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KRISLAI
Lietuvos Dvarponiai. 
Tilžės “Vasarotojai.” 
Apgint Laimėjimus. 
Ar NRA “Bedantę”?

Rašo Komunaras.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

Lenkiški dvarininkai iš vi
sos Lietuvos sugužėjo j Sugin- 

A čius pasveikint Lenkijos oficie- 
rius, atvykusius į Pilsudskienės 
kūno atkasimo ir Vilniun išve
žimo ceremonijas. Jie pasitiko 
Lenkijos oficierius, kaipo lau
kiamus savo išvaduotojus nuo 

r - “lietuviško jungo.” Ten buvu
siems Smetonos valdininkams 
neliko jokios abejonės, jog ki
lus karui tarp Lenkijos ir Lie
tuvos visa ta šlėkta eitų išvien 
su Varšavos imperialistais.

Savo vienybę su Lenkija tie 
dvarponiai išreiškė nachališkai 

v atvirai. Jie žinojo, kad už tai 
Smetona jiems nieko nedarys; 
ypač Smetonienė neleis bent vie
na plauką išpešt iš jų kuodo.

JAUNIMO KONGRESAS 
REIKALAUJA IŠVYTI 
ADM. Y. STIRLINGĄ
CHICAGO, Ill. — Ameri

kos jaunimo šios apskrities 
kongresas priėmė aštrią re
zoliuciją, kur reikalauja, 
kad būtų išvytas iš laivyno 
admirolas Yates Stirling, 
kaipo karo kurstytojas prieš 
Sovietų Sąjungą. Kongrese 
dalyvavo atstovai nuo Chi- 
cagos Darbo Federacijos 
kalbėtojų biuro, Mėsos Dar
bininkų Unijos, Krautuvių

6 SSRS Moterys Nušoko 5 
- ir Pusę Mylios Žemyn

Nesenai buvo Tilžėje didelis 
Vokietijos fašistų partijos su
važiavimas. Į Tilžės apygardą 
suvažiavo tūkstančiai hitlerinin
kų “vasarotojų“, ypač jaunuolių. 
Vadinamoj jūrininkų < 
birželio 16 Tilžėje ir šiaip Lie
tuvos pasienyj suruošta dide
lės demonstracijos, “atsižvel
giant į Klaipėdos krašte gyve
nančių vokiečių likimą,’’ kaip 
rašo “Tilžės Keleivis.’’ Birželio 
17 ir 18 d. Tilžėje buvo vo
kiečių pasaulinio karo invalidų 
suvažiavimas.—Invalidas tai su
žeistas arba kitaip per karą nu
kentėjęs kareivis.

Taip Hitleris mobilizuoja
Lietuvos pasienį karui, kuria- Marcantonio turi būt depor-
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dienoj Tarnautojų Unijos, Jaunųjų
'Socialistų Sąjungos, Y.M.C. 
A. miestinės tarybos, Jaunų
jų Komunistų Lygos, St. 
Mark’s parapijos ir kt.

Brooklyn, N. Y. — Irving 
Kahn, vienas iš viršininkų 
Užsienio Karų Ex-Kareivių 
organizacijos, sako, kad 
Jungtinių Valstijų kongres- 
manas republikonas V.

jaunos moterys, 20 iki 23 
metų amžiaus, su parašiu
tais iš didelio lakstytuvo 
nušoko pusšeštos my
lios žemyn, laimingai nu
sileisdamos už 30 mylių 
nuo Maskvos. Sovietų vy
riausybė kiekvienai už tą 
žygį davė po 1,500 rublių 
ir parašiutą dovanų. So
vietiniai laikraščiai atžy
mėjo tų merginų bei mo
terų drąsą ir smerkė seną 
buržuazinį supratimą, būk 
moterys esančios “silpna 
i-.i.’ n

me Lietuva yra laikoma tiktai 
tiltu žygiui prieš Sovietų Są
jungą.

Sovietai, * žinoma, yra pasi
ruošę apsiginti; bet Lietuva be 
Sovietų pagelbos tai 
būtų sugniuždinta.

Streikuose prieš mėsos bran
gumą New Yorke tūkstančiai 
krautuvių buvo priverstos pen
ktuku nupiginti mėsos svarą. 
Bet kaip tik streiko pikietai 
nuėjo šalin, daugelis biznierių 
ant rytojaus vėl pakėlė kai
ną. Teko siųsti naujus pikie- 
tus, kad priverst krautuvinin
kus laikytis sutarties.

Taip ir kiekviename strei
ke. Neužtenka kovą laimėti, 
bet reikia būt gerai organi
zuotiems tą laimėjimą apgin
ti ir išlaikyti.

Lietuviškoje spaudoje nau
joji NRA yra vadinama “be
dantę“ arba “bejėge/*' Pagal 
Augščiausio Teismo nuospren
dį, mat, iš NRA 
vykdyti kodeksus 
valandų, algų, ir 
darbininkams.

Bet naujoji NRA jau rodo 
dantis. Josios komandierius 
Rooseveltas naudoja tą savo 
“bespėkę“ mašiną, siuntinėda- 
mas savo agentus “tyrinėti” ir 
streikus laužyti. Eilė bilių, 
įteiktų kongresui prieš strei
kus ir revoliucinius darbinin
kus, taipgi išplaukia iš po tos 
pačios kepurės.

Prie senosios NRA Roose
veltas jautėsi priverstas bent 
nuduoti, kad vykdąs savo pri
žadus darbininkams. Naujoji 
NRA paliuosuoja jį nuo tų pri
žadų, taip kad jam lieka visai 
laisvs rankos veikti vien ka
pitalo naudai, o prieš darbi
ninkus.

greitai

atimta jėga 
delei darbo 
kitų sąlygų

Laikraščių Leidėjai Irgi 
Mulkina Streikierius

Prie Toledos elektros 
streikierių mulkinimo deda
si ir vietinių kap. laikraščių 
leidėjai. Jie pasiuntė savo 
delegaciją į kompaniją ir 
neva “rūsčiai” ją išbarė, kad 
ji nenori susikalbėt su dar
bininkais. Bet tie patvs laik
raščiai visuomet padėjo ir 
padeda kompanijoms laužy
ti streikus. '

tuotas į Sovietų Rusiją, nors 
Marcantonio yra New Yor
ke gimęs. Kad Marcanto
nio kongrese reikalauja iš
mest admirolą Stirlingą iš 
karo laivyno, todėl, girdi, 
jis yra “komunistiškas.”

Minimos ex-kareivių or
ganizacijos fašistiniai vadai, 
kiek įmanydami, darbuojasi, 
kad admirolas Stirling ne
būtų nubaustas.

Lenkija Pati Statysis Karo 
Laivus

Varšava. — Lenkijos jūrių 
laivyno karo vadovybe rengia
si netrukus Gdynės uoste pra
dėti statyti laivų statyklas. 
Parengiamieji darbai buvę jau 
pradėti praėjusiais metais. At
einančiais metais būsią baigti 
inrengimai, kurie leisią pradė
ti statyti laivus. Laivai būsią 
statomi tiek karo, tiek preky
bos reikalui.

Reikia suprasti, kad minė
toje jmonėje Lenkų fašistai 
daugiausia statysis karo laivus 
veikti jais iš Baltijos marių 
prieš Sovietų Sąjungą. Tuo 
tikslu ir Hitleris skubiai būda
vo j a savo karo laivyną.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Suvalkų Kalvarija Daugiau 

Kaip Pusiau Sumažėjo 
Gyventojais

Prieš karą Suvalkų Kalvari
ja buvo apskr. miestu su apie 
13,000 gyventojų. Karui pasi
baigus, del susidariusios admi
nistracijos linijos artumo Kal
varija nustojo apskr. miesto 
vardo ir teisių. Miestas nusto
jo būti dideliu susisiekimo 
punktu su Suvalkais. Dabar 
mieste gyvena tik apie 5,000 
gyventojų, nors plotu miestas 
po karo padidėjo ir dabar už
ima 4 ketvirtainių kilometrų 
žemės plotą. Per kara 80 pro
centų miesto namų buvo su
deginti ir išgriauti.

Washington. — Valdžia 
apskaitliuoja, jog šiemet su
rinks 20 nuošimčių daugiau 
mokesčių į savo iždą negu 
pernai.

JAPONIJA ĮSIGALI
IR CHINŲ CHAHARE

SHANGHAI. — Fašistinė 
Chinijos Chiang Kai-sheko 
valdžia išpildė Japonijos 
reikalavimą ir pašalino gu
bernatorių Sung Cheh-yu- 
aną iš Chaharo provincijos, 
o jo vieton paskyrė generolą 
Chin Teh-chuaną, Japonų 
imperialistų pataikūną.

Pagal Japonijos reikalavi
mą, Chiang Kai-shek iš
traukia savo armiją iš Pei- 
pingo, senosios Chinų sosti
nės. Chinijos kariuomenei 
bemaršuojant iš miesto, Ja
ponijos karo lakstytuvai 
gręsmingai riaumojo virš 
Peipingo.

Elektrizuotas Automobilis 
Mirtinai Užtrenkė Merginą

BROOKLINE, Mass. — 
Per perkūnijos audrą tapo 
nutraukta gatvėj elektros 
viela, kurios galas buvo už
pūstas ant vieno automobi
lio ašies, iš apačios. Auto
mobilis liko suelektrizuotas; 
ir kada Jeanette Gow, 28 
m. amžiaus, atbėgus, norė
jo atsidaryt savo automobi
lį ir įsėst į jį, tuoj tapo mir
tinai nutrenkta.

SUKILIMAI PRIEŠ 
MUSSOLINIO KARĄ

ROMA. — Italija turi su
mobilizavus 1,000,000 armi
ją karui prieš Ąbyssįniją ir 
jau pasiuntus 250,000 karei
vių ir darbininkų į savo ko
lonijas, Abyssinijoj pašo
nėj. Bet Italijos diktatoriui 
Mussoliniui netaip sklan
džiai vyksta, kaip jis norė
tų. Pačioj sumobilizuotoj 
armijoj išsiveržia vis dau
giau maištų ir “nepaklus
numų” prieš komandierius.

Norėdamas pataisyti ar
mijos ištikimybę, Mussolini 
laksto iš vietos į vietą ir sa
ko karštas fašistines pra
kalbas. Bet pasikartojantie- 
ji kareivių maištai liudija, 
kad tomis savo kalbomis 
Mussolini nepajėgia sustab
dyti platų prieškarinį judė
jimą tarp kareivių.

i

RINKIT PARAŠUS UŽ 
LIETUVOS REVOLIUC.

KALINIU PALEIDIMĄ
Rytdienos “Laisvėje”, edi- 

toriale, tilps atsišaukimas 
Lietuvos revoliucinių politi
nių kalinių, kurį mes gavo
me iš Kauno tvirtovės, IX 
forto. Smetonos fašistinė 
valdžia gyvus mūsų draugus 
ir drauges nori supūdyti. 
Visi jį atydžiai perskaityki
te ir veikite rinkime parašų 
ant blankų, kurios yra iš
siuntinėtos visoms draugi
joms ir kuopoms. Tose 
blankose yra reikalaujama:

1. Tuojaus pagerinti Lie
tuvos revoliucinių politinių 
kalinių maistą, aprūpinti 
juos geresnėmis kameromis, 
suteikti daugiau laisvo pa
sivaikščiojimo ore, panai
kinti pabaudas, prašalinti iš 
kamerų provokatorius, leisti 
politkaliniams skaityti dar
bininkišką ir mokslišką lite
ratūrą, suteikti jiems pro
gos matytis su savo giminė
mis ir, bendrai, išpildyti po
litinių kalinių kolektyvų rei
kalavimus. j

2. Paliuosuoti .visus revo
liucinius Lietuvos politinius 
kalinius.

3. Suteikti civiles laisves 
Lietuvos liaudžiai: spaudos, 
susirinkimų ir organizavi
mosi teises.

Kaliniai Sukilėliai
Užėmė Kasyklą

LANSING, Kansas.— Su
streikavo 347 kaliniai mai- 
nieriai valstijinio kalėjimo, 
reikalaudami pagerint mais
tą ir pašalint žandarišką 
gydytoją. Kaliniai 730 pė
dų gelmėje laiko 11 sargy
binių ir kasyklos superin
tendentą R. Murray kaip be
laisvius. Jeigu kalėjimo vy
riausybė nepatenkins kali
nių reikalavimų, tie belais
viai galėsią būt nužudyti.

Kad policija negalėtų su
eiti į kasyklą, kaliniai bu
vo užkūrę šieną, kuriuo še
riama mulai. Vos neužtroš- 
ko dūmais • vienas kalėjimo 
viršininkas, kuris .bandė nu
sileist į kasyklą. Likę viršuj 
sargybiniai mėto į kasyklą 
troškinančių dujų bombas. 
Kaliniai neturi maisto; to
dėl vyriausybė tikisi, kad 
jie bus greit priversti pasi
duot.

Pittsburghiečiiį Kova 
Pries Mėsos Brangumą

PITTSBURGH, Pa.—Pra- 
sidėjo ir,čia streikas prieš 
mėsos brangumą. Streikui 
vadovauja Žmonių Vartoto
jų Sąjunga. Reikalauja nu
pigini mėsą 30 nuošimčių. 
South Sidėj 5 mėsinyčios 
jau numušė po penktuką 
mėsos svarui.

Žydy Persekiotojas Hitleris 
Pats Esąs Žydy Kilmės
TARNOPOLYJ, Lenki

joj, ukrainietis > Vasili j 
Dejelenko persikrikštijo į 
žydus, kad galėtų susi
tuokti ąu, žydaite, kurios 
pavardė yra Hitler. Žydų 
Hitleriu esą ir Bavarijoj 
ir Austrijoj. Sakoma, kad 
ir dabartinis Vokietijos 
diktatorius Hitler paeinąs 
iš žydų. Bet jis nuduoda 
esąs gryniausios “arijų” 
veislės sutvėrimas ir už
vis labiausia persekioja 
žydų tautą, kurią jis at
randa “netikusia.”

KALTINA ŠMUGELYJE 
MINISTER! ROPER!

WASHINGTON.

Anglija Užgina Galinga | 
Naziu Pojūtini Laivyną

Sutinka, kad Hitleris Pasibudavotu 45 Nuošimčius Viso 
To Submarimj Skaičiaus, Kiek Turi Anglija; Prancūzai 
Protestuoja ir Leidžias j Jūry Ginkluotas Lenktynes

LONDON. — Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
Samuel Hoare birželio 18 d. 
pasirašė sutartį su specia
liu Hitlerio pasiuntiniu Joa
chimu von Ribbentropu de
lei Vokietijos karo laivyno 
didinimo. Anglija sutinka, 
kad Vokietija pasistatytų 
35 nuošimčius kariškų laivų, 
lyginant su Anglijos laivy
nu. Be to, Anglija leidžia

Se-!Hitleriui davaryt Vokieti-' 
natinė prekybos komisija Jos pojūrinį (submarinų) 
paėmė tyrinėt šmugelį, ku- laivyną iki 45 nuošimčių vi
rį prekybos ministerija va- sų pojūrinių Anglijos laivų, 
rinėjo su laivų kompanijo- Bet “tam tikruose” atsitiki- 
mis. Skundą prieš minis- muose Anglija sutiks ir su 
terį Roperį padavė E. Y. 
Mitchell, buvęs antrininkas 
prekybos ministeris. Kada 
Mitchell pirmiau norėjo iš
kelt aikštėn tą šmugelį, Ro
per iš pradžių bandė gra
žiuoju pasiliuosuot nuo Mit- 
chellio ir siūlė jam $8,000 al
gos kitoj vietoj. Bet kai 
Mitchell nemanė užsičiaupt, 
tai Roper su Rooseveltu sta
čiai jį išmetė iš tarnybos. 
Dabar Mitchell stato tokius 
kaltinimus Roperio ministe
rijai:

Per Roperio tarpininkystę 
buvo duota $9,000,000 pas
kolos be nuošimčių iš val
džios iždo Dollar, Dawson 
ir International laivų kom
panijoms, kurios reikalavo 
pagelbos neva skoloms apsi
mokėti. Bet jos teturėjo tik 
$3,000,000 skolų.

