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Valstijose 1914
26,277 bankai,
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Į “BULVIŲ RŪSIUS” 
HITLERIS KRAUNASI 
GINKLUS, AMUNICIJĄ
BERLYNAS. — Rytinė- 

! je Vokietijoje Hitlerio val- 
džia krauna didelį daugį 

jau tvirtai vėl stovi ant kojų, ginklų ir amunicijos į taria- 
Vokietija turi 65,000,000 gy
ventojų, o Francija 41,800.000. 
Vokietijos kiekis pasaulinėje 
gamyboje yra 9.7%, o Franci- 
jos—7.6%. Vokietija 1933 me
tais pasigamino 7,000,000 to
nų plieno, Francija—6,500,000 
tonų. 1933 metais Vokietijos 
dirbinių išvežimas į pasaulinę 
rinką siekė 90,000,000 dolerių 
vertės, o Francijos —$44,000,- 

,000. Vokietijos prekybinis lai
vynas turi 3.900,000 tonų įtal
pos, o Francijos—3,510,000 to
nų. Kaip matom, Vokietija 
yra pralenkus eilėje svarbių 
punktų Francija, ir fašistų vie
špatavimas Vokietijoj sudaro 
nemažą pavojų Franci j ai.

Vokietijos fašistai paskelbė 
ir pradėjo didelius karo ma
nevrus Rytų Prūsijoje, Klaipė
dos pašonėje. Tas yra ne prieš 
gerą. Tai yra ruošimasis karo 
žygiui į Klaipėdą.

Japonijoje, vien jos sostinė
je, Tokio mieste, 1934 metais 
buvo 2,612 saužudysčių, o To
kio provincijoje dar 2,551. 
Saužudystes papildė daugiau
siai jauni žmonės tarpe 20 ir 
30 metų amžiaus. Vargas ir 
skurdas jas gimdo.

Sovietų karo lėktuvui ore 
atsipalaidavo čiužė ir grūmojo 
pavojus nusileidžiant. Orlaivį 
valdė lakūnas Golaščuk, o 
mechaniku orlaivyje buvo 
Potapov. Potapov 500 metrų 
augštumoje išlipo iš orlaivio 
sėdynės ir pilvu atsigulęs ant 
orlaivio sparno, pataisė čiužę. 
Darbas užtruko visą valandą. 
Tuom kartu orlaivis skrajojo 
veik 2,000 pėdų augštumoje. 
Orlaivininkai sėkmingai nusi
leido. Vien šis įvykis parodo 
Sovietų Sąjungos orlaivininkų 
drąsą ir sugabumą.

Lenkijos imperialistai, ruoš
damiesi prie naujo karo, at
pirko nuo Čechoslovakijos Sko
da ginklų fabriką už 20,000,- 
000 zlotų. Skoda kompanija šį 
fabriką buvo išbudavojus Var- 
šavoje, kur gaminami Lenki
jai ginklai. Bet dabar jį Len- 
ja galės dar daugiau išplėsti.

Japonijoje 1914 metais bu
vo 2.155 bankai, o 1933 me
tais jau liko tik 531 bankas. 
Leninas mokino, kad krizini 
“milžiniškame maštabe plečia 
tendenciją prie koncentracijos 
ir monopolizacijos” bankų.

Pereitame kare Vokietija' 
buvo sumušta. Bet dabar

mus “bulvių rūsius”, kur 
niekad nebuvo nei vienos 
bulvės. Miškuose, paskir
tuose neva laukiniams žvė
rims ir gyvuliams gyventi 
ir veistis, įrengta dideli 
amunicijos sandėliai. Tuos 
miškus budriai saugoja ka
riška sargyba ir neleidžia į 
juos nei vieno pašalinio 
žmogaus. Visoj gi plačioj 
apygardoj įrengta daug ma
žų dirbtuvių, kur diena ir 
naktį dirbama ginklai ir 
•amunicija. Berlyne gi ža
dama atidaryti karo pabūk
lų fabriką, kur būtų samdo
ma 20,000 darbininkų.

Pasak pranešimo, tie gin
klai ir amunicija yra taiko
mi ir prieš Lietuvą.

"Laisvės” Dalininkų 
Suvažiavimo Rezoliu
cijos, Priimtos Bal. 7
“Laisvės” šėrininkų metinis suvažiavimas, š. m. balan

džio 7 d., Brooklyne, vienbalsiai priėmė sekančias rezo-

Vokietijos orlaivių ‘‘Jun
kers” firmos fabrikai kiekvie
ną dieną pagamina po 14 ka
ro orlaivių. Ten dirba 13,000 
darbininkų. Kiel mieste “Och- 
wald” firmos fabrike dirba 
apie 8,000 darbininkų ir kas
dien išleidžia po 1 karo orlaivį 
naikinimui priešo orlaivių ir 
po 1-ną bombininką. ‘‘Auto 
Union” firma gavo užsakymą 
nuo fašistų ant 1,000 karo or? 
laivių...“Allgemeine” firma pa
gamino naują bombininką— 
“W-33,” kuris įrengtas bom
bas svaidyti ir turi 2 kulkas- 
vaidžius ir 37 mm. kanuolę.

‘‘Pravda” cituoja fašistinį 
laikraštį “Deutschland Wir,” 
kuris sako, kad Vokietijos 
fabrikai labai greitai dirba, 
kad išpildžius Hitlerio orlaivių 
programą, kuri reikalauja Vo
kietijai 6,500 karo orlaivių.

Stumia Tolyn Visokią 
Bedarbiu Apdraudę
WASHINGTON. — Pre

zidento Roosevelto draugai 
senate ir kongreso atstovų 
rūme jam pataria, kad šie
met nesistengtų kongrese 
pervaryti “socialės apsau
gos” bilių, senatoriaus Wag- 
nerio įnešimą. Tuo įnešimu 
yra reikalaujama įvesti sa
votišką “apdraudą” bedar
biams ir nusenusiems darbi
ninkams.

Sulig to sumanymo, be
darbis tegalėtų gauti regu- 
liarės apašalpos po kokius 
$15 savaitei per kelioliką 
savaičių bėgyje ištisų me
tų; į bedarbių fondą turėtų 
mokėti dirbantieji po 1-2 
nuošimčius savo algų; ir pa
šalpą gautų tik nauji bedar
biai, bet ne dabartiniai be
darbiai. Be to, pagal Wag- 
nerio įnešimą, ne sykiu bū
tų įvedama apdrauda visai 
šaliai, o tik atskirose vals
tijose pagal jų seimų nuta- 

1 rimus.
Bet ir tą skurdžią, neti

kusią socialę andraudą Roo
sevelto patarėjai žada ati
dėti dar metams laiiko. Kas 
liečia tikros bedarbių ir dar
bininkų socialės apdraudos 
sumanymą H. Ę. 2827, tai 
jie stengiasi jį užsmaugti lė
šų komisijoj, kad visai ne
prileist kongresui jį svars
tyt. Darbininkų organiza
cijos turi siųst reikalavimus 
kongresmanams ir senato
riams iš savo vietų, kad H. 
R. 2827 būtų svarstomas ir 
priimtas.

1. Del Drg. Kapsuko Mirties
........   ....... *■ ■■- ---------------—r.t  * »»

“Laisvės” šėrininkų metinis suvažiavimas pareiškia sa
vo širdingą užuojautą Lietuvos Komunistų Partijai ir vi
sam darbininkiškam judėjimui, iš priežasties mirties mū
sų didžiojo vado ir mokytojo Draugo V. Kapsuko-Micke- 
vičiaus. Prisižadame padidinti mūsų tą veikimą, kurio 
švyturiu ir vedėju buvo Draugas Kapsukas.

2. Už Visuotiną Lietuvių Suvažiavimą
“Laisvės” šėrininkų suvažiavimas pilniausiai užgiria 

Amerikos Lietuvių Visuotiną Suvažiavimą, įvyksiantį 
Clevelande, Ohio, birželio 30-liepos 1 d. Mes stengsimės 
įtraukti j tą suvažiavimą kuo plačiausias mūsų darbinin
kijos minias.

3. Del “Laisvės” Politinės Linijos
“Laisvės” dalininkų suvažiavimas pilnai užgiria ben

drą “Laisvės” liniją ir jos nuolatinį žengimą pirmyn, jos 
gerėjimą kaip turinio, taip ir formos žvilgsniu. Suvažia
vimas džiaugsmingai pažymi nuolatinį Jaunuolių Sky
riaus tobulėjimą ir padrąsina mūsų jaunuolius toliau va
ryti tą didžiulį organizacinį darbą.

4. Už Lietuvos Politinių Kalinių Laisvę
Suvažiavimas pareiškia savo pasipiktinimą del žiau

raus Smetonos fašistinės valdžios apsiėjimo su Lietuvos 
politiniais kaliniais. • M^s griežtai reikalaujame žmoniš
kesnių sąlygų jiems kalėjimuose-ir pilno naliuosavimo 
Lietuvos politiniu kaliniu. Suvažiavimas taipgi pasisako 
už pilniausią rėmimą Priešfašistinio Komiteto vedamo 
varnus del medžiaginės paramos Lietuvos politiniams, ka
liniams. !•

5. Už Amerikos Politinių Kalinių Paliuosavimą ’
Suvažiavimas prisižada ir toliau solidi ringai veikti 

pilnam ir besąlyginiam Scottsboro jaunuolių, Tomo Moo
ney ir kitų politinių Amerikos kalinių paliuosavimui.

6. Del “Laisvės” 25 m. Sukaktuvių
Suvažiavimas ragina visus “L.” skaitytoius rengtis 

prie -išleidimo didelio jubilėjinio numerio 1936 metais, 
pažymint 25 metų “Laisvės” sukaktuves.

7. Už H. R. 2827 Socialės Apdraudos Bilių
Mes. “Laisvės” šėrininkai, savo metiniame suvažiavi

me. balandžio 7 d.. 1935 m., pilnai užgiriame patiektą H. 
R. 2827 bedarbių ir senuoliu socialės andraudos biliu. ka
dangi šis bilius vra vienintelis bilius. kuris nors dalinai 
aprūpintu bedarbiu ir nusenusiu darbiniųkų būkle. Tad 
mes, “Laisvės” dalininkai, ne tik jį užgiriame, bet ir ra
giname visas lietuvių organizaciias. be skirtumo pažval- 
gų.ir įsitikinimų, kovoti už H. R. 2827 bilių.

Siųskite nuo. organizacijų bei pavieniu reikalavimus 
savo valstijos kongrešimanams ir senatoriams Washing
tone, kad jie greičiau padarytų įstatymu minėtąjį bilių.

* J » . ž V •» ' •

8. Už Centro Biuro Atsišaukimą į ‘‘Opozicijos’^ Narius;
Mes, “Laisvės” bendrovės Šėrininkų. suvažiavimas,; pil

nai užgiriame Kom. Partijos Lietuvių Centro Biuro ap
sišauk ima į Lietuvių: Darbininku /Draugijos narius delei 
jų sugrįžimo atgal į revoliucinio judėjimo reples. Mes 
kviečiame visus sąžiningus revoliucinius, darbininkus iš 
“opozicijos” vėl susivienyti su mumis, no. Kbmūnistu Par
tijos iiH Komunistų Internacionalo vėliava, ir bendromis 
spėkomis kovoti prreš grumo*antį karo ir fašizmo pavo
jų už darbininkų klases pasiliuosavimą iš po kapitalizmo.

Mes raginame “Laisvės” redakciją ir toliau dėti visas 
pastangas, kad laimėjus kuo daugiausia Butkaus ir Prū- 
seikos suvedžiotų darbininkų atgal po komunizmo vė
liava.

ANGLIJA PAREMIA 
VOKIETIJA PRIEŠ 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
’ LONDON —United Press 

žinių agentūra praneša, jog 
Anglijos valdžia “nesitiki”, 
kad galima būtų palaikyti 
taiką per Rytų sutartį. O 
tai, kaip žinoma, yra tokia 
sutartis, kur Sovietų Są
junga pasiūlė dėtis su Pa-j 
baltijos kraštais, Lenkija ir 
Vokietija, kad bendrai ap
saugoti dabartinius tu ša
lių rubežius ir palaikyti tai- i 
ką toj' srity j.

Anglijos kapitalistų poli
tikai vis atviriau neigia to
kia sutartį, pataikaudami 
Hitleriui. Jie ir Tautų Ly-- 
go j nieko daugiau nedrysią 
prieš įvedimą Vokietijoj ver-’ 
stino kareiviavimo ir gink
lavimosi, kaip tik sutiksią į tiesa, gavo 59 
protestuoti; tai ir viskas.

Pranešama, kad Anglijos 
imperialistai sutinka, kad 
būtu leista išnauio apsigink
luoti ir Vengrijai, Bulgari
jai ir Austrijai.

Danzigo Balsavimuos 
Nepasisekė Naziams, 
Nepaisant Jų Teroro

sudarė sau 139,200 balsų, 
kurių daugelis buvo suklas- 
tuoti; bet nežiūrint viso 
hitlerininkų teroro, už ko-. 
munfctus padavė savo bai
sus 6,880 piliečių, už sočia-, 
listus 37,530, už katalikų 
centristus 30,059 ir už len
kų partiją 8,100. . .

Sovietų orlaivininkai skrajo
jo šiauriuose. Molokovas sėk
mingai pasiekė Diksono salą. 
F. Kukanov iš Maskvos nus
krido su apsistojimais į Vran- 
gelio salą, paskui skrajojo virš 
Čukotkos jūrų, kur savo laiku 
nuskendo laivas “čehuskin”, ir 
tyrinėjo čukotkos jūrų pakraš
čius.

Automobilis Užmušė 4
Chateu Thierry, Franci- 

joj, vienas lenktyniuojantis 
automobilis nušoko nuo vie
škelio į būrį žmonių ir už
mušė moterį ir tris vaikus. 
Pats automobilio vairuotp- 
jas išliko nesužeistas.

9. Ačiū “Laisvės” Vajininkams
“L.” šėrininkų suvažiavimas pareiškia savo širdingą 

ačiū mūsų darbštiems “L.” valininkams^ kurie sugebėjo 
tain daug naši darbuoti mūsų dienraščio naudai.

Rezoliucijų, Įnešimų ir Nominaciių Komisija: .
J. J. Kaškiaučius

O. Gimienė
P. Kubiliunas

M. žaldokas z
A. Bimba.

Nauji Pagyrai Apie 
Laikų “Pagerėjimą”
WASHINGTON. — Vai- 

diškas prėkvbos biuras ap- 
skąitliuoia, kad nuo 1934 m. 
vasario iki šių motų to na- 
ties mėnesio Jungtinėse 
Valstijose padaugėję darbai 
fabrikuose trimis suvirš 
nuošimčiais ir kad darbinin
kams išmokamų algų dau
gis pakilęs apie 8 nuošim
čiais.

Bet iš centralines bedar
biu šelpimo įstaigos H. Hop
kins raportavo, jog šiemet 
vien iš pašaipu gyvena mi- 
lionas daugiau žmonių, negu 
nernai. O gyvenimas nėr 
metus p^hranęro bent kelio
lika nuošimčiu. Taigi dar
bininkai nejaučia, to “na<re- 
vūiimo”. kurį dahar skelbia 
Roosevelto prekybos biuras.

