji taip pat pa
sirašė su Jungt. Valstijomis 

- tokią sutartį, kaip ir Hon
duras.

Apie Panamą nėra kas 
nei kalbėti, ten pilnai vieš- 

j ^patauja Washingtono impe
rialistai, taip, kaip Kuboje, 
Haiti salose ir Porto Rico- 

■
Nicaragua bandė atremti

Meksika
Jungtinių Valstijų impe

rialistai pavergę Centralinę 
Ameriką tą pat norėjo pa-1 
daryti ir su Meksika. Per 
eilę metų Meksikoje jie fi- 

' nansavo visokias grupes, 
I palaikė vieną po kitai “revo-

Meksikoje auga kviečiai, 
ryžiai, cukraus augmenys, 
kava, medvilne, bulvės, ta
bakas, įvairiausi sodiniai 
vaisiai—apelsinai, bananos, 
citrinos. Meksika turtinga 

j iškasamais metalais—auk-

Trecias Puslapis

Meksika yra turtinga 
gausingais aliejaus šalti
niais; 1933 metais ten buvo 
pagaminta 34,000,830 bač
kos po 42 galionus aliejaus, 
gi 1920 metais ten buvo pa
gaminta net 163,620,555 bač
kos.

Meksikos aliejus ir buvo < ^acI į penkįs metus Vokieti- 
ta medžiaga uz kurią ilgai ja turf pasibudavoti. 5 
varžėsi Anglijos ir Jungti- dl.ednautus po 30,000 tonų 

imperialistai. kiekvienas su didelėmis ka- 
nuolėmis; 8 kreiserius po 
8,000 tonus kiekvienas, ku
rie tvirtai būtų apginkluoti; 
12 lengvesnių kreiserių po 
5,000 tonus; 50 naikintojų 
po 1,000 tonų kiekvienas; 25 
submarinus po 800 tonų, už
tenkamai jūrinių lėktuvų, 
mažesnių karo laivų ir t.t.

Tas parodo, kad Vokieti
jos fašistai visu smarkumu 
ruošiasi prie naujo karo ore, 
ant žemės ir ant jūrų.

š—kas.

dien jo korespondentas Wal
ter Duranty. Dabar jis retai 
kada rašo. Vėlesniu laiku, 
pablogėjus Amerikos impe
rialistų atsinešimui linkui 
Sovietų Sąjungos, prasidė
jus Hearsto melų kampani
jai, ir “Times” pasiuntė į 
Sovietų Sąjungą naują ko
respondentą Harold Denny. 
Nors ir šis, kaip rodosi,

turn ant akių turi kokius 
dangčius ir nemato teisybės. 
Taip, jeigu caras, jo visi 
ministerial, profesoriai, tas 
patsai su Vokietijos kaize
riu ir eile kitų, būtų supratę 
kuomi baigsis pereitas im
perialistinis karas, tai jie bando paduoti žinias geriau 
nuo jo būtų šalinęsi, kaip už kitų kapitalistų kores- 
nuo ugnies. Tik bolševikai pondentus, bet negalima sa- 
sakė, kad jis baigsis piliečių 1”"L’ 
karu ir daugelio karalių nu
siris ne tik karūnos, bet ir 
galvos. Tas gyvenime pasi
tvirtino.

Dabar Hearsto didlapiuo- vietų Sąjungoje darbininkų 
se tankiai rašo tūlas Gugli- algas ir reikmenų kainas, 
elmo Ferrero, jis sako, kad Kiekvienas matys, kad Den- 
Sovietų Sąjungos Raudono- ny kalba apie laisvąją rin- 
ji Armija yra silpnesnė dar ką, paduoda augštas kainas 
ir už buvusią caro armiją.'ant eilės tavorų. Jis patsai 
Kas tokiai pasakai gali ti-1 pripažįsta, kad kainos pa
keri; o dar save karo reika- duotos iš viešų krautuvių,, 
lų specialistu skelbiasi. Tar- tai yra tų krautuvių, kur 
pe caro armijos ir dabarti
nes Raudonosios Armijos 
yra skirtumas, kaip tarpe 
dienos ir nakties. Kiekvie
nas caro armijos kareivis 
buvo žandarų varomas, 
kiekvienas nežinojo kam ir 
už ką jis turi dėti galvą. 
Kuomet kiekvienas R. Ą. 
kovotojas gerai žino, kad 
jis yra 170,000,000 darbi
ninkų tėvynės gyventojų 
sargas, dabotojas socialisti
nės tvarkos budavojimo. 
1929 metais Raudonoji Ar
mija parodė Chinijos impe
rialistams įsiveržėliams, ką

kyti, kad Harold Denny 
tankiai nenukalba Hearsto 
kalba.

Štai ir pereitą sekmadie
nį, jo raštas tilpo apie So-

ALDLD 149 Kp. Veikimas
Birželio 2 dieną laikytam 

susirinkime kuopa padarė ke
letą svarbių tarimų reikale 
darbininkų klasės. Nutarė ir 
išrinko komitetą, kad įteiktų 
r e i k a 1 a v i mą savo distrikto 
kongresmanui, Walter S. Pyt- 
ko. Komitetas įteikė jam rei
kalavimą, kad jis ne tik bal
suotų už Socialės Bedarbių ir 
Senelių Apdraudos Bilių 2827, 
bet, kad vestų kampaniją už 
minėtą bilių. Tatai turėtų pa
daryti ir kitos kuopos, pasiųsti 
reikalavimą savo kongresma- 
nams, arba juos pašaukti ant 
telefono ir reikalauti, kad mi
nėtas bilius liktų valstijos įsta
tymu.

Kuopa siuntė savo delegatus 
į konferenciją ir prisidėjo su 
$5.00 prie pasiuntimo delega
tų į Visuotiną Amerikos Dar
bininkų Suvažiavimą kovai 
prieš karą ir fašizmą.

Kad galėjus vesti pasekmin- 
giaus darbą, nutarė turėti nak
tinį pikniką birželio 22 die
ną, šeštadienį, nuo 12 dieną 
iki 1 vai. ryto. Piknikas bus 
Vytauto Parke, šis piknikas 
bus pirmas piknikas tokios rū
šies. Phila. per kelius metus 
nėra buvę naktinio pikniko, 
tai naujenybė philadelphie- 
čiams ir kitų kolonijų darbi
ninkams. Mes kviečiame skait
lingai dalyvauti iš visų kolo
nijų. Prie to, bus gera progra
ma. Ir visi laiką praleisite 
linksmai.

“Times” ir Sovietų šalis
Per daugelį metų iš So

vietų Sąjungos į New York 
“Times” rašinėjo veik kas-

gali pirkti turistai, nedir
banti elementai ir toliau jis 
sako: “Priedui prie šių 
krautuvių dar yra koopera
cijų krautuvės prie fabrikų 
ir raštinių, kur kainos yra 
daug pigesnės.”

Tame ir visas “sekretas,” 
kad darbininkai neina pirk
ti j tas viešas krautuves. Jie 
perkasi valdžios ir koopera
tyvų krautuvėse, kurios ir 
yra specialiai darbininkams 
įsteigtos. Suprantama, jeigu 
imti darbininkų algas ir tas 
viešų krautuvių kainas, tai 
pasirodo, kad būtų sunku 
gyventi. Bet taip nėra, vie
šoje valgykloje turistas už
mokėjo 85 kapeikas už pie
tus, o darbininkai už tokius 
pat pietus kooperatyvo val
gykloje, prie fabriko, mokė-

Pasekminga Konferencija
Birželio 8 dieną buvo kon

ferencija reikale Socialės Be
darbių ir Senelių Apdraudos. 
Delegatų dalyvavo nuo 14 or
ganizacijų, atstovavo netoli 
4,000 narių. Išklausė delegatų 
raportą iš valstijos kongreso 
ir ten padarytus tarimus, taip
gi raportus iš veikiančio komi
teto. Raportai buvo geri. Nu
tarta surengti prakalbas Lie
tuvių Svetainėj, ant Moyamen-, 
sing Ave. ir pakviesti kunigą 
Valančiūną, kad jis pasiaiškin
tų, kodėl jis skelbia bado 
mirtį savo parapijonams, ne
leisdamas jiems prisidėti prie 
veikimo už Bedarbių ir Sene
lių Apdraudos Bilių HR 2827. 
Taipgi nutarta išsiuntinėti 
laiškai visiems kunigams, rei
kalaujant, kad ir jie nesiprie
šintų, bet ragintų visas savo 
parapijines organizacijas ir 
draugijas veikti už Bilių HR 
2827.

Nutarta siųsti tris delegatus 
nuo konferencijos į Visuotiną 
Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimą Cleveland, Ohio, o kelių

Kun. Valančiuno Parapijonai 
Gerai Kalba Apie “Laisvėje” 
Tilpusi Aprašymą

Iš daugelio parapljonų teko 
girdėti, kad jie ne tik perskai
tė aprašymą apie kunigo Va- 
lančiūno pasielgimą reikale Be
darbių ir Senelių Apdraudos 
Biliaus HR 2827, bet ir disku- 
savo ir gana daug davė vėjo 
kunigui Valančiūnui. Tai labai 
gerai parapijonai padarė.

Prie to, turi atsiminti vieną 
dalyką. Parapijonai neturėtų 
jo klausyti, bet jis turi klausy
ti parapijonų. Nes jūs, parapi
jonai, nešate didžiausią naštą 
ant savo pečių užlaikymui pa
rapijos ir kunigo Valančiuno. 
O dabar jis drįsta pasakyti, 
kad bedarbiai turi mirti badu.

