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PARYŽIUS. — Buvęs

ninkas Andre Tardieu pa-

•<

jau ne tik Klaipėdą, bet ir visą 
Lietuvą, senai būtų pasigriebę. ir kitais galais. O pagal 

pranešimus iš Washingto- 
no, prezidentas Rooseveltas

pareikalavo, kad apart jo savinjnkais, kaip sumulkin- 
kalbos tun but įtraukta į įį taimerius Guffey bilium

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

Pasaulį!

Parbininkų priešai pratę šauk
ti, kad būk iš Sovietiį Sąjungos 
žinios neišleidžiamos. Kiekvie
nas, kas seka spaudą, žino, kad 
tai grynas melas. Sovietų Są
jungoje yra visų didelių kapi
talistinių laikraščių reporteriai 

fcjr jas paduoda. žinoma, yra 
valdžios priežiūra, kad jie ne
rašytų didžiausias nesąmones 
ir visokius nebūtus dalykus. 
Bet jiems teikiama visa pagel- 
ba, kad žinotų ir perduotų visą 
tiesą.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

* Galų gale, Vokietijos fašistai 
negalėjo paslėpti netekimą “D- 
O-X” lėktuvo. Jie surinko jo 
dalis, motorus, valtį ir atgabę- 
no į Berlyną, kur padėjo Uplan- 
do muzėjuje. Tik dabar “Ber
liner Boersenzeitung” aprašo, 
kad pirm padedant į muzėjų, tai 
Berlyno gatvėmis lėktuvo dalys 
buvo vežiojama per 7 ir pusę 
valandas. Tik dabar fašistai 
prisipažino, kad jų lėktuvas dar 
pereitais metais žuvo Baltijos 

> jūrose, bet smulkmenų nepa- 
_ duoda.

t

Lenkijos fašistų generolas 
a Kutszeba lankėsi Vokietijoje.

Jam buvo suruoštas iškilmingas 
pasitikimas, armijos paroda ir 
jis buvo ant Vokietijos šarvuo
čio “Deutschland,” kur su di
džiausiomis pagarbomis priim-

* tas. Fašistai fašistus pažino ir 
į svečius pasivadino. Jie dis- 
kusavo ir Klaipėdos krašto liki
mą. Jeigu ne Sovietų Sąjunga
su galinga savo Raudonąja Ar-1 prie eksplozijos scenos. Be- 
mija, tai Vokietija ir Lenkija siteiraujančius žandarai

Dideli Atsiekimai.
Daugiau Plieno.
Fašistai pas Fašistus, 
žinių Teisingumas. 
“DO-X” Jau Muzėjuje.

Rašo 1). M. Š.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Sovietų Sąjungoje vis dau- 
^.giau pagaminama produktų, fa

brikų dirbinių, keliamos darbi
ninkų algos, gerai užderėjo ja
vai pereitais metais, o šiemet 
dar geriau auga. Tas viskas ge
rina šalies gyventojų padėtį. 
Tegul Hearstas su savo Smi-

* thais staugia; jų balso mažai 
kas jau klauso. Juk jau 18 me
tų kapitalistai ir kapitalistų 
bernai šaukia, kad Rusijoje ba
das, kad žmogus žmogų ėda, o 
apsisukę vėl priversti pripažin
ti, kad ten visko daugiau paga-

* minama ir kad žmonių kiekis 
greitai auga.

Sovietų šalyje transportacija 
labai žymiai pagerėjo paskuti
niu laiku. 2 d.v birželio buvo 
prikrauta 75,052 vagonai ir tą 
pat dieną iškrauta 69,634 va
gonai ; tai yra planas pravestas 
net 120.1%

\ Birželio 1 dieną pagaminta 
35,900 tonai čiugūno (spyžio),
36.100 tonų plieno ir 25,800 to
nų roliuoto metalo. Birželio 2

T dieną pagaminta 36,800 tomi 
čiugūno, 35,500 tonų plieno ir
25.100 tonų roliuoto metalo, tijos 
Planas pravestas nuo 101.3 iki 
105.2 nuošimčių.

Žuvo Virš Tūkstantis 
Eksplozijoj Hitlerio 
Amunicijos Fabriko 
Pasikartojanti S p r o girnai 

Tęsėsi Kelias Valandas;
Cenzūra Slepia žinias

Vakar buvo pranešta, kad 
per amunicijos- fabriko eks
ploziją Reinsdorfe, Vokieti
joj, tapo užmušta keli šim
tai darbininkų. Bet sulig 
vėlesnių telegramų išVokie- 

i skaičius žuvusiųjų, 
turbūt, yra virš tūkstančio.

Hitlerio valdžia tuoj aus 
įvedė griežčiausią cenzūrą 
žinių apie tą nelaimę; už
draudė Vokietijos laikraš- 

jčiams bent ką apie tai ra- 
" (šyti, apart valdiškų prane- 
Išimų. O tuose pranešimuo
se hitlerininkai numuša žu
vusiųjų skaičių tik iki 52 iš 
viso.

Užsienių laikraščių kores
pondentai n e p r i 1 eidžiami

a Kas kita yra su Vokietija. 
Fašistai kiekvieną savo nepasi
sekimą gudriai slepia. Pereitais 
metais ant Baltijos jūrų susi
kūlė jų jūrinis lėktuvas “DO
X’’, kuris buvo didžiausias tos 
rūšies orlaivis pasaulyje. Faši
stai tą gudriai nutylėjo. Kartą 
Šveicarijos spauda apie tai pra- 

^znešė, bet iš Vokietijos nebuvo 
leista patvirtinti.

Visi žinome, kad visai kas ki
ta atsitiko, kada Sovietiį šaly
je nelaimė ištiko lėktuvą “Mak
sim Gorkij”. Pilniausios žinios 
buvo leistos į pasaulį.

Danzig.—Nązių kontro
liuojama valdyba ištrėmė 
žydų laikraščio “Danzig 

/' Echo” leidėją, Art. Greiserį, 
Latvijos pilietį.

JAPONAI REIKALAUJA '<0105 hi»„, Metu Atgal ' KONGRESO ATSTOVAI 
cum a ?imt cnviDTiMr Amerikos Pakraščio Marios cmcdvia ctidiimpaSUMAŽINI SOVIETINĘ 

ARMIJĄ S1BIRIJ0J
. SEOUL, Korėja.. — Japo
nijos karo ministeris gen. 
Sen juro Hąyashi, pasikalbė
jime su Associated Press’os 
korespondentu, melavo apie 
karo pavojų Japonijai iš So
vietų pusės. Jis sakė, kad 
Sovietai turėtu sumažint 
kariškas savo spėkas Sibire 
iki tiek, kiek Japonija laiko 
savo kariškų jėgų Manchu
kuo “valstybėj.” Bet gene-, Chiang Kai-Shek Kovoja 
rolas S. Hayashi, taip sa-' -r-1 p - v D ’
kant, jieško durnių, kalbė-1 "RdUtlUIlIKJolliS,

Pasiduodamas Japonam 
reivius Manchukuo. Nes vi-1 
šiem žinoma, kad ištisa 
Manchukuo “valstybės” ar
mija yra komanduojama Ja
ponų generolų ir pulkininkų 
ir tikrumoj yra Japonijos 
armija.

SMERKIA STIRLINGĄ, 
SOVIETŲ NEVIDONĄ
WASHINGTON.—Ketvir

tadienį šalies kongreso ats
tovų rūme buvo karštų dis
kusijų, kas liečia admirolą 
Yates Stirlingą, kuris per 
Hearsto laikraščius ragino 
karan prieš Sovietų Sąjun- 

lų ir gyvūnų liekanų, kurios 
liudija, jog 30 iki 105 milio- 
nų metų atgal ta vieta buvo 
dalis Amerikos sausžemio.

Buvo Sausos Žemės Plotai
CAMBRIDGE, Mass. — 

Harvardo U n i v e r s i t eto 
mokslinė ekspedicija su pro
fesorium H. C. Stetsonu 
galvinyj. atskelė gabalą uo
los iš marių dugno daugiau 
kaip 2,000 pėdų gilumoj, už 
120 mylių nuo Nantucket 
salos. Uoloje rado auga-

Visi Minkštųjų Angliakasykly Mainieriai 
Išstokite Kovon; Nesiduokite J. Lewisui 

Su Rooseveltu Iškrikdyti Šį Streiką!
Imkite Streiką j Savo Rankas; Sudarykite Eilinių Narių 

Komitetus; Kovokite už Uniją ir Sąlygų Pagerinimą!

siunčia pas gubernatorių 
Merseburgą, bet gubernato
rius visai nesirodo žinių rin
kėjams.

Tokia cenzūra ir slaptybė 
verčia spręsti, kad eksplozi
ja sunaikino dešimts ir dvi
dešimt sykių daugiau gyvy
bių, negu skelbia Hitlerio 
valdžia.

New Yorko “Daily News” 
reporteris spėja, kad žuvu
sių bus iki 2,000 ir sužeistų 
iki 3,000.

Pirmas sprogimas ištiko 
ketvirtadienį 3 vai. po pie
tų; iš to kilo gaisras, kuris 
padegė kitus fabriko trio- 
bėsius; tuose triobėsiuose 
vėl eksplodavo kariški spro
gimai. Ir taip per ištisas 
tris valandas kartojosi eks
plozija po eksplozijos ir vis 
skleidėsi gaisras. Sprogi
mai buvo tokie smarkūs, 
kad už keturių mylių Witt- 
nebergo mieste išbyrėjo lan
gai ir siūbavo žemė.

Iki 8 valandai vakare ug
niagesiai negalėjo prisiar
tinti prie degančių ir vis 
dar retkarčiais eksploduo- 
jančių fabriko triobėsių.

Westphalian ir Anhalt 
sproginių fabrike, kur įvy
ko ta nelaimė, dirbo 8,000 
darbininku, daugelyje atski
rų, bet arti viena kitos pa
talpų. ’ \

Hitlerio propagandos mi- 
nisteris P. J. Goebbels išlei
do pareiškimą, kur sako: 
“Šios katastrofos aukos kri
to kaip darbo kareiviai savo 
šalies garbei.” Ištikrųjų gi 
jie žuvo, kaipo aukos bepro
tiškai skuboto Vokietijos 
ginklavimo karui prieš So
vietų Sąjungą.

•Raleigh, North Carolinoj, 
ir apielinkėse virš 100 vaikų 
apsirgo kūdikių paralyžium, 
kuris vis plačiau skleidžiasi, tam karui.

Kiekvienam suprantama, 
kad jei tik Sovietai susilp
nintų savo apsigynimo spė
kas Sibire, tai Japonijos im
perialistai darytų su ’Sibiru į 
taip, kaip dabar daro sui 
Chinija.

Japonų karo ministeris 
Hayashi taipgi skleidžia me
lą, būk Sovietų kareiviai 
šaudę per Manchukuo sieną 
ties. Mišanu. Bet ištikrųjų 
ten Sovietų raudonarmie
čiai nieko panašaus nedarė, 
o tik Japonijos kareiviai įsi- 
briovė į Sovietų pusę, už 
mylios nuo sienos nušovė 
Sovietų sargybinį, nusitem
pė jo lavoną į Manchukuo 
pusę ir jį ten užkasė.

Japonijos karo ministeris 
sako, būk jo šalis “nenorin
ti” karo su Sovietais, bet, į 
girdi, nesą užtikrinimo, kad 
ateityj neįvyktų ten karas. 
Vadinasi, Japonija mobili- 
zuojasi skerdynei prieš So
vietų Sąjungą, tik laukia 
patogesnės progos.

Iš Italijos Išvytas 
“Tribune” Reporteris

N A N KING. — Chinijos 
Centralinėj Politinėje Tary
boje buvo smarkių ginčų, ar 
eit į atvirą karą prieš Japo-1 
niją ar ne. Pagaliaus, nu
tarta palikt diktatoriui 
Chiang Kai-shekui pačiam 
spręst klausimas pasiprieši; 
nimo Japonijai, kuri pasku
tinėmis dienomis faktinai 
užėmė didžią šiaurinės Chi
nijos provinciją Hopei su to- 

| kiais svarbiais miestais, 
kaip Tientsin ir Peiping.

Chiang Kai-shek gi nėra 
linkęs išstot su ginklu prieš 
grobikę Japoniją; Visas 
kariškas savo jėgas jis at
kreipia tik prieš Chinijos 
darbininkų ir valstiečių So
vietus.

Paskutiniais pranešimais,

Kongresmanas Mave
rick, demokratas iš Texas, 
stipriai užreiškė, jog Ameri
ka yra pripažinus Sovietų 
valdžią, ir todėl joks Ame
rikos admirolas “neturi tei
sės kišti savo nosį” į santi
kins su Sovietais. Maverick 
sakė, kad jeigu kiltų karas, 
tai admirolai tik iš tolo ap
saugotais laivais plaukiotų, 
o kraują turėtų lieti “mano 
ir jūsų sūnūs.” Maverick 
pats dalyvavo pasauliniame 
kare Francijos fronte ir bu
vo keleriopai sužeistas.

Kongresmanas Maverick

kongresinį rekordą ir ko
munistų dienraščio “Daily 
Workerio” reporterio pasi
kalbėjimas su admirolu Stir- 
lingu.

J. H. Hoeppel, demokra
tas kongresmanas iš Cali- 
fornijos, pareiškė, jog admi
rolai yra tik “geri propa
gandistai, kurie už kyšius 
darbuojasi Plieno Trusto 
naudai.”

ROMA.—Mussolinio žan
darai suėmė Chicagos “Tri
bune” korespondentą Davi
dą Darrah ir per sieną išvi
jo jį iš Itąlijos. Fašisti
niams valdovams šis kores
pondentas nusikalto tuom, 
kad jis savo laikraščiui da
vė tokių žinių: Karalius ne
pritaria Mussolinio ruošia
mam karui prieš Abyssini- 
ją: karui priešinasi Italijos 
žmonių minios; net pačios 
fašistų partijos nariai yra 
masiniai areštuojami už iš
reiškimus.. savo nepritarimo i

Chinų Sovietų raudūnarmie-| Admirolą Stirlingą bandė 
čiai užėmė miestą Tatsien- apginti kongresmanas Dar
iu, svarbų prekybos ir misi- den, Norfolk laivų statymo 
onierių centrą. Jie varosi 
pirmyn plačiu frontu Sze- 
chuano ir Kiangsi provinci
jose.

16 VALANDŲ KALBA
WASHINGTON.—Fašis

tinis senatorius Huey Long 
’ vienu pradėjimu iškalbėjo

16 valandų, norėdamas su
trukdyti prezid. Roosevelto 
reikalavimus del išleidimo 
naujų įstatymų vietoj su
griuvusios N RA. Jis šnekė
jo, kol beliko vos 15 senato
rių ir dauguma tų pačių bu
vo užsnūdę.
Užpuolimas Dienos Metu

Š. m. gegužės 23 d. į Pane
vėžio turgų atvyko žaldokas 
Ignas, Kasių vnk., Smilgių val
sčiaus gyventojas. Begrįžtant 
jam paskui iš turgaus, Klaipė
dos gatvėj užpuolė du nepažįs
tami vyrai: vienas griebė už 
gerklėj o kitas tuo metu kratė 
kišenes. Tą įvykį pamatė žmo
nės ir sukėlė triukšmą. Piktada
riai, palikę jau be sąmonės už
pultąjį, pabėgo.

Atbėgusi policija nustatė, kad 
pasikėsinimą padarė du Pane
vėžyje žinomi piktadariai: Vaiš
vila Vytautas.ir Morkūnas Ka
zys. Pasikėsinto j ai suimti, o 
užpultasis, atgavęs sąmonę, grį
žo namo.