[Teis 20 Darbininkų už į 
Tariamą ‘Žmogžudystę

GALLUP mieste, New 
Mekičd Valstijoj, tapo suim
ta 90 darbininkų už tai, kad 
jie stojo Į kova su šerifais-, 
norėdami Jš policijos atimt 
keturis /kalėjimari vedamus 
bedarbius.. 20 iš dabar su
imtų yra kaltinami kaip 
“žmogžudžiai.” Nes kai še
rifai atidarė ugnį į darbi
ninkus, tai šie besigindami 
užmušė šerifą Carmichaelį 
ir sužeidė trejetą kitų poli
cininkų. Susikirtime buvo 
šerifu kulkomis nušautas 
bedarbis mainierys L Ve
larde ir ketvertas darbinin
kų sužeista.

Berlynas.—Į Vokietiios ka
riško orlaivvno ministerio 
Goerinp'o vedvbu ceremoni
jas 25.000 buržuiu reikalau
ja, tikietu, brukdami po 20 
markių ($8.00) už tikietą.

DANZIG. — Hitlerinin
kams pereitą sekmadienį 
nepavyko Danzigo “laisvo” 
miesto seimo rinkimai tiek, 
kiek jie norėjo. Jie buvo 
paleidę pirmesnį seimą, ku
riame turėjo savo didžiu
mą; bet jie norėjo gauti du 
trečdalius saviškių seimo 
atstovų ir todėl paskelbė 
naujus rinkimus, taip kad 
galėtų visiškai valdyti mie
stą, nepaisydami skirtingų 
partijų ir tautų. To jie ne
pasiekė šiuose rinkimuose, 
nežiūrint, kad vartojo kru
viną smurtą prieš neinan
čius su Hitleriu. Naziai, 

nuošimčius 
su devyniais dešimtadaliais, 
balsų; bet del dviejų treč
daliu atstovų jiem reikėjo 
gauti 66 ir du trečdalius 
nuošimčio visų balsų.
Naziai Sorogdino Bombas 
prieš Skirtingas Partiias
Danzigo hitlerininkai bu

vo parsigabenę iš Vokieti
ios 8.000 balsuotoiu., buvu
siu Dancigo 'piliečių. Jie' 
laike rinkimu vajaus parsi
traukė Gberinga ir tris ki
tus Hitlerio ministerius agi
tuot už nazius. Vien ant ziai ruošiasi kada nors su- 
lenku bei jų susirinkimų kilti ir prijungti Vokietijai 
hitlerininkai tuo tarnu pa- Danzigą. kuris dabar randai 
darė 85 užpuolimus, dauge- dasi kontrolėje Tautu Lvgps 
Ii jų žiauriai sumušdami. į komisionieriaus ir skaitosi 
Dar aršiau užnuldinėio ko
munistus, socialistus ir ka
talikus centristus. Naziai jų 
susirinkimus ardė net nuo
dingu dujų bombomis.
Nežiūrint Smurto. Komu

nistai Gavo 6.880 Balsu
Tuo būdu hitlerininkai

Protestai Tautu Lygai prieš 
Nazių Terorą

Partijos, kurios buvo hit- 
lerininkų terorizuojamos,* 
žada kreiptis su skundu į 
Tautų Lygą prieš minimus 
rinkimus, kaipo neteisėtus. 
Tautų Lygai veikiausia pro
testuos ir Lenkija. Pasiro* 
do, kad naziai suardė net 
namus penkių lenku ūkinin- • •. 
ku Danzigo krašte ir užpul
dinėjo Lenkijos valdžios at>. 
stovus. Jie išdaužė langus 
ir Latvijos ir Argentinos 
konsulatų.
Hitlerininkai Ruošiasi Su-1' i 
kilt ir Prįiungt Danzigą • 

Vokietijai • ‘ ’ 
įžiūrima, kad Danzigo na-

neva “bendrai” valdomas 
vokiečiu ir lenku. Danzige 
hitlerininkai turi keh’oliką 
tūkstančiu kareiviu. 20 ka
rišku lėktuvu, apsčiai kul- 
kasvnidžiu ir šautuvų; o ka- 
nuoliu jie galėtų gaut iš 
Rytinės Prūsijos.

i Krautuvininko Šposas 
Hitleriečiam Danzige

DANZIG. — Laike mies
to valdžios rinkinių, hitleri
ninkai bal. 7 d. kokią tai 
bjauria koše užtepliojo lan
gą katalikiškų knygų ir pa
veikslų sankrovos, ir para
šė ant jo “išdavikai.” San
krovos savipinkas tuomet 
išėmė iš lango savo tavoms 
ir įstatė didelius paveikslus 
Hitlerio ir jo propagandos 
ministerio Goeb,belso.
Išėjo taip, kad išdavikai yra 

Hitleris ir Goebbels. Miesto 
nazių valdžia tad pašaukė 
krautuvininką pasiaiškint. 
Jis pasiteisino, kad jis neat
sako už tai. jeigu kas su- 
bjaurioja jo langą iš lauko 
pusės. Po tokio gudraus 
pasiaiškinimo, policija tuoj 
atsiuntė darbininkus nuva
lyti langą. Tada krautuv
ininkas, žinoma, išėmė Hit
lerio ir Goebbelso paveiks
lus ir vėl išstatė lange savo 
tavoms.

Reikalauja Mirčia Baust 
32 Darbininkus

GALLUP, N. M.—Teis- 
mas įkaitino kaipo žmogžu
džius 13 darbininkų ir keti
na įkaitinti žmogžudystėje 
dar 20 už tai, kad per dar
bininkų susikirtimą su poli? 
ei ja tapo, nušautas ir šeri
fas Carmichael. Darbinin
kai norėjo atimt iš šerifų1 
keturis kąlėjiman vedamus' 
bedarbius, areštuotus už su- 
kraustymą atgal į namus( 
vieno bedarbio, rakandų^ 
kuris buvo išmestas į gatvę 
del neužsimokėjįmo už kam
barius. Kovoje vienas dar
bininkas buvo nušautas ir 
trys sužeisti.

30

30 Kongresmamj Reikalauja 
Apgint Kunigus Meksikoje 

WASHINGTON.
kongresmanų susitarė pa-
smarkint spaudimą, kad pri
verst Jungtinių Valstijų 
kongresą nutart ir padalyt 
tyrinėjimus Meksikoje, kiek., 
ten “bedievių” valdžia per
sekioja bažnyčias. Na, d/ 
jeieru Meksika nesileis tyri

4

Copenhagen. — Susikūlus ( ____  _
dviem Danijos traukiniams n§ti? Tuomet jai ginkluo
tai p Ringe ir Svenborg, tas kumštis Amerikos impe- 
tapo užmušta 13 keliautojų. riaiistų. ?
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Abissiniją ir Italija
Abissiniją arba Ethiopia yra biskį į 

šiauįrę kuo Viuliriheš1 žėfn'Čs! jupstos (ek- 
vatdriaųs) ■ iif :^yių Afrikos krašte, 
lies' tūli rubežiai tikrai rienusiatyti, bet 
skarto, kajd ji turi apie 900,000 keturkam
pių kilometrų (400,000 mylių) žemęs plo
tą. Abissiniją—Ethiopia yra šiltas kraš
tas Ir apgyventa juodais žmonėmis. Gy
ventojų yra apie 11,500,000. Ją apsupa 
pasaulinių imperialistų kolonijos. Iš 
šiai|r-vakarų-pietų Anglijos aigiptiškas 
Sudjįnąs, ir Pietų-Rytų Afrikos kolonijos. 
Iš šjaur-rytų—Italijos valdomoji koloni
ja Eritrea, kuri Abissiniją atskiria nuo 
Raudonųjų jūrų. 'Ties pietiniu galu 
Raudonųjų jūrų ir Adeno užlaja—Fran
cijos Samalandija, o iš pietų-rytų pusės 
tęsiasi ilga teritorija Italijos Samalandi
ja, kuri užtveria Abissinijai išėjimą į In- 
dišlią didjūrį. Svarbiausias išėjimas jos 
į jūras yra’per Francijos valdomą Sama- 
lanęĮiją, nes Francijos imperialistai pra
vedi 487 mylių gelžkelį nuo savo prie
plaukos Djibouti iki Abissinijos sostinės 
Addis-Ababa, bet tas išėjimas Abissinijai 
brangiai atsieina.

Abissinijos gyventojai dalinasi į kelias 
afrikoniškas grupes, didžiau^ nuošimtį 
sudaro gallašai-hamidai ir abissinai. 
Abissiniją yra žemdirbių ir gyvulių auk
lėjimo šalis. Žemė gera, sėjama kviečiai, 
miežiai, sodinama cukraus augmenys, ta- 
bakasį .gaminama, medvilne, kava. Dalis 
gy^ntoįų-užsiima bitininkystėj o kiti gy- 
vuljpinkyste. Gyvulių ąpskaįtliuojama 
apifc 15'000,000 galvų, daugiausiai avių ir 
ožlįų. Nors žeme ir gera, bet prastai 
įdiižbama, senovinių būdu. Šiaurinėje da- 
lyjž yra Tana vardu ežeras, kuris galė
tų &jJdrėkinti l,500,00Q keturkampių hek
tarų žemės, tinkamos vatos auginimui. Iš 
to £Žero pradeda savo tekėjimą Mėlyna
sis-'Nilas.

Ąbissinija yra monarchija. Jos kara
liuj skelbiasi karalium karalių. Dar tik 
19^4 m. 'įstatymais panaikinta vergija, 
bet praktikoje jos dar yra. Abissinijoje 
žemės reikaluose yra baudžiavizmo siste
ma—baisus darbo valstiečių išnaudoji
mas, kas trukdo šalies vystymąsi ir 
silpnina jos apsigynimą.

Italija ir Kolonijos
XJtalija yra pietų Europoje ir turi 119,- 
744 keturkampių mylių arba 310,000 ke
turkampių kilometrų žemės plotą. Ita
lijai turi 40,799,000 gyventojų ir valdo- 
ma*Jašistų su Mussolini priešakyje. Ita- 
lija-^yra pavergus milžiniškus kraštus 
Afęįkoje: Eritreą, kuri turi 4'5,435 ketu n** 
karpių mylių plotą, Samalandiją—1901- 
OOO^ketv. mylių. Tripolitaniją ir Cyrį- 
nalją, kurios turi 640,000 keturkampių' 
mygu. Egeiškose jūrose turi, 14 salų, 
ku$ps sudaro 981 keturkampių mylių. 
Italija su kolonijomis užima 871,416 ke-- 
tui^ampių mylių žemės plotą. Jos kolo
nijos veik 6 kartus didesnės už pačią Itą- 
lij^JJPrie to, ji ‘dar turi, kaip ir kiti im
perialistai, Tiensine, Chinijoje, savo kon
cesijas'. Bet Italijos pavergti kaštai 
yra silpnai apgyventa, vos apie 3,0(10,000 
ten yra gyventojų.

Abissiniją ir Imperialistai
I

Pas daugelį kyla klausimas: Ar Italijos 
imperialistai galės pavergti Abissiniją? 
Italijos imperialistai jau ne pirmu kartu 
tą Ibando. Du karus su Abissiniją jie 
pralaimėjo.

ttalijos imperialistai, pradžioje 1860 
metų pradėjo plėstis kolonijose. Jie sie
kė Viduržemines Jūras paversti į savo 
ežerą, bet tam pastojo kelią Anglijos ir 
Francijos galingesni plėšikai. 1881 me
tais Francija pasiglemžė Tunisą. Angli
ja, bijodama perdidelio Francijos įsigalė
jimo Afrikoje, 1882 metais padarė sutar-

Ša-

tį su Italija ir perleido jai prieplauką 
Assb, o 1885 metais Italija įsigijo ir kitą 
prieplauką ant Raudonųjų jūrų, Mas- 
saua, pavergė Eritreą ir užpuolė ant Ab- 
issinijos. Bet 1887 metais, sausio mė
nesį, prie Dogali abissiniečiai labai skau
džiai supliekė įsiveržėlius italus.

Tuom pat kartu Abissinijoje ėjo ko
va tarpe karalių už sostą. Italijos impe
rialistai pagelbėjo įsigalėti Mangašui, 
kuris sutiko palikti Italijai Eritreą ir pa
darė “amžino draugiškumo sutartį.” Ita
lijos imperialistai manė, kad to pagelba 
jie pasiglemš Abissiniją, kad jie ją “glo
bos,” bet Abissiniją suprato, ką reiškia 
imperialistų “globa”, ir 1894 metais pa
naikino pirmesnę su Italija sutartį. Ita
lijos valdonai pasiuntė į Abissiniją savo 1 
armiją, kad jėga ją pavergus. 1896 me- 
tais prie* Adowa įvyko didelis mūšis, ku- • 
riame abissiniečiai supliekė italų arihiją, 
vadovaujamą generolo' Baraterio. Itali
ja buvo priversta nieko negavus; padaryti 
taiką. 4 • ' . .

Abissiniją pasidarė žinoma; Tada Ita
lijos, Francijos ir Anglijos imperialistai 
sudarė savo tarpe sutartis ir pasigrobė 
jos kelis kraštus. 1908 metais Italijai te
ko Samalandija, bet Abissiniją karan neJ 
stojo, nes jai “žemių užtenka.”

Prieš pat pereitą imperialistinį karą 
Anglija ir Italija buvo padariusios su
moksią abi pulti ant Abissinijos, bet ka
ras sutrukdė tuos jų planus. Tada jos 
susiderėjo su Abissiniją ir gavo iš Abissi
nijos nusileidimų. Abissiniją pasižadėjo 
Italijai, kad ant 300 mylių nuo Indiško 
didjūrio gilyn į Afriką tęsis Italijos Sa
malandija; tikrą rubežių nenustatė. An
glija gavo sutikimą, kad Abissiniją ne
plėš medvilnės auginimą Tana ežero sri
tyje, ko Anglija labai bijojo.

Pastaraisiais metais. į .Abissiniją pra
dėjo lysti Japonijos imperialistai, Japoni-. 
ja prisiuntė savo karinius instruktorius, 
pradėjo kurti kolonijas, išsiderėję nuo 
Abissinijos prekybos: koncesijų. .Tąs su
judino Anglijos,-Francijos ir labiausiai 
Italijos imperialistus.- 19^4. metais*-net 
du kartus Italijos .karalius važinėju į Af- . 
rikos kolonijas. Anglija bijosi, kad Ja
ponijos imperialistai neįsigalėtų Abissi- ' 
nijoje.. Jų supratimu, Italijos Imperia
listai jiems mažiau pavojingi. Francijos L _•___ • 1- ... - . Vi 1- ‘ »•

žinia. Bet ji jų turi. Ar ji turi pakan
kamai amunicijos, kanuolių ir kitų saus- 
žemio armijos ginklų, yra sunku pasaky
ti. Vienok, nereikia užmiršti, kad im
perialistų tarpe nuolatos eina vienų į ki
tus šnairavimas, pjovynės. Kas užtikri
na, kad Anglijos ir Francijos priėplau-j 
kos neap tarnaus Abissiniją ginklais? 
Italijos fašistai gali susilaukti nelauktu-; 
vių, kaip Anglija ir Francija pereito ka
ro metu jų susilaukė prie Dar danelių.