Detroito Žinios
Lietuvių Organizacijų Konfe
rencija Prieš Karą ir Fašizmą

Detroito Liet. Cj\g. Konferen
cija prieš Karą ir Fašizmą į- 
vyks birželio 22 d., 8:00 vai. 
vakare, Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter St. Atsišaukimai 
išsiuntinėta visoms organizaci
joms per jų valdybas, kurių 
tik gavome adresus. Jeigu ku
rios organizacijos ir negavo 
pakvietimo dalyvauti šioje pla
čioje viso miesto konferencijoj, 
tai tas dar nereiškia, kad tos 
organizacijos yra izoliuotos ar- 
bą atmestos. Visos organizaci
jos kviečiamos išrinkti ir pri
siųsti delegatus. Jeigu kuriose

Programą išpildys Ukrainą garsus darbininką 
choras, Unity Players ir vietinis Lietuvių 
Darbininką Susivienijimo Jaunuolią Choras.

KELRODIS: Iš Bridgeport imkite Shore Road iki 
West Haven Town Line, ten bus nurodymai į pikniko 
vietą. Iš Hartford ir Waterbury atvažiavę j New- 
Haven, važiuokite Bridgeport, New York Shore 
Route, nurodymais arba “Seven Rock.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT,

POVIWSJURKfl

“POVILAS JURKA” yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyveni
mo. Ji turi 318 puslapių, stipriais popieriniais viršeliais. Šią apysaką 
privalėtų kiekvienas perskaityti. Jos kaina $1.50. Parašė Mikas 
Rasoda.

Bet kas 1935 metais stos į Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, tai gaus knygą “Povilas Jurka” ir per visus metus 
aplaikys geriausią žurnalą “šviesą.”

A.L.D.L.D. įstojimas yra tik 10 centų, metinė nario duoklė $1.50.
Vajaus metu į mūsų organizaciją stojo apie 700 darbininkų ir 

darbininkių. Prie A.L.D.L.D. prigulėti reikia kiekvienai darbininkei 
ir kiekvienam darbininkui. Ne vien tas, kad gauna geras knygas 
ir žurnalą, bet darbininkų pareiga būti organizuotais, susivienijus ir 
kovoti už savo klasės reikalus, o tas galima sėkmingai atlikti tik 
priklausant klasinėse organizacijose.

Platesnių informacijų arba savo duokles, jeigu nežinote A.L.D. 
L.D. vietos kuopos, galite siųsti sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS,
A.L.D.L.D. C.K. Sekretorius.

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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Agitacijos Fondas
Ačiū Visiems Draugams už 

Aukas
Ir vėl galime paskelbti 

pluoštelį aukų, kurios gautos 
nuo draugų bei organizacijų. 
Šį sykį Waterburis užsidėjo 
ant žemlapio. Laike “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimo draugė 
Žemaitienė buvo pridavus 
“Laisvės” gaspadoriui $3.45, 
kad perduotų Agitacijos Fon
dui. Bet kartu su kitais pini
gais šita auka buvo įtraukta į 
“Laisvės” knygas ir nepasiekė 
Fondo. Dabar klaida tapo ati
taisyta. Tie pinigai buvo su
rinkta koncerte dar kovo mė
nesio.

O birželio 9 dienos Water- 
burio organizacijų piknike, ku
ris buvo labai mažas del šalto 
oro ir lietaus, buvo vėl parink
ta aukų Agitacijos Fondui ir 
surinkta $7.05. Tai gera para
ma šiai svarbiai įstaigai. Taip 
pat turėtų pasielgti kitų miestų 
piknikų rengėjai. Neužmirški
te parinkti aukų Agitacijos 
Fondui.

Tolimi vakarai irgi neatsi
lieka. Mūsų revoliucinis judė
jimas taip platus, kaip visa 
Amerika. Todėl visuose Ame
rikos kampuose draugai rūpi
nasi Agitacijos Fondo reika
lais. Štai Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 223 kuopa iš Oregon Ci
ty, Ore., per d. W. Murphy 
prisiuntė Agitacijos Fondui $4 
aukų,. O mes tikime, kad ir 
ateityje šios kuopos draugai 
neužmirš šios įstaigos.

Pavieniai draugai irgi lai
kąs nuo laiko atsiliepia. Drau
gas Joe Calvin, net iš Koko
mo, Ind.^ paaukojo $1, o d. 
V. Račkauskas iš Haverhill, . 
Mass.—' 50 centų. Kur šimtai 
kitų mūsų draugų, kurie labai 
lengvai ištesėtų po dolerine 
paaukoti Agitacijos Fondui ?

J.V.K.P. Liet. Fr. Centro 
Biuras, 

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

Binghamton, N. Y.
Birželio 16 Kompartija ren

gia pikniką, kuris atsibus ant 
d. J. Vaicekausko “camp” prie 
Chenango upės. Važiuoti rei
kia Front St. iki Broad Acres, 
pąsukti į dešinę pro Tingley’s 
gasolino stotį ir ten bus “kem
pė” ir piknikas. Bus gerų val
gių ir gėrimų. Važiuodami ne
užmirškite pasiimti “bathing” 
siutus, turėsite gerą progą pa
simaudyti sriaunoj upėj.

Birželio 21, penktadienį, 
Friends of Soviet Union rengia 
kalbančius judžius, Sovietų pa
gamintus “Three Songs of Le
nin” ir “news reel” Pirmos 
Gegužės apvaikščiojimo New 
York’o mieste, kuriuos nutrau
kė fotografas A. Klimas. Taip
gi d. A. Klimas aukavo “ca
mera” ir tris roles filmų, ku
rias turėsite progą laimėti kai
po “door prize” pirkdami ti- 
kielus įžangai. Tikietas 25 cen
tai suaugusiems ir 10 centų 
vaikam iki 12 metų. Visus 
kviečiame kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti į Lietuvių Svetainę. 
Bus du rodymai: 7:30 ir 9:30.

Birželio 23, sekmadienį, In
ternational Labor Defense 
rengia pikniką, kuris atsibus 
ant Babiček farmos. Bus ska
nių valgių ir gėrimų ir smagi 
muzika šokiams. Važiuoti rei
kia pro Ross Park Pennsylva
nia Ave. apie porą mylių ir 
pasukti į kairę, tenai rasite 
pikniką.

10, trečiadienį, 
of Soviet Union ren

gia prakalbas, kurios įvyks 
zių Svetainėj. Kalbėtojais 

2 delegatai sugryžę iš So-

Visuotino Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimo Reikalais

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Cleveland, Ohio. — Cleve
land© lietuvių organizacijos 
jau ne juokais susirūpino Vi
suotino Amerikos Lietuvių Sei
mo prirengimo reikalais. Ko
mitetas, išrinktas iš įvairių 
draugijų, šiuom tarpu dau
giausiai turi darbo užkviesda- 
mas visas Clevelando lietuvių 
organizacijas dalyvauti seime. 
Kitas didelis darbas tai yra 
suradimas nakvynių del sve- 
čių-delegatų. šiame reikale ko
mitetas kreipiasi į visus Cleve
lando lietuvius, kad pagelbėtu- 
mėt komitetui. Juk tikimės tu
rėti nemažiau trijų šimtų dele
gatų iš kitų miestų, jiems ^rei
kalinga parūpinti nakvynes; 
tą komitetas vienas ir prie 
geriausių norų be kitų draugų 
pagelbos tinkamai atlikti ne
galės.

Mums clevelandiečiam iš
puola garbinga pareiga priim
ti svečius, seimo delegatus, bet 
tuom pat sykiu ant mūs gula 
atsakomybė tinkamai prie to 
darbo prisirengti ir atlikti. 
Draugai, kurie turite vietos del 
nakvynės nors vienos ypatos, 
būkite taip geri pranešti bile 
kuriam iš komiteto narių čia 
nurodomais antrašais: J. Ka
las, 13710 Argus Avė., Adele 
Vasil 14115 Darley Ave., Ann 
Vasil 14126 Sylvia Ave., J.

MONTELLO ŽINIOS
Įvairios Žinios ir Įvykiai

Antradienio ryte, gegužės 28 
dieną, 1935, nuo vėžio ligos 
mirė “Laisvės” skaitytojas Si
monas Brunda, sulaukęs apie 
49 metų amžiaus. Tapo palai
dotas gegužės 31, Bridgewate- 
rio kapinėse, ten, kur jo bro
lis palaidotas. Velionis vietoj 
buvo plačiai žinomas, todėl 
daug draugų jį palydėjo į ka
pus, atiduodami paskutinį pa
tarnavimą. Velionis nors ne
dalyvavo aktyviai darbininkiš
kam judėjime, bet reikalui 
esant, visuomet paremdavo pi- 
nigiškai. Dabar, jam mirus, jo 
gyvenimo draugė J. Brundie- 
nė, jo pagerbimui, paaukavo 
$5 del “Laisvės” preso ir pa- 
s i m o k ė j o už prenumeratą 
$5.50. Brundai turi savo na
melius 2 šeimynų ant 12 Hol
brook Ave.

Velionis paliko nuliūdime 
savo moterį, sūnų ir dukterį, 
kuriuos padėjo' užauginti ir 
aprūpinti gyvenimu. Lai būva 
jam lengva šios šalies žemelė.

Vietinsi veikiantis komite
tas, kuris susideda iš kelių pa
žangiųjų organizacijų, spar
čiai darbuojas del šaukiamo 
Visuotino Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimo prieš 
karą ir fašizmą. Atlaikė ant
rą konferenciją birželio 9> Lie
tuvių Tautiškam Name, 10 va
landą ryto. Išdavė raportą at
stovai, kurie lankės antru kar
tu pašalpinių draugysčių mi
tinguose, kurios dar nėra pri
sidėjusios prie suvažiavimo. 
Raportavo, kad St. Roko pa- 
šalpinės draugystės viršinin
kai, kurie yra pruseikiniai, ne
leido atstovui kalbėti. Taipgi 
jie gavo iš suvažiavimo cen
tro komiteto sekretoriaus laiš
ką, raginantį prisidėti prie 
Visuotino Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimo. Vir
šininkai susirinkusiems aiškino, 
kad tas pats laiškas tuom pa
čiu tikslu ateina į draugiją 

vietų Sąjungos, kui' jie ap
vaikščiojo Pirmąją Gegužės. 
Jie ten buvo pasiųsti iš darbo 
unijų ir vienas iš jų yra neg
ras. Apie šias prakalbas prane
šimų bus daugiau, tėmykite. Į- 
žangos į prakalbas nebus.