Šį sekmadienį turi prasi
dėti streikas 400,000 mainie- 
rių, dirbančių minkštosiose 
angliakasyklose. Mainieriai 
reikalauja pilnai pripažinti 
uniją, mokėti bent po $6 už 
darbo dieną ir įvesti šešių 
valandų dieną, 30 valandų 
darbo savaitę visose kasyk
lose. Darbininkai pasiryžę 
kovoti.

. Bet senosios Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
tas John L. Lewis, jau ne 
kartą pardavęs angliakasių 
kovas, ir dabar varinėja 
slaptas derybas su Roosevel- 
tu ir stambiaisiais kasyklų

deda visas pastangas, kad 
streikas būtų dar atidėtas. 
Bet iš atidėjimo būtų nau
da tik kasyklų savinin
kams; jie' gautų laiko juo 
geriau prisirengti toliau 
streiką laužyti.

Darbininkai, nepasiduo
kit Roosevelto-Lewiso gud
rybėms! Organizuokite pla
čius eilinių narių streiko ko
mitetus iš kiekvienos kasyk
los ! Imkite visą kovą į savo 
rankas, jeigu norite laimėti!

Jungtinės Mainierių Uni
jos nariai ir Progresyvės 
Mainierių Unijos nariai, 
vienykitės kovai iš apačios! 
Su panieka atmeskite gel
tonųjų vadų pastangas, kur 
jie kiršina jus vienus prieš 
kitus ir tuo būdu padeda 
bosams dar sunkiau pri
spausti jus visus!

Hitlerio Kylis Tarp Naziai Neprikiš Žydę 
Francijos ir Anglijos Studentu prie Kvotimų

PARYŽIUS. — Francijos 
politikai sako, jog Hitleris 
laimėjo politinę pergalę, iš
gaudamas Anglijos sutiki
mą didinti Vokietijos karo 
laivyną tiek, kad jis pasiek^ 
tų 35 nuošimčius Anglu lai
vyno. Tųom, girdi, Hitleriskompanijoj patronas, ir 

kong. Blanton, žinomas j įvarė kylį, kuriuom skelia- 
“raudonųjų” ėdikas. «ma politinis frontas tarp

Keletas dienų atgal adm. I Francijos ir Anglijos.
Stirling per f a š i s t i n ius | 
Hearsto laikraščius išsitarė, ( 
jog šalies kongresas “bijo 1 
komunistų todėl, kad vieto
se, iš kurių kongresmanai I 
išrinkti, yra tiek daug ko
munistų; o New Yorkas tai 
tikras jų lizdas.” Todėl, 
girdi, įvairūs kongresmanai 
dabar ir reikalauja tardy
mo admirolui Stirlingui.

WASHINGTON.—Prezi
dentas Rooseveltas pasiūlė, 
kad nebūtų minkštosios an
glies mainierių streiko. Sa
koma, kad kasyklų baronai 
ir United Mine Workers of 
America vadai priėmė jo pa
siūlymą ir Lewisas atšaukęs 
streiką, kuris turėjo prasi
dėti su šiuo sekmadieniu, 
birželio 16 d. Tas reiškia, 
kad Lewisas streiką parda
vė pirma, negu jis buvo pa
skelbtas. J streiką turėjo iš
eiti 400,000* mainierių.

Siūlo Francijos Finansus

GRESIA VISUOTINAS 
SRTEIKAS MEKSIKOJ
MEXICO.—Rengiasi į vi

suotiną streiką elektrinin- 
kąi, žibalo darbininkai ir 
kiti, sudarantieji 12 galin
giausių unijų šalyje. Tas 
streikas taikomas ypač kaip1
protestas prieš buvusio Me- Fašistiniai Tvarkyti 
ksikos prezidento Calles ~ “
pareiškimą, kur jis smerkė Francijos mnisteris pirmi-
darbininkų kovas. ninkas’ Andre Tardieu pa-

Calles turi didelės įtakos reiškė laikraščių renorte- 
dabartinėje prezidento Car- riams, kad vykdančioji val- 
denaso valdžioje. Iš darbi- džia privalo turėti daugiau 
ninku sujudimo, todėl, da- valios, o seimas mažiau fL 
rosi’ sumišimas ir tarp Mek- nansiniuose šalies klausi- 
sikos ministerių. Keli jų jau muose. Tai .irgi fašistinė 
pabėgo iš valdžios. | nuomonė.

Tai .irgi fašistine

Berlynas. —Fašistų val
džia patvarkė, kad tik re
tuose, išimtinuose atsitiki
muose bus prileisti prie ga
lutinų kvotimų žydai medi
cinos ir dentistikos studen
tai, kurie įstojo į Vokietijos 
universitetus nuo 1933 me
tų vasaros. Išimtis bus da
roma tik tiems, kurie yra 
dalyvavę Vokietijos karo 
fronte arba neginčijamai 

savo pritarimą Hit- 
diktatūrai.

Liepos Mėnesį Atsidarysią 
Daug Pašalpinių Darbų

W A SHINGTON. — Vy- 
riausias pašalpų administ
ratorius H. L. Hopkins sa
ko, kad liepos menesį dauge
lis bedarbių gaus valdiškų 
darbų iš $4,000,000,000 fon
do. Pagal Roosevelto nu
statytas algas, tūkstančiam 
tų bedarbių bus mokama tik 
po $19 algos per mėnesį.

Del Šuns Prarado $50,000
PITTSBURGH, Pa. - 

Mary E. Lowe buvo užra 
šius $50,000 turto savo sū
nui advokatui. Apsigyve
nus jam pas motiną su savo 
mažu sūnum, vaiko šuva 
taip įkyrėjo motinai, kad ji 
supykus permainė testa
mentą; ir dabar jai mirus, 
nieko iš jos turto neteko jos 
sūnui advokatui. Tad bran
giai lėšavo tas šuva.

.'1
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tijoms, tapo išdirbta laikinoji sutartis, 
pagal kurią yra karas baigiamas. Pla
nuojama ginčijamoji teritorija padalin
ti pusiau tarp Bolivijos ir Paraguay. Ru- 
bežių nustatymas paliktas atlikti atei
tyje.

Ar šis karas tuom ir baigsis, dabar dar 
sunku pasakyti. Jau ir pirmiau kelis 
kartus buvo daroma taika, bet po to ar 
viena ar kita pusė daugiau apginkluota 
puldavo savo priešą. Tas gali pasikar
toti ir dabar.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the Aet 

of March 3, 1879

“Pravda” apie N.R.A.
“Pravda”, Sovietų Sąjungos Komunis

tų Partijos CK organas, nuo 30 d. gegu
žės, rašo apie panaikinimą N.R.A. 
“Pravda” sako, kad susmukimas N.R.A. 
reiškia susmukimą bent kokio “planin
gumo kapitalistinėje tvarkoje.”

“Po Roosevelto N.R.A. priedanga, — 
skaitome “Pravdoje”, — amerikinė bur
žuazija atliko savo darbą: tą aiškiausiai 
parodo kapitalistų pelnai už 1934 metus. 
N.R.A. įstatymai buvo užtenkamai iš
naudoti padidinimui kapitalistų pelnų 
darbininkų klasės lėšomis. Bet toliaus 
N.R.A. perbrangiai atsiėjo. Jungtinių 
Valstijų buržuazija ant toliau negalėjo 
sutikti su palaikymu bent kokio organi
zuoto plano, kuris siūlė darbininkams 
bendradarbiavimą. Jungt. Valstijų Aug- 
ščiausias Teismas pasiskubino parodyti, 
kad jis yra ištikimas tarnas stambaus 
kapitalo.”

Prieš tai už dviejų mėnesių kapitalistų 
sąjunga laikė suvažiavima ir nutarė, kad 
N.R.A. su 16 d. birželio būtų panaikinta. 
Iš kongreso jie negalėjo laukti greitų re
zultatų, nes kiekvienas kongresmanas ar
tinantis rinkimams stengiasi būti kaires
nis, dangstosi demagogiškomis frazėmis. 
Gi Augščiausio Teismo teisėjai yra pa
skirti ir jie nieko nebijo—gali laisvai 
veikti.

“Darbininku klasė, — sako toliau 
“Pravda,” — ir dirbančiosios masės Am
erikoje neverks prie “Mėlyno Arelio” 

• grabo. Pramoniniai N.R.A. patvarky
mai nedavė darbininkams tą, ką žadėjo: 
laisvę unijų organizavimo, pakėlimą al
gų, išgelbėjimą iš siaučiančiosios bedar
bės. Gyvenime N.R.A. davė kitką: iš
augo kompaničnos unijos, veiklūs darbi
ninkai buvo metami ant gatvių, tikrasis 
darbininkų uždarbis numuštas. N.R.A. 
per dų metus smaugė darbininkų strei
kus ir bedarbių išstojimus.”

Ir “Pravda” savo straipsnį baigia se
kama išvada:

“Monopolistinis Jungtinių Valstijų 
Amerikos kapitalas turi didelius manev
ravimui rezervus. Bet jo užsieninė ir vi
dujinė padėtis gana paini. Prieštaravi
mai amerikinio kapitalizmo dar ne kartą 
stums buržuaziją nuo buržuaziniai-refor- 
mistinės politikos, demagogijos, prie po
litikos atviro monopolistinio plėšimo. 
Artimiausioje ateityje tenka laukti paaš
trėjusios vidujinės kovos Jungtinėse Val
stijose. Amerikos darbininkų klasei ne
pakeliui nei su viena, nei su kita plėšimo 
politika monopolistinio kapitalo. Ji su
ras savo klasinius kelius kovai.”

Apie N.R.A. neužilgo mūsų dienrašty
je bus duota dar raštų, kurie suteiks aiš
kesnį supratimą darbininkams, kodėl taip 
manevruoja Amerikos buržuazija.

Nauji Japonijos Planai
Imperialistinė Japonija vykina gyveni

man Tanaka planą, pal kurį Japonija tu
ri užkariauti Chiniją, atimti nuo Sovie
tų Sąjungos Sibirą ir pavergti kitus Azi
jos kraštus. Pagal tą planą pirmas jos 
žingsnis—užkariavimas Chinijos.

Japonijos imperialistai tą atlieka po 
priedanga “kooperacijos” arba net “gel
bėjimo’ Chinijos nuo svetimųjų. Jau ke
lios dienos atgal rašėme, kiek Chinijos 
teritorijos Japonija yra užgriebus. Tū
li plotai, kaip Formosa ir Korėja oficia
liai prijungti prie Japonijos, o Mandžuri- 
ja ir Jehol padaryti neva “nepriklauso
ma” valstybe.

Dabar Japonijai pasisekė užgriebti 
dar keturias Chinijos gubernijas, kurios 
turi sekamus plotus ir gyventojų kiekį:

ket. mylių gyventojų
Chahar 60,000 1,997,000
Hopei 71,000 28,411,554
Shansi 81,940 12,087,951
Shantung 55,970 34,375,849

Taigi naujas Chinijos plotas užima
268,910 keturkampes mylias ir turi 76,-
871,354 gyventojus. Šis plotas yra du
kartus didesnis už Japoniją ir turi dau- - 
giau gyventojų, negu pati Japonija. Rei
kia atminti, kad jau nuo pirmiau Japo
nija yra keturis kartus už save didesnį 
Chinijos plotą pavergus ir smaugia ko
rėjiečius ir mandžūrus.

Žinoma, Japonijos imperialistai šau
kia, kad jie neturi jokio tikslo pavergti 
tuos kraštus. Bet tą pat jie kalbėjo ir 
Mandžurijon įsiveržė. Gi dabar kiek
vienas mato, kaip jie ten viešpatauja 
ir karą provokuoja prieš Sovietų Sąjun-

Karb Skolos
Jungtinių Valstijų 

perialistai ir vėl laukia, kad 
kitų šalių i ' imperialistai 
jiems sumokėtų nuošimčius 
už pereito karo skolas. Gali 
laukti, jie jų negaus. Su 15 
d. birželio jie turėtų gauti 
$811,678,329. Moka tiktai 
Finlandija, o kitos jau se
nai nemoka. Nuo pirmiau 
jiems yra nemokėta $630,- 
768,827. Dabar pripuola 
$180,909,501.

Lietuvos skolos nuo pir
miau nemokėta $490,501 ir 
dabar pripuola $164,351, kas 
viso sudaro $654,852. Dau
giausia laukia nuo Anglijos 
—465,711,790; nuo Franci- 
jos—227,983,980; Italijos, 
Lenkijos ir kitų.

im-

'buvo ginkluoti iki 11 kul- 
kašvaidžių ir baisiai pavo
jingi mūšiuose priešui. Vė- 
liausis Rusijoje jo lėktuvas 
svėrė su kroviniu 17,000 
svarų ir tai buvo tikras oro 
fortas.

Kada revoliucija prasi
dėjo, tai Igor Sikorski pa
bėgo iš Rusijos, nes jis ne
sutiko su nauja tvarka. 
Amerikos imperialistai jam 
gerai moka ir davė visas 
galimybes išnaudoti savo 
gabumus.

Igor Sikorski rengiasi pa
budavoti lėktuvą, kuris 
svers 150 tonų. Jo tas lėktu
vas bus gerai įrengtas, tu
rės net šokių svetainę. Si
korski yra šalininkas dide
lių lėktuvų.

Bet iki šiolei Sikorskį ke
leriopai pralenkė Sovietų 
Sąjungos inžinierius A. N. 
Tupulevas, kurio milžinai 
pripildė orą ir kurio planai 
buvo pravesta gyveniman 
išbudavojant “Maksim Gor-

lose į mėnesį $10.50.
Karo. laivyne moka teka

mai: admirolams po $8,000, 
kapitonams nuo $3,500 iki 
$4,000, oficieriams ir ki
tiems veik kaip armijoje, 
gi paprastiems jūreiviams 
virš $21 į mėnesį.

Visur baisus skirtumas 
kapitalistinėje tvarkoje, 
kaip matome, valdininkai, 
armijos, laivyno lupasi di
deles algas, o eiliniai karei
viai veik dykai tarnauja. 
Tas patsai ir fabrikuose— 
kapitalistai ir jų perdėti- 
niai kraunasi turtus, o dar
bininkai ir darbininkės sun
kiai dirba už mažą algą.

š-kas.
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nuoliai pasižadėjo rašinėti į sa
vo skyrius, tačiaus iš 3 tik 
vieną matau, o kur gi dar du?

Draugai korespondentai! šis 
birželio mėnesis yra mano ir 
jei aš neatliksiu savo pareigos, 
maudykit mane prakaite kak
tos. O kad jūs neatlikot savo 
priedermių tinkamai, gaunat 
plakt nuo manęs ir nepykit, 
nes aš nuolat zurzėsiu, kaip 
tik nebus jūsų darbas atliktas 
nuo A iki Z.

G. A. Albinas.

*

Igor Sikorski ir Jo Lėktuvai
Igor Sikorski yra gar

siausias Jungtinėse Valsti- kij”, kuris su kroviniu tu
jose lėktuvų budavotojas. rėjo 52 tonus. Dabar Sovie- 
Dabar jo lėktuvai, jūriniai, I tai “Maksim Gorkio” dydžio 
“S—43”, skrajos tarpe San budavoja naujus 9 milžinus.S—43”, skrajos tarpe San 
Francisco ir Chinijos per 
Ramųjį didjūrį. Jie yra virš 
17,000 svarų ir gali vežti po

Kokios Jų Algos?
Jungtinių Valstijų prezi-19,O0O svarų krovinį arba <lentas j metus laiko tik •_

xTTi'wri •JPv r? vva M n n I i z-x I *"virš 25 žmones. Jie turi 
nuo dviejų iki keturių mo

ŠYPSENOS

Newark, N. J
Darbas Pradėtas

Balandžio pabaigoj užbai
gom Newarke lavinimosi mo
kyklą, kuri ėjo per apie 13 
savaičių. Prie užbaigos pada
rėm kelis gerus nutarimus, tik 
klausimas, kaip jie vykdysis 
gyvenime. Mano norai, ragini
mas, pagaliaus išsipildė. Iš
rinkome net 5 korespondentus 
rašinėti žinutes ir gyvenimo 
eigą, šeštą draugą pasiskyrėm, 
kad jis pridabot tuos koresp. 
Korespondentai paskirstyti — 
kas mėnesis vienas būtinai tur 
atlikt koresp. darbą, neužgi
nant kitam rašinėt, bet paskir
tas koresp. turi duot į spaudą 
bėgyj savo laiko nuo 2 iki 4 
korespondencijų. Jau išėjo du 
mėnesiu ir du draugai turėjo 
atlikti savo pareigas-prižadus, 
tačiaus nevisi atliko. Neatliko 
savo pareigų ir korespondentų 
sekretorius-tvarkytojas d. D.