Italijos fašistai rengiasi užimti Abissi
niją. Jų laikraštis “Aciona Coloniale” 
rašė: “Abissinijos valdžia turėtų supras
ti, kad jų šalis negali taųti civilizuotų be 
konkretės pagelbos iš lauko pusės, kurią Į 
augštesnės Raudys; teikia žemesnėms liau- 
dims. Susidomėjusios valstybės prieina 
prie išvadoj kad Abissinijps apsitvėri- 
mas nuo civilizacijos negali būti sudau-

žytas be intervencijos.”
Reiškia, Italijos fašistai veržiasi į Ab

issiniją, kad padaryti ją “civilizuota” ša
lim. /Jie taip pat kalba, kaip negrų ver
gų pardavikai į Ameriką atveždami neg
rus sakė: “Mes tą darome, kad išgelbė
jus jų dūšias nuo velnio, kad padarius 
juos krikščionimis.”

Abissiniją ginsis.< Italijos ir viso pa
saulio sąmoningų darbininkų simpatijos 
bus su Abissiniją. Abissinijoje žiauri 
viešpatavimo tvarka, bet Italijos fašistai 
pavergdami tą kraštą žiauresnį išnaudo
jimą padarytų^ Abissinijos darbo liau
dis, laikui bėgant, nusikratys savo išnau
dotojus. Vienatinė didžiulėje Afrikoje 
nepriklausoma šalis yra Abissiniją. Ita
lijos fašistai nori ją pavergti. Bet var
giai jai tas pavyks!

; D. jM. šolomskas.

imperialistai užleido Italijai dalį savo ko
lonijos vakarinėje Afrikoje, prijungiant 
prie Libijos (Cirenaikos). Po to prasidė
jo Italijoje kampanija prieš Abissiniją, 
nes fašistai siekia pavergti Abissiniją, ir 
tokiu būdu sujungti gavo kolonijas—Eri
treą ir Samalandiją. Abissinijoje yra 
anglies, potašo, vario ir aliejaus, ko taip 
labai stoka Italijai.

Ar Italija Nugalės Abissiniją?
Fašistinė Italija yra galinga valstybė. 

Mussolinis dabar armiją davarė iki 600,- 
000 kareivių ir karo metu gali pastatyti 
iki 8,000,000. Turi 2,500 karo or
laivių, jų tarpe aaug didelių; 24,659 or- 
laivininkų. •

Jūrų karo laivyne yra keturi šarvuo
čiai po 21,5^0 tonų, su 13-colių kanuolių 
gerklėmis; 3 šarvuoti kreiseriai po 
9,300 tonų su 10'colinėmis kanuolių gerk
lėmis; 7 kreiserius po 10,000 tonų, kurie 
gali daryti iki 34 mylių į valandą; 6 kreį- . 
serius p@ 5,250 tonų, jų greitis 37 mylios; s 
94 naikintojus, 20 torpedinių laivų, 55 
submarinus ir daug kitokių mažesnių .ka-. 
ro laivų. Bet? Abissiniją’ nėra prie jūrų 
ir Italijos karo laivynas nieko negalį ’ 
prieš ją veikti. Italijos fašistai labiau
siai deda svarbą į savo karo orlaivyną. 
Abissinijoje daug kalnų, upių, miškų, o 
tas viskas apsunkina mederninės armijos 
veikimą. Italija turi apie 2,000 tankų,; : 
'kurių daugelis jau nuvežta į Afriką.- Ji 
siunčia ten vis daugiau savo kariuome
nes.

Abissinijos karalius ir atskiri feodalai 
gali išstatyti karo laukan apie 400,000 
kareivių, dalinai gerai apginkluotų ir bel
gų karo instruktorių išlavintų. Rezer
vai siekia apie 1,000,000 vyrų. “Pravda” 
rašo: “Turint mintyje^ūnų metų Morocco 
gyventojų kovas, vargiai Italijos karo 
ekspedicija Abissinijoje bus tik karinis 
paradas.” Abissinijos armija neprilygs 
Italijos armijos technikai. Bet Abissini- 
joje nemažai karo srityje, veikė Japoni
jos, Belgijos ir dabar veikia Vokietijos 
karo instruktoriai. Ar Abissiniją turi 
priešorlaivinių kanuolių užtektinai -ę ne-

. “Priekalo” Reikalai
< ' ’ ' , - _1 i. i_____ __ . •) j ; ’

Pirmą “Priekalo” numerį 
gavome gerokai pavėluotą. 
Draugai kolonijose, kur 
randasi ALDLD kuopos, tai 
kuopų knygiai turėtų užsi
sakyti “Priekalo”, platini
mui. Reikalinga kuopų, su
sirinkimuose aptarti ir pre
numeratorių “P r i e k a lui” 
gavimas, nes tai mūsų visų 
priedermė skleisti apšvietą, 
literatūrą.

Tuoj gausime kitus “Prie
kalo” numerius antra ir v 
trečią. Apie trečiąjį reikia 
tarti kelis žodžius. Jame 
bus platuš aurašymas drau
go ; V. Kapsuko-Mickevi-; 
čiaus gyvenimo ir darbų. 
Todėl trečias “Priekalo” nu-; 
meris reikalinga įsigyti 
kiekvienam ir laikytis kaipo 
atmintis-dokumentas apie 
Lietuvos ’ darbininkų vąęlą. 
Studijuokime jo darbus ir iš 
.jų mokykime^ Šito ųumeyio 
gausime daugiau kopijų, ne
gu paprastai;gaunamu. ‘ / 

. Draugai, siųskite >ųg$aky-. 
mus tuojaus del trečio 
“Priekalo” numerio.

; ' Geo. Kuraitis, ,.
46‘Teh Ėįyck Stų 
Brooklyn, N. Y.

tas, įvairios organizacijos 
gerai atsiliepė, ne Vien su
augusių,, bet ' ir jaunukas 
_pats. Atskaita dabar yra 
ruošiama spaudai.'

Delegato • siuntimo fonde 
dabar yra suvirs: šimtas do
lerių. Reikalinga su visu 
pragyvenimu ir kelione apie 
$300.00.

Todėl, gerbiamieji drau
gai ir drauges darbininkai, 
mes į jus atsikreipiam, 
idant jūs vėl ateitumėt 
mums į pagelbą ir paauko
tume! delegatui kelionei. O 
kai tik , delegatas parva
žiuos, visi naudosimės pro- 
?a išgirsti, ką jisai matė 
darbininkų valdomoj šaly- 
je! ' ! \ ; : ’

LDS Jaunimo Komitetas,
; 419 Lorimer St.,
‘ • I Brooklyn, N. Y.

New Haven, Conn.

Siijšime Jaunuolį f 
Sovietų Sąjungą

Jau pereitą rudenį buvo 
pradėta kalbėti aį>ie siunti
mą jaunuolio į Sovietų Są
jungą keliom savaitėm lai
ko, kad ten susipažinęs su 
padėtim, sugrįžęs galėtų 
per visas kolonijas perva
žiuoti paaiškinant, kas tenai 
dedasi, kaip veikia jauni
mas.

Kadangi tučtuojaus jau
nimo delegacija iš Amerikos 
nesusidarė, tai dalykas pali
ko kaip ir pamirštas, vie-, 

. nok, Jaunimo komitetas yra 
, nusitaręs siusti tokį delęga- ■

; Šią vasarą^ delegacija su- 
-'• sįdarys iš . jaunuolių. ' ‘Nuo, 

mūsų jaunuolių judėjinao ju- 
ri važiuoti .'vienasi jaunas, 
draugas. Jie turės išvažiuo* 
ti apie vidurį liepos 'mėne
sio, ir rud’enį, sugrįžę, apva
žiuos kolonijas su prakalbą.

Ypač dabartiniu laiku yra 
labai svarbu 'tenai delegatą 
pasiųsti nuo lietuvių judė
jimo, nes mūsų priešai, po 
vadovyste Hearsto, rėkau
ja ir šūkauja, kad būk So
vietų Sąjungoje viskas blo-1 
ga, ir žmonės badauja.: Da
bar bus proga visiem išgirs
ti, ką mūsų pačių pasiųstas 
delegatas apie Sovietus pa
sakys, sugrįžęs iš tų vietų, 

, apie kurias meluoja lietuvių 
ir amerikonų buržuaziniai 
laikraščiai.

Tuojau kai buvo delegato 
pasiuntimo klausimas iškel-

. t i i J I . .
Mes. . Jiengiamės p^'ie Chorų

Ėdnkięto Balandžio 27-tų, 
iVatcrbumj,Conni ‘ 1

Balandžio 1 d. LDS jaunuolių 
kuopa turėjo susirinkįnhą ir 
draugišką pasikalbėjimą. Paaiš
kėjo, kad Conn, valstijos chorai 
turės bankietą bal. 27 d., Water- 
būryj. Jaunuoliai tuoj ėmėsi už 
darbo, tuomi rūpintis. Ant vie
tos tapo išrinkta komisija suor- 
ganizuot busą dėl tų, kurie ne
turi mašinų kelonei į ' minėtą 
bankietą. Labai girtinas darbas 
iš jaunuolių pusės, kad iš ank
sto pradeda rūpintis šiuo taip 
svarbiu parengimu. Taipgi bū
tų geistina, kad ir iš suaugusių 
draugų pusės pasirodytų entu
ziazmas link šio parengimo. Ku
rie turi savo kokį automobilių, 
kad vienas arba du įsisėdę ne
važiuotų, . bet pakalbintų savo 
draugus bei pažįstamus, kurie 
šiais laikais nepajėgia užsimo
kėti kelionę ant buso.
. Programa, kiek man žinoma, 
yra sutaisyta labai turtinga, ko
kios negalima sutaisyti ant mūr 
sų didžiųjų išvažiavimų vąsa- . 
ros sezone..? Todėl; ir yra ;r.engĮa- 
maą šis .pokilis* kad parodžius 
visuomenei, jog. darbininkų 
klase kaip višur," taip ir dailėj, 
turi pasiryžimo ir pasekmių.

Mes, draugai; turifne remti 
savo klasės -meną. Buržuazija 
jo -nerems,. ji turi savo “me
ną, kuriuo nuodija darbo ma - 
Sįų protą, p m^sų męnas kelia 
darbo, masių dvasią, ragina su
kilti prieš savo tyromis. -Užtat 
mes patys ir turim jį remti.

^Svambiausias punktas šioj 
programoj, tai Dimitrovo Teis
mas. ir Reichstago padegimas,
kurį sulos . Hartford’o ir New buvo kovo 30 d., šeštadienį, 2 
Britaino Chorai, šis veikaląs vai. po pietų, palaidota laisvo- 
parodo, kaip Hitleris su savo 1 se Evergreen kapinėse. Skait- 
žmogžudžių šaika padega Reich-; lingai publika lankėsi šermeny-i

darbinilikų vadus, kuvįe. šiandįe 
jau ‘randasi Sovietų Sąjungoj.
Dabar Dar Biskį Apie Mastį, 

Vietinius Paretigimus
Kode! jie būna be pasekmių?, 

čionai turiu'pąsakyt, kad tarp 
mūsų, draugai, iiėra sutartinu- 
mo. Jeigu vienas ar du draugai 
apsiėmė į komisiją bent kokio 
parengimo, tai kiti draugai žiū
ri į tą parengimą, kaip į nesa
vo. Ar toks parengimas gali 
duot pasekmių? žinoma, kad 
ne. Paskui suėję ant susirinki
mų verkia, dejuoja, vienas ki
tam kailį vanoja, kad parengi
mas nedavė pasekmių.

Draugai, mes prieš bet kokį 
savo parengimą neturime mie
goti ir atsidėti vien tik ant ko
misijos. Turime visi darbuotis, 
matysime, kaip pasekmės bus' 
geros. > ‘ ■ 1 :

Dabar štai LDS kuopa ren
giasi prie perstatymo veikalo 
“Paskutinė ’Banga” gegužės 19 
d. “Veikalas . gana įdomus^ paro
dantis 190,5 metų sukilimus pa
vergtųjų prieš, .caro budelius. 
Ypač jaunuomenę turėtų būti-, 
nai matyt šį, veikalą, nes tuos; 
sukilimus 'jaunuoliai stUdehtdi 
vadovavo. 'Nežiūrint vargo iip 
gręsiančios- mirties,- ? praskynė 
kelią, kuris vedė .prie galutino 
caro ir jo budelių nuyęrtimo ir 
įsteigimo dabartinės Sovietų 
valdžios. Taigi, draugai, paro
dykime sutartinumą nors šiame 
parengime.

Sekantį vasaros- sezoną jau-1 
nuolių mokykla atsibus Bridge
port, Conn. Man rodos, kad kaip 
mųsų, taip ir kitų kolonijų 
draugams jau būtų laikas reng
tis prie minėtos mokyklos, kaip 
tai: parinkime inokinių ir su
kėlime finansų mokyklos palai
kymui. Pereitą metą, pas mus 
būnant mokyklai, buvo gana 
daug kliūčių .užtat, kad buvo 
.vėlai rengtasi. Tai turėtų būt 
pamoka šiais metais, kad nesi-' 
vėluoti prie šio taip svarbaus 
užmanymo. •

J. Shulcaitis.

Detroito Žinios

■*-r—........... . į"1"

vavo nuo pat mažens. Kada 
buvo suorganizuota A. ž. Drau
gijėlė, jauna Patriūtė dalyvavo 
joje, kur pramoko gražiai lie
tuvių kalboje rašyti ir skaityti. 
Už kelių metų, kada tvėrėsi 
Laisvės Choras ir vėliau Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
jaunuolių kuopa, Anne perma
tė reikalą ir stojo į šias darbi
ninkiško jaunimo organizacijas 
ir jose aktyviai dalyvavo. Vė
lesniuose laikuose tapo narė vie
tinės ALDLD. 188 kuopos ir 
įsirašė į L.P.P. Kliubą.

Širdingai ačiū draugam ir 
draugėm, kaimynam ir pažįs
tamiems, dalyvavusiems mano 
gyvenimo draugės laidotuvėse ir 
tiems, kurie padėjo man mano 
didžiausiam nuliūdime pergy
venti širdies skausmus. Išreiš
kiu visiems; didžiausią padėką 
ųž jūsų simpatiją ir; prijautimą 
mums toj sunkioje valandoje, 
Ačiuojū visiems, kurie prisiun- 
tėte gyvų gėlių papuošalus, ku
rių tiek daug aukavote brangiai 
atminčiai, ypač organizacijoms, 
prisiuntusioms gėlių, kaip Lais
vas Choras, LDS. 2’17 kp., L. 
P. P. Kliubas ir ALDLD 188 
kp., ir pavieniams draugams 
ačiuoju už atsilankymą į pa- 
grabą ir tiems draugams, kurie 
pereleido kelias naktis be .miego 
prie velionės karsto. Ypač jau
nuoliams širdingą ačiū tariu, 
Laisvės ir Aido chorų nariams, 
dalyvavusims laidotuvėse. Dar 
kartą visiems širdingai ačiū.