Bing. Rep.

Zebrys, 944 Evangeline Rd., 
A. Janukaitis, 10528 Dupont 
Ave., J. Kubilius, 1448 E. 66th 
St. Suite No. 3., P. Boika, 14- 
20 E. 61st St., P. Rodgers, 
5217 Luther Ave., V. Ro- 
mond, 10109 St. Clair Ave.

Seimo sesijos atsibus Lietu
vių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave. Jau kaikurios draugijos 
turi išrinkę delegatus į seimą, 
taipgi ir darbininkus pagelbėti 
aptarnauti delegatus. Kurios 
dar neturi išrinkę, tai savo su
sirinkimuose tai turėtų pada
ryti. Pasitikimas delegatų, at
važiuojančių iš kitų miestų, 
bus subatoj, birž. 29 d. toj pa
čioj Lietuvių Svetainėj.

Komitetas su pagelba Lyros 
Choro rengia koncertą nedė- 
lioj, birželio 30 d., kur, be 
abejo, dalyvaus ir iš kitų mies
tu lietuvių dailės spėkos.

Iš kitų miestų draugai dele
gatai norėdami susirašyti su 
Clevelando komitetu, gali ra
šyti šiais antrašais: A. Vasil, 
14115 Darley Ave., Cleveland, 
O. arba V. Romond, 10109 St. 
Clair Ave.

Visuotino Amerikos Lietu
vių Seimo Prirengimo Ko
mitetas,

A. Vasiliauskienė,
Sekretorė.

trečiu kartu, ir vis buvo at
mestas, todėl laišką neduoda 
skaityti ir atstovui neleidžia 
kalbėti.

Amerikos Liet. Piliečių Pa- 
šalpinis Kliubas laikė mitingą 
birželio 6. Tenais pirmininkas 
pirmiausia davė atstovui kal
bėti kas link suvažiavimo. Po 
to susirinkimas svarstė tą daly
ką, bet nutarė šiuom sykiu ne
prisidėti. Nežiūrint to, komisi
ja raportavo, kad prisidėjo 
Liuosybės Dailės Ratelio Cho
ras ir Komunistų Partija. Da
bar yra prisidėję 7 vietinės or
ganizacijos. |

Pinigų kelionei sukelta apie 
$30. Biručių pašalpinė drau-) 
gystė paaukavo $5.00, Liet. 
Taut. Namas duoda piknikui 
parką dykai. Piknikas įvyks 
16 birželio. Visas pelnas ski
riamas kelionės naudai. Iš
rinkta trys delegatai, kurie va
žiuos į suvažiavimą: J. Stigie- 
ne, St. Baronas ir K. Ustupas, 
kuris važiuos su automobiliu- 
mi. Ketvirtas delegatas bus 
nuo chorų apskričio, tai Ste- 
panija Gutauskaitė.

Nutarta kitą konferenciją 
laikyti 18 dieną birželio, toj 
pačioj vietoj, 7:30 vai. vaka
re. Tas parodo, kad Montello 
ne juokais rengias į tą taip 
svarbų suvažiavimą. Kaip ma
tyti, kitos kolonijos irgi neat
silieka. Tas parodo, kad su
važiavimas bus labai skaitlin
gas delegatais, žinoma, iš to 
bus ir sėkmingas.

Šalna.

Pittsburgh, Pa.
Bob Minor Kalbės Bi|*ž. 13
Ketverge, birž. 13 čia kalbės 

Bob Minor, žymus veikėjas 
darbininkų judėjime, tik ką 
sugryžęs iš Gallup, New Mex
ico, kur buvo jis ir advokatas 
Levinson “kidnapinti” ir bai
siai sumušti fašistinių gengste- 
rių. Dabar jis kalbės apie tai 
ir apie mainierių kovas< Vieta: 
Moose auditorijoj, ant ^šeštos 
gatvės ir Penn Avė., tuojaus 
už Penn teatro. Pradžią 8 vai. 
vakare.

“Raudonasis’’ Kabaretas 
Birž; 15

Birželio 15, subatoj, Darbi-

ninku Mokykla rengia “raudo
nąjį Kabaretą” 805 James St., 
N. S. Pradžia 8 vai. vakare. 
Įžanga iš anksto 25 centai, 
prie durų 30 centų. Bus šokiai, 
gražus programas, užkandžiai 
ir t.t. Tąi bus labai gražus pa
rengimas ir naudingam tikslui. 
Verta visiems dalyvauti.

Puikus Piknikas
Nedėlioj, birželio 16, Inter

national Workers’ Order ren- iškalbo.
iria 0T0711 niknikn Millpr’c dnr-1 Kviečiam visus vietinius ir apie- gia giazų pikniką IVllliers uai linkės lietuvius darbininkus skaitlin- 
že, Millvale, Pa. Įžanga tik- gai 
tai 15 centų. Gatvekariais ga
lima nuvažiuoti važiuojant No.
3 ant Penn Avė. ir 7th St. ir 
važiuoti iki Howard St. Klaus-

CLEVELAND, OHIO
TDA 11 kp. pusmetinis susirinki- 

, ... mas įvyks 17 d. birželio, 8 vai. vaka-klte Miller’s Grove, netoli nuo re, Lietuvių Svetainėje, 92 E. 79th 
gatvekarių linijos. Šokiams bus £t. Yįsj nariai malonėkite ateiti, nes 
gera muzika, geras programas, I raportas, apart to turim daug
taipgi demonstraciją už mai
nierių streiką. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Geras Liet. Darb. Kliubo 
Atidarymas

Birželio 8 įvyko oficialis ati
darymas Lietuvių Darbininkų 
Kliubo svetainės, 1322 Reeds- 
dale St. Publikos gražus būrys 
dalyvavo. Prie geros muzikos 
galėjo prisišokti pakankamai. 
Ačiū tiems, kurie dalyvavo ir 
parėmė naudingą darbą. Ačiū 
graboriui Venclovui iš So. Si
des už paskolinimą delei pa
rengimo kėdžių.
26 Seimo Delegatų Išleistuvės

Geg. 29, Liet. Darb. Kliube 
įvyko išleistuvės APLA 26 Sei
mo delegatų. Atsilankiusieji 
gražiai laiką praleido ir tuo- 
mi delegatų lėšų padengimui 
pagelbėjo.

Reporteris

Wilkes Barre, Pa
Įspūdžiai iš Atsibuvusio APLA 

26 Seimo
SCRANTON, PA.

Pirmas piknikas kurį rengia ALD
LD 39 kp. įvyks 16 d. birželio, 2 vai. 

j , 1 po pietų. Turėsim skanaus alaus, už-nausių, kokis tik kada buvo, jkandžių, ir dar gerą orkestrą, kuri 
kaip kad išsireiškė seni šios grieš lietuviškus ir amerikoniškus šo- 

’ . . Irina TZ’tri oXi a m xriQiiC! (IrRUgUS-gCS

Reikia pasakyti, kad pra
ėjęs seimas buvo vienas iš ge- 

organizacijos veikėjai.
Wilkes Barrių draugai irgi 

gerai pasidarbavo delegatų 
priėmimui, surengdami vaka
rines programas ir delegatus 
gerai palinksmino. Tik rengė
jams buvo nesmagu, kad lai
ke programų permažai lankė
si Wilkes Barrių publikos.

Aktyviškiausi ir draugiš
kiausi, tai buvo draugai dele
gatai Pittsbūrgho apielinkės. 
Kaip laike seimo sesijų, taip 
ir laike programų geriausiai 
atsižymėjo. Taipgi reikia pasa
kyti, Pittsbūrgho apielinkės 
draugai gerai yra apsipažinę 
su darbininkų klasės reikalais: 
moka gerai orientuotis orga
nizaciniuose klausimuose ir bi
le kam nebūtų galima juos su
klaidinti.

Nors ir buvo skleidžiami 
gandai, kad APLA 26 Seimas 
bus tokis, kaip buvo SLA Sei
mas 1930 metais Chicagoj, bet 
tas nebuvo laukiama ir taip 
negalėjo būti, nes APLA yra 
pačių darbininkų valdoma or
ganizacija, čionais nėra ponų, 
kurie norėtų pasinaudoti dar
bininkų sudėtais pinigais, kaip 
kad yra daroma prie SLA. 
Tiesa, kad atsiranda ir pas 
mus kaip koks darbininkų 
priešų suvadžiotas žmogus. 
Mes atsibuvusiam seime turė
jome vieną tokį. Nors kaip te
ko su' juo išsikalbėti, tai pasi
rodė, yra rimtas ir draugiš
kas žmogus. Gaila, kad jis už
sikabinęs ant Prūseikos "pra
žūtingos kilpos.

Kiek teko patirti iš delegatų 
išsireiškimų laike seimo, tai 
kad veik visur yra laukiama 
su nekantrumu greitos APLA 
vienybės su LDS. Turbūt tos 
mintys perdaug yra skleidžia
mos kuopose ir ar tik tas ne
pakenkia šios organizacijos 
augimui? Rodos nereiktų per
daug rūpintis vienybės klausi
mu, o stiprinti APĘA, nes ši 
organizaciją pilnai atitinka 
dąrbininkų reikalams.