Šį pranešimą taipgi turėjo 
atlikti koresp.. No. 2. Padėkoti 
draugui mokytojui Jonaičiui 
viešai per spaudą už gerą mo
kinimą ir draugams Žukaus
kams už kambarį, šviesas ir ki
tus nesmagumus gal padarytus 
per mokinius ir tt. Dar 3 jau-

Teisme
Teisėjas: “Kaip tamista 

išdrįsai savo vyrui kirsti į 
veidą su kumščia?”

Kaltinamoji: “Ponas tei
sėjau, kito išėjimo nebuvo. 
Nieko kito negalėjau nus
tverti tuo tarpu.”

J. J. Butkus.

nigais gauna $75,000 algos. 
Prie to jis gauna daug kito
kiais dalykais—gyvenamiai, 
transportacija ir taip toliau.

Vice-prezidentas gauna į 
metus $15,000 algos. Kiek
vienas sekretorius (ministe- 
ris), kaip tai valstybės sek
retorius, karo, iždininkas, 
vyriausias advokatas, paš
to galva, karo laivyno sek
retorius, vidaus, agrikultū
ros, prekybos ir darbo sek
retoriai į metus gauna po 
$15,000. ' '

Valstybės sekretoriaus 
pagelbininkas gauna $10,- 
000 algos. Prezidentas turi 
visą eilę sekretorių, pirmas 
jų—L. M. Howe gauna $10,- 
000, antras — $9,000 ir dar 
trys sekretoriai po $8,000.

Visi ministerial turi savo 
sekretorius, kurie taipgi 
gauna nuo $4,800 iki $8,000 
algos. Vien tik finansų mi- 
nisteris turi 23 pagelbinin- 
kus, kurie gauna į metus 
nuo $5,400 iki $10,000 algos, 
o tame departmente dirba 
tūkstančiai žmonių, mažiau 
gaunančių algų.

Augščiausio Jungtinių 
Valstijų Teismo galva— 
Charles E. Hughes į metus 
turi $20,500 algos, veik tiek 
pat ir kiti augščiausi tei
sėjai.

Jungtinių Valstijų senate 
yra 96 senatoriai, po du nuo 
kiekvienos valstijos, jiems į 
metus moka po $10,000 al
gos.

Jungtinių Valstijų kon
grese yra 435 atstovai 
kongresmanai, jie kiekvie
nas į metus gauna po $10,- 
000 algos.

Armijoje generolui į me
tus moka $8,000 algos, ma
jorui generolui—$$,000; bri
gados generolui — $6,000; 
pulkininkui nuo $3,500 iki 
$4,000, leitenantui nuo $1,- 
500 iki $2,500, oficieriui nuo 
$1,776 iki $2,220, o papras
tam kareiviui į mėnesį mo
ka tik $24, gi Philippinų sa-

Skirtingas širdies 
Mušimas

Studentė Marė ėmė jaus
tis silpna ir pavargus. Jos 
motina nuvedė ją pas dak
tarą. . Daktaras ją ėmė 
klausinėti ir tyrinėti pulsą.

“Ar muša tavo širdis 
smarkiau, kada tu šoki?” 
paklausė daktaras.

“Kaip kada,” atsakė stu
dentė. “Kada aš šoku su se
nu istorijos profesorium, 
mano širdis labai spakaina, 
o kada šoku su futbolo 
čampionu, tada mano širdis 
muša labai smarkiai.”

J. Robziw.

Bet Sikorskio lėktuvus 
Jungtinių Valstijų valdžia 
daugiausiai ruošia būsia- 
mam karui. Sikorskis turi 
Bridgeporte, Conn, orlaivių 
gaminimo fabriką, kur jo 
lėl/tuvai dideliame kiekyje 
yra gaminami.

Igor Sikorski yra rusas. 
Jis dabar yra apie 46 metų 
amžiaus. Savo lėktuvais jis 
pagarsėjo caristinėj Rusijoj 
ir laike pereito karo Rusijai 
davė geriausius pasaulyje 
lėktuvus.

1911 metais Sikorski išra
do būdą pabudavoti didelį 
keturiais motorais lėktuvą. 
Caro valdžia ilgai priešino
si, bet štai pat karo išvaka
rėse, 1913 metais, I. Sikors
kio planas buvo pravestas 
gyveniman ir išbūdavo tas jo 
lėktuvas 4 motorais, kiek
vienas po 100 arklių jėgos, 
kuris su kroviniu svėrė 10,- 
340 svarų. Tais laikais, tai 
buvo didelis milžinas—skra
jojantis fortas.

Sikorski tuom lėktuvu be 
jokio apsistojimo nuskrido 
iš Peterburgo į Kijevą ir 
grįžo atgal, sėkmingai at
likdamas 1,600 mylių kelio
nę.

Prasidėjo karas. Greitai 
pradėta buvo budavoti Si
korskio tipo keturmotori- 
niai lėktuvai. Karo metu 
jų buvo išbudavota apie 70. 
Jie atliko virš 400 perskri- 
dimų per vokiečių apkasus. 
Mūšiuose buvo numuštas 
tik vienaš Sikorskio tipo 
lėktuvas, tankiai vienas ar 
kitas grįždavo į savo bazę 
su sugadintu vienu arba 
dviem motorais. Bet vokie
čių greiti lėktuvai (bombi- 
ninkai) naikino juos bom
barduodami rusų lėktuvus 
stotyse; tokiu būdu vokie
čiai sunaikino apie 20 Si
korskio lėktuvų. Karo z pa
baigoje Rusija turėjo apie 
40 Sikorskio lėktuvų, kurie

sakėte 
mote-

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Lais-
Laisvėje”

Japonija laike pereito imperialistinio 
karo, 1915 metais, norėjo tą pat padary
ti, ką ji dabar daro Chinijoje. Bet tada 
ji dar neužtenkamai buvo ginkluota, ir 
kada pasimojo ant Chinijos, tai prieš ją 
išstojo Washingtono ponai ir ji buvo pri
versta savo nagus atitraukti. Dabar pa
saulyje yra kitokia padėtis, nors Jung
tinių Valstiją ir Anglijos imperialistai 
siunta prieš Japonijos žygius, kuri pa
liečia jų reikalus, bet Japonija to nepai
so, nes ji gerai apsiginklavo.

Sovietų Chinija siūlė Chiang Kai-she- 
ko valdžiai kovoti bendrai prieš įsiveržė
lius, bet Chiang KaDshekas tą pasiūlymą 
atmetė. Jis veda karą prieš Chinijos So
vietus, bet tuom pat kartu didžiausius 
Chinijos plotus užleidžia Japonijai.

Bet Japonijos imperialistai Chinijoje 
turės sprogti. Partizanų kova nesiliau
ja Mandžurijoje, dar daugiau ji plėsis 
ant kiek Japonijos imperialistai pavergs 
naujus Chinijos plotus ir galų gale at
ves prie galutino Japonijos imperializmo 
susmukimo.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

šų rasite ir apie tas knygas. 
Kuone kas diena tilpsta “Lais
vėje” d go J. Barkaus prane
šimas, kad jis gali parūpinti 
įvairių lyties klausimais kny
gų. Jūs čia suminėjot knygą 
moterims ir merginoms. Taip, 
gaukite tą knygą, pasiskaity
kite, pasimokinkite. Naudin
gas lytinio gyvenimo vadovėlis 
moterims bei merginoms, para
šytas Dr. Wm. J. Robinsono ir 
lietuvių kalbon verstas d-go 
J. Barkaus. Vadinasi “Patari
mai moterims ir merginoms a-

Karas ui Chaco “Pasibaigė”
Virš įter 50 metų tarpe Bolivijos ir Pa

raguay, Pietų Amerikoje, ėjo ginčai, kam 
turi priklausyti Gran Chaco teritorija, 

r . Gran Chaco turi virš 155,000 ketvirtai
nių mylių. Vieta daugiausiai girios, vie- 

. tomis balos, neskaitlingai indijonais ap
gyventa.

Pastaraisiais metais ten buvo surasta 
gamtinių turtų—geležies rūdos ir žibalo. 
Tas paakstino ir vieną ir kitą šalį pasiimt 
sau ginčijamą plotą. Tarpe Bolivijos ir 
Paraguay per kelis metus ėjo karas su 
pasisekimais tai vienos, tai kitos pusės. 
Dabartiniu laiku buvo daugiau laimėto
jai paraguayiečiai, už kurių pečių stovi 
Anglijos imperialistai. Karas kainavo 
virš 100,000 gyvasčių abiems pusėms. Bo
liviją rėmė Jungtinių Valstijų imperialis
tai.

Dabai*, dalyvaujant eilei kitų Pietų 
Amerikos respublikų ir Jungtinėms Vals-

Bendras Frontas Francijoje
Francijoje yra tvirtas bendras fron

tas tarpe Komunistų ir Socialistų Parti
jų, Tas turi ne vien Francijoje didelės 
darbininkams reikšmės, bet ir kovoje 
prieš imperialistų ir fašistų karo ruoši
mą.

Jau nemažai buvo rašyta apie tai, kad 
buržuazinė Franci jos valdžia dabartiniu 
momentu vengia karo. Ji padarė su So
vietų Sąjunga tarpsavinę apšigyūimo su
tartį, nukreiptą prieš Vokietijos fašistų 
karo provokacijas.

Tą sutartį remia Franci jos Komunistų 
Partija, kaipo priemonę kovai prieš nau
ją imperialistinį karą. Šiomis dienomis 
Mulhouse mieste įvyko Franci jos Socia
listų Partijos suvažiavimas. Jis pilnai 
pasisakė už Sovietų Sąjungos ir Franci- 
jos bendro- apsigynimo sutartį ir ūžgyrė 
bendrą frontą tarpe komunistų ir socia
listų.

Socialistų Partijos vadai Blum ir kiti

kalbėjo apie tai, kad \ pasaulyje išlaiky
mui taikos didžiausias faktorius yra So
vietų Sąjunga. L Zyromski sveikino ko
munistų žingsnius, kaipo vienatinę tei
singą politiką x kovai prieš karą ir užka
riavimui galios per darbininkų klasę. Zy
romski ir eilė kitų vadų kalbėjo ūž vie
ną bendrą darbininkų klasės partiją,, tai 
yra apjungimą Komunistų ir Socialistų

NORI GAUTI KNYGŲ LY
TIES KLAUSIMAIS

Drauge gydytojau, prašau ir 
man duoti patarimą per mūsų 
dienraštį. Aš esu nelabai senai 
vedusi moteris. Nežinau, kaip 
užsilaikyti. Aš bijau turėti ly
tinių susinėsimų su vyru. Aš 
nežinau, kaip apsisaugoti nuo 
šeimynos. Mano vyras ir gi 
nežino, kaip apsisaugot. Aš 
esu dar jauna, 25 metų. Drau
ge gydytojau, prašau labai 
knygos lyties klausimais. Aš 
norėčiau gauti kokią knygą pie lytįes dalykus.’’- Tuo patim 
apie lytinius dalykus, tik neži
nau, kaip aš galėčiau gauti. 
Gal jūs . man prisiųstumėt? 
Prašau pažymėti, kiek kainuo
ja, ir aš prisiųsiu pinigus ir 
būsiu labai dėkinga.

Aš skaitau “Laisvę” ir daž
nai randu jūsų naudingų pata
rimų. Ir aš labai interesuojuos. 
Aš mačiau “Laisvėj” 
apie knygą, naudingą 
rims ir merginoms.

Atsakymas

Drauge, Jūs skaitote 
vę.” Tai ten pat

Partijų. Suvažiavime visa eilė kalbėtojų 
pasmerkė trockiečius, kurie šiandieninė
je pasaulio padėtyje tarnauja reakcijai 
ir imperialistų karo ruošimui.

Bendro fronto plėtimasis Francijoje 
naikina visą eilę, svarbių skirtumų 
tarpe komunistų ir socialistų. Tie įvy
kiai turės reikšmės ir viso pasaulio re
voliuciniam darbininkų judėjimui.

tarpu gaukite ir kitą Dr. Wm. 
J. Robinsono knygą: “Patari
mai vyrams apie lyties daly
kus.” Ir jūs pati ir vyras pasi
mokinsite iš tų vadovėlių.

Visai bus neprošalį, jei gau
site vieną-kitą ir anglų kalboje 
knygą. Sakysim, Dr. Longo: *• 
“Sane sex life and sane sex 
living”; taipgi Dr. Wm. J. 
Robinsono: Sexual truths.” 
Šios dvi, kaip ir anos dvi lie
tuviškos knygos, yra gana pri
einamos savo kaina. Stambes
nė yra Dr. W. F. Robie knyga: 
“The art of love,” arba “Sex
ual Ethics,” “Sex and Life” ir 
kitos.

Jūs tik apsižiūrėkite, Drau
ge, kad ir 138 “Laisvės” nu
mery, trečiadienio, birželio 12 
dienos, 1935 m., ant 4 pusią- 4 
pio rasite d. J. Barkaus skel- , * 
bimą ir adresą, parašykite d- 
gui Barkui, ir nuo jo galėsite, . 
gauti, kokių tik norite lyties 
klausimais knygų.



šeštadienis, Birž. 15, 1935

Žodis Bandantiems Rašyti
Eilėraščius

Pas mūsų poetus pastebima labai didelis ap
sileidimas: nebandoma pasimokinti gramati
kos,—praplėst savo žinojimą—savo žodyną: 
nestudijuojama pamatinės taisyklės eilių ra
šyme; nebandoma praplėsti literatūrinis žino
jimas. Be to, stoka politinio supratimo.

Be politinio subrendimo galima eilės para
šyti apie gamtą, mašinas, laukų darbus ir kit 
ką. Bet nemokant gramatikos ir nežinant men
kiausių eiliavimo taisyklių, tas darbas visai 
negalimas.
e Pavyzdžiui:

“Šiaurys vėjas uže kauke
Šukeiie juriu bangas, 
Laiva jureja jos blaško 
O gyvenims mus žanrus.”

Jau čia prisieina redaktoriui spręst ar “vc- 
jas ūžė, kaukė,” ar “ūžia, kaukia?''

O po to viso ūžimo prikergta “O gyvenims 
plūs žiaurus”. Tai kodėl gi mūsų gyvenimas 
žiaurus? Ar todėl, kad “šiaurys vėjas ūžia ir 
sukelia jūrų bangas?” Visai ne todėl. Kodėl? 
Poetas neišaiškina. Be to, tas šū^is visai nesi
riša su pirmomis trimis eilutėmis.
* Toliau:

“Kada bangos įsiūbuoja 
Vanduo blaškius jos krantus, 
Laive irklą nors vartija 
Vejas metu ij zaurus.”

* Kada bangos įsisiūbuoja, gal ir galima būtų 
daleisti, kad jos blaškosi į krantus, bet ką da
ryti “Laisve irklą nors vartija Vėjas metu i j 
zaurus.” Ką galima suprasti iš tokio sakinio?

“Kad supus šiaurinis vejas 
. Bangos jurie sulinguos.