Gailesčio nuliūdime,
J. Jacobson-

Vieša padėka’ šermenų 
Dalyviams

Kovo 26'd.,'Antradienį, aplan
kė mus skaudžiausia gyvenimo 
nelaimė. Anne M. Jacobson, po 
tėvais Putriutė, buvo atskirta 
mirties nuo mūsų. Mieliausiuose 
sąntikiuose sugyvenome, vos tik 
praėjo penki mėnesiai nuo ap- 
sivedimo. Staiga susirgo, buvo' 
pagerėjus šiek tiek,“ bet vėl at- i 
puolė, tapo nuvežta į St. Mary’s * 
ligoninę, bet jau nieko negel-; 
bėjo ir penktoje dienoje nusto-' 
jo kvėpavus. Laidotuvės atsi-1

Cle velando Žinios
Mūsų 57 Kuopa MarŠuoja

• ! Pirmyn > ■<

ALDLD 57 kp. vardan gavi- • 
md naujų'narių sūrengė mažą 
stubinį vakarėlį pas Dr. V. 
žinkevičių, ,12022 WaRersoux 
Ąvęnųę $. koyp, 23 dienž|, 
1935^ vakarę..

Turėjome labai gražų Vaka
rėlį ir'svečiai buvo labai links
mi. 57 kp. gavo keturis- naujus 
narius ir vienas iš seniau pri
gulėjęs sugrįžo ir užsimokėjo 
pilnai ųž praeitus 1934 m.

Prie to, dar draugė Raulu- 
šaitienė paaukavo gražų arbū- 
są, kurį leidžiant ant išlaimė- 
jimo surinkta del Liet, politi
nių kalinių $3.30. Labai ačiū 
komisijos draugėm E. Zenke- 
vičienei ir A. Lesnikauskienei 
ir draugui P. Kurulus už tokį 
pasidarbavimą. Taipgi dr-gei 
E. Raulušaitienei už tokią au
ką, kuri parėmė Liet, politka-- 
linius.

Taigi matote, draugai mies
tiečiai ir collinwoodieciai, kad 
57 kuopa sumobilizavo visas 
spėkas. Saugokitės, kad ne
reiktų trauktis, nes mes jau ei
name pirmyn. Laukite, už po
ros savaičių gausite ir kitą ge
rą šūvį. Tai čia tik pradžia. 
Nepamirškite, kad Corletas 
turi didelį rezervą.

57 kp. Sekr. D. P. Boika.

ŠYPSENOS

Gerai Pjovė
Vyras (besiskusdamas sa

vo moteriai sako): “Aš ne
žinau, kas ‘čia, po šimts ta- 

l rakonų, yra su mano brit-
stagą, ir paskui bando ptimesti se- ir laidotuvėse, apie šimtas ■ va? neskilta visai, ir

automobilių lydėjo į kapines. ; gana!
Anne buvo darbininkų tėvu Moteris: “Eik, ką jau tų,

* • ■ I ii* m • i i

guose išauklėta, todėl, ir buvo gali būti kietesnė už ki-čino 
susipratus, ramaus buvo ir iš- aslos klijonkę. Aš ją vakar

laukus tik 20 metų amžiaus,' gana aštriai pjovė.”
I J. J. Butkus.

tą kriminalystę Vokietijos dar
bo masių vadams, kad juos nu
žudžius. Bet tas jiems nevyksta, duktė, vyriausia iš penkių, var- kalbi. Tik tavo barzda ne-
— * Y • i • *'^11 1 1* • V Įlaša j 1 1 • a '   1 * . 1 —" J * ' 1 * * j “ V 1 • V 9pačiame teisme iškyla, kad jų 
pačių fašistų darbas, ir viso pa-
šaulio darbo masių spaudimas ihfnt’inga. Nors dar buvo su-; rytą pjoviau ir ta britva 

___ laukus tik 20 metų amžiaus,'
naikinti teismą prieš nekaltus bet darbininkų judėjime daly-1
priverčia budelius fašistus pa-
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Paskutinis Kelias
Anna Zagers.
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TAU prabėgo du mėnesiai laiko, kaip Kol- 
leman Valliš Leobene pakartas. Darbo 

dieną, ryte, aš važiuoju iš Gratz į Bruck, 
kuris yra ant Mur upės. Po visą Austriją 
t)au sprogsta kaštonai ir alyvos. Vienoje, 
'apšaudytuose municipaliuose namuose ant 
sofų, subadytų atskalomis kanuolių kulkų, 
Movėjo alyvų žiedai.

Mūsų vagono kambaryje karšta ir ankš
ta. Važiuoja valstiečiai, amatninkai, aš, 
medžių pirklys iš Brucko, ir du kitoki biz
nieriai. Biznieriai klausinėja miškų pirklio 

wapie jo biznį. Miškų pirklys, lėtai besivar
tantis, visus stumdydamas savo nutukusiu 
kūnu, tankiai koliojasi. Revoliucijos metu 
bombardavimai padarė nuostolių jo tarto
siose (lentpjūvėse) ir tas iki dabar nėra 
pataisyta; tiesa, tartokai stovėjo be darbo 
ir pirma, bet gal būti pavyks juos paleisti 
tlarban, ačiū sutarčiai su Italija.

Traukinys apsistojo Frohnleitene. Mums 
per langą matosi saulės apšviesti žali kal-

5 nai ir jų kvapsnys įsiveržia į vagoną. Tą 
jaučia ir miškų pirklys. Jis lėtai kalba:

—Kaip dabar pasidarė visur ramu, o kaip 
•pirmiau buvo labai didelis sujudimas.

Augštas biznierius kalbasi su juom:
—N^ jis, tas Vallišas užbaigė savo skan- 

f dalus. Jis rėkė ir reikalavo laisvės, tat 
jie išvilko jam laisvę iš gerklės ir gerklę 
prikimšo smėlio.
* —Reikia tam vyrui atiduoti tiesą: 
jis mirė didvyriškai, — pridėjo žemasis 
biznierius.

Miškų pirklys supyko:
—Na, ir dar jam neturėti drąsos, jau

,mirštant! Jis, kuris užkrėtė iki mirties ki- pasiekti Uchrabeną. Jam ir ten pat buvo 
tus, tokis kurstytojas, tokis bolševikas... reikalas; jis nulipo nuo dviračio.

Žmonės žiūri i mišku pirklį gudriai pri- augštas, apie 20 metų vaikinas, blogais 
Jnerktomis akimis, atsinešimas linkui jo marškiniais apsivilkęs ir Brastomis kelinė- 
kalbos patsai įvairiausias: nuo sutikimo 
iki pasibjaurėjimo, nuo paniuraus žiūrėji- virai prisipažino, kaip praleido pabaigą 

'mo iki kartaus nusišypsojimo,
Giriu pirklvs ir aš išlipome Brucke.
Vallišas pasižadėjo Brucko gyventojams,1

kad jis pas juos grįš iš Gratzo, kaip tik jis nedalyvavo čĮarbininku sukilime, jis ne
bus svarbus reikalas. Kada buvo paskelb- tikėio į jo pasisekimą. Tik prieš tai gelž- 
tas generalis streikas, tat Valliš ir atvvko keliečiai pralaimėio dideli streiką. “Mus

Brucke streikas ištikro tada pardavė, parduos ir dabar,”—taip kal-

taškas į tašką, kaip biblijoje: turtingiems 
daugiau duoda, o nuo biednų—atima.

—Ai' žinai Vallišą? L
—Taip, jis ėjo per Uchrabeną. •
—Taip, ir su juom keturi šimtai žmonių, 

—pridėjo kitas.
—Ir jo žmona,—dadūrė trečias.
Daugiau jie nieko nesakė. Negalima su

prasti, kas slepiasi pas juos. Gavus pini
gus, valstietė tartum pražydėjo, ji pralei- 

j dus mane linkui durų, parodė kelią ir 
pridėjo:

—Sniegas siekė jiems iki krūtinės. Kal
nai, už kurių jie kabihosi, tartum norėjo 
juos nusikratyti. Sušalę pirmu kartu jie 
ištarė: “negalima įveikti.” Valliš nusijuo
kė ir pareiškė, kad kito kelio nėra.

Aš einu toliau išilgai upeliuką, kuris kaip 
mėlynas siūlelis paženklintas ant žemla- 
pio. Vallišo žmonės vis giliau grimzdo j 
sniegą. Nekurie pavargo, atsiliko, grįžo J 
Brucką arba išbėgiojo pb ^aplinkinius so
džius. Visą laiką prisiėjo vilkti iš duobių 

į kulkasvaidžius. Valliš įtikinėjo savo( žmo
nes, kad jie visi laikytųsi prie daikto: Vie-

kur “pasiučiausios, buvo kovos.” Ant žem- 
lapio seku Vallišo veikimą, kaip tas yra 
surašyta prieš jį apkaltinimo akte/ kuris 
užsibaigia pranešimu, kad nuosprendis 
įvykintas: «

“Pasiučiausios kovos” augštutinėj Styri- 
joj, Koloman Valliš, pradėjo derybas su 
Rus, kariniu vadu šucbundo. Vallišo už
daviniu buvo sutraukti prie Brucko kitus 
ginkluotus būrius. Rus palaikė Vallišą, 
nusprendė, kad vienas būrys atakuos žan
darų kazermes, kitas—pagiryje mokyklą, 
tręčias—namą Felton ir Gaiom firmos, kur 
susigrūdus žandarmerija. Kada ilgiau lai-

1 kytis nebuvo galima, 13 vasario, ryte, Rus 
ir Valliš su šucbundiečiais perėjo į Muro 
kairę pusę ėjo linkui Gochangero.

Kelias linkui Kapfenbergo buvo apšau
domas, o Valliš turėjo juomi praeiti su 
savo draugais ir žmona. Jų buvo 400. Kal
nuose sniego buvo virš trys pėdos. Valliš noje. sukilimas eina, pasekmingai, reikia 
nemokėjo ant čiužių vaikštinėti.

“Prieš jį vaidinosi idealas Sovietų res
publikos, kurią jis matė Vengrijoje ir ku
rią 1927 metais norėjo įkurti Brucke.”— 
Taip jį apibūdino buržuazijos prokuroras. 
Bet ką manė Vallišas?

Aš perėjau gelžkelio bėgius ir nuėjau 
ant kapų. Man buvo kodėl tai nesmagu. 
Palaidotąjį surasti nepavyko. Provincijo
je dar sunkiau, kaip Vienoje, surasti kapus 
žuvusių vasario mėnesį. Gratze po du juos 
sudėdavo į maišus, užsiūdavo, užkasdavo 
ir kapą kojomis sulygindavo. Uždrausta 
padaryti bent koki užrašai ir padabinti ka
pus gėlėmis.

Kelyje aš pasiklausiau dviratininko, kaip

liūs,—pridėjo moteris.
Aš išėjau ir lipau augščiau į kalną, kada 

Valliš pasiekė šią vietą, tai pas jį jau buvo 
nedaugiau 100 žmonių. Jie dar turėjo viltį, 
su ginklais rankose prasimušti linkui Ju
goslavijos rubežiaus... Iš klonio paskui ma
ne ateina žmogus, tai valstietis. Jis taipgi 
nori pasiekti Gochangerą, kad anksti rytą 
sugrįžti. Jo broliai—miškų kirtikai, tėvas 
turi biskį žemės ir gyvulių netoli Frohn- 
leiteno.

Taip, jis taipgi dalyvavo vasario mėnesį 
mūšiuose. Kodėl Valliš turėjo pasekėjų 
valstiečių tarpe?" Ačiū stojimui už reikalus 
žemių randauninkų. Ganyklos aplinkuirtdar nėra buvę.

ninkių.
Gerai Pavyko Parengimas
Darbininkiškos organizaci

jos rengė vaKarienę kovo 30 
d. (po num. 775 Bank St. nau- 
ddi Komunistų Partijos palai
kymo. Kalbėjo du kalbėtojai; 
drg. C. Kembal ir kito pavar
dės nepamenu. Abudu kalbė
tojai nurodė reikalingumą pri
gulėti prie Komunistų Parti
jos. Abudu ragino Waterburio 
darbininkus rengtis prie Pir
mos Gegužės, padaryti demon
straciją, kokios Waterburyje

Brucką jau nuo senai ponų rankose. Val
liš pravarė įstatymą, pagal kurį nebuvo 
galima randauninką pavaryti nuo žemės 
ir pakelti randą.

—Jis buvoiĮT^ras advokatas, tas" Vallišas. 
Ateisi pas jį pasirodavyti ir jis* tau visus 
įstatymus išdėsto, kaip ant delno. Jis ži
nojo visus įstatus, • kurie buvo už valstie
čius. Dabar, tie įstatymai, žinoma, jau 
yra panaikinti,—aiškino valstietis.

Mes prisiartinome prie namo. Netolimai 
prasimušti į Frohnleitena ir tęsti kovą iš-eina kelias į kalną, vedantis į Gochangerį.

Klonis netoli Gochangerio apsuptas tan
kiais miškais. Į dešinę, klonyje, kelias į 
Frohnleiteną. Trys-keturios valandos ke-1 
lionės. Kada Vallišas ėjo čionai, tai Rus 
išsiprašė, kad pasiųstų jį žvalgauti. Žmo
nės sustojo, kad atsikvėpti ir laukė jo. Rus 
daugiau negrįžo. Jis aplinkiniais keliais 
nuėjo į Gratzą, įėjo pas policijos vadą ir 
davė smulkmeningus nurodymus, kur yra 
Vallišas su savo žmonėmis. Šucbundiečiai 
pasiuntė naują žvalgybą. Jie viską patyrė 
ir Ruso išdavystę, darbininkų pralaimėjimą 
ir karo lauko teismą.

—Jie ilgai uostinėjo,—sako valstietis,— 
kur tada Valliš nakvojo. Jis miegojo klo-

Buvo renkamos aukos pa
dengimui lėšų Gegužinės su
rengimui. Surinkta .$4.71. Ta
riame visiems ačiū.

Darbininkė.

Kapsuko Paveikslai

Tai ne-

mis,—bedarbis, sūnus gelžkeliečio. Jis at-

vasario mėnesio girioje. Bet ir dabar jis 
gyvena ne Brucke, bet artimai ant ūkės.r r Vitu A1V UXAV '

—Mano tėvas—sąmoningas žmogus, bet duonas.

vien su būriais, kurie ateitį pagalbą.
Išilgai kelią namų nebuvo. Ištolo gir

dėjosi kirvio stuksėjimą^, bet čionai jau 
buvo baigtas darbas. Toliau pasibaigia gi
ria, upeliukas pasidaro smarkesnis, labiau 
kriokia, prasideda pievos ir laukai. Ant 
vienos pakrantės stovėjo pakrypusi’valstie
čio grįčia. Įėjau į ją. Veik tuščiame di
deliame kambaryje metėsi į akis stalas ir 
pečius. Grindys—paprasta žemė. Mažiu
kas kūdikis prastai aprengtas, o už stalo 
sėdėjo jauna pora.