Neteisėtai buvo mokama 
pinigai iš šalies iždo Jung
tinių Valstijų Laivų Lini
joms, kuriose daugybę šėrų 
turi Vincent Astor, mylimas 
Roosevelto draugas. Val
diškos laivų komisijos vy
riausias advokatas . I. M. M. 
neva “atstovavo” valdžią, 
darant jai sutartį su laivų 
kompanija, kurioj pats I. 
M. M. turėjo $10,000 vertės 
Šerų.

Prekybos ministerija ži
no, kad Amerikos laivų . 
kompanijos turi 160 išgve
rusių garlaivių, kuriais yra Hopkins^

didesniu nuošimčiu Vokieti
jos submarinų.

Francijos valdžia*protes
tuoja, kad Anglija vienpu
siškai laužo Versalės sutar-

tį, leisdama Vokietijai taip 
atsiginkluoti. Pareiškė pro
testą ir Italija. Bet Hitlerio 
spauda atsako, kad su Vo
kietija eina galingiausias 
pasaulyj, Anglijos laivynas; 
todėl nereikia paisyti kitų 
protestų.

Francijos politikai sako, 
jog po šiai Anglijos-Hitle- 
rio sutarčiai bus neišven- 

'.giamos karščiausios lenkty
nės ginklavimosi ant van
dens; ir Francija nežada 
atsilikti tose lenktynėse. .

Vokietiją atsiginkluot ant 
sausumos ir ant vandens la
biausia paskatino Anglijos 
imperialistai, kurie su Hit
leriu daro vieną frontą prieš 
Sovietų Sąjungą. Bet tas 
frontas gali būt atkreiptas 
ir prieš Franci ją.

Dabartį

, a

vie- 
dar- 
fon-

ad-

Komunistai Athenuose 
Gavo 100,000 Balsą

ATHENAI.
niuose Graikijos rinkimuose 
Komunistų Partijos kandi
datai Athenuose, šalies sos
tinėje, gavo 100,000 balsų, 
Pirejuje 22,000; tai yra ant
ra tiek daugiau negu bet 
kuriuose pirmesniuose rin
kimuose.

8 mėnesiai atgal buvo pa
daryta bendro fronto sutar
tis tarp Komunistų ir So
cialistų Partijų atskirose 
provincijose; prie jų prisi
dėjo ir kairioji valstiečių 
partija. Taip išvien veikiant 
šiuose rinkimuose, darbinin
kų ir valstiečiij kandidatai 
daugumoje vietų sumušė 
balsu skaičium Tsaldario-

t Kondylio fašistų valdiškus 
kandidatus. Fašistai, ta
čiau š, taip sumakliavojo, 
kad nei vieno komunisto ne
praleido į šalies seimą.

Darbin. Suvažiavimas 
Prieš Badiškas Algas
WASHINGTON.— Šį šeš- 

tadienį ir sekmadienį įvyks
ta visos šalies bedarbių ir 
dirbančiųjų darbininkų at
stovų kongresas kovai už 
mokėjimą unijinės algos vi
suose pašalpiniuose darbuo
se ir už tikrą bedarbių ap- 
draudos įstatymą pagal bi
lių H. R. 2827. Šis naciona- 
lis darbininkų kongresas 
bus mobilizacijos punktas 
prieš badiškas algas, kurias 
nustatė Rooseveltas 
šiems pašalpiniams 
bams iš $4,000,000,000 
do.

Vyriausias pašalpų 
ministratorius Harry 
Hopkins skelbia, kad
kiekvieno pašalpinio darbi
ninko per metus jokiame at
sitikime ten nebus išleista 
daugiau kaip tarp $1,100 ir 
$1,200. Bet toli gražu darbi
ninkas negaus nei tokios 
algos, nes iš pinigų, skiria
mų išleisti ant darbininko, 
bus išimta kaštai darbo 
įrankių ir apdirbamų me
džiagų. Be to, kaip sako 

. , . . —jr___ , “už kiekvieną iš-
taip pavojinga keleiviams leigt dolerį turgs bQti pil. 
važiuot! kaip kad buvo nai atidirbta». reiškia> ir 
Mohawk ir Morro Cas- pa§a]pinjuose darbuose bus 

tie laivais, kui iu nelaime- jvesįa tokia paskuba, kaip 
se žuvo apie 200 žmonių. ■ dirbant pas p r j v a t i š kus 
Tarnaus, žiūrėdama tik kom-i 
panijų biznio, Roperio ^mi
nisterija nereikalauja

samdytojus.

tuosIllbLdlJd lltzl Clxxctld,U.J d M ■■ A yf n

laivus geriau įrengti arba 1 ngCFC 1U4 ZfflOIWS 
visai uždraust jiems 
nes vežiot.

Mitchell stato ir eilę kitų žuvo 84 žmonės, o Kansas, 
kaltinimų prieš dabartinę Texas valstijoj—20. 
prekybos ministeriją. giausia prigėrė.

zmo- NEBRASKOJ per dviejų 
savaičių audras ir potvinius

Dau-

“Nusišelmavojęs” Trockis
OSLO. — Renegatas Leo

nas Trockis, nusiskutęs 
barzdą ir pasivadinęs 0Se- 
doff’u”, atvažiavo iš Fran
cijos į Norvegiją, kur gavo 
teisę gyventi 6 mėnesius ir 
gydytis nuo džiovos. Jis at
sivežė ir du sekretorius., t 
Bendradarbiaudamas kapi
talistiniams laikraščiams ir 
o r g a nizuodamas “opozici
jas” prieš Komunistų Inter
nacionalą ir Sovietų Sąjun
gą, mat, vienas negalėtų ap
sidirbti. Buržuazinė spau
da riebiai Trockini už raš
tus apmoka, kaipo įrankiui 
prieš revoliucinį darbininkų 
judėjimą.

S
4

1

■

I

. n



■' ,• , '•' •■' ' '''. '• 'L' . . -■ "’ ■ ■ ■ '■.•■■' • • ■'.

aitras Puslapis Ketvirtadienis, Bir. 20, 1935

JAISY® 
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 

The Laisvė Inc.
. every day, except Sunday

I TIN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year____________ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year__________ $7.50
Foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Brazil, per year______15.50
United States, six months________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months______$4.00
Canada and Brazil, six months------$3.00

ntered as second class matter March 11, 1924, at 
ie Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

buvd miskatidinti Rusijos jūrose.
Karidiš ir kapitalistinės šalys palei

džia narūnus darban. Nesenai Finlandi- 
ja paskelbė svietui, kad ji surado Rusi
jos karinį laivą Finlandijos užlajoje, ku
ris nuskendo 1721 metais su virš $5,000,- 
OOO aukso vertės. Tuojaus buvo padary
ta sutartis su Švedija, kaip tą auksą jos 
pasidalins. Bet dabar atėjo žinios, kad 
ištraukė tik supuvusio laivo dalis, o auk- 
$o visai nerado. Ir šioje srityje kapita
listinių kraštų “progresas” rodomas tik 
aukso jieškant.

“Naujas" N. R. A.

kan kitų šalių biznierius. Tą puikiai ži
no Washi'hgtono ir Londono ponai.

Vėliausi Japonijos žygiai Šiaurių Chi- 
nijoje paaštrino imperialistų tarpe nio- x 
vynes už Chinijos rinkas, už jos persida- 
linimą.

Chinijoje tik darbininkai ir valstiečiai,

apsijungdami aplinkui Sovietų Chiniją, 
jos Raudonąją Armiją, tikrai kovoja už 
savo ir savo šalies laisvę. Chang Kai- 
shekas begėdiškiausiu būdu parduoda 
Chiniją imperialistams, taip kaip Rusijo
je dare Kolčakai, Denikinai, Judeničiai, 
dalindami Rusijos plotus imperialistams.

PUIKIAI ŽALIUOJA SOVIETU LAUKAI I

Nedaug Jau Laiko Liko
Nedaug laiko liko iki Amerikos Lietu- 

ių Darbininkų Visuotino Suvažiavimo 
rieš karą ir fašizmą, kuris įvyks Cleve- 
mde 30 d. birželio ir 1 d. liepos.
Iš daugelio miestų ir miestelių gauta 

inios, kad mūsų darbininkiškos organi- 
acijos visu smarkumu rengiasi prie su- 
ažiavimo. Iš Brooklyno ir apielinkės 
ažiuos pilnas busas delegatų. Chicaga 
engiasi smarkiai. Pittsburghas ir visa 
ilė Penn. miestų ruošiasi prie suvažia- 
imo.
Bet kaip iš kurių miestų gavome žinių, 

ad draugai mano neskaitlingas delega
tas siųsti. Tokis nusistatymas yra ne- 
eras. .Reikia šį suvažiavimą padaryti 
kaitlingu ir galingu taip, kad jis atsto- 
autų plačiausias darbininkų mases ir 
•atsai būtų didelis.
Dar niekados tokio didelio karo pavo- 

aus nebuvo, kaip jis dabar yra. Stirlin- 
;ai, Hearstai, jų pakalikai atvirai varo 
'a jų už karą prieš Sovietų Sąjungą. Tik 
nilžiniški darbininkų kongresai, išvysty- 
as veikimas, kova sulaikys arba nors 
ititolins imperialistinį karą ir pažebos 
ašistiniiis elementus.

Anglijos ir Vokietijos Bučkis
Fašistinė Vokietija, kuri smarkiai ruo- 

iia naują baisų karą, jau *nu6 senai 
tikėsi susiderėti su Anglijos impe
rialistai^' Iš karto Anglijos viešpačiai 
)riešindši Vokietijos planams karo lai
vyno būdavojime. Bet dabar jau susi- 
;arė, kad Vokietija gali būdavoti karo 
ai vyną, kuris bus lygus 35 nuošimčiams 
Anglijos karo laivyno, o submarinų rei
kale net 45 nuošimčiais.

Šis Anglijos imperialistų nusileidimas 
fašistinei Vokietijai aiškiausiai parodo, 
tad ji vis daugiau ir daugiau artinasi su 
Hitleriu karo prisirengime. Anglijos ka
ro laivynas siekia apie 1,500,000 tonų 
įtalpos, tai Vokietija galės turėti apie 
500,000 tonų karo laivyną. Vokietija pa
sižadėjo laivyną laikyti Baltijos jūrose, 
kas reiškia prieš Sovietų Sąjungą. Prie 
to, kada fašistai gauna teisę budavoti 45 
nuošimčius submarinų, lyginant su Ang
lijos submarinais ir jie mano gamintis 
apie 250 tonų submarinus, tai jie jų ga
lės prisibudavoti iki 100. Dar daugiau, 
Vokietijos fašistai daug budavoja nedi
delių karo laivų, kurie nėra priskaitomi 
prie jiems leisto laivyno tonažo.

| Didelis Skirtumas
• Iš Sovietų Sąjungos atėjo žinia, kad 
Sovietų valdžia užsienyje užsakė virš 50 
baujų prekybinių laivų, kurie turės virš 
300,000 tonų įtalpos. Laivai bus budavo- 
jami Danijoje, Italijoje ir eilėje kitų ša
lių. Tuom pat kartu visais garais dirba 
Sovietų šalies laivų budavojimo fabrikai. 
L Kitaip yra kapitalistinėse šalyse. Kri
viui viešpataujant kiekvienoje kapitalo 
Šalyje, prieplaukose, pilna stovi prekybi
nių laivų ir pūsta, nes juos negali nau
doti—nėra jiems darbo.
f Kapitalistinių šalių valdonai visu smar
kumu budavoja ddugiau ir daugiau tik 
karo laivų. Tiesa, vienur kitur išbuda- 
Voja didelius pasažierinius laivus, bet ir 
tas daroma tik konkurencijos sumeti
mais, kad daugiau keliauninkų atėmus 
jnuo kitos kapitalistinės šalies.
s Beje, Sovietų šalis turi specialę komi
siją, kuri jau nemažai laivų ištraukė iš 
jūrų dugno, kurie pereito karo metu

Rooseveltas su savo administracija iš
kepė “naują” N.R.A. Senoji N.R.A.. jau 
neatatiko Morganui, Rockefelleriui, di
diems turčiams ir jų Prekybos Butui. 
Dabar turčių klasė su RooSevelto val
džios pagelba pradės “naują” N.R.A., pa
gal kurį bus daugiau puolama ant darbi-, 
ninku algų,, darbo valandų ir abęlnai bloJ 
ginamos darbininkų sąlygos. Tą kapita
listų puolimą gins Roosevelto valdžia, pa
siremdama “naujos” N.R.A. įstatymais.

Senoji N.R.A. buvo kapitalistų naudai, 
bet ji jau atgyveno, ji pasidarė turčiams 
nereikalinga, ją paskelbė Augščiausias 
Teismas “prieškonstitucine,” bet gi juk 
“nauja” išgalvota N.R.A. yra ant tų pat 
pamatų, su tais pat tikslais, tik daugiau 
grieščiau ir atviriau nukreipta prieš dar
bininkų klasės reikalus ir ji jau “gera,” 
“konstitucinė”.

Amerikos kapitalistai dar daug darys 
visokių manevrų, gelbėdami išnaudojimo, 
sistemą iš esamojo baisaus ekonominio 
krizio, bandydami krizio naštą suversti 
ant darbininkų pečių, siekdami išeiti iš 
esamos padėties darbininkų klasės lėšo
mis. t ; < . . ■ •

Bet darbininkai ir farmeriai iš. savo 
pusės padidins kovas, vis daugiau supras, 
kas yra tikrasis kaltininkas už jų var
gus ir kančias, ir gMų gale nė tik paaš
trins kovas už kasdieninius savo reika
lus, bet ir galutiną pasil.iuosayimą iš iš-
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naudojimo. , ...,

Anglija ir Amerika Susirūpino
Japonijos imperialistų veržimasis į 

Šiaurinę Chiniją privertė Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų imperialistus daugiau 
susirūpinti. Jiems negaila Chinijos, bet 
Japonijos žygiai palietė gana skaudžiai 
Jungtinių Valstsijų ir Anglijos kapitalis
tų reikalus Chinijos rinkose.

Anglija ir Amerika žino, kaip Japoni
jos imperialistai įsigalėjo Mandžurijoje. 
Iškarto jie ten veržėsi neva “banditus” 
gaudyti, tai yra slopinti revoliucinių par
tizanų judėjimą. Bet kaip greitai Japo
nija Mandžurijoje įsigalėjo, taip greitai 
ji paėmė žibalo gamybą į savo rankas ir 
Anglijos ir Amerikos kapitalistams už
darė duris. Del to buvo nemažai skan
dalo.