V. Glaųbičius.

MONTELLO, MASS.
Vietinių Pažangiųjų Draugijų Ko

mitetas kuris darbuojasi del Visuoti
no Amerikos Lietuvių Darbininkų v«..
suvažiavimo, rengia didelį pikniką j Kviečiam visus skaitlingai atsi- 
Lietuvių Tautiško Namo parke, 16 lankyti, nes vieta graži ir privažia- 
d. birželio. Pradžia 12 vai. diena. Bus yimas parankus, kas norės tai galės 
visokių žaislų, muzikališka progra- ir maudytis, nes yra didelis “swim- 
ma ii’ bus išleisti laimėjimai kuriuos ming pool.” Bus gera orkestrą, šo- 
komitetas yra paskyręs iš kalno ir 
kurių tikietukai yra pardavinėjami

dalyvaut.
Komitetas.

(139-140)

svarbių dalykų apsvarstyt.
Sekr. A. Dočkus.

(139-141)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 16 d. birželio, 12 vai. 
dieną, 62 Lafayette St. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug iVyns xu u. umeuu-u uuc, iWaplc mm, 
svarbių reikalų apsvarstyt, ypatingai I Methuen, Mass. Tai bus tas pats ku- 
prašome naujai prisirašusius draugus ris buvo rengiamas ant 9 dienos bir
enti ant šio mitingo. Jau atėjus kny- Į želio, bet tą dieną taip blogas oras 
ga “Povilas Jurka.” Visi galėsite 
knygą pasiimt.

—O. s. v.
(139-140)

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. rengia didelį pikni

ką 16 d. birželio, 10 vai. ryto. Pikni
kas atsibus naujoj vietoj, girioje va
žiuojant į Dutch Hollow. Turėsim 
daug skanių valgių, gėrimų ir gera 
orkestrą prie kurios galėsite links
mai pasišokt. Kviečiam kaip vietos 
taip aipelinkės draugus skaitlingai 
atsilankyt.

Kelrodis: Rytiniam gale Sunbury 
St. yra Reading gelžkelis ir stotis, 
reikia skersai pervažiuot gelžkelį į 
rytus. Pravažiavus du redu stubų bus 
keliukas po kairiai, pavažiavus ke
letą mylių bus matoma pikniko vieta.

Kviečia Komisija.
(139-140)

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choro mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, 14 d. birželio, 
Crystal Ballroom svetainėje, 7:30 
vai. vakare. Visi choristai-tės būkite 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstyt.

Komisija.

kius. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti.

Kviečia Komisija.
(139-140)

CLEVELAND, OHIO
ILD 10 metų sukaktuvių paminė

jimo piknikas įvyks nedėlioj, 16 d. 
birželio, Valley View Grove, 1 vai. 
po pietų, Bus skanių valgių ii’ gėri
mų. Šokiams grieš 10 kavalkų orkes
trą, taipgi bus ir programa suside
danti iš sporto, muzikališka progra
ma ir kitokių žaislų. Prie įžangos ti- 
kieto bus duodama 10 laimėjimų; 
kaina nuo 1c iki 25c. Perkant tikie- 
tą prie durų įžanga kainuos 15 c., 
vaikams veltui.

ILD Komisija.
(139-140)

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah apielinkės atydai! Per 

radio stoti WEZL, Hazelton, Pa. ne- 
dėldieniais bus leidžiama lietuviškas 
programas, kurį išpildys Lyros Cho
ras, nuo 12:15 iki 12:30 po pietų. 
Programos vedėjai bus draugas S. 
Kuzmickas ir drg. D. Judzentavičie- 
nė.

(139-140)

CLEVELAND, OHIO
Smagus Pasitikimo Vakaras

Subatoj, 15 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėje, 920 E. 
79th St., Kompartijos sekcija 2-ra 
rengia smagų pasitikimą naujam or
ganizatoriui, Frank Rodgers. Bus 
programa ir rodomi judžiai Pirmos 
Gegužės bendro fronto’ 
cijat Kviečiam “Laisvės” 
ir simpatikus dalykauti. 
15c.

demonstra- 
skaitytojus 
Įžanga tik

Komisija.
(139-140)

ELIZABETH, N. J.
Aušros pašelpinės Draugijos ren

gia pikniką kuris įvyks nedėlioj, 16 
d. birželio, naujoj ir gražioj vietoj 
prie vandens ir sodo, tai yra Wal
nut Grove, Clark Township, N. J. 
Pradžia 12 vai. ryto ir tęsis iki 9 
vai. vakaro. Turėsim ‘skanių valgių ir 
gėrimų. Orkestrą bus vieną iš ge
riausių iš visos apielinkės, grajįs vi
sokius šokius, lietuvišku, amerikoniš
kus ir kas tik kokių norės. Mūsų 
muzikantai prisirengę visą publiką 
patenkint, tai galėsite prisišokti tiek, 
kiek tik kurie norėsite.

Taipgi kas norėsit įsirašyt į Aušros 
Draugiją, pikniko dienoj bus dykai 
įstojimas nuo 15 metų iki 35 metų, 
kaip moterims, taip ir vyram be 
skirtumo pažiūrų. Įžanga 25c.

(139-140)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Birželio 17 d., 8 vai. vak. bus 
svarbus susirinkimas reikale Laisvės 
Pikniko. Komitetas, • kuris teiravosi 
apie daržus delei pikniko išduos ra
portą kur ir kokius daržus yra už
ėjęs. Tad visi kam tik rūpi Laisvės 
Pikąikas, dalyvaukite kuo skaitlin
giausiai. Susirinkimas bus Liaudies 
Name, 735 Fuirmont Avė. Taipgi 

I dalyvaus ir draugai P. Buknys ir R. 
Mizara šiame susirinkime.

Komitetas.
(139-140)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. rengia didelį pikni

ką nedėlioj, 16 d. birželio, Jono Na
vicko farmoje, Village Green, Pa. 
Pradžia 10 vai. ryto.

kiams grieš lietuviškus ir ameriko
niškus kavalkus. Pelnas skiriamas 
6-to apskričio naudai.

Automobiliais galima važiuot per 
Chester arba Media, klausikite Vil
lage Green, Pa.

Kviečia Rengėjai.

WILKES-BARRE, PA.
TDA kuopa, Wilkes-Barre skyrius, 

rengia smagų pikniką, 16 d. birželio 
(June) visiems žinomoj vietoj, Lyn- 
woode. Kaip vietos taip ir apielin- 
kės draugus kviečiam atsilankyti ir 
paremt finansiniai ir moraliai šią 
svarbią organizaciją. Piknikas pra
sidės 12 vai. diena ir tęsis iki vė
lumos.

Rengėjai.
(138-139)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. ir Liaudies Choras 

bendrai rengia didelį pikniką, kuris 
įvyks 16 d. birželio-June, Maple Park, 

buvo, kad reikėjo atidėt ant kitos 
dienos, tad dabar kviečiam atsilan
kyti ant. šio pikniko. Kviečiam se
nus, jaunus ir visokius ateit ii’ 
linksmai dieną praleist, turėsim ska
nių užkandžių ir gera orkestrą šo
kiams. Visi nedėlioj į Maple Park.

Lawrence K. Biuras.
(138-140)

HARTFORD, CONN.
Laisves Choras rengia naktinį pik

niką subatoj, 15 d. birželio, Baukaus 
Parke, Buckland Corner, Buckland, 
Conn., pradžia 6 vai. vakare.

Draugai ir draugės, Laisvės Cho
ras visuomet stengiasi surengti kuo 
geriausius ir linksmiausius parengi
mus ir užganėdinti publiką, todėl ir 
šį kartą rengia didelį pikniką kuria
me visi galės linksmai vakarą pra
leist. Choras niekados neatsisako pa
tarnaut darbininkų judėjimui ir kvie
čia jumis juos paremt moraliai ir 
finansiškai, šokiams grieš gera or
kestrą ir bus skanių užkandžių. Jeigu 
tą dieną lytų tai piknikas bus atidė
tas ant 22 d. birželio. Kelrodis: Im
kite Rockville busą ant kampo State 
ir Market St. Važiuokite iki Buckland 
corner, automobiliais važiuokite 
Rockville keliu.

Kviečia Laisvės Choras.

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kuopa rengia linksmą 

vakarėlį naudai pasiuntimo delegatą 
į Visuotiną Lietuvių Darbininkų Su
važiavimą, Cleveland, Ohio. Vakarė
lis įvyks 15 d. birželio, 7 vai. vakare, 
pas' dd. Lukoševičius, 180 McAdam 
Ave. Visi pribūkim ir paremkim šitą 
svarbų darbą.

Komisija.
(138-140)

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI
Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sėkmin

gi gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 
ir šiemet. Bet pasirįžusiai darbuo

kimės, kad atsiekti pereitų metų 
pasisekimo.

BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

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

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

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

parengime. x

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

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

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

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

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

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

'f

čia irgi duodama augštos dovanos prie i- 
žangos bilieto. Brangiais daiktais ir pini
gais skiriama vertės $361.75.

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

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.

Sovietą Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

p arės e ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejiį Svary Dėžė7n
6 Skirtingų Rūšiy • "c

Persiuntimas Apmokėtas

4

Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti pašto 

stampomis.
Gera Nuolaida Draugijom* Ku
rio* Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisves” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

4

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.

DIDELIS NUP1GINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

4



Ketvirtadienis, Bir. 13,1935 LAISVI! r Penktas Paslapty
«-■ - ■- . .........

KELIAS Į GYVENIMĄ
JONYLA

Trijų Veiksmų, Keturių Atidengimų Drama, Parašyta Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos Dvidešimties Metų Sukaktuvėm Paminėti.

(Pabaiga)
* PIRMININKĖ (Onytė): Draugas Kar

pus, ar sutinkate?
KARPUS: Nors gal ir neišsilaikysiu 

prieš draugę Agurkienę, bet kandidatuo
siu.