—Iš kur jūs einate?—klausė jie.
—Oh, taip, aš praėjau pro medžiotojo 

namą,—atsakiau jiems.—Kas buvo medžio
tojo name, pasakojo, kad vasario mėnesį nyje, piemenų būdoje. Fašistinis baudžia- 
ten buvo apsistojęs Valliš ir gėrė pieną. masis būrys pribuvęs, stovėjo Gochangerv-

—Ar tai pas juos? O, ne, pas iuos jispe, Jie klausinėjo, kam priklauso ta būda, 
nieko negavo. Tai pas mus Valliš gėrė 
pieną. i

—Gavo pieno ir tris duonas,—pridėjo 
vyras.—Jie buvo labai alkani. Bet jie pir
ma padėjo pinigus ant stalo, negu pasiėmė

■ -T -I- 11 '■nuwn»r

—Jeigu iūs nakvosite Gochangere, tail 
rytoj /ateikite anksčiau, kada išgins gyvu-l

masis būrys pribuvęs, stovėjo Gochangery-

Ir kam ji gali priklausyti? Tai piemenų 
būda, aišku, kad ji priklausė kokiam nors 
valstiečiui. Mes nesakėme, kad ją aren
davo K. čiužinėtojams.

Mes apėjome aplinkui kloni. Giria pa
sibaigė, vėl išėjome į pievą. Tuojaus pasi
imate Gocbangerio namai.
I (Bus daugiau)

Visi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.

Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at
mintos vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kftvotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI- 

ČIUS-KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite •
H T 1 T 0 U ”

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

su savo žmona.
♦buvo visuotinas. Elektros gaminimo stotis 
, stovėjo. Brucko darbininkai dar sausio 

mėnesi užkasė arba į kambarių sienas įmū- 
rino ginklus. Organizavosi ginkluoti bū
riai. Prieš Pernegg miestelį buvo pasta
tytos barikados.

Upė perkerta kelią į miestą—greita, 
"smarki kalninė upė. stovinti ant jos malūno 
užtvara, tartum šukuoja ją, lygindama jos 
vandens paviršį. (

Ant didžiulės gatvės dar karta pamačiau 
daug sveriantį miškų pirklio kūną. Jis, 
besišypsodamas, ansistoio prie grupės žmo
nių. Visi jie besišypsodami žiūrėio į ga-

* lingus vyrus, šluojančius gatvę. Sargyba 
—žandarai, laikydami prie koios šautuvus, 
taipgi šypsojosi. Šis paveikslas neiššaukė 
žingeidumo, tą galima matyti daugelyje . . _ . , x
provincialių miestų. Vyrai sušlavė į krūvą < žaislų svetainės, o mūsiškės jau uždarytos, 
popierinius fašistinius svastikos ženklus,; Ir ten jie vartosi, narstosi.
kuriuos pirmiau jie patys išbarstė.

< Didelis raudonas namas matosi už kašto
nų—Liaudies namas. Ten prie jo žandarai 
iiesijuokia. Jie priverčia mane pasitrauk
ti, ten nevalia arti prieiti. >

Kulkų subadytas policiios namas liūdiia 
ta. kad Brucke revoliuciia buvo nenanaši 
kitiems miestams.—čionai sukilę darbinin
kai ne tiktąi gynėsi, bet ir darė puolimus.

Ant bažnvcios duru kabo didelis plaka
tas: “Katalikai. Brucko gyventojai! Visi 
jūs privalote dalyvauti pamaldose Maria- 
celvi! šiemet pas ius yra daug daugiau 
priežasčių pamaldoms, kaip pereitais 
metais!” '

Virš namu stogų išsikišęs Zimkovo kal
nas. ’ Kas valdė ii. tas valdė miestą ir ke
lius linkui jo. Nakti prieš 14 diena vasario 
kaina atakavo Dollfusso armija ir heimve- 
rio kareiviai: buvo kanuolės prieš šautuvus. 
Valliš surinko savo iėgas kairioie pusele 
Mur ųnės. Jis norėjo organizuoti ir ap
linkui. iš užpakalio, pulti valdžios kanuolės.

Pasipirkau žemlapį viršutinės Styri jos,

bėjo mano tėvas.
Buvo ilgas kelias. Vallišo būrio žmo

nėms pūtė j veidus šaltas vėjas. Jiems 
karšta nuo naštos, kurią jie vilko. Ne- 
nasieke Uchrabeno jie suprato, kad Zam
kovas kalnas iau užimtas. Jie norėjo pra
simušti i gelžkelio stoti Frohnleitena. pa- 
liuosuoti Laknera—vienatini, kuriam buvo 
žinomi slapti ginklų sandėliai ir tęsti kova. 
Klonyje sniegą dar buvo galima įveikti, 
žmonės iš Vallišo būrin dar nebuvo pavar
gę. iie drąsiai jį mindžiojo.

Naciai! Tarne mūsiškių buvo pora vv- 
rų, kurie perbėgo pas nacius, norą tokiu, 
kurie neturi savo galvoje valdytojo. To
kiais jie buvo ir tada, kada eio su mumis. 
Jie. kaino mylėtojai gimnastikos, persime
tė nas fašistus, nes ten vra gimnastikos ir

O kiti mano: 
kaip prasidės, nesvarbu su kuom eiti, bile 
tik duoti Dollfussui per galva. Sąmonin
gesni iš mūsų pakairėio. Prieš išstoiima 
iš Brucko buvo 40-50 komunistų—kalbėjo 

; dviratininkas.
Man reikia eiti nrie dideliu medžiu krū

vos, linkui uneliuko. kuris bėga į Mūra, 
čionai Vallišo žmonės sunrato. ka reiškia 
lipti. Jie su vargu išvilkdavo koia.s iš snie
go. bet nei už ką nesutiko .palikti tris savo 
kulkasvaidžius. Jie vilko juos nuvariu
siomis iš bado ir šalčio rankomis. Praeity
je pas juos buvo daug dienų ir naktų -  
kovos...

įeinant i siauruką Uchrabena yra so
džius. Kitame sodžiaus gale, prie nevei
kiančio malūno, yra namas, kurio šeimi
ninkė pardavinėio duona ir sūrius. Jos 
kambaryje sėdi šeši vvrai ir dvi moteris. 
Ant sienų laukiniu galviiu ragai. veidrodis, 
madonos paveikslas. Vienas iš valstiečių 
klausia manes:

—Ar jūs iš Vokietiios? Na. kain ten? 
Yra visokių kalbų. Vienas pasakoja, kad

San Francisco, Calif. Waterbury, Conn
Nėra Vienybės pas 

Darbininkus
Dirbu Scovillo kompanijoj 

jau devintas metas, tai pasi- 
pažįstu su daugeliu darbinin
ku. Vienas “toolmakeris” pa
sakojo man, kad jo depart- 
mente dirba 60 vyru ir jie pra
dėjo organizuotis i unija., Tai 
20 vyrų įstojo i unija, o 40 ne. 
Tai ir negali nieko laimėti. Bo
sas sužinojo, kad jie nori unija 
tverti. Sako, klausinėjo pas vi
sus, kas pradėjo tverti uniia 
ir ko iie nori. Kuomet ne visi 
darbininkai pristojo, tai šitie 
20 vyru bijo pasakyti ir ginasi 
kad nieko nežilą.

Tai kain bloga, kuomet nė- 
■ ra vienvbės tarne darbininku. 
Jeicru šitie visi 60 vyrų “tool- 
makerių” susirašytu į unija ir 
kovotų, tai gautų, ka nori. Juk 
neišvarvs visų laukan, nepa
liks tuščią departrhentą. O da
bar bosas gali po vieną atlei
dinėti, pasakys, kad nėra dar
bo ir eik namo. Tas nenaujie- 
na.

Mechanikai ir paprasti dar
bininkai turėtu susiprasti ir 
organizuotis į unijas. į darbi
ninkiškas organizacijas. Rodo
si iau visus palietė šešių metu 

, krizis. Bet to susipratimo pns 
mus dar nėra. Jeigu vienas ki

Suvjenvtn Fronto Proteste Ma
sinis Sus*»«t nrieš Krimi- 

nalį Sindikalizmą
Kovo 11 d. protesto masi

niam mitingo dalvvevo nm’e 
90 darbininkišku organizacijų, 
išskyrus rerublikonų
senąją demokratu nąrtiia; dar

bo partiją ir socialistus. Susirin
kimas bendro fronto buvo vie
nas iš pasekmingiausiu. nri*\Š 
K. S. ir -kitus barbariškus įs
tatymus. šeši tūkstančiai žmo
nių d al wave ir su aukavo virš 
12 šimtu doleriu. Asomblima- 
nai nuo ronųbliknnu jr d^mo- 
kretu partijų nrižadų būti ne
išpildė. Asemblimanai pribu
vo mo Epic Demokratu. Paul .
A. Richie ir John\ P'dlatier, į 
inešėias darbininku Bilious A. '
B. 419. Kalbėdamas sakė jis: 
“Mes darysime, kad bilius per
eitu. bet m«s be jūsų ėsa^e 
bejėgiai. Jūs turite visa galią 
savo rankose, todėl, kada bi
lius pereis į senata, visi siuski
te protestus saviem š^hato- 
riėm, kuriuos jūs išrinkote ir 
reikalaukite, kad jie pildytų 
jūs” reikalavimus ”

Nuo Komunistų Partijos Ani
ta Whitney pasakė puikią 
prakalbą.

Kovo 17 d., apvaikščiojant 
Paryžiaus Komuna San Fran- 
pisep. 9 daibininkaj tano aręš-_|as pradeda koki nors naudiri-

,, gą darbą, tai kiti, save gerais 
< | pasirodydami bosui, išduoda 
" įtuos darbininkus.

Kita darbininkė pasakojo,

tuoti, įskaitant ir Leo Gali a v-• 
her apgynėją 15 aukn “K. S.” 
Sacramento. Dienos laiku su
sirinkimai buvo laikomi mies-1 
to parkuose, vakare įvairiose ...
miesto dalyse salėse. Kiekvienoj kain ju ruime bosas elgiasi su,
svetainei buvo po 4-5 polici
jos. Bet areštų salėse nejvv- 
ko. tik parkuose. Kitain mi
tingai pasisekė perai, darbi
ninkų visur buvo ir gausiai 
kavo.

Pacific.

au-

darbininkėm moterim. Nieko 
nesakęs pirmiau, nei iška
bos neparodęs apie savo bjau
rų sumoksią, bošas pasiėmė 
kokias ten popieras ir eina pas 
kožna darbininkę ir klausia 
ar

sustojimo ir 20 minučių išims 
del pavalgymo? Reiškia, ne
gaus mokėt, ar darbininkė val
gys ar ne, o 20 m. išims. Tei 
bjaurus skymas ir kompaniia 
sutaupino daug pinigu, nusuk
dama po 20 minučių nuo kiek
vieno darbininko. Kol nebuvo 
tos NRA, tai kompaniia neda
rė tokio spaudimo ant darbi--

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861 

PASKOLOS 
M. Brndlieimer's Sons, Ine. 
i 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.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROH, MICH.
-  -............... . ......................................—r-T

čia

1

I

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

“Naudokite Medy Vietoj Cukraus,”--
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

KAINA: Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

$

& mww w w ww ww w w w w w w**

“MAČIO-KEKŠTO EILES” 
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA” 
90c vertės, tik už 30 centų

Įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

Siųsk šiandien x

J. BALTRUŠAITIS M
205 Seneca Str., . A Pittsburgh (19) Pa.

zna uarpminKę ir Klausia, 
pristoji dibti 8 valandas be P
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Naujo Generalio Streiko Aidai 
Pacifico Pakraštyje

San Francisco gali būti vėl 
įveltas generalio streiko su- 
kuryj, nes tam dirva priren
giama nuo pat pabaigos perei
tų metų generalio streiko. Lai- 
vakrovių taikos derybų vedi
mo medžiaga susidėjo dau
giau kaip iš 2,500 puslapių ir 
apie 100 dokumentų. Tyrinėji
mą vedė Necionalis Laivakro- 
vių Boardas, paskirtas per 
prezidentą Roosevelt, iš O. K. 
Cushing, Edward McGrady 
ir archivyskūpo Edward J. 
Hanna. (pastarasis visiškai 
atsisakė nuo visų amatų). Lai
vakrovių sutartį Prekybos ir 
Pramonės Rūmų Associacija 
visokiais būdais ignoravo ir 
pakenkė, bandė negrus atskir
ti nuo baltveidžių ir sutverti 
skebų armiją, kad sulaužyti 
solidarumą tarpe negrų ir bal
tveidžių, krovinį į laivus padi
dino nuo 12 iki 15 baksų-bun- 
dulių, skobus siuntė ant laivų, 
apgavingai bandė priversti 
laivakrovius, kad iškrautų ske
bų prikrautus laivus. Prie ši
tų ir kitų įvykių visur policija 
buvo padidinta ir ant laiva
krovių buvo verčiama visa bė
da, būk jie atsisako pildyti su
tartį. Laivų, savininkai daug 
atydos kreipė, kad sulaužyti 
sutartį. Nuo lapkričio 9 die
nos iki šiam laikui tris kar
tus visuotinas streikas tik per 
plauką buvo nepaskelbtas. 
Lapkričio 9 d. laivakroviai 
kreipėsi į Washington ir rei
kalavo Darbo Sekretoriaus F. 
Perkins pamainyti Boardo na
rius. Perkins ii’ ponas Mc
Grady paskyrė žinomą San 
Francisco politikierių teisėją 
Sloss, manydami, kad Sloss 
pataisys užsitikėjimą abiejų 
partijų,” bet laukiami rezul
tatai neįvyko. Lapkričio 15-16 
dd., 1934, laivakroviai skaičiu
je 140 atsisakė iškrauti laivą 
President Wilson, kuris buvo 
prikrautas per skebus ir pri
guli Dollar kompanijai.
. Thomas G. Plant nuo Preky

bos ir Pramonės Rūmų Asso- 
ciacijos buvo labai nepaten
kintas laivakrovių veikimu 
prieš Associacijos veikimą. 
Laivakroviai iki šiam laikui 
per solidarumą ir protesto 
streikus, kurių čia įvyko 21 po 
generalio streiko, atmušė vi
sus pasikėsinimus. Reikia pri
pažinti tą faktą, kad laivakro
viai taikos periode nesnaudė, 
kovojo ir organizavo savo ei
les iš unijų, priklausančių to
je srityje į Valstijos Federa
ciją.

Šiandien Californijos valsti
jos Federacijoj priklauso apie 
90 organizacijų, tame skaičiu
je 18 unijų iš Amerikos Dar
bo Federacijos, šito darbo dar 
tik pradžia; laivakroviai pasi- 
rįžę suorganizuoti visą Paci
fic pajūrį į Vieną Didelę Fe
deraciją. Laivakroviai pasimo
kino gerų pamokų. Einant 
taikos derybom ne visi supra
to savo užduotis. Unijiniai, 
ypatingai Tarptautinė Jūrei
vių Unija (I.S.U.), vadovybėj 
Furuseth, George Larsen, Bo- 
urke ir kitų, iv iki šiai dienai 
nėra patenkinti pereitų metų 
streiko pasekmėmis.