Dabar Japonija veržiasi į Šiaurinę 
Chiniją, ji pasirengus pavergti dar ketu
rias gubernijas, kurios yra du kartus di
desnės už pačią Japoniją. Tientsine, Pei- 
pinge ir kituose miestuoses Amerikos ir 
Anglijos imperialistai turi savo koncesi
jas, fabrikus, rinkas.

Londone if Washingtone Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų diplomatai pradėjo 
tartis, kas čia daryti. >; :

Sovietų Sąjungos laikraštis “Pravda” 
jau seniau nurodinėjo, kad Japonijos ver- 
žimiasis į Šiaurių Chiniją privers Jungti
nes Valstijas ir Angliją gelbėti savo rin
kas. Dabar tas pasitvirtina. Amerikos 
kapitalistinėje spaudoje pradėta kelti se
nos sutartys Chinijos reikalu, šaukti, kad 
Japonija jas laužo, nors ji jau ir pir- 
miaus kelis kartus jas laužė.

Japonijos imperialistai pradeda užuos
ti, kad gali susidurti su kitais imperia
listais ir toliau bovija savo konkurentus. 
Japonijos spauda vėl garsiai šaukia, kad 
“Japonija gelbėja Chiniją hub bolševiz
mo”. jie rašo, kad būk kada japonai 
“padarys ten tvarką,” tai Amerikos ir 
Anglijos biznieriai dar daugiau galės tu
rėti pelnų, nes niekas netrukdys biznį. 
Bet jie tą pat sakė ir pirm Mandžurijos 
pavergimo, o dabar iš ten visai varo lau-
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(Keliones užrašai)
Keleivių traukinys, vie

nodai ratais dundėdamas, 
ilgai “maudės” Sovietų Bal
tarusijos miškuose’. Tik ant 
rytojaus, lyg rodoš jau pui
kia. gamta prisigerėjęs, 
greit bėgdamas išspruko į 
lygius Sovietų Ukrainos lau
kus. Dabar greitasis trau
kinys bėgs tiesiu ir lygiu 
keliu—iki Juodųjų Jūrų pa
kraščio.

Pušynai, pelkės ir smė
liuoti laukai jau pasiliko 
toli į vakarus.

Į abi gelžkelio puses ma
tosi platūs, tamsiai žaliuo
janti kviečių laukai. Nesi
mato tų laukų krašto. Tai 
Ukrainos kolchozų žemė.

’ Pavasario sėjos darbai 
čia jau senai užbaigti.

—Tik, ve, atidžiai žiūrė
kite — tolyn rodydamas 
per langą keleivis-ukrainie- 
tis aiškino:—Tie plačiausi 
juodžemio laukai gerai ap
dirbti, rūšiuotomis sėklomis 
apsėti. Drėgnos užtektinai. 
Šįmet čia užtikrintas augš- 
tas derlius.—Pereitais ,me- 

i tais, , šiuo laiku, toj vietoj 
buvo matyt vien nugeltę, 
sausros sunaikinti augalai. 
—Puikus pavasario oras, šį
met gelbsti .sėjau? .

i Prisiminus sunkius kovos 
I vaizdus, suspaudžia širdį. 
Į Bet aimanavimo nesigirdi.

Sovietų Krimas jau senai 
užgydė pilietinio karo žaiz
das. Visur matosi nauja 
statyba, kolchozų sodybos, 
savo skirtinga tvarka: 
dideliais naujais sodais, 
naujomis triobomis ir dau
gybe įvairių mašinų, kiek
vienam metasi į akis.

Visur matosi gerai ap
dirbti laukai.

Puikiai žaliuojanti laukai,

Palei perkasą, Krimo 
pakraštyje, stovėjo augštas 
žuvusiems r a u d o n armie- 
čiams pastatytas paminklas. 
Spalvuoto akmens gabalė
liai ir gyvos gėlės raidėmis 
sutvarkytos, visiems rodo 
datą, kuomet buvo baltųjų 
gaujos iš Krimo išvytos.

Kasdiena desėtkai trauki
nių gabena tūkstančius dar
bo žmonių į Krimo kuror
tus, savo sveikatą taisyti, ketina duot gausų derlių. 
Ne vienas iš jų yra Krimo 
perkasos vadavimo gyvu Sov. Baltarusija.
dalyviu... 1 Homelis.

Bučiukas.

Apie Lietuvos Kariuomenę

npdai ratais dunksendamas.
Mažai kas iš keleivių 

kreipė domės į pravažiuo
jamas stotis.

Nestebėtina, kad daugelis 
nori, įsmeigus akis, žiūrėti 
per langą į plačius juodže
mio, Ukrainos laukus; kur 
matosi kviečių didžiuliai 
plotai, kur ilgais plačiais 
ruožais saulėžolės dygsta, 
kur kukurūzai ‘rikiuotėmis’ 
auga. '

—Mielu noru apvažiuo
čiau visą Ukrainą ir Šiaurės 
Kaukazą — sunkiai kosėda
mas, piršosi “Donbaso” an- 
gliakasis, važiuojąs į Krimo 
kurortą—bi tik pamačius, 
kaip puikiai žaliuoja Sovie
tų laukai.

—Juodžemio laukai, tai 
turtingas šalies aruodas.

Toli, toli, ant horizonto 
pasirodė platus vandens 
ruožas. Tai Azovo jūros pa
kraštys—Sovietų Ukrainos 
rubežius. Stebėtinai greit 
visų kalbos apie naujį der
lių nutruko ir prasidėjo tei
ravimasis:' “Jau1 1 arti čia 
Perekopas, štai kur paš- 
kūtinį syk plįekėm generolą 
Vrangelį ir jo gaujas,” “Kri- 
mas buvo baltųjų tvirtove, 
o virto jų kapinėmis.”

Netrukus mūsų traukinys 
atsidūrė prie Azovo ir Juo
dųjų jūrų sąsmaugos ir, 
nelabai augštu pylimu, ne- 
skūbomis, slinko į Krimo pu
sę.

—Kaip matot, čia iš abie
jų gelžkelio pusių telkšo 
palšas sums vanduo. Bal
tieji gynėsi šaudydami iš 
karo laivų.

Čia daug žuvo > narsių 
raudonarmiečių. Bet- Krimo 
perkasa liko mūsų paimta.

Del Susiartinimo Tarp Ka
riuomenes ir Visuomenes
Fašistai sumanė gegužės 

26 d. suruošti visoj Lietu
voj susiartinimo dieną tarp 
kariuomenės ir visuomenės. 
Toji diena fašistų paskirta 
tik tam, kad dar daugiau 
militarizuot kraštą, kad dar 
•platesniu mastu militari
zuot jaunimą, kad dar dau
giau apsiginkludt ir dar 
daugiau pinigų tam apsigin
klavimui iščiulpt iš plačiųjų 
masių. Fašistų išleistam at
sišaukime 26-tai dienai vi- 
sūi aiškiai pasakyta kokiam 
tikslui toji diena ruošiama: 
paremkime mūsų liaudies 
ateitį mūsų gyventojų mili
tarizavimu.

Fašistai pavadino tą die
ną “susiartinimo” diena. Iš- 
tikrųjų tai yra vien melas. 
Kuo daugiau fašistų valdžia 
ginkluojasi, kuo daugiau fa
šistų valdžia ruošiasi karui, 
tuo daugiau ji izoliuoja ka
reivius nuo plačiųjų masių. 
Fašistų valdžia bijo revo
liucinio judėjimo, tuo labiau 
ji bijo, kad revoliucinis ju
dėjimas nepersimestų į ka
reivines. Todėl vyresnybę 
neišleidžia kareivių iš karei
vinių, neduoda susiartint su 
civiliais darbo žmonėmis. 
Fašistų valdžia faktinai at
ėmė visas teises kareiviams. 
Tuo pat laiku žiauriai kan
kina kareivius, stato po šau-’ 
tuvu, muša, duoda blogą 
maistą, suplyšusius drabu
žius ir tt.

Fašistinėj Lietuvoj yra 
susiartinimas tarp karinin
kų ir išnaudotojų. Karinin
kai gali eit, kur ir kada no
ri. Jie dauguma yra ištiki
mi išnaudotojų ir fašistų 
valdžios gynėjai. Kareiviai 
gi teroro pagalba priver
čiami gint išnaudotojų rei
kalus.

Tik Sovietų Sąjungoj, kur 
valdžia randasi darbininkų 
ir darbo žmonių rankose, 
yra glaudus susirišimas 
tarp plačiųjų darbo masių 
ir tarp Raudonosios Armi
jos. Raudonarmiečiai lanko 
darbininkų ir kolchozhinkų 
kliubus, jie dalyvauja viso
se kampanijose, jie renka ir 
yha renkami augščiausiuose 
Sovietų Sąjungos rajonuose. 
Iš tarnybos jie grįžta pa
mokinti, susipratę, kultūrin-

gi, aktyvūs socializmo sta
tytojai. Sovietų Sąjungoj 
Raudonoji Armija gina tik 
proletariato ir darbo žmo
nių reikalus.

Fašistų valdžia “kariuo
menės dieną” nuduoda Lie
tuvos nepriklausomybės gy-

nė ją, kad, neva ji ruošiasi 
atremt hitlerininkų užpuoli
mą. Tikrenybėj gi fašistų 
valdžia tariasi su fašistine 
Lenkija ir su Hitleriu, kad 
jiems kapituliuot. Fašistų 
valdžia ir nemano rimtai pa
sipriešint Hitlerio puolimui. 
Pirmai progai pasitaikius, 
ji kapituliuos Hitleriui ir 
parduos Lietuvos liaudį. Tik 
darbininkai ir darbo žmo
nės kartu su kareiviais rim
tai gali gint Lietuvos nepri
klausomybę. Tad darbinin
kai, valstiečiai ir kareiviai 
patys turi paimt gynimo 
reikalą į savo rankas.

Ruošiama “k a riuomenės 
diena” susiartinimui tarp 
kariuomenės ir visuomenės 
tarnauja tik fašistų ir iš
naudotojų reikalams. Todėl 
darbininkai ir darbo žmonės 
neturi dalyvaut fašistų ruo
šiamose eisenose, bet turi 
protestuot prieš gyventojų 
militarizavimą, prieš ginkla
vimąsi ir prieš kapituliavi
mo ruošimą Lenkijai ir Vo
kietijai. Ir kareiviai turi 
prieš visa tai protestuot sa
vo suruoštuose susirinki
muose, pasitarimuose, įvai
riuose išstojimuose ir turi 
reikalaut panaikint visas 
bausmes kareiviams, duot 
gerą maistą ir gerus dra
bužius. “Kareivių Tiesa”

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Galvą, Pilvą, Mėnesines. . .

Aš kas diena skaitau jūsų 
patarimus “Laisvėj”, bet to
kio, kaip man reikia, nerandu. 
Esu moteris 27 ’metų amžiaus, 
5/2 Pėdų, 160 svarų.

Man dažnai galvą skauda, 
tai aš manau užtat, kad mano 
dantys yra išpuvę. Mažai turiu 
sveikų. Ir man dešinį pilvo 
šoną dažnai skauda, ypač kai 
sergu mėnesinėmis. Ir aš turiu 
labai daug: net šmotai krau
jo lekia. Moterys sako, kad 
man gumbas nupuolęs, užtai 
šoną skauda. Sako, reikia 
turėt vaiką, tai atsitaisys, o ne, 
tai ant operacijos reikės eiti. 
Kiti sako, kad gal apendicitas, 
bet man tą šoną skaudėdavo, 
kai ir nėščia buvau, kai kūdi
kis sukrutėdavo. Ir aš turiu 
baltas. Kai man raudonos pa
sibaigia, tai tuoj atsiranda 
baltos, iki kitų raudonų. Ir 
po mėnesinių man labai niež
ti tą vietą. Per kelias dienas 
nežmoniškas niežėjimas. Aš iš- 
simazgoju su iodinu ir vande
niu. Svaigalų nevartoju, ne
rūkau, maistą vartoju visokį.

Pas gydytoją nebuvau, b a 
nedirba mano vyras, tai nėr iš 
ko.. Tūriu kūdikį 4 metų ii’ 
esu labai nervuota, labai greit 
supykstu, o kai tik supykstu, 
tai dar labiau galvą skauda.

Atsakymas

Sakote, tokio patarimo, kaip 
Jums reikia, nerandate. Drau
ge, tokių, kaip Jums reikia, 
patarimų, už vis daugiausia. 
Jums daug ko trūksta, ir tiems 
trūkumams atpildyti yra vis 
tos pačios pamatinės taisyklės. 
Jums galvą skauda, Jūs labai 
nervuota, pikta. Tatai tik nu
rodo, kad organizmas Juihs 
yra pusėtinai išpumpuotas, iš
semtas, nualintas. Piktumas, 
nervingumas nėra kokia tai 
atotrauka, kokis abstraktus 
reiškinys, bet gamtos pavojaus 
signalas. Vadinas, inžinas iš
semtas.

Dantys išpuvę, žinoma, jie 
reikia sutaisyti, bet pat savai
me dantų sutaisymas da viso 
ko nesutaisys. Ir pats tas dan
tų puvimas aiškiai nurodo, kad 
organizmui trūksta stotomosios 
medžiagos — kalkių, fosforo, 
kitų mineralų ir vitaminų. Jei 
tų visų gamtinio maisto dėsnių 
būtų pakankamai, tai nepūtų 
nei dantys, nei nervai šokinė
tų, nei tų baltųjų, nei niežėji
mo, nei tų ištęstų mėnesinių 
nebūtų. Į sveiką, brandų orga
nizmą, į sveikus, sultingus au
dinius bakterijos neįstengia 
įsimesti. Ot tik, kada kūno 
medžiaga sumenkėja, dėl ne
tikusio maisto ir kitokių prieš- 
gamtiškų nusidėjimų, tada ji 
pradeda pelėsiais, bakterijo
mis apaugti—ir da labiau gen
da. Sako Jums da vaiką tu
rėti. Nu ne. Pirma gerokai 
atsigaukite, sutvirtėkite. Iš kur 
čia dabar vėl jėgos ir nauja 
medžiaga semti?

Jūs, Drauge, matau, bando
te pritinkamai užsilaikyti. 
Taip ii’ reikia. Vartojate viso
kio maisto. Vartokite daugiau 
žalėsių, šviežių daržovių, 'Šak
niavaisių, grūdų. Taipgi kiau
šinio trynių, pieniškų, žuvų, 
mėsos—kepenų ir inkstų daž
nėliau vartokite: kraujo Jums 
padaugės. ,

Calcium lactatę, 10 grs., 
100 tablets, imkite vieną arba 
ir po dvi tableti po valgio, per 
mėnesius. Sutrinkite ir su 
vandeniu. Žuvų aliejaus, mie
lių, iodo, net ir po žiupsnelį 
javinių grūdų (kviečių) varto
kite: bus Jums tai maistas ir 
vaistas. Kavos visai nevartoki
te. Kraujavimui mažinti pa
dės da ir Fluidextract ergot, 
2 ozs., po 10—15 lašų 3 kar
tus dienoje, kai kraujuoja. Bū-' 
kite ant saulės — niežėjimas 
greičiau išnyks, saulė nubu
čiuos. Kai dėl baltųjų, tai 
kad tik nebūtų Jums kas pa
žeista gimtuvės apačioje, per 
gimdymą. Tegul gydytojas ap
žiūri ir sutaiso, susiuva.

ai £
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Žinios Iš Uruguay
Apsidairius po Asencio rajo

ną (Montevideo), atrodo labai 
ppuiki dirva darbininkiškai re
voliucinei sąmonei plėsti. Čia 
yra 3 valgyklos. Užėjus, jose 
matosi jaunų, kaip beržų, vy
rų. Susėdę po kelis prie ne

didelių staliukų “rizikuoja 
’ tūkstantį”.