VISI: (Ploja).
* PIRMININKĖ: Tai dabar leisiu bal

savimui. Kas norite, kad būtų šio susi
rinkimo pirmininke draugė Agurkienė, 
pakelkite rankas dabar, o kas norite, kad 
Karpus būtų pirmininku, pakelkite ant
ru kartu. Kas už draugę Agurkienę, pa
kelkite rankas. (Pakelia beveik visi.)

* O didžiuma už draugę Agurkienę. Drau
gę Agurkienę prašau užimti vieta. (Kuo
met jos mainosi vietomis, salėje tęsiasi 
plojimas).

AGURKIENĖ: Draugės ir Draugai! 
Labai malonu būti šio istorinio susirin- 

k kimo pirmininke. Su šiuo mitingu mes 
paminėsime dvidešimties metų šios orga
nizacijos gyvavimo sukaktuves. Tik ke
turi metai dar kaip aš esu šios organiza
cijos nare. Šiandien aš labai gailiuosi, 
kad negalėjau pažinti šios organizacijos 
anksčiau, kuomet buvau jauna, kuomet 

’ būčiau galėjus daug, daug nuveikti. Bet 
esu labai pasitenkinus, kad aš nors ant 
senatvės esu susipratusių darbininkų ei
lėse. Šio istorinio mitingo proga aš krei
piuosi į visus ir visas, kurie dar nėra šios 
organizacijos nariais, stoti į ją. (Didelis

* plojimas). Ant dienotvarkės pirmoj vie
toj stovi sveikinimai mūsų organizacijos 
sukaktuvių proga. Pirmiausiai perskai
tysiu laiškus ir telegramas. (Čia galima 
prigaminti tokių laiškų ir telegramų, ko
kios yra reikalingos. Po kiekvieno laiš
ko ar telegramos perskaitymo susirinku
sieji ploja). Dabar eina sveikinimai žo
džiu. Jei yra atstovų nuo kokių organi
zacijų, tai prašau.

PIRMAS ATSTOVAS: Draugės ir 
draugai! Dvidešimties metų sukaktuvių 
proga aš sveikinu šią organizaciją nuo

* Kanados Darbininkų Apsigynimo Lygos 
lietuvių skyriaus. Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugija buvo 
organizatore KDAL lietuvių skyrių. 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija ne tik pati yra atlikusi mil
žinišką darbininkų klasės labui darbą, 
bet ji yra ir kitas organizacijas suorga-

* nizavus ir vadovybę joms davus. Jos 
knygos buvo tuo žiburiu, kuris prasklei
dė tamsą darbininkų bakūžėse. Aš svei
kinu šią organizaciją, jos Centro Komite
tą ir visas kuopas bei jų narius, linkėda
mas kuogeriausio pasisekimo darbininkų 
švietime ir kovoje už darbininkų klasės

reikalus. (Didelis plojimas).
AGURKIENĖ: Mūsų organizacija dir

bo darbo klasės naudai, todėl ji turi daug 
draugų. Aš manau, kad yra ir daugiau 
delegatų. (Pakelia ranką pionierius ar 
pionierė). Prašau ateiti į priekį.

PIONIERIUS: Draugės ir Draugai! 
Aš atnešiau sveikinimą Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros Draugijai 
nuo Jaunųjų Pionierių. Vardu lietuvių 
Jaunųjų Pionierių aš tariu širdingą ačiū 
šiai organizacijai. Mūsų tėvai sunkiai 
dirbdami dirbtuvėse, ar trankydamiesi 
po visus kampus jieškant darbo, negali 
duoti mums pagelbos, negali mus tinka
mai auklėti. Ši organizacija suorganiza
vo mūsų grupelę, duoda mokytojus, ku
rie mokina mus lietuvių kalbos, kad mes 
galėtume savo tėvus pralinksminti ir jų 
dvasią kovai sukelti, jie mokina mus, 
kaip pažinti savo klasės reikalus, mo
kintis kovoti už juos, kad užaugę mes 
galėtume atnešti naudą savo tėvams ir 
savo klasei. Lai gyvuoja Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros Draugija! 
(Didelis plojimas).

AGURKIENĖ: Labai tankiai mes bi
jome savo vaikučius leisti į tokių organi
zacijų organizuojamus vaikučių ratelius. 
Mes tuomi labai skriaudžiame save ir sa
vo vaikučius. Aš turiu pasakyti, jei ne 
mano duktė, kuri prieš mano valią, ki
taip sakant, slaptai priklausė prie Jau
nųjų Komunistų Lygos ir ALDLD, kuri 
tada vadinosi tik LDLD, tai aš ir šian
dien būčiau dar tebeklaidžiojus tamsy
bėse. Mes ją bandėme už tai, bet mes 
nors ir seni būdami klydome, o ji buvo 
teisinga. Už tai ji mus nugalėjo, o ne 
mes ją. (Plojimas.) Kas sekantis? (Pa
kelia ranką Agurkas). Prašau.

AGURKAS: Draugės ir draugai. Dvi
dešimtų metų sukaktuvių proga noriu ir 
aš tarti keletą žodžių. Aš pažymėsiu, 
kad ši organizacija ne tik kad turi suor
ganizavusi didelį skaičių darbininkų į 
savo eiles, ne tik kad ji yra daug prisi
dėjusi prie Kanados Darbininkų Apsigy
nimo Lygos skyrių, ne tik sutvėrė pio
nierių ar kitų organizacijų grupeles, — 
ji yra išauklėjus tikrus komunarus, va
dus viso darbininkų klasės judėjimo, ku
rie jungia visas organizacijas į vięną di
delį judėjimą, kurie veda žmoniją linkui 
galutino pasiliuosavimo. Aš sveikinu šią 
organizaciją nuo Komunistų Partijos šio 
miesto lietuvių frakcijos. Lai gyvuoja 
ALDLD! (Pakyla didelis plojimas. Ploji
mams besitęsiant, prasideda stojimas ir 
Internacionalo dainavimas. Paskuti
niams Internacionalo žodžiams aidint, 
uždanga pamažu užsidaro.)

DETROITO ŽINIOS
Iš Fordo Dirbtuves Apie Algi- 

nių Vergų Padėtį
Apie Fordo dirbtuvę yra 

plačiai rašyta darbininkų 
spaudoj pačių alginių vergų, 
kurie yra gerai patyrę dirbtu
vės sistemą ir skaudų išnaudo
jimą. Bet apie Fordą, kaipo 
stambų automobilių fabrikan
tą ir žiauriausi išnaudotoją, iš 
jo dirbtuvės yra daug medžia
gos kas rašyti. Dirbanti dar
bininkai galėtų rašyti .kas sa
vaitė po pluoštą žinių iš jo 
dirbtuvių įvestų visokių įvairių 
įvairiausių įsakymų, pridarytų 
tam tikrų pinklių, lyg kokių 
žabangų, ir tai to bjauraus, di
delio, nepakenčiamo išnaudo
jimo smulkmeniškai būtų ne
galima aprašyti.

Kodėl šitaip galima išsi
reikšti, pas kaikuriuos gali kil
ti abejonė. Bet kurie dirba toj 
pragariškoj dirbtuvėj, ir tie 
darbininkai, kurie yra jau iš
mesti lauk, supras šias išvadas.

Per kelis metus Fordo dirb
tuvė dirbo tik su labai mažu 
skaičium, taip sakant, “ištiki
miausių” darbininkų. O kas 
jie tokie buvo? O gi tie “iš
tikimieji” buvo boseliai, su

šnipelių gauja pildė ir vedė 
visokius naujai vedamos siste
mos įsakymus, kad laikui atė
jus būtų galima naujas kilpas 
ir žabangus užkarti ant dar
bininkų sprando. Kada kompa
nijos šunyčiai iš vidaus tai da
rė, tai darbininkai buvo di
džiumoj lauk išmesti, ir kuo
met jie reikalavo darbo, tai 
juos mindė polic. arklių kojo
mis, daužė galvas. Niekas ne
užginčys tą faktą, kada buvo 
nušauti keli darbininkai ir 
daugelis sužeistų, sužeistų net 
amžinai.

Kokią gi rolę Fordo dirbtu
vės šnipai tuo. laiku lošė? Per
kratinėjo darbininkų rekor
dus, kad privesti juos prie nau
jos įvestos sistemos, nepaisant, 
kad darbininkai buvo lauko 
pusėj. Ir kada šių metų pra
džioj buvo pradėjęs suimti da
lį darbininkų, kur matė sau 
pelnus padaryti, tiems ir užko
rė ant sprando išdirbtus šni
pų planus. Ir į tokį trumpą lai
ką, į tuos kelius mėnesius, 
kompanui atnešė didelius pel
nus, pridarė perviršį produk
cijos ir apie 40% darbininkų 
išmėtė iš darbo.