Kovo 9 d. per visą Pacifi
co pajūrį pasireiškė streiko 
banga, į streiką išėjo 1,500

aliejaus rezervariai (oil tan
kers). Streikierių eilės auga 
su kiekviena diena. Koks tik 
laivas atplaukia į bile portą, 
tuojaus stoja į kovos frontą 
prieš norą vadovų George Lar
sen, Andrew Furseth, Paul 
Scharrenberg, valstijos sekre
torių iš Amerikos Darbo Fe
deracijos ir I.S.U. Streikieriai 
reikalauja unijos pripažinimo, 
samdymo ir unijos algų, pir
miau reikalautų: Jūreiviam 
$60-80; aliejuotojam $65-91/; 
pečkuriam $60-80; viperiam 
$55.70; virėjam $72-110; Ste
wards $112-150 boatswain $72- 
80. šitąs aliejuotojų, laiva
krovių ir Crocket cukraus san
dėlių darbininkų streikas pa
liečia visus ir artimai surištas! 
su didžiausia Crocket cukraus 
išdirbyste ir žalioji medžiaga 
yra gabenama iš visų, kaip ir 
išgabenama į visas dalis pa
saulio. Jo sandėliuos dirba 
apie 1500 darbininkų ir strei
kuoja už tokius pat reikalavi
mus, kaip ir jūreiviai. Kaip 
faktai priparodo, visi streikie
riai turi viena ir tą patį prie
šą, cukraus, aliejaus pelno sis
temos karalius.

Crocket cukraus baronai 
sandėlių darbininkus bandė su
klaidinti balsavimo keliu, mat, 
čia randasi dvi unijos—viena 
kompaninė unija, kita Ameri
kos Darbo Federacijos^ unija, 
susivienijus su Tarptautine 
Laivakrovių Aso ciacija-Fede- 
racija. Kompanija per kompa- 
ninių unijų balsavimą būk tai 
atsiekė savo tikslą, balsavo 
prieš ILA 158, už ILA 97, ir

vo eilėse. 15 veiklių (prieš 
kompaniją) unijos darbininkų 
paleido iš darbo. Streikui pra
sidėjus, kompanijai atėjo į pa
galbą valstijos policija, pavie
tų šerifai ir apie 3 šimtai de- 
putuotų vigilantes (žinomi kai
po “Citizens League.”)'

Crocket randasi karo sto- 
vyj. Kompanija kelis kartus 
bandė darbą varyti skebų pa
galba po policijos ir vigilan
tes apsauga. Bet streiko pikie- 
tai prie to neprileido ir nepri
leidžia, užblokavo kiekvieną 
kompanijos pasikėsinimą. 
Streikieriai kaujasi karžygiš
kai ir laikosi tvirtai pikieto li
nijoj, nepaisydami policijos ir 
vigilantes gazo bombų ir ki
tų pavojingų įrankių, kurie 
yra vartojami prieš streikie- 
rius. Policija kelis streikierius 
sužeidė ir areštavo, to mieste
lio teisėjas už areštuotus reika
lauja po 10 tūkstančių paran
kos ir kelis nuteisė po 60 die
nų kalėjimo. Kad sulaužyti 
streiko pikieto liniją, kompa
nija pareikalavo gubernato
riaus Merriam milicijos. Mer-' 
riam pagrasino milicija, bet 
dar nep'risiuntė. Kovo 21 d. 
daugiau kaip tūkstantis lais- 
niuotų deko ir inžinų darbi
ninkų išėjo į sampatijos strei
ką. Taipgi Madam Perkins 
atvažiavo į San Francisco, lai
kraščių reporterių paklausta, 
atsakė, kad ji nediskusuos 
streiko eigos arba John Stra- 
chey išdeportavimo problemų, 
esą, ji nėra užtektinai apsipa- 
žinus su tokiais dalykais. Bet 
žinoma, kad ji čia atvažiavo 
patyrinėti ir aprubežiuoti ge
neralio streiko vilnį, kurios bi
jo patys Washington© ponai. 
Ateitis parodys. Į 2 savaites

važiavimo-seimo 1936 m. pa- venti su choru gerai. Tas daug 
darys supryzą didelėms kolo- reiškia. Ko trūksta, tai disci- 
nijoms. Mūsų jaunuoliai dabar plinos pas vyrus laike pamo
jau kalba apie tai.

Programai užsibaigus, pu
blika būreliais sustojusi kalba
si apie atskirus šmotus progra
mos, kas kam geriausiai pati
ko. Pasirodo, kad ukrainų ma
siniai šokiai gerai patiko, 
smuikorius Druseikis, su dai
noms choras. Kadangi Edna 
Vaivodaitė tik antru kartu 
chorą vadovavo prieš publiką, 
tai publika tėmijo jos vedimą 
ir ve publikos atsiliepimas į 
jos vadovavimą: “Gerai veda 
chorą, sugabi chorvede. A! 
kad jai tinka choras vesti.” 
Viena draugė sako man: “Ale 
ta jūsų chorvedė tai chorvedė, 
aukšta, daili mergina, chorą 
veda, pati dainuoja ir kartu 
nuduoda. Kaip gražu žiūrėti ir 
klausytis.” Tai geri, akstinanti 
atsiliepimai.

kų. Tas netvarkumas sugaišina 
daug laiko. Bet nereikia nusto
ti vilties, vyrai padarys vyriš
kai, tą blogą ydą išgyvendins. 
Antra, tai choristai turėtų pa
sidaryti sau už pareigą lankyti 
visas pamokas, o ne pasiren-' 
k ant.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. balandžio (April), 7:30 vai. va
kare. Draugijų svetainėje, 4097 Por
ter St. Visus kviečia skaitlingai da
lyvauti, nes turim daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. Po susirinkimo bus 
“tea party.” Visus kviečia moterų 
komitetas.

R. S.
(84-85)

Matęs Įvykius.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

būk kompanijos unija iš 1500 
darbininkų turi 1100 narių sa-

laiko San Francisco 18 darbi
ninkų policija areštavo. Tas 
parodo, kad jie dreba iš bai
mės.
• Pacific.

Visuotino Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimo Reikalu

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
9-tas Apskritys šaukia plačią 
konferenciją: čia šaukiama ne 
tiktai savo kuopos, bet ir viso
kių sriovių, be skirtumo įsiti
kinimų organizacijos, iš visos 
kietųjų mainų žemutinės apie- 
linkės. ši konf. įvyks gegužės 
12 d. š. m., prasidės 2 vai. po 
pietų Nojaus Svetainėje, 302 
So. Main St., Shenandoah, Pa.

Visuotinas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Suvažiavimas 
įvyks birželio 30 ir liepos 1, 
1935 m., Cleveland, Ohio: Apie 
jo svarbą ir reikalingumą, su
važiavimo rengimo komiteto 
išleistuose lapeliuose ir lai
kraščiuose plačiai išaiškinta. 
Čia pakartojame tik jo dieno- 
tvarkį: 1. Kova prieš ruošiamą 
naują karą. 2. Kova prieš ky
lantį fašizmą Amerikoje. 3. 
Amerikos lietuvių reikalavi
mas civilių teisių Lietuvos dar
bininkams ir valstiečiams, kaip 
tai teisė organizuotis, leisti 
savo laikraščius, laikyti susi
rinkimus, rinkti atstovus į 
valdvietes ir t.t. 4. Siuntimas 
atstovų nuo Amerikos lietuvių 
į proponuojamą viso pasaulio

lietuvių išeivių kongresą Kau
ne.

Taigi, žinodami, koks baisus 
daiktas yra karas, fašizmas, 
kiekvienas ir kiekviena tuomi 
tur susidomėti. Savo organiza- 
cijų-kuopų susirinkimuose kel
kime klausimus, kaip sėkmin
giau kovoti prieš karo ir fa
šizmo pavojų ir už teises vi
siems žmoniškai gyventi. To
dėl visokios organizacijos, iš
rinkite ir pasiuskit delegatus į 
konferenciją Shenandoah Tin, 
kur bus išdirbta platus veiki
mas šioj apielinkėj, sumobili- 
zavimui-įtraukimui kuo dau
giausia organizacijų, idant jos 
pavystų savo delegatus į Vi
suotiną Amerikos Lietuviu 
Darbininkų Suvažiavimą 
Cleveland, Ohio.

ALDLD 9-to Apskričio
Komitetas.

Rochester, N. Y.
Koncertas Gedemino D-tės

Koncertas kovo 23 d. buvo 
parengtas per Gedemino-LDS 
Chorą kaipo atsiteisimą d-tei 
už svetainės vartojimą pamo
koms.

Kiek teko pastebėti laike | 
pamokų, tai Edna moka sugy-

MONTELLO, MASS.
L.D.S. 67 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks ll d. balandžio, 7 vai. va
kare. Visi nariai būkite susirinkime 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstyti ir kiekvienam bus duoda
ma narystės paliudijimas, kurie tik 
ant kuopos bus išduodami.

A. Baronas.
(84-85) ’

Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

GREIČIAUSIA KELIONĖ . 
Į LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogu nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERM AN LLOYD

57 BROADWAY NEW YORK

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. balandžio, 8 vai. vakare, L.D.P. 
Kliube, 408 Court St. Visi nariai pri
valo dalyvauti, nes turim daug svar
bių reikalų apsvarstyti. Atsiveskite ir 
naujų narių.

Sekr. V. K. Sherelis.
(84-85)

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 11 d. balandžio, 
Lietuvių svetainėje, skiepe, 315 QMn- 
ton St., 7:30 vai. vakare.

Šis susirinkimas svarbus, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsyti. 
Taipgi draugai žinote, kad reikia 
duoklės užsimokėti, nes jau penktas 
mėnuo, kaip kurie dar nepasimokė- 
jote duoklių.

Sekr. O. Girniene.
(84-85)

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

1

-i

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 g

| PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS g 

<5 Sena) dirbąs graborystes pro- g 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- 8 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
8 balsainavimu ir palaidojimu S 
8 mirusių. &

I Veltui Chapel Šermenim | 
x Parsamdo automobilius Serme- 8 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
g ir kitokioms parems 2
8 . Saukite dieną ar naktį * g

g 423 Metropolitan Avė. g
« Brooklyn, N. Y. g

, CLEVELAND, OHIO 9
TDA lietuvių kuopa bendrai laikys 

savo mitingą su ALDLD 190 kp.^ 
11 d. balandžio, Turek’s svetainėje, 
16011 Waterloo Rd., 7:30 vai. vakare. 
Visi malonėkite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyt. Ne
pamirškite atsivest ir naujų narių.

J. Rudis.
(83-84)^

HARTFORD, CONN.
LDS kuopa rengia savo pirmą ba

lių, kuris įvyks 13 d. balandžio. Tu
rėsim abi svetaines, tai bus užtekti-’ 

i nai vietos vąkarieniaut ir šokt. Įžan- , 
ga tik 35c. Kviečiam visus ateiti ir 
paremt kuopą.

Alck Kondrotas.
(83-84į

L

Harry’s Cafe |
Kur Geri Draugai Susieina g

1701-03-05 No. Dover St. 8
PHILADELPHIA §

Ant Columbia Avo., tarpe S 
28th & 29th 8

Smagiausia Vieta Mieste $
Specializuojąs! įvairiais žuvų 8 

Valgiais (Sea Foods) g 
MOTERIMS STALAI |

BUSINESS MEN’S LUNCH g
HARRY SLOBODIAN 8 

Savininkas 8
Bell Phone Poplar 9257 8

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainiu* 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2DviejŲ Svaru Dėžė 7 n
6 Skirtingų Rūšių < U&

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svaru.

įvairiose parengimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo. w

NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
660 Grand Street

Bieliausko Graborystes Įstaiga
TEL. STAGG 2-S043 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS BROOKLYNO I R APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystes Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko

plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.
Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl lietu- 

z viškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtaučius daug 
pigesnės? Tčmykite, kad šitos depresijos laikais viskas 
yra nupiginta. Todėl mes dabartines depresijos laikais 
suteikiame patarnavimą už daug mažesnę kainą; tuo bū
du galite per mūsų įstaigą sutaupyti daug pinigų, kurie

bus naudingi jūsų kasdieniniame gyvenime, ir palaidoti 
savo mylimuosius gražiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavi
mas bus toks pat rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų 
už didelę ar mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skir
tumo del kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir 
didžiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

TeMYKITE, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus. Šie paveikslai parodo, ką tamstos 
galite gauti už mažus pinigus.

Aną dieną New Yorke Laikraštininkų Gildija suruošė 
didelį masinį mitingą prieš NRA, kuriam kalbėjo visa 
eilė asmenų. Iš kairės į dešinę: F. J. Gorman, Heywood 
Broun, prof. Harold Rugg, Henry Berger, ir

Jonathan Eddy.

Programo išpildyme dalyva
vo : choras su 4 dainomis, J. 
Druseikutis smuiko solo, due
tas Bačiulienė — Mikitienė, 
Sherelio smuikų kvartetas, 
korneto solo Lilian Braus, (Ba
rauskaitė), Bruno Bruks solo 
dainą ir ukrainų jaunuoliai šo
kikai. Programa buvo įvairi 
ir gera. Visi šmotai atlikta pa
girtinai gerai. Pats choras tik 
vieno sezono amžiaus, bet dai
nuoja gerai. Publika su aploji- 
mais nenorėjo paleisti chorą 
nuo estrados, ploja ir ploja.

Reikia duoti kreditas pa
čiam chorui už išsimokinimą 
gražiai dainuoti į trumpą lai
ką ir chorvedei jaunuolei Ed- 
nai Vaivodaitei už išmokini- 
mą. Jeigu dabar choras dai
nuoja gerai, tai ant LDS su-

Tik už $150 Garbingos Laidotuves’
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto, medžio* su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku ir 
paduška to paties šilko; vardo blčtelė. Išviršininė grabui 
dėže taip pat padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno 
iš ligonines, išbalsdmavimas; siutas arba, dresė; žvakės, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kvietkas. 
Išimame visus leidimus (permitus).į Sutelkiame karava
ną, kuriuo grabą veža, ir vieną automobilį į visas kapi
nes New Yorko miesto apylinkėj; grabo dėžę nuvežamo 
į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemokamai. 
Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti už pri
einamą kainą.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225'
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties šilko; 

vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat padaryta 
iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligoninės, išbalsa- 
mavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba dresė; žvakės, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kviet
kas. Išimame visus leidimus (permitus). Nuteikiame ka
ravaną, kuriuo grabą veža, ir du automobilius j visas ka
pines New Yorko miesto apylinkėje; grabo dėžė nuve
žama į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemo
kamai. Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti 
už prieinamą kairią.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsjs 
nuliudimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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VU Sovietų Suvažiavimas — So 
cializmo Pergalės Suvažiavimas

(Tąsa)
“Aš, Dombrovo rajono darbininkė, ir 

atsimenu tuos laikus, kada mes, darbi
ninkes, gyvenom kareivinėse, purvinose, 
drėgnose. Prisimenam tą laiką, kada ne
mokėjom nei rašyti nei skaityti ir neži

nojom, kas tai yra kino ir teatras,” kal
bėjo darbininkė Poduonova VII Sovietų 
suvažiavime.i

Ne tik miestų darbininkų gerovė auga. 
Auga taip pat ir kolchozninkų gerbūvis, 
ir jie vis daugiau ir daugiau darosi pasi

turinčiais. Tiktai Sovietų šalyj valstie
čių darbo masės galėjo gauti tiek įvai
riausių pagalbų iš savo valstybės.

f Per 1931-1934 m. kolchozams buvo 
duotos paskolos javais 262 mil. pūdų.