Kas tas “tūkstantis”?
Nagi, “kazyrių” pagelba, 

trąukia vienas iš kito centus, 
,net ir pezus. Palyginamai la
bai nešvarus užsiėmimas, kuris 
neša žalą visai darbininkų 
klasei.

O gal čia nepasiekia darbi
ninkiška literatūra ?

Taip, pasiekia, čia yra Kul
tūrinis Ratelis, jau metai egzis-

* tuoja ir turi sugrupavęs apie 
20 narių. Literatūros čia ne
trūksta. Norinčius skaityti Ra
telis pilnai aprūpina. Bet visas 
blogumas tame, kad lietuviai 
darb. labai užsikrėtę blogais 
įpročiais, k. a. kinelio lošimu, 
girtuokliavimu ir “kazyrėms.” 
Tame jie palieka visą savo 
energiją ir liuoslaikį.

f Ar ilgai jie tęs tą pragaištin
gą užsiėmimą?

Į tai gali atsakyti K. Rate
lis, kuris susitvėrė tik i§ 5kių 
narių, šiandien neleidžia vel- 

t tui liuoslaikį, studijuoja, skai
to knygas, diskusuoja apie į- 
vairius pasaulio nuotikius. ži
noma, ne visi dai a-
lima lengvai privedi ’ • h il- 
tūrinio darbo: yra dar t. *■ ų, 
kurie sausai atsiseko. - nfu-

* riu laiko skaityti i) Leno- v. o- 
kių laikraščių; prrgv' ,rr> r a- 
no tėvas be tų skaitvmn pra
gyvensiu ir aš.” Reiškia ic cs 
žmogus pasitenkin t n.uti ’ o- 
kiu, kaip jo tėvas, nt-pacri-

* rant gyvenime jol <o*> paža i- 
gos, o vien tik liek mt n— '- u 
ponų vergu. Kapitanaiam loki 
darbininkai tai ir patinka, nes, 
kuo mažiau žmogus apsišvie-Į 
tęs, tuo daugiau pasiduoda: 
išnaudojimui; jam nieko ne
reikia—jis tik supranta, kad 

r ponas tai viskas.
Kitaip žiūri į gyvenimą kla

siniai susipratę darbininkai.
Iš karto, suinteresuoti gyve

nimu, bet kol nesugeba atskir
ti priešo nuo draugų, dažnai 
papuola į “nepartines” pink
les. Bet įsižiūrėjus arčiau į 
gyvenimą, pamatysime, kad 
nieko nėra nepartinio, o tik 
buržuazijos apsimaskavimas 
“nepartine maska.”

Pas mus, Asencio, dažnai 
matosi skaitant “Arg. Liet. 
Balsą,” kurį kai kas paskaito 
nepartinių. Tačiau, tie skaity
tojai, kurie neapkenčia “Arg. 

5 žinių’, kaip fašistinio šlamšto, 
nemato, kad “A. L. B.“ leidžia 
panašūs ponai, kaip ir “A. ž.” 
Mes patariame tiems darb. įsi
žiūrėti gerai, kaip jie į vieną 
dūdą pučia už fašistinį reži
mą. Tik revoliucinė darbinin
kų spauda, kaip “Raudonoji

Vėliava”, “Rytojus”, žurnalas 
“Dabartis” ir kiti nurodo vi
siems darbininkams teisingą 
kelią kovoje prieš darbo liau
dies neprietelius.

Todėl visi, kas tik trokštate 
pasiliuosuoti iš skurdo ir lai
mėti geresnį rytojų, meskite 
žalingus papročius ir tuos “ne
partinius“ šlamštus sąšlavy- 
nan! Skaitykite revoliucinę 
spaudą, stokite į darbininkų 
kovos organizacijas, nes tik 
per kovą pasiliuosuosime iš 
kapitalo vergijos!

Kasmet Naujas Namas iš Dar
bininkų Prakaito

Entrerios gatvėje (Montevi
deo) yra baldų fabrikas. Jo 
savininkai Tosi ir Saiuza, mu- 
soliniško tipo italai, žiaurūs 
darb. išnaudotojai, čia dirba
me apie 20 darbininkų. Darbo 
sąlygos bjaurios, algos—už 8 
darbo valandas pusiau oficia
lu! 0.70.-1.80., mokiniams — 
0.95., bet mokinys čia neturi 
laiko mokintis, nes išnaudoto
jai neduoda kitokio darbo, 
kaip valyti klijus ir capuotus 
baldus arba obliuoti. Tokį dar
bą dirbant, ir per 10 metų ne
išmoksi amato, o išnaudotojai 
iš to turi didelį pelną. Kasmet 
stato naujus namus, o darbi
ninkai žmoniškai pavalgyti ne
turime.

Be to, vasarą del nešvaros 
fabrike atsiranda daugybė 
blusų ir kitokių parazitų, ku
rie vos tik įžengusį darbinin
ką vidun, debesiu apipuola. 
Aišku, kad išnaudotojai to ne
jaučia, nes jie atvažiuoja apie 
10-tą vai., kada jau visi para
zitai susikraustę ant darbinin
kų nugaros, o raštinę kasdieną 
plauna ir laisto visokiais nuo
dais.

čia darbininkai visai neor
ganizuoti ir, del stokos suprati
mo, dideli ponų pataikūnai. 
Pakliuvusį klasiniai sąmonin
gą darbininką greitai išmeta.

Iš senesnių darb. yra net 
sergančių džiova arba dusuliu 
ir juos išnaudotojai laiko, kol 
dar pajėgia dirbti.

Taip ilgai darbininkai turės 
vargti, kaip greitai klasinis su
pratimas paliuosuos pavergtą 
jų sąmonę.

Chubiliuotų Darbininkų De
monstracija Laikinai Atmušė 
Diktatūros Puolimą 1 Kom.

Partijos Intervencija 
Parlamente

22 d. baland. parlamente vėl 
buvo svarstomas chubiliacijos 
įstatymas, priimtas 11 sausio, 
1934 m.

Prie parlamento tą dieną 
susirinko keli tūkstančiai chu
biliuotų darbininkų reikalauti 
panaikinimo to įstatymo, ku
riuo beveik visai panaikinamos 
darbininkam chubiliacijos tei
sės.

Sausakimšai buvo prisikir

šę žmonių sesijų salės galeri
joje. Audringais aplodismen
tais ir ovacijomis publika suti
ko Komunistų Partijos diputa- 
to, Gomez, intervenciją.

Gomez reikalavo panaikinti 
įstatymą, kuriuo chubiliacijos 
žemiau 0.50 dar sumažinamos 
net daugiau puse, o virš 1.50 
visai neliečiama. Tuo nukenčia 
absoliute dauguma chubiliuotų 
darbininkų. Tiek pat anuliuot 
visas minimo įstatymo taisy
kles, kurios neduoda galimy
bės pagrindinių industrijų dar
bininkams naudotis chubiliaci
jos teise.

Toros diktatūra,—sakė Go
mez,—nori išgelbėti chubilia- 

icijos kasą nuo bankroto, di
dindama badą biednųjų darb. 
šeimose, o fabrikantams ir 
kompanijom dovanojo apie 10 
milionų pezų kontribucijų ka
sai, kad apiplėšia tik biednuo- 
sius. Tad pasiūlė paskirti kasai 
tas milionines sumas, kurias 
diktatūra bereikalingai išlei
džia 2.300.000 dvarininkų pre
mijoms už riebius jaučius, 1.- 

1500.000 dovanota dvarinin
kams už žemės mokesčius ir 
nesenai tas pat parlamentas 
nutarė dar jiems paskirti iš 
valstybės iždo 500.000 ir nese
nai pirktiems 16 karo orlaivių.

Parlamento pirmininkas pa
kartotinai norėjo sudrausti ga
leriją nuo pritarimo Gomezui, 
mat vargšui sunku buvo klau
syti ir matyti darbininkų pasi
ryžimas kovoti už savo duonos 
kąsnį, bet veltui buvo jo sig
nalai.

Baigdamas Gomez šaukė vi
sus chubiliuotus darbininkus 
organizuotis į komitetus ir ko
voti už chubiliacijas.

Masiv spaudimas šiuo kartu 
privertė parlamentą atmest 11 
sausio įstatymą. Tai nemažas 
laimėjimas, ir tas laimėjimas 
turi būti sustiprinimu kovos 
del didesnių laimėjimų.

Apie Zunino Darbininkų 
Išnaudojimą

Dažnai tenka išgirsti darbi
ninkų nusiskundimas del dide
lio išnaudojimo, žemų algų ir 
panašiai. Bet va> retai kur 
darbininkė aro >«i audojami, 
kaip pas Zumna čia darbinin
kų panieka (su narr/ninkais 
elgiasi, kaip <t. gyvnlia’s, net 
nešaukia vardu ai uava ’de). 
Darbas labai pavojingas* nei
kia laipioti be jokio* ariamos 
kelių aukštų namo smnomi* 
griaunant namus. Di žnai ? nsi- 
taiko visokį sužeidimo’ \ a</ia 
darbo valandas po 10 °° mi
nučių kasdien. Moka po 1.50- 
1.90 už darbo dieną.

Be to, kada atvažiuoja pasi
žiūrėti pats Zunino, tai darbi
ninkas negali nei vieną minutę 
sustoti judėjęs, jeigu kartais 
prisieina padaryti pauza del 
darbo stokos, tai tam parazi
tui matant turi daryti judesius, 
kad nestovėti.

Kada yra darbo, reikia dirb
ai šventadieniais po pusę die- 

o paskiau reikia sėdėti be

darbo.
Tai tik dalelė to, ką turi 

pernešti 'Zunino darbininkai.
Kaip išeiti iš tos vergiškos 

padėties ?
Vieni kaltina darbininkus, 

kad esą dzūkai, kiti—kad dar
bininkuose nėra pasitikėjimo 
tarp savęs. Ir del to negali 
susiorganizuoti, kad pareika
lauti geresnių sąlygų ir dides
nių algų.

Aišku, kad tik organizuotai 
galima visą tai laimėti.

Vienykimės visi, be skirtu
mo dzūkai ar žemaičiai, atei
viai ar vietiniai!

Neduoda Vandens Nei 
Atsigerti!

Montevideo, g-vėje lacua- 
rembo 1769, randasi malūnas, 
kuriame dirba 4 vyrai ir 4 
mergaitės. Sumažėjus darbui, 
1 vyrą ir 2 mergaites visuomet 
paliuosuoja.

Už 10 vai. darbo dieną mo
ka 1 pezą ir 120 vyrams, o 
mergaitės akordiniai dirbda
mos, per 10. valandų uždirba 
0.30 iki 0.50 et.

Dirbtuvėje labai nešvaru. 
Daug dulkių. Nėra vandens 
nei nusiprausti, nei atsigerti. 
Oras labai tvankus. Išeinamoje 
tiek pat nėra vandens, taip, 
kad nuo niekad neplaunamos 
išeinamos blogo oro dvokia vi
sa dirbtuvė.

Po darbo išnaudotojas ne
duoda laiko nei rūbus pasimai
nyti, tuoj uždaro dirbtuvę. O 
jeigu kas nesuspėja, tai užra
kina dirbtuvėje.

čia darbininkai labai nesu
sipratę. Vienas lietuvis jau se
nai čia dirba, yra didelis pono 
pakalikas, skundžia visus dar
bininkus.

Reikia visiems susitarti ir 
pareikalauti vandens, švaros, 
8-nių vai. darbo dienos ir di
desnių algų.
(Iš “Raudonosios Vėliavos.“)

rėmėjų kviečiame visus daly-' 
vauti piknike. Įžanga 25 cen
tai, bet už įžangos tikietus bus 
duota trys dovanos pinigais: 
$5, $3 ir $2.

Alvinas.

Newarko ir Apielin- 
kes Draugų Atydai!

Visi keliai penktadienio va
kare, birželio (June) 21, ves į 
Jurgio Svetainę, 180 New 
York Ave., Newark, N. J.

Tą vakarą Newarko L.D.S. 
jaunuoliai rengia išleistuvių 
vakarėlį Newarko ir apielinkės 
delegatams, kurie skris į Vi
suotiną Amerikos Lietuvių Su
važiavimą Clevelande.

Mes jaunuoliai suprantame 
gana gerai svarbumą kariaut 
prieš karą ir fašizmą Ameri
koje. Todėl mes sugalvojome 
šį vakarėlį ne tik pasilinksmi
nimo tikslu, bet svarbiausia 
del sukėlimo finansų, kad pa
siuntus du Newarko jaunuo
lius į Clevelandą.

Ant mūsų parengimo bus 
užkandžių, muzikos ir prizų.

Įžanga 25 centai. Tie, kurie 
atsineš “pekečiuką” (pa
ckage), bus įleidžiami už 15 
centų. Pekečiukai bus leidžia
mi ant “auction”.

Visi draugai ir draugės, seni 
ir jauni, kviečiami dalyvauti 
mūsų parengime, ypač dele
gatai, kurie važiuos į Prieška
rinį Suvažiavimą Clevelande.

F. Vitkus.

. .......................... —..... . ..... , —į 

gadynės veikalas, perstatantis! 
bedarbių šeimynos dabartinį 
vargingą gyvenimą. Tikras gy
venimo paveikslas išspaudė 
publikai ašaras iš pat gilumos 
širdies, nes gyvenimo karteny- 
bė patvirtina vaizdo teisingu
mą. Veikalo išvada yra tokia: 
jokios asmeninės pastangos 
gyvenimo nepataiso, ir niekas 
daugiau nelieka daryti, jeigu 
nori žmoniškiau gyventi, kaip 
organizuotis į Bedarbių Tary
bas ir bendrai kovoti už tuo- 
jautinį gyvenimo pagerinimą.

Kitoms kolonijoms patartina 
lošti “Moteris Gatvėje”, vietoj 
energiją eikvoti tuštiems bur
žuaziniams perstatymams.

K. Arminas.

Santiago, Chile. — Japo
nija užperka daug neapdirb
to vario, kuris reikalingas 

karo tikslam.

ROBERT LIPPOK

MKMM KM

HARMAN

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciale nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

10

8P,

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

7

DETROITO LIETUVIU 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.

MMMMM M mi M mi M M M M M

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Detroito Žinios
Apie Spaudos Pikniką

Kiekvienais metais Detroite 
būna vienas piknikas del pa-

Minersville, Pa.
“Moteris Gatvėje”

Geg. 11, Komunistų Parti
jos Lietuvių Francija sulošė 
sutrumpintą veikalą “Motei is 
Gatvėje”. Lošimas pavyko ge
rai, nes minersviliečiai yra iš
silavinę toje srityje, taip-pat 
kelios naujos aktorkos gerai 
pasižymėjo. žmonių buvo 
daug ir didelei didžiumai vei
kalas patiko.