Sugriaus tranšejus stipriausius 
Vanduo slieni uzliuliuos.
Taip ir darbininku būrius

Nio kovos nieks ne sulaikys. 
Kaip eilas pradės rikiuti 
Jie pasauli užvaldys.”

Kad darbininkų nuo kovos niekas nesulai
kys, tai geras daiktas. Bet kas tam tikės? Jei
gu jau remtis gamtos palyginimu, kur sakoma, 
kai “supūs šiaurinis vėjas, bangos jūroj su
linguos.” Tas tiesa. Bet kas gi bus tomis 
stipriausiomis tranšėjomis? Nagi sausžemis, 
uolos, kurios turi apsupę jūras. Ir jeigu reikės 
taip ilgai laukti revoliucijos, kolei jūros iš
silies, tai prisieis ilgai laukti. O galų gale, 
Kfcs gi norės tikėti, kad galima rasti kur nors 
gilesnį slėnį kaip jūrose kad yra? Taigi, toks 
gamtinis palyginimas visai netinka—priešin
gas realybei.

Vietomis šiame eilėraštyje girdisi atbalsis 
galūnių, kai kur biskis ritmo yra, bet pati 
mintis nepakenčiama. Nieką neįtikinanti.

Kitas draugas dainuoja šitaip:
“žypčioj kardai tų žudikų, 
Kaip žaibas išdebesų,

i . Juodos gaujos jau suriko
Pasirengęs karei esu.”

Nežinia ar draugas nežinodamas linksnia
vimo deda “esu,” kuomet reikia sakyti “esa
me.” O gal čia to atbalsio gaudymas draugą 
įKrispytė ir pasivėlino save apgauti. Nežiūrint 
visų išsisukinėjimų, jokiu būdu negalima pasi
teisinti. Juodos gaujos suriko: prisirengę ka- 

Irui esame. Bet esame negalima rymuoti su “de
besų.” Veikiausia, todėl draugas ir panaudojo 

Z “esu,” vietoj esame.
Neleistina, drauge!
Toliau draugas eiliuoja: “Audras su kud- 

' |ps.” Kas tas kūdras? Tai ne “kūdras” ale 
kadrai. Bet “audra” su “kadru” nesirymuoja, 
neskamba gerai, tai rašėjas pasivėlina suei- 
liuot šitaip:

“Kovon prieš audras, 
Sparčiai tverkime kūdras,”

Jpiomet reikėjo sakyti tverkime kadrus. Be to, 
per visą eilėraštį varoma sausa agitacija prieš 
buržuaziją, šaukiama stoti į kovą. Sudėjus 
viską į vietą, pasidaro editorialas, o ne “po
ezija.” Be to, editorialas būtų geriau vykęs, 
neš skaitant nereikėtų kraipyti pažiaunių, kad 

i ištarus žodį, kaip jis turi būt tariamas; ne
reikėtų sukapoti, iškraipyti žodžius, kad pri- 

gyjaikius prie rymo arba prie ritmo.
LZDar kiti poetai, rašydami eiles, bando keikti 

/savo priešą, tuo rodydami savo neapykantą. 
( Taip eilės nesirašo. Keiksmu, draugai, nieko 
į neatsieksit. čia reikia rimtos kovos. Mums

———T—"—"* 
Draugai Menininkai, Rengiamės

Prie Visuotino Amerikos Lietuvių1 
I k

Darbininkų Suvažiavimo, Įvyks

tančio Birželio 30 ir Liepos 1, 

Cleveland, Ohio!

*
reikia ne piktžodžiavimų, o rimto nusistatymo 
prieš išnaudotojus. Ir kad patraukt savo pu
sėn išnaudojamuosius, reikia jiem rodyti gy
venimo geras ir blogas puses. Aišku, kad ir 
geriausias poetas, vien eilėraščiais negalėtų iš
kelti viso to, kas reikalinga perauklėjimui ne
sąmoningo darbininko į sąmoningą.

Todėl, rašant reikia apgalvot, kaip tą bei 
kitą klausimą geriau išaiškinti: eilėraščiu, pro
za, apysaka ar straipsniu.

Nekurie mūsų poetai labai gausūs mintimis: 
parašo perdaug eilių. Bet jos neapdirbtos, ne
aptašytos. Neapgalvota jų reikšmė ir vertė. 
Kuomet pradedi jas, eiles, skaityti, tarytum 
liežuvis kaulu virsta. Nei apsukt jo negali. 
O to visa priežastis glūdi mūsų poetų apsilei
dime.

Norint susipažinti su poezijos taisyklėmis, 
reikia studijuoti. Anglų kalboje yra daug va
dovėlių šiuo klausimu. Kas negali angliškai 
skaityti, gali pasinaudoti daktaro V. Kudirkos 
raštais. Įsigykite V. Kudirkos Raštus, tomą 
III. Ten yra trumpi pavyzdžiai po antrašte 
“Tiesos Eilėms Rašyti.” Berods jų galima gau
ti pas ALDLD Sekretorių D. M. šolomską. Ne
gana to, reikia būtinai sekti “Priekalą,” lei
džiamą Sovietų Sąjungos draugų. “Priekale” 
rasite daug naudingos kritikos apie eilėraščius. 
Įsigykite, draugai.

Studijuokite, draugai, mokinkitės kalbą, ku
rioje rašote, pasimokinkite eiliavimo taisyklių. 
Taipgi lavinkitės politiniai. Skaitykite Juliaus 
Janonio, Artūro Regračio, Vaciaus žalionio 
ir kt. proletarinių poetų darbus.

Norint kitus mokinti, poetas turi pirma pats 
išmokti. Nes ko pats nemoki, kitam negali su
teikti. Pas bolševikus bemokslystė nepakenčia
ma. Kiekvienas, norįs ką nors pramokti, gali 
ir turi pramokti. Tuomet tik bus nauda visuo
menei.

Pranas Pakalniškis.

Amerikos Lietuvių Proletarų Meno 
Sąjungos Centro Biuro Nariams
Šį sekmadienį, 16 d. birželio (June), 1935, 

9:30 vai. ryto, “Laisvės” svetainėje, įvyks 
Amerikos Lietuvių Proletmeno Sąjungos Cen
tro Biuro posėdis.

Visi Centro Biuro nariai ir alternatai turi
te dalyvauti, šiame posėdyje turėsime aptarti 
veikalų priruošimą spaudai ii- kitus svarbius 
reikalus. Ateikite laiku, kad būtų galima posė
dis užbaigti anksti.

Pranas Pakalniškis,
ALPMS Sekretorius.

Pavasaris ir Biedniokas
Pirmi saulės spindulėliai, 
Pirmas bučkis meilus jos— 
Pabučiavo mūsų žemę. . . 
Ir myluot, rods, nenustos.

Jau pavasaris atėjo, 
Metas arti dirvonus.
Kiek daug rūpesčio biedniokui, 
Alkanam be duonos!

Kumelaitės jis neteko:
Plūgo, akėčių nėra,
Nei pakinktų, neigi žagrės,— 
Aruodai dyki tėra.

Laukas usnimis užžėlęs.
O kaą bus rudens metu ?
Kaimo žmogus, biedniokėlis, 
Mirt bus priverstas badu.

Jau pavasaris atėjo,
Metas arti dirvonus.
Kiek daug rūpesčio biedniokui, 
Alkanam be duonos!
1931 m. ; St. Butkus.

Statykim Rūmą
Skubėkim, drauguži, prie darbo!
Statykim rūmą erdvingą:
Mūs idėją vietoj granito
Pamatui dėkim vieningą.

Tverkim rūmą viduj tamsybių,
Ir vielas skubėkime tiest, 
Su elektra širdies gilybių,— 
Rūmą tamsybėj apšviest!

Statykim rūmą tvirtybių—
Iš savosios dvasios jėgų,
Ruoškim mūs archyvą kartybių
Ir šaukime į talką draugus.

Eikš, drauguži! Rytas jau aušta, 
Jau laikas miegojus pabust: 
Saulė teka, padangė rausta, 
Jau laikas į darbą .sukrust!

Nėr abejonės, mūsų jėga
Vis kyla į augštį kasdien.
Kelkim draugą, kuris dar miega, 
Ir stokim į darbą išvien!

Miškų Darbininkas.

EAISVB
fi*

Prisiminus Lietuvos Kaimiečių 
Meną

Nežiūrint, kaip lietuviški ura patriotai, šian
dien perstato Lietuvos padėtį, darbo valstiečių 
gyvenimą ir abelnai, kaip jie nedekoruotų mū
sų tą skurdų kraštą, jis koks buvo, toks yra 
ir bus, jeigu nebus galima greitai pakeist abel- 
na sistema Lietuvoj.

Noriu paduoti, kaipo pavyzdį, suglaustai, ko
kį Lietuvos valstiečiai—bei jaunimas turi “me
ną.” Pradėsiu su pačiu gražiausiu metų laiko
tarpiu, gegužės mėnesiu.

Dar tik keli metai atgal, man beaugant vie
name Dzūkijos kaime, mes kiekvienais metais 
pradžioje gegužės mėnesio suruošdavom “ma- 
javą.” Ta “majava” paprastai būdavo ruošia
ma dažniausiai pas vieną dievotą mūsų kai
myną, kuris buvo pusėtinai tamsus, labai ma
žo prasilavinimo, bet didelis užsispyrėlis ir 
turėjo šiek tiek energijos ir drąsos.

“Majava” paprastai buvo padaroma taip: 
sukalama iš lentgalių tokia būda, kad būtų pa
naši altoriui, paskiau apkaišoma medžių ša
kelėmis, bei kokiomis žolėmis ir kvietkomis. 
Uždengdavo balta pala tą visą altorių ir ant 
viršaus pastatydavo keletą “šventų” stovylų. 
Tarpe jų būtinai turėdavo būti “Panelės šven
čiausios” stovyla; o prie jos pora susilenkusių 
anioliukų.

Pabaigdavę ilgos dienos sunkų darbą, pa
vakarieniavę, eidavom per visą gegužės mėnesį 
pas minėtą kaimyną vakarais melstis. Prieš 
pradedant visiems balsiai giedoti, minėtas kai
mynas pasakydavo įvadinę maldelę, įstruktuo- 
davo, kaip reikia užsilaikyti laike meldimosi ir 
taip toliau. Kada pradėdavom giedoti, giedo
davom, kaip kuris mokam ir kaip pajėgiam. 
Kaip kartais taip gerai pasitaikydavo sutarti
nai sušukt su “šventais” obalsiais, kad net 
silpnai degančios žvakutės užgęsdavo. Kada 
mes, laike pamaldų, klūpodavom, tai tuom kar
tu mums ant plikų kojų blusos polkas šokdavo.

Pasibaigus gegužės mėnesio vakarinėms pa
maldoms, kaip kur dar buvo tęsiama ir birže
lio mėnesį, bet mes jau nebetęsdavom. Tik pas 
mus buvo specialiai einama giedoti birželio 
mėnesį rytmečiais prie kryžių, kurie tik radosi 
mūsų kaime, o apėjus visus kryžius—dar eida
vom ant kapinių.

Taip gerai prisimena, kad tūli mūsų kaimo 
gyventojai nesuspėdavo laiku apsidirbti .su pa
vasarine sėja ir su kitais laukų darbais, vie
nok nuo pamaldų neišlikdavo nei vieną rytme
tį, kadangi buvo parapijos klebono griežtas 
reikalavimas tas ceremonijas atlikti, nežiūrint, 
kad tos pamaldos užsitęsdayo ir kelias valan
das.

Mūsų kaimiečiai giedodavo vieni plonai, kiti 
storai. Vienok sutartinai giedot nebuvo įmano
ma. šiek tiek sutartiniau ir ritmingiau išeida
vo, kada užtraukdavo bent kokia litaniją. Mat, 
litanijos gal būt buvo daugiau priprastos. Bet 
jau su kitomis giesmėmis tai būdavo tikra 
bėda.

Nedėliomis, mūsų kaimiečiai, kurie turėda
vo kiek stipresnes kųmelkas, nenukamuotas 
galutinai nuo sunkaus darbo, važiuodavo į 
miesteli važiuoti: o kurie nepajėgėm nuvažiuo
ti, eidavom pėsti. Musu miestelyj buvo graži 
ir didelė bažnyčia. Tai buvo didžiausias ir 
brangiausias namas iš viso miestelio. Bažny
čioje grodavo balsiai dideli vargonai: giedo
davo didelis choras, čia tai buvo valstiečių 
“menas” pilnoj to žodžio prasmėj. Tik toki 
mena, tik tokią muzika, tik tokia dailę kai
miečiai ka žinojo ir dabar dar daugelis vals
tiečiu tik tą tebežino.

Neimant plačiau ir kalbant anie pavasario 
laika, noriu paminėti, koki jaunimas turi “me
na” ir kur ir kaip praleidžia laika.

Nežiūrint, kad mūsų kaime viso labo ke
turi ivairūs laikraščiai buvo prenumeruoiami 
(gyventojų buvo virš 30), vienok ir tiems

Ir Vėl Naujas Teatram 
Veikalas

“San Francisco Generalis 
Streikas,” kurį parašė J. Juška. 
Veikalas yra penkių veiksmų, 
kurį, kad perstatyti ant scenos, 
tai reikia 25 ypatų. Tiesa, ne 
visų 25 ypatiĮ yra didelės rolės, 
bet, kad atvaizduoti patį “San 
Francisco Generalį Streiką,” 
tiek jų ten reikia.

Veikalo turinys: Pirmame 
veiksme perstato San Frančisco 
laivų prieplauką, kurią streiki
ninkai pikietuoja, o policija su

visokiom padaužom veda streik
laužius į prieplauką. Darbinin
kai tuojaus pastoja kelią ir į- 
vyksta susikirtimas, kame po- 

I licijantas sužeidžia vieną iš 
streiko vadų pikieto eilėse. Ne
paisant vieno sužeistojo, strei
kininkai eina savo pareigas, dar 
stropiau suglaudžia savo eiles 
ir pikietuoja prieplauką su to
kia energija, kad policijantai 
pasitraukia nuo prieplaukos va
landžiukei, kad užpulti antru 
kartu ant pikietninkų ir nuga
lėti juos.

Antram veiksme perstato, 
kaip streikieriai susirinkę sve

f Trečias Puslapis

i Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
jkp. įstos į Meno Sąjungą šį me
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

j metus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyek 

Brooklyn, N. Y.

patiems nebuvo laiko skaityti. Viskas, kurie 
norėdavo pasiskaityti laikraštį, tai vienintelė 
proga būdavo šventadieniais, jeigu neišeidavo 
ar neišvažiuodavo į miestelį. Bet juo mažiau 
atydos į laikraščius kreipdavo jaunimas. Jis 
kad ir būtų turėjęs kiek laiko, ne tiek-apei
davo. Jaunimas, vietoj kad pasiskaityt šven
tadieniais laikraštį, tai susitelkdavo būreliais 
ir išeidavo į girią. O kokių pasekmių būna su 
tokiais pasivaikščiojimais, tai šiuo tarpu ne
minėsiu.

Jaunimas turėdavo nedėldienių vakarais šo
kius; šokius laikyti daugiausiai leisdavo tik po
ra ar trys mūsų kaimo gyventojai. Muzikan
tai del šokių būna paprastai tie patys, kiek 
pramokę grajyti jaunuoliai (nekurie patys 
buvo pasidarę ir smuikas). Vadinasi,, susitai
so iš trijų ar keturių asmenų pilna orkestrą ir 
jaunimui nereikia samdyti orkestrą, kaip čia 
daroma Amerikoj.

ūkininkai, kurie turėdavo lentų grindis trio- 
bose, visai nenorėdavo leisti jaunimui šokius 
laikyti, šokdavo visai be grindų, ant papras
tos žemės arba, pavasario ir vasaros laiku, su
sirinkęs jaunimas šokdavo visai ant kiemo, ant 
žolės arba dar ir ant nelygios, duobėtos žemės.