Štai, pavyzdys, kaip patys kolchoznin- 
kai kalba apie jų gerbūvį. VII Sovietų 
suvažiavime kolchozninkas Belickas (Če- 
čeninogo sritis) pasakojo:

“Mūsų valstiečiai iki kolchozo niekada 
neturėjo duonos, važiavo jie pirkti duo
ną kur tai kitur. Dabar mes netiktai tu
rim sau duoną, bet ir valstybei mes ati
davėm didelį duonos kiekį, šiemet (1934 
m.) mes atidavėm' valstybei 234 tonus 
duonos ir kolchozninkai savo gautos duo
nos pardavė dar 700 centnerių. Dabar 
kiekvienas turi po 200-300 pūdų ir dar 
gavo 1,500-2,000 rub. grynais pinigais.”

Tokie tai tie socializmo laimėjimai So
vietų šalyj darbo masių materialistinės ir 
kultūrinės padėties gerinimo srity j.

Suvesdamas trumpą santrauką socia
lizmo laimėjimų, d. Molotov pabrėžia, 
kad “mes negalim, bet gi, kalbėti tiktai 
apie save, apie savo statybą, gyvendami 
kapitalistinių šalių apsupime. Supran
tama, kad mes palyginam tą, kas vyksta 
pas mus, su tuo, kas vyksta kapitalistinė
se šalyse.”

Kokioj padėtyj dabar randasi kapita
listinės šalys?

Ar kapitalistinės šalys išėjo iš ekono
minio krizio? “Ne, neišėjo”,—tvirtai at
sako d. Molotov.

Krizių apimtos visos kapitalistinės ša
lys, jį pergyvena ne tiktai pramonė, bet 
ir žemės ūkis visose jo šakose. Krizis 
atsiliepė ir į prekybą ir į kreditus, žodžiu 
į visą tų šalių ekonominį gyvenimą. Nie
kad ekonominiai kriziai tiek ilgai nesi- 
tęsė, kiek dabartinis, kuris tęsiasi jau 
šešti metai, niekad krizio metais gamyba 
tiek žemai nepuolė, kaip per šio krizio 
metus.

XVII VKP (b) suvažiavime d. Stalinas 
nurodė, kad 1933 m. pagrindinių kapita
listinių šalių pramonė praėjo savo že
miausią puolimo tašką ir prie to nebe
grįžo 1933 m., ir d. Molotov nurodė VII 
sovietų suvažiavime taip pat negrįžo ir 
1934 m.

Drg. Stalinas darė išvadą, “kad mes 
čia turim reikalą su perėjimu nuo pačio 
žemiausio pramonės puolimo taško... 
prie depresijos, bet prie depresijos nepa
prastos, o prie depresijos ypatingos rū
šies.”

Nekurie iš draugų iš tos d. Stalino tei
singos išvados darė išvadą, kad, jei ka-

pitalistinės šalys perėjo prie depresijos, 
reiškia krizio jau nėra, reiškia krizis jau 
pasibaigė.

Toks aiškinimas visai neteisingas. Drg. 
Stalinas pabrėžė aiškiai, “kad dabartiniu 
laiku nėra davinių... kurie kalbėtų apie 
besiartinantį pramonės gamybos kilimą 
kapit. šalyse. Dar daugiau, — spren
džiant sulig viso, tokių davinių negali 
būti, nors artimiausiu laiku. Negali bū
ti, nes ir toliau veikia sąlygos, kurios ne
duoda kapitalistinėms šalims pakilti kiek 
nors rimtai į viršų. Kalba eina apie 
tebesitęsiantį bendro kapitalizmo krizį, 
apie chroninį nedakrovimą įmonių, apie 
chroninę masinę bedarbę, apie susipyni
mą pramonės krizio su žemės ūkio kri
zių, apie nebuvimą bent kiek rimtesnio 
pamatinio kapitalo atnaujinimo, kas pa
prastai turėtų siekti prieš kilimą ir tt., 
ir t. p.”

Taip d. Stalinas kalbėjo apie 1933 m. 
O kas buvo 1934 m.? “Ypatingų pakeiti
mų ekonominio krizio vystyme nebuvo, 
nors pasaulinės pramonės gamybos lygis 
kiek ir pakilo, palyginus su pereitais me
tais,”—sako d. Molotov.

Nei viena šalis nepasiekė 1929 m. lygį. 
Ir 1934 m. J.A.V. pramonės gamyba dar 
buvo 33% žemiau 1929 m. Franci jo j 1934 
m. pramonės gamyba nukrito žemiau 
1933 m. ir buvo 29% žemiau, negu 1929. 
Vokietijoj 1934 m. lygis buvo žemiau 
1929 lygio 14%. Taip pat ir Anglija net 
nepasiekė dar prieškarinio lygio.

Šitie faktai kalba už tai, kad nors ka
pit. šalys randasi ypatingos rūšies de
presijos stadijoj, krizis vistiek nepasibai
gė, jis tęsiasi. Faktai kaip tik patvirtina 
d. Stalino išvadas, padarytas XVII VKP 
(b) suv-me, kad krizis randasi ypatingos 
rūšies depresijos stadijoj ir kad 1934 m. 
neturėjom jokių faktų, kurie rodytų žy
mių naujo pramonės žydėjimo.

Ekonominis krizis labai1 sunkiai atsi
liepia į darbo masių būklę, ir piriiloj eilėj 
į darbininkų klasės būklę. Buržuazija, 
kad švelninti krizį, verčia visus krizio 
sunkumus ant darbo masių pečių.

Bedarbė nesumažėjo ir 1934 m. Ji bu
vo maždaug tokiam lygyj, kaip ir 1933 
m. Darbo užmokestis vis kapojamas, 
skurdas ir badas auga.

Tokia tai padėtis kapit. šalyse. Lygin- 
kim dabar su padėtim Sovietų Sąjun
goj.

Kapitalistinėse šalyse — krizis, Sovie
tų Sąjungoj—milžiniškas liaudies ūkio 
kilimas, sėkmingas socializmo statymas.

Soviefų Sąjunga savo tikrove, faktais 
duoda galimybės suprasti kapit. šalių 
darbo masėms, kur kelias iš krizio. Spa
lio revoliucija—tai vienintelis teisingas 
kelias iš dabartinės padėties.

“Priešpastatymas Sovietų Sąjungos su 
buržuazinėmis šalimis, ypatingai už pas
kutinius metus, atidengia mintį ir pasau
linę reikšmę proletariato diktatūros So
vietų Sąjungoj, kaip šalies su didžiausiu 
ūkišku ir kultūriniu kilimu, kaip vienin
telės šalies, kuriai kriziai. nebaisūs”, — 
sakė Molotov.

(Toliau bus)

rne lauk, nes tie guzikuočiai 
jau pradėjo dairytis aplinkui, 
laikydami rankose po lapelį. 
Pas mus gi lapelių gana aps
čiai dar buvo.

Samdytojų agentai darbi
ninkam įkalbinėja, būk farme- 
riai nespėja priauginti gyvu
lių; esą, sausra daug jų išnai
kinus. Tikrepybėje, ne sausra 
tiek daug kalta, kiek ta kri
minale kapitalistų sistema. 
Kada gyvulių buvo daug, tai 
Roosevelto valdžia, pagal įsa
kymą mėsos trusto ir bankie- 
rių, šaukė, jog gyvulių per
daug, reikia juos naikinti, nė
ra kur dėt. Dabar gi šaukia
ma, kad permaža. Tie burbu
lai pučiami,
darbininkus, kad 
tas galėtų mėsos 
aukščiau kelti.

Viena bedarbė 
šakojo, kad jos

kad apmulkinti 
mėsos trus- 
kainas dar

mergina pa- 
departmento 

paleistom iš darbo darbinin
kėm boseliai įsakė nesirodyti 
į darbo biurą bėgyje trijų sa
vaičių. Po trijų savaičių pasi
teiravus, kada ateiti į darbą, 
gavo atsakymą dar laukti tris 
savaites. Laikraščiai gi diena 
iš dienos bubnija, būk laikai 
gerėja, būk jau pora milionų 
pradėję dirbti.

Pereitą savaitę buvau mitin
ge, kurį neva šaukė ADF mė
sos pjaustytojų ir pekiuotojų 
unija gavimui naujų narių, bet 
mitingan atėjo visai mažai, vi
si beveik unijistai. Blogumas 
su tais AD Federacijos organi
zatoriais yra tame, kad jie pa
tys turbūt nejieško į uniją na
rių, neina prie dirbtuvių, nesi
kalba su darbininkais. Mitinge 

•' prakalbas pasakė net trys or
ganizatoriai, paklausė ar kas 
nori įsirašyti į uniją, nesirado 
nei vieno ir mitingas tapo už
darytas. Nei klausimų, nė dis
kusijų pas juos nėra, darbinin
kai pažiovavę išsiskirsto.

Pasikalbant su darbininkais 
prie dirbtuvių, jų namuose, 
rodosi, didžiuma prijaučia uni
jos idėjai, bet priduria, kad 
jeigu visi stotų ųriijpn, tai bū
tų gerai.

Taigi, suorganizuot tokią 
masę darbininkų kaip Chica
gos skerdyklose, reikalinga 
nemažo būrio gerų, patyrusių, 
energingų organizatorių, kurie 
diena iš dienos prie dirbtuvių 
maišytųsi tarpe darbininkų, 
kalbėtųsi su jais.

progą‘ Nors visuomet turiu 
kalbėtis su jaunuoliais, bet 
pereitą savaitę, ypatingai, pa
siryžau gauti nors vieną narį 
į Jaunųjų Komunistų Lygą. 
Teisybė, gavau dvi jaunuoles: 
viena dirbusi biscuit kompani
joj, dabar bedarbė, o antra 
dar dirbanti trumpą laiką. Du 
vaikinai pasižadėjo įstot grei
toj ateityj ir žadėjo supažin
dint mane su savo draugais.

Drg. D. M. Šolomsko 
Prakalbų Maršr. She
nandoah, Pa., Apielinkėj

Philadelphia, Pa
Bazaras, Kuriame Reikia Da

lyvauti ir Remti

, Balandžio 12 ir 13 dienomis 
vakarais yra rengiamas darbi
ninkiškas bazaras Ambassador 
Hali, 1704 North Broad St. 
įžanga į. bazarą labai maža: 
į vieną vakarą 20 centų, o a- 
budu vakaru tik 35 centai. 
Daug draugų ir draugių dar
buojasi delei šio bazaro.

Visi atminkime, kad šis ba
zaras yra vienas iš svarbiausių 
parengimų. Bazarą rengia 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas, kurio pinigai eina gy
nimui suareštuotų kovingų 
darbininkų ir šelpimui politi
nių kalinių ir jų šeimynų. Mes 
matome, kaip reakcija aštrėja, 
kaip bosai visais būdais daro 
užpuolimus ant darbininkų lai-

ke demonstracijų ir streikų, landų, grįžta namo su nuliudu- 
Įvyksta daug areštų, įkalinimų sjajs veidais. Darbo nėra. Kai- 
ir teismų. Reikia mums remti 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą visais mums galimais 
ir prieinamais būdais.

Todėl kviečiame ir ragina
me visus Philadelphijos ir a- 
pielinkčs lietuvius paremti ši- 

bazarą savo atsilankymu.
Bazaro Komisija.

ta

Chicago, III.
Daug Darbininkų Neteko 

Darbo
\ Su. pradžia šių metų mėsos 

tirustas Chicagos skerdyklose 
(Stockyards) paleido tūkstan
čius darbininkų ir darbininkių.

Kasdien rytais tūkstančiai 
bedarbių vyrų ir moterų susi
renka prie skerdyklų darbo 
biurų ir išstovėję po keletą va

kurios kompanijos į darbo biu
rus įsileidžia tik tokius, kurie 
yra ten dirbę ir turi iš darbo 
paleidimo kortą, bet ką tai 
reiškia; dirbti neduodama.

Darbo biuruose susirinkę 
darbininkai nerimauja, kaiku- 
rie net pusbalsiai kalbasi, kad 
čia reikia “revoliucijos.” Vie
ną rytą su d. K. nuėjome pri
sikimšę kišenius lapelių,, šau
kiančius darbininkus organi
zuotis į uniją. Kuomet darbi
ninkai grupelėmis sustoję kal
basi, tik vienam įduodi kelius 
lapelius, tuoj tas visus grupe
lėj stovinčius apdalina. Neku
rie pasiėmę* darbo biure ant 
sienų paseilinę pradėjo lipint. 
Turbūt kas nors policistams 
pranešė, tuojaus du guzikuo
čiai įėjo 'į Swifto darbo biurą. 
Tuomet mes su draugu išėjo-

Prakalbos įvyks sekamose 
vietose:

Balandžio 14 d., 2 vai. po 
pietų, Mahanoy City, Norkevi- 
čiaus svetainėj.

Apart prakalbos, čionai dai
nuos Shenandoah Lyros Kvar
tetas.

Balandžio 14 d., 7:30 vai. 
vakare, Minersville, Pa., Dar
bininkų Svetainėj.

Balandžio 15 d., 7:30 vaka
re, Girardville, Pa., Levulio 
Svetainėj.

Taip pat dainuos Shenan
doah Lyros Kvartetas.

Balandžio 16 d., 7:30 vai. 
vakare, Shenando ah, Pa., 
Sweeto svetainėje. Dainuos vi
sas Lyros Choras.

Draugės ir draugai, šias 
prakalbas rengia ' Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 9-tas Apskritys, 
tad visų šių kolonijų nariai ge
rai garsinkite susirinkimus, 
stengkitės sutraukti kuodau- 
giausia publikos. Drg. Šoloms-

DETROITO ŽINIOS D.L.D. kaipo apšvietos organi
zaciją, dalyvaukite parengi
muose ir susirinkimuose. Mo
kėdamas mažas duokles, gausi 

* | žurnalą “šviesą” ir knygas, 
11 kurias ši organizacija išlei

džia. O tas viskas jums eis 
ant naudos.

Jaunuolių Parengimas

Kovo 24 dieną L.D.S. jau
nuolių kuopa, surengė vakarė
lį, taipgi perstatė veikaliuką 
anglų kalboje. Tai pirmas to
kios rūšies vakaras buvo. Mė
gėjai lošėjai atliko tinkamai. 
Tai yra pagirtinas, dalykas. 
Jaunuoliai turi gabumus sce
noje. Tik trūkumas buvo tvar
koj. Veikalėlis labai trum
pas, o nieko daugiau ant pro
gramos neturėjo. Muzikantai 
pavėlavo, pasiliko tuščias lai
kas. O tas daro-negerą įspū
dį. Ant toliau jaunuoliai tu
rės patyrimą link tvarkos, o 
tuomet turės ir publikos savo 
parengimuose.