“Moteris Gatvėje” yra šios

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

mt mt v J w mi mi mi muni mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi w

Toleč Wektros gaminimo darbininkai, kurie dabar yra streike už geres- 
P nes darbo sąlygas.

ramos mūsų darbininkiškos 
spaudos arba mūsų dienraščių 
“Vilnies”, “Laisvės” ir “D. 
W.”

Šiemet įvyks spaudos pikni
kas sekmadienį, birželio 23 d., 
pradžia nuo pietų, Mary 
Grove Parke, apie trys mylios 

vakarus nuo Walled Lake, 
šį pikniką rengia Detroito 

Darbininkiškų Org. Sąryšis.
Į tokius piknikus privažiuo

ja šimtai lietuvių vietinių, 
taipgi atsilanko daug svečių 
iš svetimų kolonijų; kaip tai, 
Grand Rapids, Saginaw, Pon
tiac, Kanados ir Chicago. To
dėl ir šiemet tikimės turėti di
delį spaudos pikniką ir daug 
svečių iš visur. Girdėjau, bus 
diktas skaičius draugų iš Chi- 
cagos, ir d. Abekas pasakys 
trumpą prakalbą mums. Pik
niko komisija deda pastan
gas sudaryti dailės progra
mą ir žaislų, tai ir mūsų cho
rai,. Aido ir Laisvės, pasirengę 
šauniai sudainuoti keletą dai
nelių.

Neturime pamiršti ir to, kad 
ne visi turi automobilius ir ne 
visi gali ten būti, todėl del pa
togumo nuvažiuoti į pikniką, 
važiuos didelis vežimas (tre
kas) ir sustos trijose vietose 
nuo 10:30 trokas išvažiuos ry
te, sustos 3014 Yenjans St., 
Ilamtramcke, 1035 Coniff pas 
d. Latožą kaip 11 vai. ryte. 
Ant 12 vai. pietų sustos 3600 
W. Vernor Hway kampas 
25-tos. Todėl, kurie norėsite 
važiuoti su troku, būkite ant 
laiko minėtose vietose. Nuva
žiuot ir sugrįžt bus tik 25 cen
tų. Taipgi būtų gerai, kad 
draugai turėdami vietos savo 
automobiliuose del vieno ar 
daugiaus žmonių, sustotų mi
nėtose vietose pakelyje iki 2 
vai. po pietų nuvežti daugiaus 
žmonių į pikniką.

Varde rengėjų ir spaudos
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SPAUDOS PIKNIKAS
“ MAYNARD, MASS.

400$ 25 ■— $100 ™Z
PUIKI SPORTO IR DAILĖS PROGRAMA

JULY 4 LIEPOS
8 Kavalkų Orkestrą, iš Worcester, Mass.

Grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus Šokiam Prieš ir 
po Programai iki Vėlumos. Būkite Prisirengę Šokti

Vose Pavilion Parke Maynard, Mass.
CHORAS IŠ 250 BALSŲ

Proletmeno Sąjungos 2-ro Apskričio visi chorai dainuos bendrai, 
diriguojant B. Petrikai. Tai bus milžiniškas choras iš 250 balsų.

Piknikas Prasidės 10 Vai. Ryte 
Programas Bus 5 Vai. Po Pietų

Sporto Programa: JOE BAKŠYS risis su CHARLIE RICE 
už Naujosios Anglijos čamnionata. Kumščiuosis PETER 

CARALL su BILL DOGLAS.

TUOJAUS ĮSIGYKITE ĮŽANGOS BILIETUS
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR
laiką.

PITTSBURG, PA.

Ten Buvęs.

Norwood, Mass

APLA REIKALAI

43,042.48

PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

Liepos 7 Julyri

Hartford, Conn

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ ASMENIUI

DVI ORKESTROS GRIEŠ ŠOKIAMS

PIKNIKAS BUS TEN, KUR BUVO KITAIS METAIS

Amerikos kareiviai slopina Philippinų gyventojų sukilimų

taip ir jaunus atsilan- 
užtikriname visiems ge-

8,752.82
22,497.38

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

2,100.00
30,930.40

941.25

8,660.00
2,050.00

50.00

20,170.49

3,600.00 
2,160.00 
2,500.00

400.00

Pinigines Davonos Prie Įžangos Tikietų Perkamų iš Anksto:
1. dovana $5, 2. dovana $3, 3. dovana $2, 4. dovana $1. 
Tikictai jau gatavi, nusipirkite tuojau. Kurie pirks tikietus 
tą pačią dieną prie parko vartų neturės progos gauti dovanos

$31,871.74 
drauges,

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

Dviejų Organizacijų Bendras 
Piknikas

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.

Kviečia Komisija.
(144-145)

ir
Dalyvavau

sim gero ūpo delegatams. Kviečiam 
kaip senus 
kyti, o mes 
rą

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Organizacijų Sąryšis 

rengia išleistuvių vakarą delegatams 
į Visuotiną Am. Liet. Suvažiavimą, 
subatoj, 22 d. birželio, 408 Court St. 
L.D.P. Kliube, 8 vai. vakare.

Visi draugai ir draugės yra kvie
čiami dalyvauti, linksmai pasišokti, 
pasikalbėti su draugais, tai priduo-

“Laisvės” Piknikas Brooklyne

Keli Žodžiai iš Laisvės Choro 
Veikimo

Reakciniai Biliai Prieš 
Ateivius

“Laisvės” skaitytojai jau gir
dėjo, kad kongresan yra įneš
tas Dieso bilius HR 7120 prieš 
ateivius. Pagal šį bilių, visi ko
vingi ateiviai gali būti išdepor- 
tuojama. Bet šio biliaus Hears- 
to tipo sutvėrimams neužtenka. 
Į atstovų butą yra įneštas 
Dicksteino bilius H R 7221, ku
ris dar nachališkesnis ir už 
Dieso bilių. Antra, Dicksteino 
bilių jau užgyrė Atstovų Buto 
Komisija del Imigracijos ir pa
taria kongresui priimti.

tai birželio 
draugai su- 
parę paminė-

PATERSON, N. J.
Rengiamas masinis susirinkimas, 

kuris įvyks subatoj, 22 <1. birželio, 2 
vai. po pietų, Turney Hall. Drg. Joe 
Yancrelli, organizatorius U.T.W. 
Unijos lankėsi du mėnesiu Sovietų 
Sąjungoj ir išduos raportą, ką jis ten 
matą ir išmoko. Visiem svarbu iš
girsti šis raportas, tad kviečiam lie
tuvius ir kitataučius skaitlingai at
silankyti.

J. Matačiunas.

jų 
12-tą 
rengė 
jimui 
rinkę
palinkėjo 
gyvenimo 
buciniam

Pelnas,
rengimo, būtent $19, suteikta 
Agotutci kaipo dovana. Nuo 
savęs ji paaukojo $1 del pa
siuntimo jaunuolio į Sovietų 
Sąjungą.

skaitlingai dalyvauti.
, Kviečia Rengėjai.

(145-146)

NEWARK, N. J.
Newarko L.D.S. Jaunuoliai rengia 

išleistuvių vakarėlį, penktadienio va
kare 21 d. birž., Šv. Jurgio svetainėj, 
.180 New York Avė. Tai bus sykiu 
“Package ir Cards” party. Visi 
turės atsinešti po “1 ’ _ " ~ 
ckage” įžanga bus 15c., be “package” j Welcome“ Half,‘'“16th St. 7r Winans 
25c. Bus kaziyninkams c-------- '
skanių užkandžių, gėrimų ir 
kestra šokiams. Pelnas ~----------
siuntimui jaunuolių delegatų j Prieš
karinį suvažiavimą Clevelande. 

Kviečia visus Jaunuoliai.

31,250.20 
m. 4,905.49

sausio
26,344.71

per
16,697.77
26,344.71

2,056.01

6,432.96

5,285.42

5,060.13

1,301.25
ant

34.72

Raportas APLA Centro Iždi
ninko 26-tam Seimui Nuo 1 d. 
Liepos, 1933 iki 29 Geg. 1935.

Nuo 1 d. liepos 1933 lig 1 d. sausio 
1934 m. įplaukų
Kasoj buvo nuo senimus

Viso sykiu pasidaro
Išlaidos per 6 mėn. 1933

Kasoj lieka su 1 diena 
1934 m.

Visokių Įplaukų buvo
1934 metus

Kasoj buvo iš 1933 m.

I Viso sykiu pasidaro 
Išlaidos per 1934 m. buvo 13,225.04

Kasoj lieka su 1 d. sausio
1935 metais 29,817.44

Visokių įplaukų buvo iki 29 d.
gegužės, 1935 metų 6,725.63 

Visokh} išlaidų iki' geg. 29,
1935 metų 5,612.58

Kasoj lieka 1,113.05
Kasoj buvo iš 1934 m. 29,817.44

Kasoj randas su 29 d. gegužės, 
1935 metų 30,930.49

Pinigai randasi sekančiose vietose:
Mellon Nat. B. Pitt. ant 

čekių skyriaus
Mellon Nat. B. Pitt. ant 

taupimo
Union Saving B. Pitt. ant 

taupimo
Farmers’ Nat. B. Pitt. ant 

taupymo
Peoples Pitt. Trust Co. ant 

taupimo
B. of Secured Sav. Pitt. 

taupymo

Viso sykiu Lankose 
Paskolos ant morgičių:
J. Swetaka 
A. Velcniškis' 
A. Liudwikas 
G. Urbonas

Naujienos iš Gynimo 
Ateivių Reikalų

Susitverė Naujas Platus 
Komitetas

Birželio 9 d. įvykus Wilkes- 
Barre, Pa. konferencija buvo 
tikrai nepaprasta. Joje dalyvavo 
350 atstovai nuo 88 organiza
cijų. Konferencija išrinko Lu- 
zernės pavieto pastovų komitetą 
ateiviams ginti. Komitetas su
sidaro iš 40 narių. Tarpe jų ma
tosi net keli kovingi lietuviai, I 
Labai gerai, kad mūsų draugai 
supranta svarbą šio reikalo ir 
stoja į darbą.

Drg. John Ujich Gyvybė 
Pavojuje

Drg., Ujich yra pasmerktas 
išdeportavimui į fašistinę Ita
liją. Jau senai eina kova už jo 
paliuosavimą, bet kol kas tiks
las neatsiektas. Jis dabar ran
dasi JEllis Island ligoninėj. Su
sirgo nuo netikusio maisto. Jis 
parašė atvirą aišką Darbo De- 
partmento ponams, kurie jį pa
smerkė. Savo laiške Ujich nu
rodo, kad jis išgyveno Amerikoj 
virš 30 metų ir vienatinis jo 
prasižengimas, tai kad jis yra 
kovingas darbininkas. Jis sako: 
Aš kovojau prieš bandymą pri
versti darbininką gyventi ant 
$1.50 į savaitę Tacomos mieste 
ir todėl mane suareštavo. Tos 
vietos bedarbių šalpos fondo 
priešakyje stovėjo Roosevelto 
valdžios paskirti ponai Comfort 
ir Priest. Jis prieš juos kovojo. 
Dabar gi tie ponai sučiupti va
gystėse ir yra kaltinami išeikvo
jime net 27 milionus dolerių, 
skirtų maitinimui alkanų be
darbių.

Bet šities du niekšai vaikšti
nėja laisvi, o d. Ujich randasi
kalėjime ir laukia išdeportavimo 
į Mussolinio rankas nužudymui.

Kongresan Įnešta Bilius Už 
Ateivius

New Yorko kongresmanas 
Marcantonio įnešė į kongresą 
bilių, kuriame sakoma, kad val
džia neturi teisės neįsileisti ar
ba išdeportuoti iš Amerikos to
kį ateivį, kuris yra pabėgęs iš 
savo gimtinės šalies už politi
nius, rasinius bei religinius nu
sikaltimus. Tas reiškia, kad 
kiekvienas politinis pabėgėlis tu
ri rasti prieglaudą Jungtinėse 
Valstijose, šis bilius yra naudin
gas ateiviams ir visos organi
zacijos raginamos už jį pasisa
kyti.

Deportuoja Tuos, Kurie Gy
vena iš šalpos

Roosevelto valdžia užsimojo 
deportuoti tas ateivių šeimynas, 
kurios gyvena iš bedarbių šal
pos. J Ellis Island pribūna pul
kai tokių deportuojamų šeimy
nų. Birželio 9 d. pribuvo trau
kinys su 280 deportuojamų ypa
tų. Tarpe jų yra Hollywood ak
toriai Geraldo Marco ir Neville 
Clarke, anglai ir vokietis Wal
ter Albrecht, kuris yra išgyve
nęs Amerikoje 12 metų. Chica
go je yra nusmerkta išdeporta- 
vimui 70 bedarbių šeimynos.

Laimėta Apeliacija
Tarptautiniam Dar bininkų 

Apsigynimui pavyko laimėti 
Paul George Case apeliaciją, 
reikalaujant naujo jo bylos 
perkratinėjimo. Jis yra nu- 
smerktas deportavimui ir ran
dasi ant Ellis Island.

Reikia 500 Dolerių Kaucijos
Jose Amaro, 20 metų, revo

liucinis studentas, pabėgęs iš 
Kubos nuo budelių, randasi ant 
Ellis Island. Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas iškovojo 
jam teisę gauti prieglaudą Ame
rikoje, bet nepaleidžia nuo Ellis 
Island be $500 kaucijos. TDA 
prašo paskolos del išėmimo iš 
kalėjimo šio jauno kovotojo.

Deportuoja Kovingą Fina
Suareštuotas ir laikomas iš

deportavimui Oscar Mannisto, 
kuris norima išdeportuoti į fa
šistinę Finland i ją. Jį bando iš
gelbėti Amerikinis Komitetas 
del Gynimo Sveturgimių.

Deportuoja švedų Carlson
Roosevelto valdžia pasiryžus 

išdeportuoti Ray Carlson, ku
rio sūnus, 4 metų amžiaus, la
bai serga ir gali numirti ant 
laivo. Valdžios įsakyta Carlso- 
nui pasiduoti del išdeportavimo 
birželio 25 d.

Deportuoja Seną Italą
Steve La Crassa, italas, Mus

solinio priešas, iš Chicagos, at
gabentas į Ellis Island išdepor
tavimui. Crassa yra išgyvenęs 
Amerikoje net 23 metus. Jis tu- 

16 m. amžiaus sūnų.

Mūsų Laisvės Choras yra di
delis ir gražiai dainuoja. Dai
nuoja Meno Sąjungos išleistas 
dainas. Laisvės Choras remia 
revoliucinį darbininkų, judėji
mą ir visas darbininkų kovas. 
Chorą diriguoja jauna gabi 
mokytoja B. Ramoškiutė. Lais
vės Choras yra pasirengęs va
žiuoti į išvažiavimus, kad ir į 
tolimas kolonijas, bile tik bus 
pakviestas.

Laisvės Choro organizatorė 
taip pat yra jauna ir gabi

mergina, A. Ramanauskiutė. 
Ji organizatorės vietą užima 
jau antri metai.