Ekonomiškesni kaimo jaunuoliai nešokdavo 
daug, todėl, kad šokant plyšta batai bei čeve- 
rykai; o basiems šokti taipgi nepridera.

Jeigu didesnėse vakaruškose neįvykdavo 
muštynių bei kitokių triukšmų, tai tos vakaruš
kos vadindavosi visai be programo.

Lietuvos kaimiečiams, kaip suaugusiems, 
taip ir jaunimui, nėra įmanoma patiems per
statyti veikalus, neigi juos matyti kitus persta
tant. Nėra progos matyti judžius (ypatingai 
sovietinius) ; nėra progos matyti muzėjus, gir
dėti operas ir kit ką. Tokius dalykus gali ma
tyti tik dabartiniai Lietuvos valdininkai, pra
monininkai ir kitoki gaivalai, kurie daugiau 
patinka Smetonos uoslei.

čionai suminėjau tik keletą pavyzdžių iš 
man geriausiai žinomos apielinkės,'bet supran
tama, kad labai mažas bus skirtumas valstie
čių padėties ir kitose Lietuvos apielinkėse.

Mes žinome, kad šiuo tarpu Lietuvoj, vietoj 
kaimiečius supažindinti su kultūra, su tikru 
darbininkišku menu, jiems verstinai skiepija
ma tikyba; vaikai mokyklose apkarstomi škap
lieriais. Kemšama vaikams Smetonos arba ko
kių šventųjų, bei buvusių Lietuvos kokių “did
vyrių” paveikslai.

Veismūniškis.

kad sugrūsti visus tuos, kurie iš
drįso pakelti ranką prieš iš
naudotojus. Jiems bekonfe- 
ruojant ateina streikininkų de
monstracija, kur girdisi jos dai
nos ir, pagalios, delegacija su 
reikalavimais įeina pas miesto 
ponus, kad ponai ištrauktų iš 
miesto miliciją ir atimtų poli
ciją nuo prieplaukų. Tokie rei
kalavimai dar daugiau galvasu- 
kio pridarė miesto ponams, ku
rie maišosi kalba, keikia ir dre
ba iš baimės, kad darbininkų 
masės nenušluotų jų, it dulkių, 
nuo paviršiaus žemės.

Ketvirtam veiksme perstato, 
kaip darbininkai masiniai, su 
iškabomis ir dainuodami už
plūsta San Francisco prieplau
ką. Policija ir visokie padaužos 
puola streikininkus, čia įvyksta 
mūšys, krinta kovos lauke strei- 
kierių vadas. Tai scena, kur pa
rodo, kaip darbininkai už duo
nos kąsnį turi kovoti.

Penktas veiksmas perstato, 
kaip solidaringai darbo žmonės 
kritusį j į kovoje laidoja savo 
vadą, čia sakomos ugninės strei- 
kierių prakalbos, čia aiškinama, 
kodėl šis milžiniškas streikas 
nepavyko išlaimėti šiuo momen
tu, bet nutiesiama kelias atei
čiai į laimėjimą.

^Tiesa, veikalas dar yra rank
raštyje. Buvo jau skaitytas bū
relio menininkų, kurie tą veika
lą su menkais pataisymais pri
ėmė ir perduos Meno Sąjungai. 
Aš tikiu, kad d. Juška padėjo 
stiprų akmenį į Meno Sąjungos 
namą. Pas mumis per laikus bu
vo pageidauta veikalų iš kla
sių kovos, na, dabar, rodos, kad 
jau turjme, tai d. J. Juškos vei
kalas, kuris atvaizduoja tikrąją 
darbininkų kovą, tik jį reiktų 
kuogreičiausiai prirengti ir pa
siųsti kolonijoms, tegul jį vai
dina.

M. Puzinas..

Proletaro Daina
Net sudreba žemė,' kai kūjai * sudunda, 
žiežirbos nušviečia juodąjį priekalą, 
Ir to didžio trenksmo trumputė sekunda 
Pranaušauja turčių ateiantygalą 
Del to, kad mūs darbo vaisiai pagaminti 
Jau nebus turtuolių govėdos nuskinti.

Kalam žagrę, dalgį; kalam ir šaudyklę, 
Ir traktorių tvirta, orlaivi greituolį, 
Kad kovoj pralenkus kapitalo rykle, 
Prikelt proletarą, prislėgtą baduolį, 
Ir paduoti kardą žut-būtinio karo— 
žinos tada, kad savo naudai tai daro.

Skurdome, vergavom, alkom ir kentėjom, 
Ir draskomi vėtrų, blaškėmės ir žuvpm, 
Nors arėm dirvonus ir grūdus mes sėjom, 
Bet visada alkom ir priespaudoj buvom! 
Mūs protas, mūs rankos retežiais sukaltos, 
O ten puotas kelia virš mūs eibės baltos.

Dirbsim savo naudai, o ne kapitalo,— 
Tranai dienas savo baigia atgyventi 
Ir tvarka tironų tad prieis prie galo, 
Tuomet savo triūso neleisim jiems semti. 
Vergijos ir burtų retežius nutrauksim. 
Dirbsim savo naudai, pergalės sulauksim!

Raudonas Juokas.

Redakcijos Atsakymai

Mažyčiui:—Jūsų, drauge, a- 
pysakaitė “Baltagvardietis” ne- 
naudotina, nes perdaug silpna. 
Tokius nuotikius geriau rašyti 
straipsnio formoje.

L. K. B.: — Vaizdelis “Dvi 
Naktys” silpnutis. Nepasinaudo
sime. Pradedant rašyt apysa
kaites ir vaizdelius, būtinai rei
kia studijuoti senesnių rašyto
jų kūrinius. Tas pagelbės jums 
prasilavinti. Taipgi reikia dau
giau kreipt domės į gramatiką, 
pasimokyt jos. Tuomet ir ra
šyt bus lengviau ir sakiniai 
nuoseklesni bus. Bet rašyt ne
nustokite.

tainėje, kalbasi, planuoja išvesti 
į streiko lauką visus San Fran
cisco miesto ir užmiesčių darbi
ninkus. Jie susirinkime apturi 
džiuginančių ir liūdnų žinių ir 
jomis dalinasi. Tai tikras strei- 
kieųįų atvaizdavimas streiko 
metu, ką jie pergyvena, apie 
ką jie daugiausiai kalba ir kur 
mato išeitį.

Trečiame veiksme perstato 
miesto ponus: gubernatorių, 
majorą, policijos kapitonus, le- 
gijonų generolą ir kitus didikus, 
kaip jie konferuoja, kad su
laužyti San Francisco streiką, 
kad išnaikinti raudonuosius,

Mussolini Bijosi Net
New Yorko “Times o”
ROMA. — Fašistų valdžia 

uždraudė įleisti į Italiją 
New Yorko “Times”. Tai 
todėl, kad redakciniame to 
laikraščio straipsnyje perei
tą pirmadienį buvo išreikš
ta pritarimas kalbai Angli
jos ministerio pirmininko 
Stanley Baldwino. Toj kal
boj Baldwin gana aštriai 
kritikavo nieko nepaisančią 
karišką Italijos politiką lin
kui Abyssinijos; sykiu jis 
prasitarė, kad diktatorius 
Mussolini pasilaiko tik gink
lų pagelba, bet vis tiek žmo
nės gali nuverst ir ginkluo
tą jo viešpatavimą.

i



šeštadienis, Birž. 15, 1935111
ketvirtas Pualapla ............ ........... _ EXX8JM "9

Cleveland© Kronika
Nepavyko Kompanijai Sulau

žyti Electric Vacuum Clean
er Co. Streiką. Tūkstančiai 
Darbininkų Patyrė, kad Po
licija ir Miesto Valdžia Nė
ra Bepartyvė, bet Didžiau
sias Jųjų Neprietelius. Pi
liečių Apsaugai Jos Nėra.
Birželio 10 d. Electric Va

cuum Cleaner Co., po septynių 
’ savaičių streiko, nusitarė im

ti desperatiškų žingsnį sulau
žymui jo. Streikieriai, kurie 
yra susiorganizavę į MESA 
uniją (kuri veda šį streiką), 
patyrę bosų užmačias, anksti 
pastatė masinį pikietą. Taip
gi šios apielinkės bedarbiai ir 
visi streikieriams simpatingi 
darbininkai atėjo padėti pada
ryti pikietą skaitlingu. Taip 
streikieriai su jiems simpatiza- 
toriais organizavosi pasitikti 
kompanijos juodą žingsnį, ku
ri pagelba ginkluotos policijos 
iš E. Cleveland© buvo tikra 
pradėti sukti mašinų ratus su 
streiklaužiais.
i Nežiūrint poros šimtų polici- 

/ jos, viešos ir slaptos, keliolikos 
/ kruizerių su gasinėmis bombo- 

/ mis, vis tiek apie porą desėtkų 
J streiklaužių tegalėjo įgabenti 

vidun. Vietos kapitalistų spau
da išleido “Extras,” kad kom
panijai, su policijos pagelba, 
pavyko pradėti darbas. Ir pa- 
galiaus priduriama kompani
jos pareiškimas, kuriame sako
ma : “Mes turime užtikrinimų 
iš East Cleveland© miesto ma- 
nadžeriaus ir policijos virši
ninko, L. G. Corlet ir kitų vie
tos viršininkų, kad jie parū
pins pilną apsaugą sutinkan
tiems dirbt (skebams—M.),
kaip įėjimui į dirbtuvę, taip 
užbaigus darbą vykstant na
mon. Mes pasitikime ant tų, 
kurie sudaro tą autoritetą, kad 
apsaugojus teises darbininkų, 
kurie nori dirbti ir kompanijos 
teisę atidaryti dirbtuvę.”

■ IŠ šita matome, kaip miesto 
valdžia ir kapitalistų spauda 
kooperuoja su kompanija, kad 
sulaužius šį kovingai garbinin- 
kų vedamą streiką, čion vis
kas varoma po įsakymu “sep
tynių slaptųjų” iš Clevelando 
Prekybos Buto ir Associated 
Industries, kuriom vadauja 
“open shoperių’ karalius Frew 
Long. Pastarasis jau parūpino 
iš McGratt Co. streikams lau
žyti agentūros visą armiją gin
kluotų mušeikų.

Streikuojančių yra apie 900, 
kurių 90% yra susirašę į ME
SA uniją. Jie reikalauja 10% 
pakėlimo algos, pripažinimo 
unijos ir kitų mažesnių pageri
nimų.
Policija Sumobilizuota Lieji
mui Darbininkų Kraujo, bet 
ne Apsaugai Miesto Piliečių

Pastarosiom kelioms savai
tėm apiplėšimai didėja iš visų 
pusių. 'Kame priežastis? Iš 
aukščiau paduoto aprašymo 
kiekvienas galės savas išvadas 

E padaryti, šiuom tarpu yra ke
liose miesto dalyse streikai. 
Nuėjus į streiko vietas—apie 
pačias dirbtuves ir toj apielin- 
kej, per kelis blokus mėlynsiu- 
lių pilna: raitų, pėkščių ir 
kruizeriuose. Štai kam mes pi
liečiai laikome policiją! Taip, 
mes! Todėl, kad už mūsų pi- 
nigus-^nokesčius ji užlaikoma. 
Kam ji tarnauja, tai jau nebe
reikia daugiau aiškinti. Mums 
miesto politikieriai ir valdžia 
aiškina, kad policija “bešališ
ka” konflikte darbdavių su 
darbininkais. Nemažai darbi
ninkų dar tam tiki, kol patys 
negauna ant savo kailio įrody
mą, kad taip nėra: kol negau
na buožės, gaso dujų paragau
ti arba šalto švino.
Reikalaukime, kad Policija 
Būtų Ištraukta iš Streiko Vietų 

ir 'Padėta ' Sustabdymui 
Plėšimų

Darbininkų organizacijos, 
unijos, ir pavieniai asmenys tu
rime reikalauti, kad majoras

Davis, pol. virš. Matowits ir 
visų priemiesčių valdžių vir
šytos, ištrauktų policiją iš 
streiko vietų, o ją padėtų ten, 
kur reikalingiausia daugiaus 
apsaugos piliečių saugumui. 
Paimsiu tik vieną vietą, kur 
reikalinga policijos apsaugo ji- 
mui-saugumui piliečių. Mini
ma vieta yra prie Telling 
Belle Vernon Co., Cedar Ave., 
nuo E. 55th iki E. 34th. Čion 
net dienos laiku nėra saugu 
vaikščioti, ypatingai po “pė
dės.” Nėra tos savaitės, kad 
minimos dirbtuvės pieno išve- 
žiotojai nebūtų apiplėšiami. 
Viduje dirbantieji mokesčio 
dienoj turi būt labai atsargūs. 
Ypač tie yra pavojun išstatyti, 
kurie dirba nakties atmainą, 
tai yra, pradeda darbą 2 vai. 
ryte.

Pirmadienio 1:30 vai. ryte 
buvo sumuštas ir apiplėštas 
Julius Belskis. Jam įėjus į vie
ną ten artimiau dirbtuvės val
gyklų kavps išsigerti, plėšikų 
buvo permuštas ir neteko virš 
$40, kuriuos turėjo užbaigęs 
darbą bilų apmokėjimui. Val
gyklos savininkas neteko dau
giaus. Tokių vietų yra daug, 
kur turėtų būt pastatyta poli
cija nuolatai. Bet, supraskime, 
kad čia nuo apiplėšimų ir. su
mušimų nukenčia tie patys 
skurdžiai darbo klasės žmonės, 
taip kaip ir tie, kurie streikuo
ja. Taip ir šitame atsitikime 
nukentėjęs darbininkas Belskis 
buvo policijos kamantinėja- 
mas, o ne plėšikų jieškoma. 
Nukentėjusio klausant, kiti 
darbininkai gavo supratimą, 
kad plėšikų aukai geriausiai 
tylėti ir policijos “nebaderio- 
ti.” Mat, policija, vieton su 
nukentėjusiu kooperuoti, jieš- 
koti užpuolikų, tai su pašaipa 
jieškojo priekabių.

Taigi, mes visur turime kelti 
šitą klausimą ir aiškinti dar
bininkams, kam dabar policija 
tarnauja ir kam turėtų ji būti, 
šis dalykas turėtų būt iš
keltas Miesto Tarybos atsto
vų susirinkime. Taipgi reikia 
reikalauti, kad tų Wardų 
councilmanai darytų žingsnį— 
ištrauktų policiją iš streiko 
vietų.

M—ka.

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Broliškos Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyko birželio 4 d. 
Prisirašė du nauji nariai. Vie
nas mūsų orkestros muzikantas, 
o antras advokatas Tamulionis. 
Reikėtų pažymėti, kad mes 
Worcesteryj turime daug pro
fesionalų, bet iki šiolei jų te
simatė mūsų pažangioj palaipi
nėj draugijoj, kurioje gali pri
gulėti visi dori lietuviai ir lie
tuvaitės nuo 16 iki 45 metų am
žiaus. Dar galima priminti, 
kad ši draugija turi apie 600 
narių.

Atiduota paskutinis patarna-

žmonės, vadinanti save progre
syviais, irgi juodos rasės žmo
nių priešai, tai daugiau, negu 
sarmata.

Turėjo dainuoti Aido Choras, 
bet pamiršo gaidas. Nuvažiavo 
miestan atsivežti, užtruko, tuo 
tarpu programa užsibaigė.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks liepos 2 d.

L.S. ir D. B. D. sekr. ir 
korespondentas, J. J. Bakšys.