Su likusiais irgi labai žiau
riai elgėsi dirbtuvės boseliai. 
Jau nuo senų laikų darbinin- 

i kas yra labai persekiojamas 
už pavėlavimą į darbą rytme- 
tyj, ar dirbant kitomis pakai
tomis. Kada vieną minutą vė
liaus darbininkas laikrodžio 
kortą įmuša, jam nutraukia 
penkioliką minutų darbo mo- 
kesties. Jeigu virš penkioliką 
minutų vėliaus, tai pusė valan
dos mokesties nutraukia. Po 
to, jei kuris dar vėliaus, tai su 
tuo nei nesiskaito, bosai iš- 
grūda lauk ant visos dienos, ir 
tai tas turi labai retame atsiti
kimo pasikartoti, kitaip darbo 
netekimas grūmoja. Kasgi no
ri iš darbininkų suvėluoti į 
darbą? Niekas, tą veik žėdnas 
vengia, bet tai kartais neišven
giamas dalykas del gatvekarių 
ir kitokių linijų privežimo prie 
dirbtuvės. Bosams tas nei į 
galvą neateina. Jie perveda 
raštininkams “time” nutraukti, 
kad' ir daugiau, negu suvėluo
ta ir tiek. Patys bosai alginiūs 
vergus privertė anksti ateiti į 
darbą. Nutraukimas mokesties 
patiems darbininkams darė 
skaudžius nuostolius, todėl bū
davo kur nepažvelgsi į šalį už 
valandos pirmiaus, negu reikia 
stoti prie darbo, pamatysi,

kaip darbininkai raišiojusi sa
vo paprastais skarmalais ran
kas, kojas ir pilvą, kas tankiai 
yra daroma Fordo vergų del 
keblumo darbų ir del pavojin
go užsinuodijimo, kaip tai: 

> “gvyzo”, aliejaus, maliavos, 
rudžių ir kitokių chemikalų, 
kurie kenkia visokiom kūno 
dalim. Naujai įvestai šnipų sis
temai, ir dar vėliaus, kuomet 
pradėjo daug darbininkų iš
mesti iš darbo prieš paskelbi
mą, kad Fordas savo darbinin
kams mokės po $6 į dieną, at
ėjimas anksti darbininkų prie 
darbo, nei bosams nei kompa- 
no “serVicemenam” nebege
ras. Todėl tūluose skyriuose, 
daugiausiai mechanikų ir šiaip 
kituose depart., yra įsakyta, 
kad nevalia laikrodžio kortos 
anksčiau “įringiuoti”, kaip 
prieš 20 minutų prieš pradė
jimą dirbti, taipgi nevalia lai
krodžio kortos vėliaus išmušti 
pabaigus darbą, kaip po 20 
minutų. šis įsakymas perėjo 
su didelėmis pasargomis ir tum
iuose skyriuose darbininkai 
turėjo savo ranka parašą pa
dėti, kad jie apie tai žino aiš
kiai ir tokį įsakymą pildo. Tą 
darbą atliko patys bosai. Jie 
turėjo po knygą ir joj savo 
darbininkus įtraukė. Tas buvo 
jau keliuose dirbtuvės bildin- 
guose, manoma, kad pereis to
kia tvarka visoj Fordo dirbtu
vėj.

Nustatymas darbininkams į 
laiką ateiti ir į laiką išeiti ne
ša daug naudos kompanijai iš 
visokių atžvilgių. Bosai ir vi
sokie šnipeliai prieš ateinant 
darbininkams tik ir sukiojasi 
apie laikrodžius. Jie tėmija 
darbininkus, kad jie) ką nepa
sikalbėtų apie skubumo siste
mą, apie kitas nepakenčiamas 
sąlygas, apie unijinį klausimą, 
kuris yra po kaklu Fordo vi
siems šunyčiams, kaip kokis 
peilis.

Kad ir labai sunkiose aplin
kybėse yra spaudžiami Fordo 
alginiai vergai, ■ bet šiandien 
jie jau nemato kitos išeities, 
kaip tik organizuotis į unijas 
ir per jas kovoti, kovoti prieš 
nežmonišką skubumo sistemą 
ir prieš be jokios kaltės mėti- 
nėjimą darbininkų iš darbo. 
Svarbu dar ir tas pabrėžti, ar 
ilgai tokiuo būdu darbininkai 
duosis save apgaudinėti, kaip 
buvo iki šioliai? Prie pagerintų 
mašinų, vietoj ką pirmiaus 
dirbo keturi darbininkai, da
bar vienas tą patį atlieka ir 
produkcijos daugiau pagami
na. Bosai pagatavi devynius 
kailius nulupti nuo darbinin
ko ir apgavingu būdu “ble
fuoja,” kad tai bus mokestis 
pakeltas. Šitaip elgiasi su veik 
kiekvieno departmento darbi
ninkais: išklausinėja, būk nie
ko “nežino,“ kiek darbininkas 
gauna į valandą ir sako: “Tau 
bus mokestis pakelta, bet ne
prasitark kitiems, nes kaip 
vienam duodi ‘reizo’, tai visi 
lenda į akis; tik tu gausi, nes 
gerai dirbi.” Na, ir darbinin
kas neriasi iš kailio, dar susu
kęs žandus į kitus lošia bose
lio užduotą rolę, kaipo kokis 
“artistas”, o bosas vėl prie kito 
su savo tokia pat istorija, ir 
taip per pačių darbininkų ne
supratimą ir neatsargumą su
daro beprotišką skubutną prie 
darbo.

Dabar darbininkai persitik
rino, kokį užmokestį gavo iš 
bosų pažado, kada - atsidūrė 
lauko pusėj iš dirbtuvės. Da
bar tik ta mintis belieka: kaip 
reikės, tai pašauks, bet klausi
mas kąda? Laukai nukrauti 
virš-produkcijos, ir tušti bū
dingai prikimšti, o jei ir pra
dės kada imti darbininkus at-. 
gal, tai nors vieno dalyko ne
užmirškime, kad darbdaviai 
tuomet pasakys: “Buvai at
leistas, dabar eini per naują, 
;ai ir mokestis kaipo naujam, 
išpradžių mažas.“ Taigi, kas 
laukė to algų pakėlimo Fordo 
dirbtuvėj, tas klydo. Taip, del 
svieto akių visi geltonlapiai 
buržuaziniai išpūtė burbulą,

kad mokės po $6 į dieną, bet 
tai tik mažai dalelei tas ten
ka. Dirbantiesiems Fordo algi- 
niams vergams reikia labiaus 
spiestis į Darbo Federacijos 
Unijos lokalus ir kovoti prieš 
skubumo sistemą ir prieš kitas 
nepakenčiamas sąlygas.

A. Kalvis.

Paterson, N. J.

gų” su trečdaliu per valan
dą. Jūrinis “mazgas” yra 
truputį daugiau kaip ameri
koniška mylia. Taigi “Nor
mandie” grįždama dar 
smarkiau plaukia, negu 
Amerikon važiuodama.

Telephone, EVergreen 8-9770

Patersone sklokos vadukam: 
J. J. Duikiui, P. Giliui, E. Kin- 
darui ir F. Prapiesčiui tapo 
nutraukta paskutinė maska, 
kuria jie dar dangstės neva 
darbininkų reikalų gynimu.

Pora savaičių atgal, kuomet 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 123 kp. komisija delei 
šaukimo Lietuvių Visuotino 
Seimo, prieš karą ir fašizmą 
nuėjom į LDD 1 kp. susirin
kimą užkviest, kad ir jų kp.. 
prisidėtų išrinkdama atstovus 
delei pasiuntimo delegatų į 
Cleveland, Ohio, tai E. Kinda- 
ras, J. J. Dulkis ir F. Prapies
tis tuomet argumentavo, kad 
jie yra nusistatę prieš karą ir 
fašizmą, bet tas suvažiavimas 
esąs perdaug siaurai šaukia
mas, tad jie prie jo neprisidė- 
sią ir kitose organizac. būsią 
neutralūs. Mes tuomet paste
bėjom, kad šiam atsitikime 
n etų ral iškurnąs reiškia pasi- 
tarnavimą karui ir fašizmui. 
Mes taipgi priminėm, kad jie 
savo duotą žodį neišlaikys ki
tose organizacijose, nes jų va
das J. Butkus per “Naują 
Gadynę“ atvirai šaukia prieš 
minimą susivažiavimą. O jūs 
su Butkaus vedama politika 
pilnai sutinkat, tad natūraliai 
jūsų neutrališkumas pavirs 
viešu pasipriešinimu kovai 
prieš karą ir fašizmą.

Ir neėmė daug laiko, kol šis 
mūsų tvirtinimas pavirto tikro
ve. Birželio 4 d. ta pati komi
sija nuėjom į Lietuvių Ūkėsų 
Neprigulmingo Kliubo susirin
kimą, kad užkviest kliuba d e- 
Jei prisidėjimo kovai prieš ka
rą ir fašizmą ir išrinkimo ats
tovų į Lietuvių Visuotiną Su
važiavimą. Ir kasgi atsitiko ? 
Nagi tie patys J. J. Dulkis ir 
P. Gilius “bešališkai” bjau
riausiai išniekino šaukėjus mi
nimo suvažiavimo ir šaukė, 
kiek drūti, kad kliubas nepri
sidėtų prie suvažiavimo. O ka
dangi jau vėlus laikas buvo ir 
dalis narių jau buvo išėję iš 
susirinkimo, o pirmininkas irgi 
sklokininkas, tad sklokininkai 
ir nurėkė šį klausimą, neleis
dami nariam nei nubalsuot.

Tai šitaip J. J. Dulkiai ir kiti 
sklokučiai pasitarnavo karui 
ir fašizmui. Bet ir patys galu
tinai nusimaskavo Patersono 
lietuvių darbininkų akyse. Ir 
aš manau, kad tas išeis darbi
ninkams ant naudos. Ir juo 
daugiau tokiem veidmainiam 
nupiešiama maska nuo kaktos, 
tuo mažiau jiem vyksta ateity
je darbininkus suvedžiot.

Tie kliubo nariai, kurie pa
laikė anų politiką, padarė di
delę klaidą, žinoma, jie tą pa
darė nesužiniai. Bet anksčiau 
ar vėliau kliubo nariai perma- 
tys, kad J. J. Dulkiai ir jiem 
panašūs juos bjauriai apgavo 
ir ateityje atgrįš jiem nugarą.

Komisijos Narys.
.. —-  - - <—• 

"Normandie’ Begrįžtai)! 
Dar Smarkiau Plaukia 

“Normandie”, naujas di
džiausias pasaulyje laivas 
(Franci jos), grįždamas iš 
Amerikos, daro po 30 “maz-

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

(•v <*■> O*.' fry fr> fr> fr/

Vakacijom Vieta
Maudyne upėje, kur vanduo ty
ras kaip krikštolas. Šviežių dar
žovių, visokių uogų ir šviežio 
pieno visą vasarą yra gausiai.