Kada pas Hartfordo vado
vaujančius draugus kilo min
tis, kad chorą reikia padaryti 
progresyvingesniu, surišt dau
giau su klasių kovomis, tai 
Agotutė buvo pirmutinė, nors 
jauna būdama, apsiėmė į svar
bią tarptautinę konferenciją. 
Ji yra labai draugiška ir visi

myli. Už
dieną

“suprize
jos gimimo dienos. Susi- 
draugai pasilinksmino ir 

jaunai draugei ilgo 
ir daug dirbti revo- 
darbe.
kuris liko nuo pa-

Prie gražaus ežero, naujoj 
svetainėj, ant vandenio, kur 
gali 100 porų šokti ant sykio, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 3 kuopa ir Amerikos Lie
tuviu Darbininku Literatūros 
Draugijos 9 kp. rengia pikni
ką sekmadienį, 23 d. birželio 
(June), Grape Arbor Pavilion, 
111 Bullard Street, Walpole, 
Mass. Pradžia 10 valandą iš 
ryto, iki vėlai nakties. Per vi
są dieną grieš gera orkestrą 
del šokių.

Tos organizacijos dalyvauja 
abelnam darbininkų judėjimo, 
todėl užsitarnauja iš lietuvių 
visuomenės paramos. Abi kuo
pos yra prisidėję prie pasiun
timo delegato į Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Visuotiną 
Suvažiavimą, kuris atsibus 30 
birželio ir 1 liepos, Cleveland, 
Ohio. Del to kviečia iš pla
čios apielinkės visuomenę su-1 
važiuoti ir smagiai laiką pra
leisti, nes bus ir programa; 
dainos, prakalbos ir sportas. 
Dzūkai su kalakutais susikibs 
už virvės, laimėtojai gaus gerą 
dovaną.

Kas neturite su kuo nuva
žiuoti į pikniką, tai ateikite 
pas J. Krasauską, 1190 Wa
shington St. ir čia bus automo
biliai, kurie nuveš. Veš nuo 
12-tos iki 2-rai valandai po 
pietų.
Iš Pikniko Pavirto Vakarienė

LLR. Choras rengė pikniką 
ant 9 d. birželio. Iš vakaro 
kaip pradėjo lytus lyti, tai lijo 
veik per tris dienas, todėl pik
niko negalėjo laikyti. Bet vie
toj pikniko įvyko vakarienė 
draugų Krasauskų name. Su
sirinko choro rėmėjų apie 80. 
Ir gana linksmą vakarą turė
jom. Ir dar LLR Chorui pelno 
padarėm keletą desėtkų dole
rių. Del šio parengimo dau
giausiai darbavos: S. Družas, 
J. Kasper ir Marytė Zurbaitė. 
Taipgi gerokai pagelbėjo Sa- 
rapienė, Krasauskienė, Tre
čiokienė ir Zurbienė.

LLR Choro metinis piknikas 
atsibus 21 d. liepos (July).

Bijosi Parengimų

ALP Bendrovės susirinkime 
buvo paduotas stpmanymas, 
kad Bendrovė surengtų savo 
pikniką. Tai sklokininkai su 
republikonais a r g u m entavo, 
kad negalima, nes, esą, Gry
bas su Mačėnu nerems, tai 
jie įlysią į skylę. O Pėža, ku
ris save vadina socialistu (bet 
brolis Pakarklis jam uždrau
dė vadintis socialistu, nes ne
skaitąs “Keleivio,” tai negalįs 
būti socialistu), bet visuomet 
laiko republikonų poziciją, 
pasakė, kad mums parengimai 
neapsimokės, nes visuomenė į 
Bendrovę dabar jau nebežiū
ri, kaip į labdaringą darbi
ninkam remtiną organizaciją, 
ir todėl ji paramos iš visuo
menės negaus. Gal Pėža tai 
pasakė netyčia, per savo žiop
lumą, bet pasakymas yra la
bai rimtas. Nes aišku, katrai 
organizacija atmeta darbinin
kų judėjimo reikalus (pavyz- 
din, atmetimas Gegužinės), 
tai tokia organizacija nus
toja pasitikėjimo ir paramos 
iš darbininkų pažangiosios vi
suomenės. Ristynės Bendrovei 
davė nuostolių ant $20. Seniau 
ristynės duodavo desėtkus do
lerių pelno, o dabar desėtkus 
nuostolių, tai keistas skirtu
mas. • 

Viso ant morgičių 
Paskola APLA 2-trai kp. 
Pas Centro Rašt. ant rankų

Viso sykiu 
Abelna sutrauka 
Draugijos inventorius

Visas draugijos turtas
Dabar, draugai 

iš mano veikimo,
visuose Centro Komiteto po
sėdžiuose, atlikau visas Centro 
Iždininko pareigas sulig AP
LA konstitucija pagal savo ge- 
riausį supratimą. Laiškų iš
siunčiau visokiais APLA rei
kalais 495, postkarčių, kaip 
tai, paliudijimų kp. už priim
tus pinigus—926.

Veikimas Centro Komiteto 
buvo draugiškas ir sutartinas. 
Taipgi turiu priminti, kad tu
rėjom pergyventi didelių ne
smagumų, kaip tai, su 2-ros 
kp. įvykių, kuris atnešė daug 
nesmagumų centrui ir nuosto
lių visai APLA organizacijai. 
Velydamas viso gero visiems 
26-to Seimo delegatams ir 
taipgi visai darbininkų klasei 
pasiliuosavimo iš po kapitalis
tinio jungo.

Su draugiškais linkėjimais, 
APLA Centro Ižd.,

J. Yesadaviče,

Subatoj, birželio 22, Liet. Darb. 
Svetainėj, 1322 Reedgdale St., N. S. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga prie 
durų 25c., iš anksto 15 centų. Gera 
orkestrą šokiams. Bus įvairių pa- 
marginimų. Bus laimėjimai gerų do
vanų. Pelnas naudai darbininkų ju
dėjimo. Laimėjimų tikietukai iš 
anksto pardavinėjami. Įžanga tiems, 
kurie turės laimėjimo tikietukus. kai
nuos tiktai 15 centų. Tad visi iš 
anksto kviečiami įsigyti laimėjimo 
tikietukus. Rengia K. P. Lietuvių 
Biuras ir kviečia visus skaitlingai da
lyvauti. Visi pasižymėkite birželio 
22 dieną, šiame parengime turėsime 
svečių ir iš tolimesnių kolonijų.

Kviečia visus Rengimo Komitetas.
(145-146)

FREEHOLD, N. J.
Amerikos L. P. Kliubo pirmas pik

nikas įvyks sekmadienį, 23 d. birže
lio, ant Jaskos farmos, Englishtown 
Rd., 1 mailė nuo Freehold. Pradžia 
11:30 vai. ryto ir tęsis iki vėlumos. 
Turėsim skanių valgių, gėrimų ir bus 
gera orkestrą šokiams. Kviečiam kaip 
vietinius lietuvius, taip ir iš apielin
kės

LINDEN, N. J.
Linksma šokių vakarą bendrai ren

gia L.D.S. 135 kp., ALDLD 165 kp., 
S.L.A. 185 kp. Liet. Saules Pašalpos 
Draugija, Am. Liet. Pil. Kliubas. šo- 

.package^ Su■ ^a’j kiai įvyks subatoj, 22 d. birželio, 
l . . .. * . . , j va. v • a . . . ... v. a ..J

dovanos, i Ąve Draugai ir draugės šis paren- 
f gera or- j gjmas yra svarbus, nes jį rengia 
skinamas penkios organizacijos, kad sukelti fi

nansus pasiuntimui delegatų j Visuo
tiną Am. Liet. Darb. suvažiavimą, 
kuris įvyks Clevelande. Kviečiam vi
sus skaitlingai atsilankyti ir paremti 
finansiškai ir morališkai delegatus 
ir visas organizacijas; galėsite link
smai ir laiką praleist, nes turėsim 
skanių valgių, gėrimų ir gera or
kestrą šokiams. Įžanga labai maža. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi būkite.

Kviečia Bendras Komitetas.
(144-145)

Atvyksta 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.

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

Charlie Kwarren & His Happy Timers 
William Norris and His Orchestra

Ulmer Park Music Hall
Pabaigoje 25th Ave., Brooklyn 

(West End Coney Island).

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

GARDNER, MASS.
Rengiamas piknikas ir naujos sve

tainės atidarymas, Lietuvių Outing 
Parke, šeštadienį ir sekmadienį, bir
želio 22 ir 23. Pradžia 2 vai. po pie
tų ir tęsis iki vėlumos. Šokiai bus 
subatoj ir nedėlioj. Bus didelė pro
grama nedėlioj: dainuos Lyros Cho
ras, bus ristynės ir plaukimo lenkty
nės.

Kviečiam visus lietuvius iš visur 
atsilankyti ir pamatyti mūsų parką 
ir naują svetainę; parkas randasi 
prie gražaus ežero, kur galima mau
dytis. Vieta randasi prie pat “state” 
kelio, W. Broadway apie mylia iš 
Gardner.

Kviečia visus Komisija.
(145-146)

PITTSBURGH, PA.
Milžiniškas penkių draugijų išva

žiavimas įvyks 23 d. birželio, 12 vai. 
dieną, ant Metzer farmos. Bus graži 
programa, kurią išpildys L.D.S. jau
nuolių grupė iš N. S. Pittsburgh. 
Bus ir keletas gerų kalbėtojų, apart 
to bus skanių valgių, gėrimų ir gera 
orkestrą šokiams. Pelnas bus skiria
mas padengimui delegatų lėšų į Cle- 
velandą ir T.D.A. fondan. Įžanga la
bai pigi. Tad kviečiam visus lietu
vius darbininkus ir biznierius skait
lingai dalyvauti ir paremti šį svar
bų išvažiavimą.

Kviečia Komitetas.
(145-146)

HARRISON, N. J.

Harrison ir Kearny Draugų 
Atydai!

ALDLD 136 kp. organizuoja busą 
važiuoti j “Laisvės” pikniką, kuris 
įvyks 7 d. liepos, Ulmer Park. Tai 
kurie norite važiuot malonėkite užsi
registruoti pas komisijos narius, P. 
Marsoną arba pas J. Marcinkevičių, 
arba pas bile kurį A.L.D.L.D. 136 kp. 
narį. Kelionė abi puses kainuos tik 
75 centai.

Kurie nariai turite pasiėmę laimė
jimo knygelių sugrąžinkite J. Mar
cinkevičiui pirma pikniko, nes nebus 
susirinkimo pirma pikniko. Piknikas 
įvyks 23 d. birželio, Kulikausko darže, 
Nutley, N. J. Taipgi kviečiame vi
sus dalyvauti šiame piknike, atsives
kite ir savo draugus.

Komisija.
(144-145)



rtadienis, Bir. 20, 1935 :laisvė • Penktas Puslapis

Raudonarmiečio Pergyvenimai
-(Atsiminimai iš kcū'o su Lenkija 1920 m.) ANDRIUS LEKUVIčIUS.

Paterson, N. J. PHILADELPHI JOS ŽINIOS
....... ............................... 1

SKAITYKIT IR PLATIN’ 
KIT “LAISVĘ”

(Tąsa) t
Lenkų kareiviai siūle parduoti mūsų 

.drabužius, kuriais mes buvom apsirengę. 
Viršutinius marškinius, kelines, milines 
skraistes. Vienas valstietis apžiūrėjo vi
sų belaisvių drabužius, kurie jam patiko, 
tuos ėmė derėtis. Kada susiderėjo ka
reiviai paėmė pinigus, liepė nusivilkti, 
kam kelines, kam viršutinius marškinius. 
Nuvilko beveik visus. Mano marškinius 
ižįbrokijo, kad krauju sutepti, o kelines 
paėmė. Vėliaus mums paaiškėjo, kuriems 
iš kareivių neteko nei pinigų, nei laikro
džių, tas pasinaudojo pardavęs belaisvių 
drabužius. Visgi kelias markes gavo.

Mus nuvarė Plonsko miestelio linkui. 
Ten stovėjo 16 raitelių Poznaniaus pul- 
kb štabas. Ten mes radom dar 90 pėsti
ninkų raudonarmiečių, anksčiau nuvary
tų.

Prasidėjo tardymas. Iššaukinėjo po 
vieną žmogų. Klausė pavardę, užimamą 
vietą Raudonojoj Armijoj, tarnystę caro 
armijoj—laipsnius. Po tardymo išėjusius 
dar laukianti savo eilės, teiravosi ko
kius klausimus užduoda ir tt. Mes, bū
dami su draugu vienos dalies, bijojom, 
kad mūsų nepažintų nerusais esant. Aš 
lietuvis, o mano draugas latvis. Stengė
mės kuo mažiausiai kalbėti. Tardytojas 
klausinėjo rusiškai, kaip daugumoj len
kai—neteisingai. Mes pasivadinom rusais 
ir viskas rodėsi jau buvo gerai. Po tardy
mo mus paėmė lauko žandarmerija. Žan
darmerijos kapralas suskaitė mus ir 
įsakė uždaryti daržinėn, kuri buvo pu
siau šieno prikimšta.

Paskiausiai tardė batalijom) komandie- 
rių ir medicinos seserį, patekusią nelais
vėn iš vienos batarėjos. Laike tardymo 
komandierių smarkiai primušė, ištardy
tas ėjo į visas puses svyruodamas. Ko
mandierių ir seserį į daržinę įvedus, mes 
visi sužiurom. Vienas žandaro šauksmas 
aiškino, kad mes turim patys saugoti, 
kad nepabėgtų komandierius; o jei jis 
pabėgs, tai visus sušaudysią iki vienam. 
Vienas iš belaisvių suriko: “Patys sau
gokit, mes jau daugiau nieko nesaugo- 
sfin.” Daugelis balsų atsiliepė—nieks ne
saugos ir atstokit nuo mūsų. Žandarai 
įniršo, nekuriuos apdaužė šautuvų drūt
galiais, grinai lenkiškai koliodamiesi 
“psia krev” “kurvi sin.” Po to neršto 
uždarė daržinės duris. Mes sulipom ant 
šieno, kas gulėjo, kas sėdėjo, skundėsi 
sgvo skausmais. Kuriems buvo žandai su
tinę, galvo pramuštos, dejavo, lyg norė
dami skriaudas kam tai papasakot, bet 
nebuvo kam užtart, nes visi buvo nuken
tėję. Staiga išgirdom žmogaus riksmą. 
Iš sykio rėkė iš visų jėgų, girdėjosi kaip 
muša. Per daržinės plyšius matėm: vi
dutinio amžiaus civiliais drabužiais vy
riškis. Žandarai rėkavo keikdami:

—Papuolei, prakeiktas žyde—sakyk— 
komunistas?

Girdėjosi, kaip lazdomis mušė. Riks
mas vis silpniau girdėjosi, o vėliaus tik 
cypimas ir dejavimas. Mes pamatėm, 
kaip* vilkte vilko žmogų, apatiniuose 
marškiniuose, eiti jis jau nebegalėjo. 
Vienas belaisvis, žiūrėdamas per sienos 
plyšį sako:

—Žiūrėkit, žandarai per tvorą žmogų 
kelia.

Visi susidomavę žiūrėjom per visus 
plyšius ir matėm, kaip vilko tą nukan

kintą žmogų. Vėliaus jį žandarai nušovė. 
Greitu laiku mus visus iš daržines iššau
kė ir sustatė į dvi eiles. Žandarų vach
mistras apėjo, visiem į akis pažiūrėjęs, 
užklausė, ar yra jūsų tarpe komunistai? 
Niekas neatsiliepė, būk tai nieko nesu
prato. Tada pašaukė rusiškai kalbantį, 
kad paaiškintų apie ką jis klausia. Dau
gelis balsų atsakė, kad tokių nėra. Vach
mistras sukeikė, nenorit sakyt? Aš jus 
priversiu pasakyti! Vachmistras įniršęs 
suriko—kaip šunis sušaudysiu visus ant 
vietos! Staiga ką tai pasakė vachmistras 
kitam žandarui. Tas nuėjo pašaukti dau
giau jų. Atėjo apie 20 žandarų, persis
kyrė į dvi eiles, o mus per vidurį pralei
do, visus mušė šautuvų drūtgaliais (buo
žėmis).