Iš Dirbtuvių
Worcesteryj, abelnai paė

mus visas dirbtuves, darbai 
blogėja plieno liejyklose. 
Kaip tik išmetė “vištą” iš lan
gų, reiškia, panaikino N.R.A.,

“Metai • Trades Association.” 
Kitaip pasakius, kapitalistams 
ir jų bosams.

Unijos Narys.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 ir ALDLD 43 kp. bendrai 

rengia didelį išvažiavimą ant Valin- 
čiaus farmos, 30 d. birželio. Dusas 
išeis 9-tą valandą ryto, Standard 
Time-senu laiku, nuo Darbininkų 
Centro svetainės, 325 East Market 
St. Kaina bus 35 centai asmeniui.

Gerbiamieji: Skaitlingai dalyvau
kite šiame puikiame išvažiavime, 
naudokitės tyru oru po medžiais ir 
linksmai laiką praleiskite. Turėsim 
skanių valgių ir gėrimų. Visi būkite 
laiku svetainėje, kad nepavėlytumėt 
buso.

Kviečia Rengėjai.

Bridgeport, Conn.

svarstyt, netoli jau 30 d. birželio ir kai ir savo delegatus išrinkt. Visi!1 
1 d. liepos, kada įvyks lietuvių stei- įsitėmykite laiką ir dieną ir būkite 
giamas seimas, ir mes neturim atsi- ant susirinkimo, 
likt nuo to, turim prisidėt- finansiš- Kaimiečio Duktė.

1

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
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
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Svarbios Bridgeport© Prakal
bos, Kurios Įvyko 6 d. Birž.
Kalbėtojas buvo drg. A. 

Bimba iš Brooklyn©, N. Y. 
Nors tai buvo darbo dienos va
karas, bet publikos prisirinko 
apie 100 žmonių. Prakalbos te
ma buvo gana įdomi: Karo ir 
fašizmo pavojus ir kaip nuo jo 
saugotis, bei kovot prieš jį? 
Aš turiu pasakyt, kad drg. 
Bimbos prakalbų žmonės myli 
klausytis, kadangi jis visuomet 
nušviečia darbininkams kokioj 
padėtyje jie randasi ir kur jie 
turi priklausyt, kad galėtų ko
vot prieš savus prispaudėjus. 
Taip lygiai buvo paliesta ir 
kitų svarbių dalykų, kaip tai: 
kas yra kun. Coughlin, kame 
skirtumas tarpe socialistų ir 
komunistų, ar pridera darbi
ninkams dalyvaut Lietuvių 
Kongrese Kaune? Visi šie 
klausimai buvo gvildenami.

žinoma, šių dienų opūs 
klausimai paliečia visą plačią 
visuomenę, todėl liaudis įvai
rių įsitikinimų drįsta eiti į pra
kalbas ir klausytis jų ir būti 
sargyboje prieš savo skriaudė
jus.

Porą žodžių iš Lietuvių Dar
bininkų Sus. 74 kuopos, 
Bridgeport, Conn. Mūsų kuopa 
vis auga narių skaičiumi. Kiek 
man teko patirti, tai pasta
ruoju laiku prisirašė naujų na
rių net 4 ant syk.

‘M. Arison.

vimas mirusiam nariui Pranui 
Langaliui atsistojimu, šis drau
gas priklausė mūsų draugijoje 
per 25 metus. Sirgo džiovos liga 
apie 15 metų. Turėdamas di
delę šeimyną, kreipėsi pas drau
giją, kad dr-gija paliktų jį sa
vo nariu iki mirties. Draugija 
nutarė prašymą išpildyti ir da
bar, kuomet d. Langalius mirė, 
buvo nusiųstas gėlių> vainikas, 
duotas vežimas ir grabnešiai. 
Taip pat praeitam susirinkime 
nutarta išmokėti pamirtinės 
$150 velionio moteriai. Tai gra
žus pavyzdys tiems, kurie dar 
nepriklausote prie šios prakil
nios draugijos. Turėtumėte at
eiti ir prisirašyti. Susirinkimai 
įvyksta kožną pirmą antradienį, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Sve
tainėj, 29 Endicott St. Arba 
matykite bile narį šios drau
gijos nuosavam parke “Olym
pia”. Visų lietuvių pareiga 
būti šios draugijos nariais ir 
remti savo lietuviškas darbi
ninkiškas įstaigas, kaip parką, 
taip svetainę.

Antanui Domijonaičiui nutar
ta išmokėti pašalpa virš $200. 
Kadangi jisai paskutiniu laiku 
gyvena Connecticut valstijoje, 
tai jo pašalpa bus išmokėta jo 
giminaičiui Jonui Skelčiui. Li
gonių pastaruoju laiku labai 
mažai. Matote, visi važiuoja 
maudytis arba taip tyru oru 
pakvėpuoti savo parke, kuris iš- 
tikrųjų atrodo, kaip sveikatos 
vieta. Didelis kalnas, ant eže
ro kranto, pilnas visokių me
džių.

Gegužės 30 d. turėjome ofi
ciali parko atidarymą, žmonių 
turėjome pusėtinai daug, pro
gramą taipgi turėjome gerą. 
Pirmiausia programoje buvo 
ristikai—Charlie Rice, lietuvis, 
su Stanley Orchyk, lenkas. Ri
tosi 20 minučių, išėjo lygiomis. 
Antra pora: Juozas Bakšys ir 
Belly Harman, finų tautos, ku
ris irgi atrodė daug štarkesnis 
už mūsų Bakšį, bet išėjo lygio
mis. Trečias punktas buvo 
kumštynės: Petras Caroll, mū
sų draugijos narys, lietuvis, 
kumščiavosi su Bell Douglas, 
amerikonu. Reikia pažymėti, 
kad mūsų Caroil progresuoja. 
Mačiau jį pernai ir šiemet, tai 
didelis skirtumas. Jaunas, di
delis, gražus jaunuolis, lietuviš
ko subildinimo, yra ant ko pa
žiūrėti. Nors oponentą turėjo 
sunkaus svorio, profesionalą, 
bet taip blaškė po platformą, 
kaip vilnis laivą, žiūrint, mis- 
linau, kad tokių kokia dešimts 
išeitų ant pikieto linijos, tai bū
tų ko pažiūrėti.

Paskui buvo pavelyta visų 
tautų jaunuoliams turėti vaka
rienę ir programą su prakalbo
mis, visai už dyką, kiek pelno 
pasidarė, buvo jų naudai, čia, 
mat, buvo ir negrų jaunuolių, 
kas mūs,ų baltiems šovinistams 
nepatiko, ypatingai] policistui, 
kam jie šoka su baltomis mer
ginomis. Aš manau, kad direk
toriai turėtų tą sutvarkyti, kad 
mūsų pasam^Ly^as/ bernas—po- 
licistas netjdrėtų tiesos stabdyti 
orkestrą, kuomet juodveidžiai 
draugaf išęina šokti su baltvei- 
dėmis merginomis. Mes skirsty
dami į spalvas niekuomet nieko 
nelaimėsime darbininkų naudai. 
Juk mes dar tur būt nepamir- 
šome to obalsio: “Visų šalių 
darbininkai, vienykitės!” Ypač 
matant, jog ir mūsų pačių tūli

darbininkų daugybę paleidžia 
iš darbo ant neapriboto laiko, 
ir tuom pat sykiu girdima, 
kad bus ilginamos valandos ir 
apkarpomas atlyginimas. Pir- 
miaus, laikydami languose 
N.R.A. įkėlė' valgius ir drabu
žius į augštas kainas, net jau 
buvo sunku ir yra sunku ir 
mažas mėsos kąsnelis nusipirk
ti. Dabar N. R. A. panaikino, 
kainos stovi tos pačios ant pro
duktų ir drabužių, bedarbių 
dauginasi šimtais. N.R.A. lai
kais darbininkai, kurie dar ir 
keletą centų turėjo, turėjo 
praleist, kitaip sakant, turčiai 
iškolektavo iš darbininkų su 
augštomis kainomis. Stačiai 
pasakius, darbininkams į akis 
žiūri budo šmėkla.

Bet Worcesterio žmonės yra

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 17 d. birželio, 8 vai. vak., 
M. and H. Sabenko svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Visi nariai malonė
kite būti laiku, nes turim daug svar
bių reikalų apsvarstyt. Bus renka
mi delegatai į 2-ro apskričio kon
ferenciją kuri įvyks 14 d. liepos. 
Taipgi užsimokėkite duokles ir kar
tu atsiimkite knygą “Povilas Jurka.” 

Sekr. V. A.
(141-142)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas Įvyks 

I trečiadienį, 19 d. birželio, 8 vai. va- 
! kare, 180 New York Avė. Visi na- 
'riai malonėkite ateit ir atsiveskite 
i savo draugus ir prirašykite juos 
' prie kuopos. Taipgi bus renkami de- 
; legatai į Visuotiną Liet. Darb. Suva- 
1 žiavimą ir reikės prisirengt tinkamai 
' išleist delegatus. O svarbiausias da- 
' lykas, kad suorganizuot didelę gru- 
I pę draugų važiuot į “Laisvės” pik
niką. Galėsite pasiimt ir knygą “Po
vilas Jurka.”

Org. J. Paukštaitis.
(141-142)

ŠOKIAMS GRIEŠ GERA MUZIKA

Programą išpildys Ukrainą garsus darbininku 
choras, Unity Players ir vietinis Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Jaunuolių Choras.

KELRODIS: Iš Bridgeport imkite Shore Road iki 
West Haven Town Line, ten bus nurodymai į pikniko 
vietą. Iš Hartford ir Waterbury atvažiavę į New 
Haven, važiuokite Bridgeport, New York Shore 
Route, nurodymais arba “Seven Rock.”
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dideli pataikūnai dirbtuvėse 
darbdaviams ir t. t. Daugelis 
rokuoja, jeigu jis pataikauja 
darbdaviui, tai jis turės darbą 
ant visados. Bet kaip tik at
bulai, tik tiek darbdaviui ge
riau, kad jis tuos žmones pa
taikūnus daugiaus gali išnau- 
dot. Kaip ateina laikas mest 
darbininką iš darbo, darbda
vys nežiūri, ar tu pataikūnas 
ar ne, jeigu nėr iš darbininkų 
pusės užtarimo. Faktai kal
ba. Štai čia pradėjo unijos 
tvertis nekurtose dirbtuvėse. 
Kuriose dirbtuvėse jau yra 
drūtesnė vienybė, ten darbi
ninkam geriau, tie patys darb
daviai atsineša į darbininkus 
visai kitaip, ir darbininkas 
tur geresnę apsaugą darbe 
nuo paleidimo iš darbo ir 1.1. 
Čia vienoj dirbtuvėj, W. S. Co., 
darbdavys bandė prašalint 
unijistą darbininką iš darbo 
ir pastatyt neunijistą. Unijos 
darbininkai darbdaviui prane
šė, kad būt senas darbininkas 
sugrąžintas prie darbo, o nau
jai priimtas negali senojo už
imt vietą. Gali naujai priim
tą statyt, kur nori darbdavis, 
bet senas, kąipo unijos narys, 
turi būt prie savo darbo. O 
jeigu ne buš to, tai visas de- 
partmentas nesutinka stot prie 
darbo. Ir darbdavis turėjo nu
sileisti ir seną darbininką prie 
jo darbo pastatyt. Tai pasiro
do, kad tik unija yra darbinin
ko didžiausia apsauga prie dar
bo.

Kas Worcester!© darbinin
kus laukia? Priespauda, var
gas, ir bado šmėkla žiūri į 
akis. 32,985 jaunų vaikinų ir 
merginų nuo 16 iki 24 m. ne
turi ir negali gauti 'jokio darbo. 
Kas tuos jaunuolius laukia? Su- 
virš 15,000 darbininkų be jokio 
darbo stovi blogoj padėtyj ir dar 
šiomis dienomis šimtais atlei
džia iš darbo. Graton and 
Knights dirbtuvė suvirš šimtą 
darbininkų paleido, Norton Co. 
tarp dviejų ir trijų šimtų palei
do, Worcester Wire Co. apie 
šimtą paleido, Wickwire Spen
cer Co. suvirš šimto. Abelnai pa
sakius, visos dirbtuvės po ma
žai ar daug, darbininkus me
ta lauk iš darbo.

O pas darbininkus nėr vie
nybės. Daugelis, v čia dar pir
meiviai, vietoj pamačyt orga
nizuot darbininkus, bando 
tuos persekioti. Kam tie žmo
nės pasitarnauja? Atrodo, kad 
kapitalizmui ir fašizmui. 
Tuom pat sykiu pagelbsti 
“Chamber of Commerce” ir

MINERSVILLE, PA.
Visoms ALDLD 9to Apskričio Kuo

poms ir Kitom Darbininkų Org.
ALDLD 9-tas Apsk. rengia savo 

metini pikniką kuris įvyks 7 d. lie- 
pos-July, Dutch Hollow girioje. Pik
niko vieta graži ir randasi tarpe di
delių medžių.

Turėsim turtingą programą, kurią 
išpildys Lyros Choras iš Shenan
doah, Pa. ir bus keletas gerų kal
bėtojų. Apart skanių valgių ir gėri
mų turėsim ir gerą orkestrą šo
kiams. Visi organizuokitės ir skait
lingai dalyvaukite šiame piknike.

Sekr. K. Rušinskienė.
(141-142)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas įvyks 30 d. birželio, June, 
2 vai. po pietų, 40 Ferry St. svetai
nėje. Visi nariai būtinai turi daly
vaut, nes tai pusmetinis susirinkimas 
ir turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt ir daug darbų padaryt. Pir
mas dalykas tai bus renkamas duob- 
kasis ir žmogus pjaut žolę ii' pri
žiūrėt kapus. Antras tai tie, kurie 
išgalite arba norite, galite ateit ir 
prisidėt prie organizacijos su Šeru, 
kuris kainuoja $25. Komisija neno
ri, kad būtum pakrikę, bet kad visi 
būtum lygūs ir lygiai dirbtum del 
organizacijos geroves. Taipgi kurie 
nariai nesate užsimokėję už lotus, 
greitai užsimokėkite, nes procentas 
auga, ir kurie neužsimokėję asesmen- 
tų po $1.00 ant metų, greitu laiku tą 
padarykite, nes reikia darbininkams 
apmokėt už apvalymą ir prižiūrėji
mą lotų.

Sekr. J. Staskevič.
(140-141)

CLEVELAND, OHIO
TDA H kp. pusmetinis susirinki

mas Įvyks 17 d. birželio, 8 vai. vaka
re, Lietuvių Svetainėje, 92 E. 79th 
St. Visi nariai malonėkite ateiti, nes 
bus išduotas praeito pusmečio veiki
mo raportas, apart to turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Sekr. A. Dočkus.

WATERBURY, CONN.
TDA kuopos susirinkimas įvyks se- 

redoj, 19 d. birželio, 7 vai. vakare, 
775 Bank St. Visi draugai-gės malo
nėkite dalyvaut skaitlingai ir laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų ap-

ROBERT LIPTON
įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams 

i - -
Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi-

mo Žiedų
Setų $10,00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su
šiuo laikraščiu.

r—CENTRALINIS KOMITETAS KVIEČIA JUS—
I Sveikinti Komunistų Internacionalo

7-tą PASAULINĮ KONGRESĄ
Organizacijos ir Draugijos siųskite savo representatorius į

ŠAUNŲ BANKIETĄ
kuris yra ruošiamas išleistuvėm delegatų Į 7-tą Pasaulinį 

Komunistų Internacionalo Kongresą.
Oddfellows Svetainėj 105 E. 106th St., N. Y.