Guoliui Geri Kambariai
Plačios pievos ir sodai pasi

vaikščiojimui ir kiemas 
žaislams.

Atgavimas Sveikatos
Ta vieta yra pagarsėjusiuose 
Catskill kalnuose, kur daktarų 
yra pripažinta, kaipo puikiau
sias klimatas, ši vieta yra ant 
augšto kalno, kur oras visada 

tyras.
A. BLOZNELIS

R. F. D. 2 Cauterskill Rd., 
Catskill, N. Y.

Tel.: Catskill 890-F-4.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
H. BrucMmer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant

DA IMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
512 Mariom St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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Tel. STagg 2-5043

BROOKLYN, N

Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Lietuviu Augliu* Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitčmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Mėsos Streike Atsiekiama Naujų Laimėjimų I Šiandien ALDLD Susirinkimas

LaGuardijos 
pikietuojan- 

šeimininkes. Kiekviena 
duoda vis naujų laimė-

įtakingos Harlem neg- 
organizacijos,

Streikuojančių mėsos varto
tojų ir pikietų skaičius nuolat 
auga, nežiūrint 
grąsinimų pulti 
čias 
diena 
jimų.

Dvi
rų darbininkų 
su 2,000 narių, pasižadėjo vi
somis pajėgomis remti streiką.

Žada Stabdyt Pikietą

“Nebus jokio masinio pikie- 
to——susikimšimo prie durų. Aš 
sunaikinsiu visokias galimybes 
legaliam pikietui. Tas taiko
ma ir judžių industrijai taip
gi,” užgiedojo majoras. Jo 
komanda atėjo tuojau po pa

stambių aukų “Daily Worke- 
riui.” Bus įrodyta, kad jiedu 
tą daro norėdami patarnauti 
LaGuardijai ir pinigingiems 
mėsos pakuotojams, o prieš 
darbininkus, kurie yra slegia
mi žemomis algomis ir pragy
venimo brangumu.

Coney Island sekcijoj jau į- 
vyko toks susirinkimas, kur 
1.200 šeimininkių, laimėjusių 
numušimą kainų po 4 centus 
svarui, pareiškė protestą prieš 
Belskio ir Waldmano melus.

Harleme 300 bučerių sutiko 
uždaryti krautuves nuo ketvir
tadienio iki šeštadienio para
mai streiko. Toj sekcijoj lai
koma eilė 
siunčiamos

svetainėj, 
Ten Eyck

kad Povi-

demonstracijų ir 
tų demonstracijų

sikalbėjimo su turgaviečių ko-j delegacijos pas mėsos pakuo- 
misionierium W. F. Morgan, . tojus.
Jr.

“Bus įvalias policijos apsau-I 
gos, kiek tik reikia,” atsakė 
majoras, kuomet jo buvo už
klausta, ar jis duos policijos! 
apsaugą krautuvininkams. Ta
riaus atsiminęs savo deklama
cijas prieš pragyvenimo bran
gumą, pasakytas dar prieš rin
kimus, dadėjo:

“Jeigu jie tikisi, kad mes 
priversime žmones valgyti mė
są aš nematau, ką mes galėsi
me padaryti. Policijos de- 
partmentui reikia kooperaci
jos.”
Dabar Laikas Sustiprint Veiklą

Dabar reikalinga smarkus 
veikimas, kad palaikyti laimė
jimus ir likusius krautuvinin
kus įtikinti, kad bendrai su 
Veiklos Komitetu daryti spau
dimą į didžiuosius mėsos pa
kliūtoj us-trustus. Minėkite, jei 
visur nebus susitarta, nebus 
galima palaikyti laimėjimus 
ten, kur jie jau atsiekti. Veik
los Komitetas tą gerai įmato 
ir dėlto turi plačią veikimo 
programą, į kurios pravedimą 
reikia įsitraukti visiems tų 
apielinkių gyventojams.

Williamsburge Veiklos Ko
miteto centrai yra 46 Graham 
Ave. ir 413 So. 4th St. Kitose 
sekcijose taip pat nesunku da- 
sižinoti. Reikia nueiti į tuos 
darbininkų centrus ir padėti 
pikietuoti, taipgi visam streiko 
vedimo darbe.

Pikietuoja “Forward”

Įtūžę šeimininkės susirinko 
prie žydų socialistų laikraščio 
“Forward” namo, Rutgers 
Square, pereitą trečiadienį, ir 
šūkiais bei plakatais reiškė sa
vo protestą prieš “old guard” 
laikraščio vedamą ataką ant 
streikierių. Jas užpuolė mu
šeikos ir keletą moterų sumu
šė, bet moterys apsupo ten 
buvusią policiją ir privertė 
areštuoti du užpuoliku.

Brownsvillej įvyko 10 mitin
gų gatvėse ir visi išnešė pro
testo rezoliucijas prieš “For
ward.”

Ridgewoode įvyko masinis 
mitingas Labor Lyceum ir pa
daryta planai pradėti streiką 
toj sekcijoj 17 birželio.

žemutiniam New Yorke šei
mininkės apėjo krautuyes aut 
Ludlow ir Orchard Sts. ir davę 
viena diena laiko numušimui 
kainų arba užsidaryti krautu
ves.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 1 
kuopos susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 13 birželio, 8 vai. 
vakaro, “Laisvės” 
kampas Lorimer ir 
Sts., Brooklyne.

Jau buvo rašyta,
las Jufka, puiki apysaka, ku
rią parašė Mikas Rasoda, jau 
gatava. Bet dar ne visi nariai 
ją atsiėmė. Šį susirinkimą visi 
galės ją gauti. O ji labai įdo
mi skaityti, kadangi rašo apie L * . ✓ * ' •brooklyniečių lietuvių gyveni
mą.

Nesantieji nariais taipgi gali 
dalyvauti susirinkime ir nusi
pirkti knygą arba įstoti į AL
DLD. Dabar labai patogus lai
kas įstoti, kadangi šiemet su
eina draugijos 20 metų jubi
liejus. Juk kiekvienam garbė 
būti nariu tokios organizacijos, 
kuri turi šimtus kuopų su 6 
tūkstančiais narių po visą pla
čią šalį, kuri jau išleido 39 
knygas ir atliko daug kitokio 
kultūrinio ir klasinio darbo. 
Įstojimas yra 10c., metinė mo
kestis—$1.50. Nariai gauna vi
sas išleidžiamas knygas ir 
žurnalą “šviesa” veltui. Jei 'ir 
nepasirengę įstoti, vistiek da
lyvaukite susirinkime, susipa
žinkite su draugija ir jos dar
bais.

Susirinkime bus daug svar
bių reikakalų, todėl visiem 
nariam svarbu dalyvauti.

Valdyba.

šomi kiek galint smarkiau pa
sidarbuoti tuojau, nelaukiant 
paskutinių dienų. • Surinktus 
pinigus priduokit kaip greit 
galima, kadangi reiks už busą 
mokėti dalį pinigų dar prieš 
išvažiuojant. O išleistuvėse 
reikia turėti visus pinigus, nes 
busų kompanija pinigų ne
lauks ir delegatai turi būti ap
rūpinti kelionės lėšomis. Taip 
pat reikia pristatyti parduotų 
tikietų duplikatus, ne vėliau 
27 birželio, nes bus duodamos 
dovanos, o jas negalima duoti, 
kol nėra sugrįžę visi tikietai. J

Įžangos tikietai parsiduoda 
po 10c. ir prie jų yra duoda
mos trys dovanos: $5 pinigais, 
rankom siuvinėta staltiesė, 
fontaninė plunksna ir paišelis. 
Visi esate kviečiami dalyvauti 
ir tikietus pasipirkti iš anksto 
del virš minėtų priežasčių.

Visuotino Suvažiavimo 
Brooklyno Komitetas.

mitingas dar bus penktadienio 
vakarą, Columbus Circle, New 
Yorke, o kitas, šeštadienį per 
pietus, Borough Hali, Brook- 
lyne.

šeštadienio vakarą bus viso 
miesto veteranų masinis mi
tingas Star Casino svetainėj, 
kur kalbės Vito Marcantonio, 
įnešėjas į kongresą naujo dar
bininkų veteranų biliaus HR 
8365, generolas Butler ir Earl 
Browder. Iš to susirinkimo bus 
išrinkta 50 delegatų pasiunti
mui į Washingtona. Mitinge 
kalbėti pakviestos visos politi
nės partijos.

Kur Būsi Sekmadienį?
Štai gera vieta! Trauk į Fo

rest Parką, nes ten yra ren
giamas ĄLDLD 1 kuopos išva
žiavimas. Tik nepamiršk, kad 
jis įvyks sekantį sekmadienį, 
birželio (June) 16 dieną. Ant 
vietos bus užkandžių ir minkš
tų gėrimų. Privažiuoti galima 
Brooklyn© Broadway L linija.

Visus Kviečia Komitetas.

o

5

.o

o

S. D.

Ii’

Delegatų Išleistuvės Nebetoli
Delegatų išleistuvės į Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Vi
suotiną suvažiavimą jau tik 
už dviejų savaičių. Jos įvyks 
kętvirtadienio vakarą, 27 bir
želio, , “Laisvės’’ svetainėj, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts., Brooklyne.

Visi tikietų platintojai pra-

Browderis Šaukia Į Bendrą Veikimą 
Socialistus ir Komunistus

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Šiandien proga pamatyti 
“Chapayev” Williamsburge. 
Model teatre, 131 Lee Ave. 
Birželio 13 paskutinė diena: 
rodoma jau nuo pirmadienio. 
Įsigykite tikietus “Laisvėj” ar
ba pas partijiečius, nes tik už 
tuos tikietus minėtoms organi
zacijoms bus finansinė nauda. 
Po piet įžanga 10c., vakare 
20c. Rodo nuo 1 po piet iki 11 
vakaro.