Kiekvienas gavo nemažiau 10-15 smū
gių per kuprą, per galvą, žodžiu, kur kam 
pataikė. Vienas pradėjo ką tai kalbėti, 
tam kaip trenkė į dantis ir išmušė du 
priešakinius dantis. Vargšas paplūdo 
kraujais. Visi dejavo, skundėsi, už ką? 
Medicinos sesuo kreipėsi pas žandarus, 
kad duotų vaistų ir leistų perrišti sužeis
tiems žaizdas. Vienas žandaras užsimo
jo šautuvu ant jos, bet tik pastūmėjo ją 
į šalį. Išėjo pulko gydytojas, klausė, kur 
sužeisti, fronte? Atsakė vienas iš belais
vių, rodydamas pirštu į dantis, kuriuos 
tik išmušė. Pašaukė mūsų seserį, kad ji 
perrištų sužeistiems žaizdas. Sesuo nuėjo 
pas sanitarus, atnešė vatos, raiščių ir 
pradėjo raišioti savo draugams žaizdas, 
kuriems pramuštos galvos, tai perrišo 
lenkų sanitaras. Vachmistrui prasišali
nus, sanitaras tarė:—Jie, šitie žandarai, 
žvėrys, tik tuom ir užsiima, žmonių kan
kinimu. Jų tokia specialybė. Išėjo štabo 
viršininkas ir įsakė, kad belaisvius iš čia 
varyti pas štabo komendantą. Sanitaras, 
mus apleisdamas, sakė:

—Reiškia, bolševikai ateina, kad vaka
re belaisvius liepia varyti.

Už pusvalandžio mus išrikiavo ir varė 
plentu į Modliną. Belaisvių buvo 94 žmo
nės ir astuoni lenkų žandarmerijos paly
dovai, raiti. Varė mus skubėdami, kad 
greičiau eitumėm, nes naktis užeis, tam
su bus eiti. Dauguma belaisvių basi ir 
vienmarškiniai žygiavo. Apsivilkę buvo 
tik tie, kurių drabužiai, bei apsiavai bu
vo suplyšę, arba labai sunešioti, sutepti.

Ėjome visą naktį. Vieną sykį buvom 
apsistoję dviems valandoms.

Pradėjus švisti mus vėl varė toliau. Va
rė dešiniuoju Vislos upės pakrančių. Pri
siartinus prie Novogeorgijevsko tvirto
vės fortų, matėm, kaip Raudonosios Ar
mijos artilerijos šoviniai plyšo ties for
tais. Perėjus tiltu per Vislą—patekom į 
Modliną—Novogeorgijevską. Iš kur, mes 
nepastebėjom, 10-15 lenkų kareivių pri
bėgo prie mūsų, pradėjo mus mušti šau
tuvų drūtgaliais. Kraštiniams daug teko. 
Pakilo riksmas, šauksmas! Už ką, ir ko
dėl mus muša? Daugelis bėgiojo po vi
durį, norėdami pasislėpti viens už kito. 
Kareiviai juokėsi, kvatojosi, kad visur 
bolševikus muša, niekur .jų nemėgsta. 
Praeidami civiliai žmonės pradėjo rink
tis, žiūrėdami, kas čia atsitiko?

(Tąsa bus)

“Laisves” Jubilėjaus Fondas

Iš ALDLD 84 kuopos susi
rinkimo, kuris įvyko birželio 
19 d. Reikia pasakyti, kad 
susirinkimas buvo gyvas, buvo 
įvairių komisijų raportai. Buvo 
raportas streiko komiteto prieš 
brangų pragyvenimą. Pasiro
dė, kad du streikieriai buvo 
areštuoti laike pikietavimo. 
Tad kuopa darinko dar vieną 
narį, kad ją atstovautų Cent
ro Komitete, kad praplėtus 
streiką.

Central Labor Unija, Pas
saic County, laikė susirinki
mą ir nutarė remti šį streiką 
prieš mėsos augštas kainas.

Taipgi Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 84 kuopa ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 123 
kuopa nutarė siųsti delegatą į 
Visuotina Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą, ku
ris įvyks Clevelande. Tai yra 
svarbus ir geras tarimas.

Iš kitos komisijos raporto 
pasirodė, kad jau paimtas bu- 
sas važiavimui į “Laisvės” pik
niką Brooklynan, kuris įvyks 
liepos 7 d. Ulmer Parke. Jau 
pradėta mobilizuoti važiuoto
jus. Greitai registruokitės. 
Kelionė į abi pusi tik $1.15 
ypatai. Registruokitės pas 
šiuos komisijos narius: V. Bąs- 
tis, S. Sadauskas, S. Vilkas ir 
M. Padrezas. Yra paimtas 
geriausias busas, koks tik Pa- 
tersone yra. Tik nepamirš
kite, kurie norėsite važiuoti, 
tuojaus užsiregistruokite. Pa
siimkite ir “bathing suits”, nes 
galėsite mariose pasimaudyti, 
kadangi jos visai netoli nuo 
Ulmer Park.

O gal svarbiausias kuopos 
tarimas bus, tai kad įsteigti 
fondą paminėjimui dienraščio 
“Laisvės” 25 metų jubilėjaus. 
Tas specialis fondas bus su
keltas per ištisus metus. Ka
da “Laisvės” jubilėjaus pami
nėjimas įvyks, tai visas fon
das bus pasiųstas kaipo pa
sveikinimas komunistinio dien
raščio nuo Patersono darbinin
kiškos visuomenės. “Laisvė” 
yra vienas iš svarbiausių lie
tuvių darbininkų gynėjų strei
kuose ir kitose kovose su įvai
riais priešais. Drg. Gilius iš 
Passaic pareiškė, kad jisai pa
siryžęs vienas aukoti tan fon
dai! penkinę. Taipgi ir kiti 
draugai sutinka nuo draugo 
Giliaus neatsilikti, šiame susi
rinkime draugai sumetė “Lai
svės” Jubilėjaus Fondan $2.50. 
Graži pradžia. Taipgi bus at
sišaukta į visus “Laisvės” skai
tytojus, kad prisidėtų prie šio 
Fondo, kad “Laisvė” pasiliktų 
lietuvių darbininkų revoliuci
ne žvaigžde ant visados.

Ką sakote, draugai ir drau
gės kitų kolonijų? Pradėkite 
tą svarbų darbą. Kožna A.L. 
D.L.D. kuopa turėtų įsteigti 
tokį “Laisvės” Jubilėjaus Fon
dą ir pasitikt “Laisvės” 25 
metų sukaktuves su nemažiau 
kaip $25.

Tad mes, ALDLD. 84 kuo
pa, Paterson, N. J., raginame 
kitas kuopas stoti į darbą, 
kad pravedus “Laisvės” jubi- 
lėjų sėkmingai.

Naktinis Pirmas Piknikas 
Birželio (June) 22.

Pirmu kartu Phila. bus nak
tinis piknikas birželio 22 die
ną Vytauto Parke, prasidės 
kaip 12 valandą dieną ir tęsis 
iki pirmai valandai nakties. 
Pikniką rengia Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugija 149-ta kuopa. Tiks
las pikniko yra, kad sukelti 
daugiau pinigų pasiuntimui 
delegatų į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Visuotiną Suvažia- 
vima, kuris bus Clevelande, 
Ohio.

Darbas labai svarbus ir bū
tinas. Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas sutiksite, kad šiuo 
momentu reikia kuo daugiau
sia kovoti prieš karą ir fašiz
mą. O Clevelarido suvažiavi
mas kaip tik ir bus tam, kad 
suvienijus daugiau visas lietu
vių organizacijas ir draugijas 
kovai prieš karą ir fašizmą. 
Taipgi tam, kad pagelbėti lie
tuves darbininkams iškovoti 
bent kiek laisvės organizuotis 
ii kovoti prieš badą ir skur
dą, ir kruvinąjį fašizmą. Todėl 
mes kviečiame visus “Laisvės” 
skaitytojus ir rėmėjus daly
vauti kuo skaitlingiausia minė
tam piknike, ir kitus kvieskite, 
kad dalyvautų. Taipgi kviečia
me ir kitas kolonijas dalyvauti 
šiame piknike, kaip tai, Tren
ton, Burlington, Riverside, 
Dieler, Camden ir Chester. Da
lyvaudami paremsite kovą 
prieš karą ir fašizmą.

Komitetas.

Birželio 3 d., įvyko ALDLD 
10 kp. reguliaris susirinkimas’, 
ant kurio svarstyta daug pa
liečiančių reikalų. Tarp kitko 
nutarta rengti didelis piknikas 
23 d. birželio Laurel Springs. 
Šiam piknike pildys progra
mą ir rusų organizacijų dailės 
dalyviai.

Svarstyta ir šaukiamo Lie-
tuvių Kongreso Clevelande rei
kalas. Išrinkta 4 delegatai į 
lietuvių miesto šaukiamą kon
ferenciją, iš kurios bus išrink
ta delegatai į kongresą. Buvo 
įnešta parinkti aukų delega
tams. Aukojo sekančiai: Ni- 
čienė $1.00; Rainys, Smitas, 
Buinauskas, Relenas po 50c.; 
Scotch Zakarevičius, Juknienė 
po 25c.; Bulauka, Masionis po 
10c.; Baranauskienė 5c. Viso 
suaukauta $4.00.

Rausvietis.

SHENANDOAH

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parčrn, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy AYenue) 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

MINERSVILLE^

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Visų Darbin. Organizacijų Priešfašistinis Komit.

Nedėlioję, 23 d. Birželio (June), 1935
WHITE CITY PARKE

• (tarpe Pottsville ir Tamaqua)

Amerikos Darbo Federacijos Pildomoji Taryba svarsto NRA panaikinimą ir daro naujus planus 
pasiūlyti Rooseveltui. Veikiausiai sutikime su šiais ponais dabar kepama “nauja” N. R. A.

Taipgi pranešame kitom ko
lonijom, kad ALDLD. 84 kuo
pa rengia pikniką rugpjūčio 4 
d., 1935 m. Village Barn, N. 
Haledon, N. J. Bus gera orkes
trą, kuri grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Įžanga 
25c. Bus įvairių valgių ir gė
rimų. Dalyvaukite ir parem
kite mūsų kuopą.

Vabalas.

Nuo Red. Mes sveikiname šį 
ALDLD. 84 kuopos žygį del 
paminėjimo “Laisvės” 25 Me
tų Jubilėjaus. Ištikrųjų, kiek
viena ALDLD. kuopa turėtų 
pasekti šitą gražų patersonie- 
čių pavyzdį ir tuojaus įsteig
ti panašų fonduką. Laukisme 
iš kitų kuopų atsiliepimo.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parese ir kitokiose 
parengimuose

2Dviejų Svaru Dčžč7n
6 Skirtingy Rūšių ■ U C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestj. Galite mokėti pašto 

stampomis.
Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisves” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba 

Apie šeimyninį ir 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS, 
111-40—128th St.,

Šb. Ozone Park, N. Y.

A. Bimba

Pradžia 10 Vai. Ryto.

Bus programa, kurią iš
pildys Shenandoah Lyros 
Choras, ir M a i n i e r i ų 
Kvartetas. Draugas A. 
Bimba kalbės lietuviškai, 
o Paul Reid kalbės ang
liškai.

Šokiams nuo 1:30 iki 
5:30 grieš Zeikų orkestrą. 
Nuo 8:00 iki 12 nakties 
grieš Jack Rolelis 8 ka- 
valkų orkestrą.
Programa prasidės 5:30 

vai. vakare.

Jžanga j abejus šokius yra 
35 centai ir 25 centai. Pelnas 
nuo šio išvažiavimo skiriamas 

pasiuntimui delegatų į 
Clevelandą

Išvažiavimo vieta yra gražiausias parkas, yra gražus 
vanduo ir galima maudytis, jeigu ir lytų tą dieną nebijo
kite, nes yra daug didelių pastogių parke ir galėsite tęsti 
pikniką po jomis, nbrs ir lietus lija.

širdingai užkviečia RENGIMO KOMITETAS.

r**—į—
JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Fnsta-
Prašome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuvių Auglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios

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

arba užeikite pasikalbėti j ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Streikas Prieš Mėsos 

Brangumą
šešių metų ekonominio 

zio slėgimas iškėlė tokius j 
kius gyvenime, kurie nebuvo 
galimi keli metai atgal.

Pereitą šeštadienį susitikau 
pažįstamą darbininką, su ku
riuo dirbova vienoj dirbtuvėj. 
Tas darbininkas buvo bažnyti
nis ir dabar tebėra. Bet į gy
venimą jis šiandien žiūri skir
tingomis akimis, mato ką tai 
keičiantis. Partiją ir jos na
rius nekentė, o šiandieną tas 
darbininkas yra simpatikas 
Komunistų Partijai.

Kalbėjova apie streiką prieš 
mėsos brangumą. Jis štai ką 
sako: “Čia, Amerikoj, kas ką 
gero daro darbininkų klasei, 
tai turčiai juos tuojau apšau
kia komunistais, kaltina komu
nistus. Kitus komunistų nu
veiktus darbus aš dar gerai 
nežinau, tad negaliu įvertinti. 
Bet vadovavimą streiko prieš 
mėsos brangumą aš pilnai už
giriu. Gerai daro. Aš ir pats 
ir mano šeimyna, dvi dukterys 
ir trys sūnūs, dalyvaujam 
streike.

kri- 
įvy-

pirmadienį, kuomet jie pikie- 
tavo Times Square teatrą ant 
42nd St. Jų teismas įvyks ket
virtadienio rytą, 54th St. Ma
gistrates Court, New Yorke.

Apie šimtas pikietų areštuo
ta bėgiu paskutinių dviejų 
savaičių, tačiau unijos nariai 
sako, kad tas nesulaikys jų 
nuo pravedimo kampanijos už 
įtraukimą teatrų darbininkų į 
uniją ir padarymo kiekvieno 
teatro unijiniu.

Trys Vaikai Apkaltinti 1-mo 
Laipsnio žmogžudystėje
Pereitą pirmadienį Jamaica 

teismabutyje prieš teisėją Tho-

Pasikalbėjimas su tuo parapi- 
jonu darbininku, turėtų išmuš
ti mintį, esančią pas daugelį 
mūsų draugų, būk katalikus 
darbininkus negalima įtraukti 
į veikimą už savo reikalus. 
Girdėsi išsireiškimų : Mes per
nai kvietėme bažnytinę drau
gystę čia ir čia, nedalyvavo. 
Dar kitas pritars, kad juos ku
nigas už nosies vedžioja. O tą 
ne visur ir ne visuomet kuni
gas gali padaryti. Pavyzdžiui, 
kaip gali kunigas įkalbėti ne- 
kovoti-nestreikuoti prieš mėsos 
brangumą, kuomet tas paliečia 
kiekvieną parapijoną, laisva
manį, bolševiką. Tai ekonomi
nis gyvenimo klausimas.