Bankietas Įvyks July (Liepos) 27-tą
Įžanga $1.00. Iš anksto įsigykite bilietus

Bankieto pirmininkas Clarence Hathaway. Earl Browder, Mother 
Bloor, I. Ainter, Mike Gold, Jack Stachel ir M. Olgin 

suteiks pasveikinimus
Bus profesionališkų artistų. Įvairių dailininkų, kurie 

sudarys puikią programą.
Money-orderius ar čekius rašykite vardu, A. Benson, 

P. O. Box 87, Sta. D., N. Y. C.
Kalbinės organizacijos turės savo atskirus stalus. Lietuvių organi
zacijos tuojaus užsisakykit bilietus ir reservuokitės sau stalus.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 » Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT. MICH.



2191

'J
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Konferencijos Prieš Karą
the

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas GraboriusY.Ft.7103

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

5

E

5

5
S

dar 
nors

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

of
of

vis 
ir

prage- 
dyvai. 
matyti 
negali BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails

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

Mainieriai Rengiasi prie 
Streiko

JAMES FLAHERTY 
36th St. & Boardwalk,

Brooklyn, N.

Svarbus Pasitarimo Su
sirinkimas

Kings, to be consumed on

“Laisves” Piknikas Brooklyne
Foot of W.
Coney Island

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10021 has been issued to the undersigned ; 
to sell beer at retail under Section 75 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7103 
Ft. Hamilton P’kway., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuv&ta, 

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Arė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

hereby given 
issued to the undersigned

i 76 of 
fit 35-37 

of

HENRY SCIILIMMĘYER
Hamilton P’kway. Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

daugiau pinigų. Jis sako, kad 
ir dabar baigiasi fondai.

Kapitalistinė spauda rašo,

NOTICE
RW-1298 .............
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 279 Irving Ave., 
County of Kings to 
premises.

JOHN
279 Irving Ave.,

u

$

I

šeštadienis, Birž. 15, 1935

Pittsburgh, Pa
I

LAISVI Penktas Puslapi?

nuošimčių pašelpos, užmokėti 
duokles už tuos bedarbius, ku
rie priguli prie draugijų, taip
gi žiūrėti, kad draugijų turtas 
bankuose būtų apsaugotas.

Ponas Mills sutiko, kad rei
kalavimai teisingi, kad reika
linga pašelpa pakelti, bet jis 
nemato kaip pakelti. Jis visą 
bėdą suvertė ant Harrisburgo 
ir Washington. Sako, reikalau-

Teko dalyvauti labai svar
biame susirinkime, kuriame 
tarp kitų klausimų svarstyta 

. mainierių ir plieno darbinin
kų padėtis. Mainieriai raportą-1' 
vo, kad jie pasirerigę birželio kacj įCn sėdintieji skirtu 
16 paskelbti streiką ir strei
kuoti tol, kol bus patenkinti 
jų reikalavimai. Jie nekovosią 
už Guffey bilių, kurį remia an-, 
glies baronai ir Lewis. Guffey v^sus bedarbius, kurie gali 
bilius yra pančiai mainieriams. 
Mainieriai kovos už $6 į die
na ir 3< * -
gi pagerinimus kasyklose.

Veikėjai tarpe plieno darbi
ninkų kalbėjo, kad plieno dar
bininkai visais galimais būdais 
rems mainierių streiką. Jie iš
sireiškė, kad plieno darbiniu- j 
kai turėsią referendumą, kad 
skelbus tuo pačiu laiku ir plie-l 
no streiką ir išvysčius -bendrą 
kovą prieš bendrą priešą.

Visiems todėl reikia 
kiais būdais remti mainierių 
kovas. Visose organizacijose į 
kelkime klausimą, kaip geriau 
pagelbėti streikieriams.

dirbti, suregistruosią ir išvešią i 
kur nors į kempes ir pristaty- 

0 valandų savaitę. Taip- sKl Pr^e verstinų darbų. Kurie 
i nenorėsią tokių darbų, negau
sią pašelpos. Tai fašistinis pa- 
simojimas. Taip kaip Vokieti
joj. Dabar visus bedarbius re
gistruoja. Prieš tai mums rei
kia kovoti.

Bedarbių Padėtis Eina Prastyn
Birželio 12 Fraternalės Fe

deracijos atstovai atlankė Al
legheny pavieto bedarbių šel
pimo direktorių poną Mills ir 
pridavė sekamus reikalavi
mus: Pakelti bedarbiams

Birželio 20, Liet. Darb. 
viso- Kl'Hbe, 1322 Reedsdale St., 

įvyksta svarbus parti j iečių ir 
— - j simpatikų pasitarimo susirinki

mas. Bus kalbama apie mūsų 
veikimą, apie padarytas klai
das ir kaip jas pataisyti.

Kompartijos 5 Distr. Lietu
viu Biuras kviečia visus lietu
vius partijieČius ir simpatikus 
šiame susirinkime dalyvauti.

i Pradžia 8 vai. vakare
Visuomeninio darbo pas mus 

50 labai daug. Veikėjų taipgi, tu-

rime. Bet tasai darbas nėra pa
kankamai gerai organizuotas, 
todėl ir neturi tokių pasekmių, 
kokių galėtume turėti bendrai 
visi pasitarę veikdami. Todėl 
birželio 20 kaip tik ir pasitar
sime apie veikimą.

bedarbių' taryba jam iškovojo 
pašelpą, o dabar jis tuos ko
munistus šmeižia. Jis pats yra 
pasakęs, kad jis visada 
riąs tą pašelpą. Ir ne 
Tas šmeižikas sunku 
negirtas. Jis ir negirtas 
nieko parašyti.

Parkų Piliečiui taipgi patar
tina atsilyginti su draugijomis. 
Juk darbininkų sudėti centai 
ne tam, kad Parkų Pilietis pa
gargaliuotų.

New York. — Kapitonas 
E. V. Rickenbacker nulėkė

iš Long Islando, N. Y., į 
Philadelphia, Pa., ir atgal 
sugrįžo per 57 minutes išvi
so pereitą ketvirtadienį.

Fašistiniai Šmeižikai
Senai mačiau socialfašistines 

“Naujienas.” šiomis dienomis 
pateko man pora numerių į 
rankas. Tai visai nublukęs la
pas. Mėlynoji varna 
tebetupi ant - kampo, 
visai nublukus.

Koks laikraščio
Šauksmai remti lakūno 
kaus misiją nuvesti 
kruvinajam Smetonai 
kinimą. Tai svarbiausias dar
bas. Taipgi šmeišti visus tuos, 
kurie kovoja už darbininkų 
reikalus. Dabar “Naujienų” 
nieku nebegali atskirti nuo 
fašistinio lapo.

“Naujienose” Pittsburgh o

Delegatai į Clevelandą
Kick numatoma, Pittsburgh© 

turinys: apielinkė turės visuotiname 
Vait- suvažiavime apie 20 delegatų. 

Lietuvon Taj nepakankamas skaičius, 
pasvei- įteikėjo daug daugiau darbuo-

tis, kad pasiuntus daugiau de
legatų. Kai kurios draugijos 
būtų išrinkusios delegatus, bet 
niekas jose nepakėlė to klau
simo.

Braddockas, East Pittsbur- 
gh'as ir Wilmerdingas turės net

žinios taipgi tokios pat. Jose | g delegatus. Tai sumuša kitas 
nieko apie darbininkų reika- ' ' ” ”
lūs, bet daugiausia kaip pagel
bėti lakūnui nuvesti pasveiki
nimą fašistų vadui Smetonai, ir 
kaip daugiausia išniekinti ko
munistus ir simpatikus.

Viename numery telpa tūlo 
Parkų Pi ličio šmeižtas. Jisai 
niekina Gasiuną ir visus kitus, 
kurie lavinasi ir sykiu daly
vauja darbininkų judėjime. 
Girtuokliais juos išvadina ir 
tt. Tai niekšo darbas. Nepa
žiūri tasai šmeižikas į save. 
Juk komunistų vadovaujama

kolonijas. New Kensingtonas 
ir Washingtonas tik po vieną. 
Labili mažai. Atrodo, kad Mc
Kees Ročkas turės skaitlingą 
delegaciją. Dar nieko nesigir
di iš Carnegies. North Side ir 
Soho renka delegatus. Bet iš 
South Side nieko nesigirdi.

Kaip girdėt, visa delegacija 
bendrai važiuos, taip kaip va
žiavo į APLA Seimą.

Reporteris.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-272 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at Flat
bush Ave. at Avenue W., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RICHARD MAZZA 
(RICHARD’S REST.)

Flatbush Ave. at Avenue W. Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6786 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2191 
Bergen St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY CIOFFI E
(C1OFFIE BAR & GRILL)

Bergen St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3739 lias been 
to sell beer at retail under Section 
tho Alcoholic Beverage Control Law s 
Utica Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

MARY J. SMITH 
35-37 Utica Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. | 
SB-251 has been issued to the undersigned ( 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at East ■ 
Side of W. 16th St., 200 feet North 
Boardwalk, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

OSCAR BUCHWaLM 
East Side of W. 16th St., 
200 feet North of Boardwalk, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-262 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at Coney 
Island Boardwalk (Stauch’s Baths B’ldg) 70 
feet West of Stillwell Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX KAMENETSKY 
(STAUCH’S BATHS B’LDG)

Coney Island 70 ft. W. of Stillwell Av.- 
Boardwalk, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-10824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 102 Cooper St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET LEONHARDT 
(EVA’S BAR & GRILL)

102 Cooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL-273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Foot of W. 36th St. & Board
walk Coney Island, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Puiki Muzikalė Programa Bus Duodama per 
Microphone (Garsiakalbį); Bus Girdima Visam Parke

Atvyksią Vilijos Choras iš Waterbury, Conn. Prie jo prisideda at
skiri dainininkai iš Hartford ir New Haven. Jie sudarys didelį 

Connecticut Valstijos Chorą. Diriguos Klemencas Strižauskas.

Liepos 7 July
Programoje taipgi dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, N. J., 
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck, 

N. Y., ir Brooklyno Aido Choras.

Piniginės Dovanos Prie Įžangos Tikiehi 
Perkamy Iš Anksto:

1. dovana $5, 2. dovana $3, 3. dovaną $2, 4. dovana $1. 
Tikietai jau gatavi, nusipirkite tuojau. Kurie pirks tikietua 
tą pačią dieną prie parko vartų neturės progos gauti dovanos

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ ASMENIUI

Piknikas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vidurnakčio. Atvažiuokite 
anksti. Nesivežkite valgių, nes Piknike bus jų gana visiems.

DVI ORKESTROS GRIEŠ ŠOKIAMS

Charlie Kwarren & His Happy Timers 
William Norris and His Orchestra

PIKNIKAS BUS TEN, KUR BUVO KITAIS METAIS

Ulmer Park Music Hall
Pabaigoje 25th Ave., Brooklyn

(West End Coney Island).

Bus daug svečių iš kitų miestų. Pasimatykite su jais, 
įsigykite platesnės pažinties.

Birželio 3 dieną įvyko kon
ferencija, sušaukta vietinio 
komiteto apkalbėjimui siunti
mo delegacijos į Visuotiną 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mą į Cleveland, Ohio. Konfe
rencijoj dalyvavo 10 draugijų 
bei kuopų, tarp kurių buvo 1 
iš Bloomfield, N. J. 2 iš Harri
son— Kearny, N.' J. Atstovų 
buvo 18. Nors, kaip minėjau, 
šiam darbui yra išrinktas ko
mitetas iš 7 draugų, tačiaus 
pats darbas kažin kodėl nevi
sai sėkmingai eina. Nors tiki
masi pasiųsti iš NeWarko-Har- 
risono 7-9 atstovus, tačiaus, 
veikiant tinkamiau, būt gal 
pavykę įtraukti ir daugiau vie
tinių didesnių org., k. t., Šv. 
Jurgio ir Palangos Juzės pa- 
šalpines. Taipgi, atidarius kon
ferenciją, nebuvo paaiškinta, 
kam ši konf. buvo šaukiama ir 
koki jos tikslai.

Išrinkus pirm, ir sekretorių, 
net nebuvo patiekta jokio die- 
notvarkio, kas, suprantama, 
nedarė geros tvarkos pačiam 
susirinkime. Tačiaus tą viską 
palikus, nutarta visokiais bū
dais stengtis kuodaugiaus at-1 
stovų pasiųsti ir jų finansavi
mui sukelti pinigų. Taipgi nu
tarta atkartot prie nekuriu 
draugijų dar jų pakvietimą. 
Prie progos, ir į kitų apiclin- 
kių organizacijas kreiptis, ra
ginant prisidėti prie šio taip 
svarbaus darbo. Manau, kad i 
dar viena konferencija-išleis-1 
tuvės turės įvykti pabaigoj šio 
menesio.

Taipgi nežinau, ar komi
tetas nutarė šios konferencijos 
protokolą skelbti spaudoje ar 
ne, nes konferencijoj nebuvo 
tas kalbėta. Mano manymu, 
toki svarbūs tarimai turėtų 
būt skelbiama spaudoj.

G. A. Jamison.

BECK
Brooklny, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-607 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con® 
trol Law at 6 IM 5 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
SADIE PERLMAN & ANNA GOLDSTEIN 

(DAN’S WINE & LIQUOR STORE)
6114 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir šventadieniais:
10-12 ryte

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 KaSkiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nOs už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdfrbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREETBROOKLYN, N. Y.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatoriuą

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

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

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

BROOKLYN, N. T.
Tel.: Glenmore 5-6191

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 ft
6 Skirtingų Rūšių ■ ve

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųškite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku- 
rio«s Ims Nemažiau 10 Svarų.

{vairiose parengimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9G69
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street.

Lietuvių Auglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitemyti 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)

185 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Komisija.

dangi tos rūšies išvažiavimas 
dar pirmutinis šį pavasarį. Pri
važiuojama Jamaica elevated

Šeštas puslapis

Mėsos Streikieriai Siunčia Delegatus į 
Washington?; Daugiau Spėkų Streikui!

Šiandien mėsos streikieriai 
šaukia masinius mitingus viso
se miesto sekcijose, kad išrink
ti delegatus į Washingtoną. Iš 
New Yorko tikimasi pasiųsti 
5 delegatus. Veiklos Komiteto 
pasiūlymas yra, kad 1 būtų iš 
Bronx, 1 iš Harlem, 1 iš Brook
lyn© ir du nuo darbo unijų. 
Delegacija vyks Washingtonan 
pirmadienį. Ten pribus iš Chi- 
cagos tokia pat delegacija ir 
abi delegacijos bendrai eis pas 
žemdirbystės sekretorių Henry 
A. Wallace, kur išdėstys dar
bininkų padėtį šiuo brangeny- 
•bės metu ir reikalaus jos page
rinimo. Reikalavimai bus seka
mi : .

1. Kad valdžia nedaleistų 
trustams reguliuoti mėsos kai
nas.

2. Kad kongresas tyrinėtų 
pragyvenimo brangumą.

3. šalpos biedniems farme- 
riams; užtikrinimo tinkamos 
mokesties biedniems farme- 
riams už produktus, kad nu- 
mušimas mėsos kainų nebūtų 
biednųjų farmerių ir žemdir
bių lėšomis.

Harlem Laimėjimai Didžiausi

“Šioj sekcijoj streikieriams 
pavyko laimėti numušimą kai
nų 28 nuošimčiais veik kiek
vienoj krautuvėj. Mes dabar 
šaukiame vartotojus, kurie at
siekė tuos laimėjimus, buda- 
voti savo organizaciją, stip
rinti Veiklos Komitetą ir bu
dėti, kad nuolaida būtų pil-( 
doma,” pareiškė Miss Bonita 
Williams, jauna Harlemo Vei
klos Komiteto sekretorė.
Vilnis Protestų “Forwarduj^

Veiklos Komiteto sekretorė 
Sarah Licht pareiškė, kad Vei
klos Komitetas sutinka išmo
kėti $1,000 bile kam, kas ga
lėtų įrodyti, jog Veiklos Ko
mitetas reikalavo bent kokių 
mokesčių nuo bučerių, kaipo 
sąlygą taikymosi, kaip kad ra
šė socialistų vadas Waldma
nas. Ji pareiškė, kad tas už
metimas neturi mažiausio pa
mato, kad yra puolimas strei
ko. Kad “Forwardas” apšauk
damas streiką “komunistų ra
ketų” bjauriai apmeluoja 
streikierius ir tuomi padeda 
mėsos trustams.