Delegatų Iš Sovietų 
Priimtuves

Sovietų Sąjungos Draugų 
New Yorko organizacija ren
gia masinį mitingą St. Nicho
las Palace, 69 W. 66th St., šį 
ketvirtadienį. Mitingas rengia
mas pasitikimui 12-kos darbo 
unijų delegatų, kurie buvo nu
vykę Sovietų Sąjungon ir daly
vavo 1-mos gegužės apvaikš- 
čiojime Maskvoj, taipgi plačiai 
apkeliavo Sovietų šalį. Mitin
gui pirmininkaus nacionalis 
Sovietų Sąjungos Draugų or
ganizacijos pirmininkas, Cor
liss Lamont.

O

ĮVAIRIOS ŽINIOS

kad 
entu-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus 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 Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS ‘

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainės
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License L-1870 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Earl Browderis, Komunistų 
Partijos generalis sekretorius, 
pateikė kovingą dešimties 
punktų programą atviram na
rių susirinkime pereitą pirma
dienį, kaipo pamatą tuojauti
niam bendram veikimui tarp 
Socialistų ir Komunistų Parti
jų, kadangi tik bendru veiki
mu bus galima atmušti dabar
tinį puolimą ant mūsų 
nimo lygmalos.

St. Nicholas Arena 
perpildyta komunistais,
listais ir kitais politiką sekan
čiais darbininkais. Svetainė ai
dėjo nuo griausmingų plojimų, 
kuriais 5,000 darbininkų svei
kino savo vadą ir jo perstatytą 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto siūlomą bendro fron
to programą. Su ja turėtų susi
pažinti kiekvienas. Trumpoj 
sutraukoj ji yra tokia:'

1. Šaukti darbininkus į strei-

gyve-

buvo 
socia-

rengiami 
mitin-

Demonstracija Penktadienį

Veiklos Komiteto sekretorė 
Rose Nelson praneša, 
streikas įgauna naujo
ziazmo ir laimėjimų ir kad 
vartotojai laikys masinę pikie- 
to demonstraciją prie Armour 
ir Swift Packing House, 10th 
Ave. ir 14th St., New Yorke. 
Įvyks penktadienį, 14 birželio, 
10 vai. ryto. Visų pareiga da
lyvauti.

Visęąe ąękcijose
atvirame ore masiniai 
gai-kvotimai, kuriuose buče- 
riai liudys melagingumą socia
listų vado Waldmano ir buče
rių sekretoriaus Belskio pa
reiškimų, kuriuodu sako, būk 
Veiklos Komitetas reikalaująs į ką prieš kiekvieną algų kapo- 
iŠ bučerių po $2 duoklių irjimą ir bloginimą sąlygų.

LIETUVIU ATLETU DIENĄ
Duos Lietuvių Atletų Kliubas 

Nedėlioj, 16 Birželio (June), 1935
Prasidės 2-rą vai. po pietų ir tęsis iki vėlai nakčia. Muzika 

grieš prieš programą ir po programai.

BUS KLAŠČIAUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, IN. Y.

ŠAUNI SPORTO PROGRAM1A:
4-tą vai. bus kliubų virvės traukimas ir sunkių moterų bėgi

mas. Laimėjusieji gaus dovanas.
6-tą vai. prasidės ristynės ir kumštynes. Dalyvaus visi žy

mieji lietuviai sportininkai. P
PO PROGRAMAI ŠOKIAI

2. Bendras vajus už unioni- 
zavimą darbininkų šimtu nuo
šimčių ir suvienijimą visų uni
jų.

3. Bendra kampanija už pri
ėmimą Darbininkų Nedarbo, 
Senatvės ir Socialės Apdrau- 
dos Biliaus HR 2827.

4. Tuojautinis išmokėjimas 
bonų veteranams, turčių lėšo
mis, priimant HR 8635 Bilių, 
kurį New Yorko atstovas Mar
cantonio ką tik pridavė kon
gresui.

5. Priėmimas Tuojautinės 
Farmerių Šalpos Biliaus HR 
3437.

6. Kova už pilną lygybę ne
grams ir priėmimą Negrų Tei
sių Biliaus.

7. Visuotinas suvienijimas 
visų masinių bedarbių organi
zacijų ir suorganizavimas šal
pos darbininkų unijos.

8. Bendra kova gynimui ci
vilių teisių, prieš visokius maiš
to bilius, ir už įsteigimą visur 
darbininkų apsigynimo būrių.

9. Bendra kova prieš fašiz
mą ir imperialistinį karą.

10. Organizavimas kovos už 
visus šiuos punktus bendroj 
masinėj Darbo Partijoj.

Browderis nurodė į francūzų 
bendrą frontą, kaipo pavyzdį. 
Taipgi ragino iš.apačių suda
ryti tokį spaudimą, kad joks 
vadas, kuris nuduoda stojąs 
už darbininkų reikalus, neiš
drįstų išstoti prieš.

“Mes siūlome,” sakė Brow
deris, “kad kiekviena šapa, 
kiekviena darbo unija, kliubas 
ar kitokia darbininkų organi
zacija būtų mobilizuota veiki
mui; kad jos priimtų rezoliuci-
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Painters and Carpenters
<♦>
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Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir SubatomU 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir is lauko 

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

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

Tel.: Foxeroft 1-6101

Dr. HERMAN MENDLOWiTZ
' Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Atydai visų darbininkų ir studentu 
Williamsburgo! Kas remia Coughlin? 
Už ką jis stoja? Išgirskite ką apie 
tai turi pasakyti žymus kalbėtojas, 
Howard Farmer; jo tema bus “Tei
sybe apie Coughlin” (The Truth 
About Fatbpr Coughlin). PrakalbosI 
įvyks IWO Center, 125 Boerum St., 

‘ ~ • va_ 
kare. Įžanga veltui. Šias prakalbas 
rengia IWO jaunuoliai.

Kviečia Jaunuolių Kuopa.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Pirmadieni vakarą areštuo
ta 10 streikuojančių judžių 
operatorių laike masinio pikie- 
to prie Times Square ir Liber- [ketvergė’’ '13™' birželio, "s"Vai*..
ty teatrų, kur'buvo šimtai pi- 
kietų ir tūkstančiai žiūrėtojų. 
Jie bus teisiami 54th St. ir 8th 
Avė. teismabutyje, penktadie
nį, 10 vai. rytq.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠIKAU savo puseserės Franciš- 

kos Gurskas, Andriaus duktė. Ji že- 
nota, bet po vyro* pavardes nežinau. 
Paeina iš Lietuvos, Kauno redybos, 
Šiaulių pavietos^ Vekšnių parapijos, 

. Kas žino 
j apie ją, malonėkite pranešti man, ar
ba lai ji pati atsišaukia.

Pranciška Bagdonienė 
1425—4th Ave. Arnold, Pa.

(139-141)

Birželio 29, 66 W. 12th St.,
New Yorke, Anti-Nazi Federa- kaimo' Og-iškių. 20 metų atgal ji gy- 
cija šaukia konferenciją, kad j™0 """
prisirengti veiklesniam gelbė
jimui Thaelmanno ir kitų na- 
zių aukų. Organizacijos ragi
namos pasiųsti delegatus.

Pravaryti Beth Moses ligon- 
bučio darbininkai ima ligonbu- 
Čio viršininkus nagan, žadėda
mi traukti įstaigą teisman, jei 
nebus pakeista mėnesinės al
gos savaitinėmis. Sulyg valsti
jos įstatymų mėnesinis algų 
mokėjimas yra nelegalis ir už 
tai viršininkai gali būti nu
bausti nuo $100 iki $10,000 
bausmės už kiekvieną darbi
ninką.

International Seamen’s Uni
jos viršininkams rytinėš sri
ties jurininkų mitinge pavyko 
išmesti kovingą narį už rėmi
mą kitos unijos darbininkų 
streiko.^ Tam pačiam niitihge 
suspendavo du vieniem metam 
ir vieną dviem metam už tą 
pat prasižengimą. Išmestasis 
James Reamey pareiškė, kad 
kova nepasibaigė, kad jūrinin
kai privers viršininkus atšaukti 
neteisėtą žygį.

Veteranai turi visą eilę ma
sinių mitingų. Vienas masinis

jas, adresuotas abiem parti
jom ; kad jos šauktų Komunis
tų Partiją ir Socialistų Partiją 
išmesti iš savo eilių bile ką, 
kas tik kovos prieš bendrą 
frontą (smarkus plojimas).'

Studijuokime, draugai-gės, 
tuos punktus ir žiūrėkime, kąd 
mes juos prąvestume gyveni-1 
man, nes nuo jų pravedimo 
priklausys apsigynimas nuo 
buržuazijos atakų. (

LIETUVIŲ

Valizų Krautuve
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.

ROBERT LIPTON 

įstaiga
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
tfrah.T ..

3jp Įvykiams

HARMAN

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vecjybių ir 
Susižeidavi-

_________ mo Žiedų
.Setų $10.00 ir augštyn. 

Specialė nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET , 

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

su

i)
Į>

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy 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.

Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDA USK AS) 

GRABOR1US 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

g Telefonas: Evergreen 7-7770 ?
I PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS į 

Q Senai dirbąs graborystes pro- £ 
x fesijoje ir Brooklyno apielin- r 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar i 
B atidarė savo ofisą ir patarnauja ? 
§ balsamavimu ir palaidojimu < 
B mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim | 
x Parsamdo automobilius Serme- ? 
B n ims, vestuvėms, krikštynoms S 
B ir kitokioms parems ?
B Saukit* dieną ar naktj S

| 423 Metropolitan Avė. s
8 Brooklyn, N. Y. jį

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 Easl 16 Si, N. Y.

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

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