Tokiu būdu, susipažinkime 
su parapijonais darbininkais. 
Paduokime viens kitam ranką 
ir pasisakykim: Drauge darbi
ninke! Tavo ir mano įsitikini
mai neturi būti kliūtis mud
viem dalyvauti klasių kovos 
lauke, nes ten vienodi mūsų 
uždaviniai, pragyvenimo reik
menys vienodos. Tai kas dar
bo žmones turi skirti į grupe
les?

Vasaros metu mes galime 
daug susitikti parapijonų dar
bininkų miškuose ir parkuose- 
daržuose. Su jais galima pa
sidalinti mintimis augščiau su
minėtais klausimais ir įduoti 
darbininkiškos literatūros, tik 
dirbkime.

Brooklynietis.

žinoma šokius lankančiai pub
likai Wm. Norris orkestrą. 
Dainuos Aido Choras. Mažos 
mergaitės padeklamuos. Kai 
kurie iš delegatų ką nors pa
sakys. Išleistuvėse dalyvaus 
ir pasirodys prieš publiką visi 
Brooklyno delegatai. Išleistu
vėse taipgi bus delegatai iš 
Waterbury, Hartford, Bridge
port ir kitur. Visi brookl.y- 
niečiai kviečiami tuojau Įsigy
ti tikietus ir dalyvauti išleistu
vėse.

Vis. Suv. Brooklyno Komit.

Brooklyn, N. Y.

O

Nauji Tyrinėjimai i

O

REIKALAVIMAI O

Tel. Stagg 2-299ALicense L-1370

ir

Telephone, EVergreen 8-9770

Rep. <♦>J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

PABANDYKITE!

“Laisvės” Name 
MARčIUKAI

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.

Bus užkandžių, 
ir gėrimų. Įžanga 15 
Visas parengimo pel- 
K. P. 6-tai Sekcijai.

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

[IIBIIIBIIIBIHSIIiaHIBIIIOIIIBIIIBIIIQHIBIIIBmBIIIGIIIBIIIBIIIBIIiaill3HtOHta»IBmGHIGIIIO

3
3 
s
3
3
3
3 
ū
3

2
3

2 
2
2
2
2
2
2 
2
3

2 
3

REIKALINGA
Reikalinga jauna mergina prie 

lengvo namų darbo. Yra du kūdi- - - 2 - - • - - - -) 
metų senumo. Reikalinga rekomen
dacijos. Mergina turi čia miegoti, 
mokestis $15 Į mėnesį iš pradžios. 
Kreipkitės sekamai:

411 Avė. F.
Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Stiliumi

417 Lorimer Street
SAVININKAI

Reikalinga mergina prie bendro 
namų darbo. Ant vietos miegot. Už-

kitės šiuo antrašu:
Mrs. G. Cohen

4212—18th Avė.
Brooklyn, N. Y.

(144-146)

Rūpinasi Užtikrini Sau Vietą 
“Laisvės” Metiniam Piknike

Ne vien tik Brooklyne “Lai
svės” metinio pikniko tikietai 
eina desėtkais (kaip “hot 
cakes”), bet iš kitur taipgi už
sisakymai plaukia. O juk bu
vo ne skūpiai pasiųsta ypatin
gai toms kolonijoms, iš kurių 
tikimasi busais ir šiaip įvai
riais būdais atvažiuosiarit. Ma
tomai, daugiau ruošiasi va
žiuoti, negu pasiųsta tikietų. 
Užsakymai ateina ne tik pa
prastais laiškais, .bet ir “Spe
cial Delivery”, štai vienas to
kių skubių laiškų:

“Įdędu 80 centų. Atsiųskite

Knauth Planai Atėmimui 
Pašalpų

Šalpos caras Knauth yra 
pasiryžęs tūkstančiams bedar
bių atimti pašalpą. Jisai kal
bėdamas Piliečių Unijai, Town 
Hall, pasakė:

“Tai mūsų dalykas matyti, 
kad tie, kuriem bus pasiūlyta 
tinkamas darbas būtų praša
linti nuo šalpos listo. Ir mes tą 
darome.”

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

A.L.D.L.D. 23-čios kuopos susirin
kimas įvyks 21 d. birželio, 7 vai. va
kare, 410 W. 33rd St. Apt. 4. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rim daug svarbių reikalų apsvarstyti, 
taipgi atsiimkite ir knygas.

Valdyba.
(145-146)

„ _ , , ■ \ x i.- man. iš anksto parduodamų ti-mas F. Doyle buvo pastatyti ... .. . . .
3 vaikai: du broliu, Frank ir 
Julius Damato, 13 ir 11 metų 
ir Libson Lawrence, 13 metų. 
Jie kaltinami ir prisipažino 
pereitą šeštadienį užmušę Wil
liam Walsh, 36 m., prie 94th 
Avenue ir 150th St., Jamaica. 
Tą atlikę jie revolveriu, pa
vogtu nuo policisto Louis 
Churchvale.

Sulyg esamų įstatymų jiems 
gręsia elektros kėdė. Norint 
nuo to juos išgelbėti, vaikai 
turi būti pripažinti nekaltais, 
nes specialio įstatymo vaikams 
žudeikoms nesą, kadangi ne
buvę numatyta, jog vaikai 
galėtų tokią piktadarybę pa
pildyti.

Damato tėvas bedarbis gy
vena 144-04 South St., Jamai
ca. Jis negalėjo teisme daly
vauti del reumatizmu skauda
mos kojos. Pas jį randasi kiti 
trys vaikai. Nuėjus pas jį 
stubon rasta besitriusianti jo 
12 metų duktė Josephine, ku
ri nepaprastoj švaroj užlaiko 
menkus, biednai įrengtu^, be 
motinos esančius namus. ,

Libson tėvas Edward Law
rence, 105-04 Liverpool St., 
Jamaica, yra negrų bažnyčios 
kunigas. Pas jį trylika vaikų. 
Jis su žmona buvo teismabu
tyje ir išklausė vaikų apkalti
nimą žmogžudystėje.

Vaikai norėjo apiplėšti Wal- 
shą. Biednystė, troškimas pi
nigų pageidaujamiems daly
kams, nebuvimas priežiūros 
vaikus pastūmė į tą apgailėti
ną padėtį. Iki teismo vaikai 
pasiųsti vaikų prieglaudon, 
vieton kalėjimo.

Biednųjų vaikus laukia bai
sus likimas, jei ne mirtis nuo 
alkio ir ligų, tai paskendimas 
kriminalybių baloje, kuria 
pramirkus visa ši išnaudojimo 
sistema. Štai delko reikia ko
voti, ir smarkiai kovoti už pa
šalpą ir socialę apdraudą be
darbiams, taipgi prieš augštas 
maisto kainas, kurios suryja 
paskutinį biednųjų centą ir vis

kietų “Laisvės” piknikui, kuris 
įvyks 7 liepos.- Malonėkite at
siųsti kaip greit galima.
“Jūsų, Anastasia Rihteraitis.”

Rimtas apsisvarstymas. Ka
dangi vis vien manoma daly
vauti, tad kur kas geriau nusi
pirkti tikietus tuojau. Prie iš 
anksto perkamų tikietų yra 
duodamos 4 dovanos pinigais: 
$5, $3, $2, $1. Perkantieji 
įžangos tikietus prie vartų do
vanų laimėjime negalės daly
vauti. Tikietų kaina 40 centų.

Kolonijos Rengiasi Busais

Rengiasi žmonės dalyvauti 
iš arti ir toli, bet mūsų kai- 
miningos kolonijos už vis 
smarkiau mobilizuojasi. New 
arkiečiai jau pasisamdė 4 bu- 
sus. Harrison ir Kearny taip
gi siunčia busą. Bayonne taip 
pat. Kitos kolonijos irgi žada 
nepasiduoti, neužsileisti pir
mosioms. Iš viso ko atrodo, 
kad bus gražaus svietelio ir 
smagus pažmbnys visiems už
tikrintas.

Piknikas įvyks 7 liepos. Pra
sidės 10-tą valandą ryto ir tę
sis iki pusiaunakčio.- Vieta: 
Ulmer Park Music Hali, gale 
25th Ave., Brooklyne, netoli 
Coney Island.

Šaukia Socialistus Bendrai 
Veikti

Teis Dešimt Teatro Pikietų
Dešimtis Motion Picture

Operators’ Unijos Lokalo 306 vien palieka juos alkanais.
narių tapo areštuoti pereitą1 Biedniokas

širdingai kviečia visus RENGIMO KOMISIJA.

KELRODIS: Iš Brooklyn© ir Maspetho, 14th Street Subway, 
Metropolitan elevatorių ir tais karais, kurie nuveža į Ridgewoodą, 
reikia išlipti ant Wyckoff ir Myrtle Ave., mainytis ant Richmond 
Hill karo, važiuoti iki 69th Place. Parkas randasi pusė bloko po 
dešinei.

29-tas METINIS PIKNIKAS 2<)-tas

PIKNIKAS
RENGIA DR. MARTIN LIUTERIO DRAUGYSTĖ

Nedėlio j, 23 d. Birželio (June) 
HOFFMAN PARKE

69th Place & Cooper Ave. Glendale, L. L, N. Y.

Pradžia 2 valandą po pietų
ŠOKIAMS GRIEŠ PROF. P. RICH ORKESTRĄ

Įžanga iš kalno 40c. Įžanga prie durų 50c.

Parke yra “bowling alley”, tai kas norės gales boles rišt.
Randasi didelė pastogė, kur yra stalų, ir jeigu užeitų 
lietus, gali daug žmonių sutilpti po juo. Turėsim ska

nių užkandžių, gėrimų ir gera orkestrą; visi galės 
linksmai laiką praleisti.

Ši sistema, kuri perves be
darbius nuo šalpos listo į men
kai apmokamus šalpos dar
bus, esanti ruošiama šalpos 
biuro komisionieriaus bendrai 
su Valstijos Darbo Departmen
ts Visi bedarbiai > būsią sus
kirstyti sulyg amatų. Prasidės ; Mokestis $15 ar $20 į mėnesį? Kraip-
nauji “tyrinėjimai” ir kaman
tinėjimai bedarbių. Įgrąsinti 
bado ir tyrinėtojų bedarbiai 
bus verčiami imti tuos vergų 
darbus.

Visi bedarbiai turėsią užsi
registruoti valstijinėj samdymo 
agentūroj. Niekam nebus duo-|kiai: vienas 6 metų senumo, kitas 2 
dama šalpa, kas neturės tokios 
registracijos liūdymo.

Tuomi ponas Knauth remia 
Roosevelto valdžios vajų pa
versti šalį didžiausia “svetša- 
pe” (prakaitaune) pasaulyje, 
taipgi skebų agentūra, kur bo
sai galės pasirinkti visokių 
darbininkų, kada tik matys 
reikalą išvaryti sau nepatinka
mus geriau apmokamus darbi
ninkus, o pasiimti iš šalpos biu
ro už vergiškas algas.

Nors socialistų viršininkai 
draudžia nariams bendrauti su 
revoliuciniais darbininkais, ta
čiau eiliniai nariai bendrame 
darbe, bendrose sąlygose bu- 
davoja pamatą vienybei. Taip 
pereitą penktadienį prie šalpos 
biuro, 43 Bleeker St., New 
Yorke, tapo suareštuotas Hen
ry Rourke, narys Bedarbių 
Unijos, kuri yra socialistų kon
troliuojama organizacija, ir 
David Jenkins, Veiklos Komi
teto narys. Jų kvotimas buvo 
antradienį, o teismas bus bir
želio 29.

Atidėjus bylą, visų dalyva
vusių teismabutyje organizaci
jų nariai susirinko ir priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią Be- 

- darbių Uniją oficialiai stoti į 
bendrą darbą, kadangi Veik
los Komitetas ir Bedarbių Uni
ja su kitomis vietos organiza
cijomis vis vien .veda bendrą 
kovą už padidinimą pašalpos

j Smagus Vakaras 
Williamsburge

Komunistų, Partijos 2-ra
21-ma kuopelės rengia smagų 
vakąrą ateinantį šeštadienį, 22 
birželio, 8 vai. vakaro, IWO 
mokyklos svetainėj, 361 So. 
4th St. Bus šokiai ir smagi or
kestrą. Programos pildyme 
dalyvaus ir Charlie Kwarren 
“Laisvės” angliško skyriaus re
daktorius, su savo didžiąja ar
monika. Tikimasi ir daugiau 
lietuvių ir kitų tautų meninin
kų dalyvausiant programos 
pildyme, 
valgių 
centų, 
nas eis

Bendras East New Yorko 
Kuopų Išvažiavimas

Šį sekmadienį, birželio 23 
d., Forest Parke įvyks bendras 
išvažiavimas, kurį rengia A.L. 
D.L.D., 185-ta ir L.D.S. 13-ta 
kuopos.

Užkandžiams turėsime ska
niausių naminių dešrukių ir ki
tų skanumynų; todėl galite at
važiuoti anksti, maisto bus už- Į 
tektinai visiems.

Pasitikime, jog draugai ir 
draugės parems šias kuopas, 
skaitlingai atsilankydami į šį 
išvažiavimą. *• > •

Kviečia Komisija.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

Atsidaro Darbininkų Mokyk 
los Vasariniai Kursai

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuria turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
Mariom St., kamp. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

512

Tik Už Savaitės Išleistuvės
Didžiosios Visuotino Suva

žiavimo delegatų išleistuvės 
Įvyks ketvirtadienį, 27 birže
lio, “Laisvės” svetainėj, kam
pas Lorimer ir Ten Eyck St., 
Brooklyne. Įžanga į šias išlei
stuves tik 10 centų ir prie 
žangos tikietų yra trys dova
nos: $5 pinigais, staltiesė ir 
ilunksna su paišeliu. Tačiau 
ų tikietų skaičius yra apribo
tas ir jei pritruks, pasivėlavu- 
■■ieji neturės progos laimėti do
vaną. Todėl įsigykite tikietus 
š anksto. , į

Išleistuvėse smagus laikas 
Užtikrintas jauniems ir suau-

sams vėliau pritrūksta vietos. Ngusiems. šokiams grieš, gerai j

New Yorko Darbininkų Mo 
kykla pradėjo registraciją va 
sariniams kursams. Sąraše yri 
sekami: Komunizmo Principai 
Politinė Ekonomija, Marksiz 
mas-Leninizmaš, Istorinis Ma 
terializmas, Marksistinis-Leni 
nistinis Literatūros Pažinimai 
ir Kalbėtojavimas. Pastariej 
kursai ypatingai pagelbės kai 

[bėtojams sekamuose rinkimuo 
se. i i1

Yra popietiniai kursai nega 
Imtiems lankyti vakarais. Rei 
kia tuojau užsiregistruoti, nei 
labiau populiariškiems kur-

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 $

1 PAUL GUSTAS I 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

8 Senai dirbąs graborystes pro- 8 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- c 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar S
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja g 

balsamavimu ir palaidojimu c
8 mirusių. g

t Veltui Chapel Šermenim | 
■gi Parsamdo automobilius Serme- g 
■5; nims, vestuvėms, krikštynoms g 
;S ir kitokioms parems g 
gf Saukite diena naktj :C
| 423 Metropolitan Avė. į

Brooklyn, N. Y. ;č

<♦>

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, Seredomls Ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Si.

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 9-6101

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.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

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.

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 oš, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų Ligos, 
Mėšlažarnės Li

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAMI LIKTUVUKAI