Komitetas pasiuntė laiškus 
Norman Thomas, socialistų va
dui; taipgi Roger Baldwin, Ci
vilių Laisvių Unijos veikėjui ir 
kitiems žymiems piliečiams, 
prašant, kad jie sudarytų tyri
nėjimo komisiją, kuri nuodug
niai persijotų Waldmano, 
Belskio, “Forward” padarytus 
užmetimus. Komitetas iš savo 
pusės siūlo atnešti visus savo 
rekordus ir sutarčių kopijas' ir 
reikalauja, kad Waldmanas su 
Belskiu atneštų įrodymus.

Komitetas taipgi pasiuntė 
laišką Hebrew Butcher Work
ers’ Unijos Lokalui 234. Laiš
ke apgailestaujama, kad var
totojų boikotas daugiausia pa
lietė košemos mėsos pardavė

jus, kad Komiteto nusistaty
mas' buvo ir yra plėsti streiką 
visur. To pasekmėje buvo 
streikai Harlem, Yorkville ir 
kitur. Laiške dar kartą pabrie- 
žiama, kad vartotojų tikslas 
yra kovoti ne bučerius, bet 
mėsos trustus ir kad tame rei
kalinga bučerių kooperacija, 
jų pasiūlymai ir bendri mitin
gai išdiskusavimui tų klausi
mų, kurie paliečia vartotojus 
ir bučerius.

Tuo tarpu Veiklos Komite
to skyriai sekcijose mobilizuo
ja komisijas su socialistais dar
bininkais priešakyje, kurios ei
na pas susitaikiusius su varto
tojų Veiklos Komitetu buče
rius patikrinti, ar buvo iš jų 
reikalaujamos kokios duoklės, 
kaip kad sakė socialistų vadas 
Waldmanas. Bet niekur to ne
randa. Dėlto šiomis dienomis 
įvyko visa eilė mitingų, ku
riuose dalyvauja socialistai 
darbininkai ir sykiu su kitais 
darbininkais protestuoja prieš 
“Forward-Waldman - Belsky 
melus.

Visiems reiktų susirūpinti 
streiku. Nepakeliamų kainų 
našta slegia visus. Numažini
mas kainų bus palengvinimu 
visiems, dėlto ir streikas turi 
apeiti visiems, nes saujalė šei
mininkių ir Bedarbių Tarybų 
narių, nors su pasiaukavimu 
veikdami, nepajėgs išnešti pa
tys vieni visų naštą.

S.

uniją stojo kovon, reikalau
jant, kad molderiams būtų pa
kelta mokestis ant šmotų, o 
paprastiems darbininkams mo
kama iki $25 į savaitę, laikas 
ir pusė už viršlaikius ir dubel- 
tavai už šventadienius, jeigu 
jie yra verčiami dirbti.

Iškarto išnaudotojai manė, 
kad jie lengvai darbininkus 
nugalės, bet dabar mato, kad 
yra kitaip. Bosai zujo net New 
Jersey valstijoje jieškodami 
streiklaužių, bet nieko nepešė. 
Buvo kelis gavę, bet ir tie, su
žinoję, kad streikas yra, aplei
do darbą.

Darbininkai gėrai laikosi ir 
jie galės kovą laimėti, jeigu 
taip ir ant toliau laikysis.

Kaimyniškas Darbininkas.

|š ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimo

SU- 
jau 
ją.

D.

“Yard Voice” Apie Stirling? .
Brooklyn© Navy Yard Ko

munistų Partijos vienetą ir 
Jaunų Komunistų Lyga ketvir
tadienį išleido ir išdalino dar
bininkams : ‘/Yard Voice,” ku
ris jau išeidinėja gana senai. 
Ši buvo specialė laida išaiški
nimui darbininkams Stirlingo 
kurstymą karo prieš Sovietų 
Sąjungą ir kas daroma bei da
rytina pašalinimui Stirlingo iš 
tos vietos, kuriai, kaipo kursty
tojas karo ir nazių tarnas, jis 
visai netinka.

Darbininkai su džiaugsmu 
dėjosi laikraštuką į kišenius, 
nes jie jau yra apsipažinę su 
jo informacine ir jų reikalų 
gynimo verte. Iš pasikalbėjimų 
su darbininkais pasirodo, kad 
jie* būtų patenkinti Stirlingo 
prašalinimu. Niekas iš užkal
bintų darbininkų nesiėmė 
ginti.

ji

Darbininkai Streikuoja
Jau antra savaitė virš 

metalo darbininkų streikuoja 
National Foundry Co., Stam
ford St., Brooklyne. Išnaudoto
jai norėjo pailginti paprastų 
darbininkų valandas iki 9 va-ljz 
landų darbo į dieną ir privers
ti dirbti už tą pat algą $16 į 
savaitę. Molderiai dirba nuo 
šmotų, gi paprasti nuo savai
čių.

Darbininkai susiorganizavę 
į Steel and Metal Industrial
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Pereitą ketvirtadienį įvykęs 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1-mos 
kuopos susirinkimas buvo vi
dutinis skaičiumi, bet sėkmin
gas. Prisirašė 1 naujas narys. 
Pasimokėjo duokles daugelis 
narių ir atsiėmė naują knygą 
—apysaką Povilas Jurka. Gi 
atsiėmusieji Jurka pereitą 
sirinkima kai kurie sakėsi 
perskaitę ir kalbasi apie
Kiti ne tik spėję patys perskai
tyti, bet ir įteikę ne nariams 
pasiskaityti ir to pasekmėje 
jau gautas vienas narys.

ALDLD C sekretorius d. D. 
M. šolomskas įteikė kuopai 
laimėtą vajuje 3 dovaną — 
dideli Stalino paveikslą. Dova
na pasitikta gausiu plojimu.

Kuopa išrinko 1 delegatą į 
ALD Visuotiną Suvažiavimą 
Clevelande. Išrinktas d. Mu- 
reika. Taipgi keli draugai bei 
draugės pasiėmė platinti dele
gatų išleistuvių tikietų, kurių 
įplaukos eis padengimui’ kon
ferencijos išrinktų delegatų 
kefionės. Kiti sakė jau nema
žai išplatinę, bet apie tai su
teiks informacijas patys išleis
tuvių rengėjai. Išleistuvės į- 
vyks 27 šio mėnesio, “Laisvės” 
svetainėj.

Išrinkta 16 delegatų į Aps
kričio konferenciją, kuri įvyks 
14 liepos.

Valdyba pranešė, kad visą 
laiką susirašinėta su Zaruba, 
kuris randasi Kings Park li
goninėj, Rengiamasi nuvažiuo
ti atlankyti ir, jei bus galima, 
padėti jam, iš ten išeiti.

Taipgi pranešta, kad kuopos 
ir kitų organizacijų veiklus 
narys K. Grybas jau randasi 
namie, bet dar vis , serga. 
Draugai ir draugės gali jį ap
lankyti jo namuose, 794 Grand 
St. Linkime mūs draugui greito 
pasveikimo.

N.

A*

E2TISV1

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

gauti
raštinėj.

Vaidina 'šiltas vanduo, maudynes. Kambariai

PAJIEŠKOJIMAI

(140-141)

EKSKURSIJA
<!>
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<i>
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gaus sveikatai. Tad naudokitės Informacijų, laivakorčių ir ekskursi- 
° v, hrAcniypIne įfoldori krninkitna i

taja proga.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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

skričio. valdybos posėdis. Vai 
dybos nariai kviečiami daly 
vauti.

Sekr.,P. Baranauskas.

PAJIEŠKAU savo puseserės Franciš- 
j kos Gurskas, Andriaus duktė. Ji že- 

jp nota, bet po vyro pavardės nežinau.
Paeina iš Lietuvos, Kauno redybos,

lokerius sezonam, 
trim, $10.00 sezo- 
seizo lokeris $3.00

veno Youngstown, Ohio. Kas žino 
. apie ją, malonėkite pranešti man, ar

ba lai ji pati atsišaukia.
Pranciška Bagdonienė

1425—4th Ave. Arnold, Pa.
(139-141)

Kartu išplaukia Studentų ir Profesi- ; 
jonalų ekskursija, kurią vadovaus,

Chester, N. Y.
Kitas patogus išplaukimas

Drottningholm, July 17

jos brošiūrėlės (folder) kreipkitės j 
i bet kurį autorizuotą laivakorčių agen
tą arba bet kurią raštinę:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St., New York, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusios merginos 

prie bendro namų darbo ir kuri my- ’ 
Ii virti. Yra trys kambariai, ant vie
tos miegotų, gera alga. Reikalinga 
paliudijimo beje rekomendacijų. 
Kreipkitės į Storą: 309 Wyckoff Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Teatras
Eina Pirmi.” Vaidi-

WEDU AMEN iffiS LINIJA
Moderniškuoju motorlaiviu

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA trys ir keturi 

kambariai su visais moderniškais 
įtaisymais: yra gazas, elektrikas,

naujai ištaisyti. Renda $13.00 Į mė
nesį. Kreipkitės po šiuo antrašu: 312, 
Water St., Brooklyn, N. Y.

(140-142)

LDS 3-čio Apskričio Valdybai1
Birželio 16 d., nedėlioję, ly

giai 11-tą vai., “Laisvės” raš
tinėje įvyksta Lietuvių Darbi-

Ateinantį šeštadienį, 22 bir
želio, bus vaidinama operos 
Cavalleria Rusticana ir Don 
Pasquale. Pirmojoj, vadovau
jančią Santuzzos rolę vaidins- 
dainuos dainininkė K. Menke- 
liuniutė. Operą štato scenon 
Rossini Grand Opera Compa
ny, kurios' sąstate yra žymūs 
artistai. Kainos prieinamos: po 
55 c., 83 c., $1.10 ir $1.50. 
Vaidins Park teatre, Colum
bus Circle prie 59th St., New 
Yorke. Tikietų galima 
‘ ‘Laisvės

Julia Sopchak, 42 metų, 
293 N. 7th St., mirė birž. 12 
d. Pašarvota graboriaus Garš
vos koplyčioj. Laidos birž. 15 
d., st. Joseph kapinėse, Yon
kers, N. Y.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Veiklos
“Jaunieji 
nimas perstato CC kempėse 
jaunuolių padėtį. Jį galima 
matyti Park teatre, Columbus 
Circle ir 59th St., New Yorke.,
Vakarais pradžia nuo 8 :45. ’PAJIEšKAU gyvenimui viduramžės 
v v, t . . . r tz • I draugės. Esu rimtas ir gerai uz-Šestadienj po piet 2:45. Kai-1 siiaikantis vyras.
nos nuo 25 C. iki $1. I Del platesnių žinių rašykite laišką

;ir gausite atsakymą. Rašykite: K. G. 
----------- - IS., 10 Morris St., New York, N. Y.

Cameo teatre, 42nd St., New 
Yorke, teberodo naują Sovietų 
judį “žmonės ant Sparnų.

Acme teatre, 14th St.
Union Sq., New Yorke, dabar Šiaulių, pavietos, Vekšnių parapijos, 
rodo taipgi nauja ir puiku j U- kaimo Ogiškių. 20 metų atgal ji gy- 
dį “Maksimo Jaunystė.

Kas turi palinkimo ir ište
kliaus matyti judį ar teatrą, 
vely matyti tokius, kuriais ga
lima pasidžiaugti ir pasimoky
ti. . '

Jūrų Maudynes ir Saulės 
Spinduliai

Dabar laikas pasirandavot 
kambarius maudynėms, Coney 
Islande, visam sezonui. Daug 
pigiau išeina pasirandavojus 
kambarį visam sezonui negu 
mokėt kiekvieną sykį skyrium.

Gana prieinamom kainom 
išrandavoja Claret Baths, Still- 
Well Ave. ir W. 15th St., kam
barius ir 
Kambarys 
nui, pilno 
sezonui.

Maudynės erdvios, yra nuo- DĄ^Kelionės^Taikas 24**valandos7 
giems “Sun Parlor,” “Steam

šeštadienis, Birž. 15, 1935

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI 1

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p. 
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte

. 1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartj 

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
: ; 1—2 p. p.

G—8 vak.
Išskiriant Ketvirtadienius 

ir Sekmadienius.
Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040 

------------ ------------- .------------ ,-4

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

Išplaukia iš New Yorko
Liepos 3 d., 1935
Per Gothcnburgą Švediją

Keleiviai išplaukia iš Stockholmo1 
i nauju modernišku laivu “MARIE- 
1 HOLM” per Baltijos jūrą į KLAIPĖ-

EKSKURSIJA RENGIAMA
Rooms,” ir lašai. Šeimynoms ir Liet. Laiv. Agentų Sąjungos Amer. 
grupėms gana patogi vieta.

Maudymąsi arba plaukimas pirminjnkas Jonas K. Morkūnas, Ro- 
yra labai geras žmogui pasi- 
mankštymas. Gi saulės spindu
liai taip pat yra naudingi žmo-

Kur Būsite Sekmadienį?
Išbuvus savaitę darbe ir na

mie, mačius tik didmiesčio mū
rus ir kvėpavus dukles ir du
rnus, labai naudinga ir smagi 
permaina bus pasivaikščioti, 
pasilsėti žalioj girioj, kuri > 
šiuom metų laikotarpiu vilioja 
pas save kiekvieną. Šį sekma- 

, dienį bus ta proga. Dar dau
giau, bus proga sujungti pasil- 
sį ir asmenišką džiaugsmą su 
naudingu darbu- Kaip?

Sekmadienį, 16 birželio, Fo
rest Park giraitėj įvyks Am. 
Liet. Darb. Literatūros Draugi
jos 1 kuopos draugiškas išva
žiavimas. Ot čia ir bus ta dvi- 

1 guba proga — pasilsėti, pa
kvėpuoti tyru oru ir sykiu pa
remti šią kuopą, kuri gyvuoja 
ir veikia darbininkų ♦ naudai. 
Dalyvių parankumui rengėjai 
ant vietos turės gerų namie 

1 gamintų užkandžių ir gėrimų. 
(Tikimasi gražios sueigos, ka-

Coney Island 6-9805

Claret Baths
Moderniškos ir griežtai sani

tariškas maudynės.
Steam Rooms—Needle 

Showers
Nubgiems SUN PARLORS

Dabar išrandavojama kamba
riai 1935 sezonui.

Kambarys trim $10.00
Pilno ilgio “Locker” $3.00

Prie pat Boardwalk
Tarp Stillwell Ave. ir W. 15 St.

CONEY ISLAND

Sykį Atsilankę Persitikrinsit
PABANDYKITE I

I

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda

(LEVANDA USKAS) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

5 Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĘ.

Brooklyn. N. Y.

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g

1 PAUL GUSTAS I 

| LIETUVIS GRABORIUS | 

g Senai dirbąs graborystės pro- S 
g fesijoje -ir Brooklyno ąpielin- S 
o kėj plačiai žinomas. Tik dabar S
2 atidarė Savo ofisą ir patarnauja S
S balsamavimu ir palaidojimu o 
5 « mirusių. g

I Veltui Chapel Šermenim g 
» Parsamdo automobilius Serme- a 
B nims, vestuvėms, krikštynoms g 
S ir kitokioms parems $
B šaukite dieny ar naktj ff

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 .iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
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, 
Mėšlažamės Li

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

čiepų (leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS' 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs viri 25 tnetai; 
Tarp 4 th Are. Ir Irring PL 

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

MES KALBAMU
iki S P. M. 
UETUVltKAl