ALDLD 52 kuopos
Korespondentas.

sirinkę, bet linksmai laiką i 
praleido, dar sumetė aukų 
$3.36, iš kurių paskyrė $2 
Tarptautinės Darbininkių Die
nos apvaikščiojimui, $1.36 Lie
tuvos politiniams kaliniams. 
Susirinkusiems toks vakarėlis 
patiko, tai susitarė balandžio 
mėn. sukviesti tokį pat susirin
kimą ir “party” šeštadienio va
karą, taipgi paraginti daugiau 
draugių moterų, kad lankytus į 
tokius linksmus susirinkimus. 
Daug mylėtų dalyvauti, bet 
nežino arba drąsos neturi. Pri
siėjo girdėti nusiskundimas 
nekuriu draugų ir draugių— 
neturiu ką veikti vakarais, 
nuobodumas. Patartina daly
vauti su A.L.D.L.D. Moterų 
Skyrium, tuomet linksmai ir 
naudingai laikas prabėgs.

Taipgi įsigalėjo paprotis 
tarpe draugų ir draugių pra
leisti laiką stubose prie kozy- 

;rių ir liko tokiais filozofais, 
kad su tūzu arba karalium tai 
jau klaidos nepadarą. Neku
rie draugai myli diskusuoti tik 
su ypatomis, kurios . nepasi
priešina jų mintims. Na, ir dis- 
kusuoja klausimus, neturin-

Tokiems drau-

Iš 52 Kuopos Veikimo

Nors Detroite veikimas nėra 
perdidelis, bet po biskį vis 
darbuojamės. A.L.D.L.D. 52 
kuopai gavome aštuonius nau
jus narius, taipgi porą “švie
sos” prenumeratų. Nors iš lai
kraščių matyt, kad nekurtos 
kuopos mus paliko labai toli 
gavime naujų narių šiame va
juje, bet dar toli ir pabaiga, 
dar draugai pasidarbuos, tai 
ir 52 kuopa turi progą būti 
kartu su pirmaeiliais.

Nekurie draugai iš priežas
ties bedarbės buvo neužsimo
kėję duokles per du ir tris me
tus, šiais metais turi progą 
kiek padirbėti, tai ir į drau
giją apsimoka už pereitus me
tus. Su vienu draugu susiti
kus, apsimainėm 
pasisveikinimu ir 
“Tu, draugę, esi 
narys, tai te penki 
apmokėk už tris metus mano ; 
užsilikusią skolą, nes aš pats 
iš priežasties naktinio darbo 
negaliu pribūti į susirinkimą.” 
Kitas vėl duoda pinigus ir sa
ko : “Aš apmoku už du metu.” 
Matyt, kad draugams apeina 
ši draugija ir abelnai darbi- čius pamato.

% _v ~ ’ keletas gams visas pasaulis pasidaro 
dvokiantis ir progresyvis vei
kimas bevertis. Tokie drau
gai turėtų pagalvoti, ar ištik- 
rųjų taip yra. Geriau, drau
gai. mažiau leiskite laiką tuš
tiems be vertės dalykams, o 
daugiau organizatyvio veiki
mo parodykite. Stokite į A.L.

draugišku
jis sako:

doleriai ir

ninku apšvieta. Dar 
pasižadėjo užsimokėti užsili
kusias mokestis. Malonu gir
dėt tokius draugų ''išsireiški
mus. Tik turėtų 
užsimokėti užsilikusias duok
les, tuomet būsite pilnais drau
gijos nariais.

Kovo 16 dieną įvykusiam 52 
kuopos susirinkime sumanyta 
pasiųsti pasveikinimą “Lais
vės” bendrovės šėrininkų su
važiavimui. Taipgi sumetė po 
keletą centų, iš kuopos dadė- 
ta ir iš viso nusiųsta du dole
riai kartu su pasveikinimu.

Į kuopos susirinkimą atsi
lankė dešimto apskričio pirmi
ninkė del sutvarkymo neaiš
kumų, nes 10-to apskričio ko
mitetas manė, kad 52 kuopa 
nepaiso apskričio patvarkymų 
ir neapmoka užsilikusias bilas. 
Bet prieita prie išvados, kad 
buvo tik neaiškumai, dalykai 
liko sutvarkyti ir santikiai 52 
kuopos su 10 apskričiu ant to
liau bus geri.

Svetainės patvarkymo komi
tetas praneša, kad 14 dieną 
balandžio rengiamas bazaras 
del palaikymo svetainės. To 
bazaro surengimui darbuojas 
trys organizacijos—L.D.S. 21 
kuopa, Aido Choras ir A.L.D. 
L.D. 52 kuopa. Tai visi drau
gai turėtų susidomėti šiuo ba- 
zaru, nes bus gera programa 
ir orkestrą, taipgi visokių mo
teriškų išdirbysčių ir taip vi
sokių gerų daiktų.. Atsilan
kiusieji savo centais pagelbės 
palaikyti svetainę, nes vasa
ros sezone, kuomet nėra pa
rengimų, bus sunku palaikyti. 
Todėl, kol šalčiau, reikia su
kelti pinigų tam

Ir Moterys

Kovo 7 dieną 
moterų skyriaus buvo sušauk
tas susirinkimas, taipgi ir “Tea 
Party”.

Pamatęs “Laisvėje” prane
šimą, žingeidumo delei, nu
sprendžiau pamatyti, kdip mo
terys be vyrų baliavos. Na, 
ir pavakariais tą dieną begai- 
lostingai pradėjo snigti ir oras 
pasidarė nepakenčiamas no
rintiems kur eiti ar važiuoti. 
Rodos, kad gamta tyčia sutei
kė moterim tą nemalonumą. 
Bet nuvažiavęs žiūriu, kad jau 
keletas draugių šnekučiuojas, 
už valandžiukės ir daugiau 
pribuvo. Pradėjo vaišės, ne tik 
moterys baliavojo, bet ir vyrus 
pakvietė prie arbatos ir drau
gių skaniai pagamintų keiksų. 
Nors nedidelis būrelis buvo su-

neatidėlioti

tikslui.
Veikia

kas, Draugijos Sekretorius, 
kalbės svarbiais šios dienos 
klausimais, kaip tai, apie ka
ro ir fašizmo pavojų, apie be
darbę ir mūsų k o Va už bedar
bes apdraudą, apie susikirti
mą tarpe Lietuvos ir Vokieti
jos del Klaipėdos, apie Visuo
tiną Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimą ir tt. Apart 
prakalbų, dar išgirsite gražių 
dainų.

E. Matuziene.

Lj

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
BuilUing

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.
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Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 1417

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

“Laisvės” Bankietas Puikiai Pavyko ki. Todėl padarykime kuopos 
susirinkimus dideliais ir veik-

didžiausia taikos šalininkė ir

liais.
mažų tautelių užtarėja.

Pereitą sekmadienį įvykęs 
“Laisvės” dienraščio metinis 
bankietas visais atžvilgiais iš-

Mūsų jau gerai pažįstami 
dainininkai pasirodė puikiai, 
kaip ir visada. A. Višniauskas,

Apie būsiantį pasaulinį lie-
Dabartiniu laiku didžiausias 

darbas, tai dalyvavimas Pir
mosios Gegužės prirengime ir

tuvių kongresų plačiai buvo 
rašyta vakar dienos “Laisvėj” 
iš pasikalbėjimo d. J. Siurbos

ėjo sėkmingai. Dar nesibaigus 
suvažiavimo sesijai, apie 6 v., 
pradėjo rinktis bankieto sve
čiai; o 7 vai. jau buvo apypil
nė svetainė, šeimininkės, ma
tydamos, kad svečių daug, o 
dar būriais ateina, pakvietė 
svečius prie stalo visa valanda 
anksčiau, kad liktų laiko pa
valgydinti likusius antriem ir 
tretiem stalam. Vakarienė bu
vo gera. . Į 1 stalus padavinėjo 
gražus būrys Aido Choro jau
nimo.

Koncertinės programos tikė
tasi gražios. Ir neapsirikta. 
Ypatingai visų atydą patrau
kė svečiai dainininkai, kadan
gi- jie puikiai dainuoja, o čia 
didžiuma dar tik pirmu kartu 
juos girdėjo. Iš publikos atsi
liepimo į jų dainas jau aišku, 
kad’ šis jų atsilankymas nepa
skutinis.

Labai patiko publikai Biru
ta Ramoškaitė,- hartfordietė. 
Jos balsas malonus ir' skam
bus, technika išlaikyta, dikci
ja gera. Gražiai, jausmingai 
sudainavo kelias dainas. Gra
žiai dainuoja Ignas Kubiliū
nas, sobostonietis. Jis gražiai 
ir vaidina, įdeda jausmo dai
nom Jis dainavo revoliucines 
dainas, kurias visas publika 
širdingai sveikino, bet ypatin
gą entuziazmą sukėlė šlaviko 
daina. Kas dar manė, kad su 
revoliucinėmis dainomis nega
lima atsižymėti, tas galėjo pa
keisti savo nusistatymą girdė
damas d. Kubiliuną. .

bayonnietis, mūs mylimas ir 
tankus svečias, sutiko širdingą 
priėmimą iš publikos. K. Men- 
keliuniutė gražiai pasirodė su 
naujomis dainomis. Menkeliu- 
niutė ir Višniauska# dainavo 
ir duetus. Aldona Klimaitė ir 
Lillian Kavaliauskaitė šiuo sy
kiu suteikė mums ką naujo — 
sudainavo trejetą saldžių du
etų. Pragramą sėkmingai pra
dėjo Aido Choro Merginų En- 
semblis, o užbaigė Aido Choro 
Vyrų Sekstetas. Klimaitei ir 
Kavaliauskaitei akompanavo 
N. Valinčiutė; visiems kitiems 
—L. B. šalinaitė.

Nors programa buvo gausi, 
tačiau publika reikalavo iš 
kiekvieno dalyvio daugiau dai
nų, tačiau del stokos laiko ne
buvo galima programos mylė
tojų pageidavimo išpildyti, 
kadangi reikėjo suteikti ir šo
kėjams jiems, žadėtąją dalį. 
Pirmininkavo R. Mizara.

Publikos buvo labai daug ir 
girdėjosi atsiliepiant pasiten
kinusiai, kaip apie programą, 
taip ir vakarienę. Kas metą 
“Laisvės” koncertai, bankietai 
ir piknikai darosi vis populia- 
riškesni savo teikiamomis pro
gramomis ir skaitlingumu pub
likos. Teko susieiti J. Jasulevi- 
čius ir S. Bakaną, atvykusius 
net iš Waterbury į bankietą. 
Be abejo, buvo ir daugiau to
limesnių svečių, atvykusių tik 
bankieto tikslu.

Rep.

dalyvavimas jos minėjime. Pa
darykim, kad LDS 1 kuopos 
nariai skaitlingai dalyvautų 
šiose iškilmėse, nes Pirmoji Ge
gužės yra mūsų visų kovos 
diena.

Koresp.

Rūsy Revoliucijos Judis E.
New Yorke

šį ketvirtadienį, Kiburio 
svetainėje, 950 Jamaica Ave., 
East New Yorke, bus rodomas 
labai įdomus judis “Revoliu
cionieriaus Atsiminimai.” Ja
me '■ vaizduojama tos didelės 
kovos su caristais.

Kitas paveikslas bus “Plau
kiojanti Miestai Chinijoje,” 
vaizduojantis skurdų chiniečių 
gyvenimą.

Šiuos judžius rengia East 
New Yorko ALDLD 185 kp. 
ir LDS 13 kuopa. Tikimės, jog 
draugai parems šį parengimą, 
nes visas pelnas eis apmokėji
mui duoklių tų draugų, kurie 
jau senai nedirba ir neišgali 
užsimokėti.

Įžanga 25c. Pradžia 7.30 
vai. vakaro.

Iš Mitingo Clinton Parke
Pereitą šeštadienio vakarą 

Klaščiaus Clinton Park svetai
nėj, Maspeth, Dariaus-Girėno 
Legionas surengė advokatui 
Rapolui Skipičiui prakalbas 
pasaulinio lietuvių kongreso 
klausimu. Garsinta buvo 5 v.,

su advokatu Skipičiu, todėl čia 
neatkartosiu.

Rep. A.

Konferencija Del Pirmos 
Gegužės

Prašome visų t įsįtėmyti, kad 
konferencijoj, kuri įvyks sek
madienį, 14 balandžio, 10 vai. 
ryto, “Laisvės” svetainėj, pir
mu dienotvarkįo punktu bus 
Pirmoji Gegužės, kas apeina 
visoms yietos draugijoms, kliu- 
bams, visokių nacionalių orga
nizacijų kuopoms, chorams ir 
tt. Tad visos organizacijos, ku
rios gavote raštiškus pakvieti
mus, lygiai ir tos, kurios nega
vote tokių pakvietimų, atsiųs
kite delegatus arba vald. pa
skirtus atstovus į šią konferen
ciją.

Užbaigus Pirmos Gegužės 
reikalus, draugijų priklausan
čių arba norinčių prisidėti prie 
Sąryšio delegatai pasiliks ir 
svarstys kitus Sąryšio reika
lus. Bet gegužinė yra svarbiau
sias konferencijos tikslas.

G. Komisija.

prasidėjo arti 7:30. Klausyto-

ANTRADIENI, BALANDŽIO 9

Gryni Saldainiai
Fifth Avenue Skirtingi 
šokolodai ,

40c vertės—pilnas svaras li7“
Šokoladu Aplieti Honey 
Comb Chips

60c Vertės—pilnas 
Pieninio šokolado 
Kepinti Almonds

70c vertės-pilnas
Namų Darbo Maple OyiP 
Nllt Keksas ,4 0c vertės

PRIE FONTANŲ
Sliced Chicken Senvičius 

, reguliariai
Caramel Sundae

reguliariai
Chocolate Ice Cream 
Sodą < reguliariai

29C svarus

39csvaras

2Qc

15c

<!>

<t>

15C
1OC

15c
SPECIALIAI SfcNV IČIUS:

1OC

Mayonuai.se • reguliariai 30c
DATKA! puodukas kavos su ,bile 1 

-1 > - pĮrkinlu ■ • . >

Krautuvės -Viena arti jus

<b

>

<!>

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

Stiliumi j
417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

PABANDYKITE!

“Laisvės” Name 
MARČIUKAI

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, Wopdhaven, N. Y.

Tel.: Foxcrofi 9*6901 ’

<♦>

<♦>

t>

<♦>

<!>

Pasiklausyki Lietuvių Radio 
n-i- ^Programos' P!' 
Šiandien, tai yra antradienį, 

9 dieną balandžio, kaip 10:30 
vai. ryte, iš radio stoties WM 
BQ bus duodama lietuviška 
programa, vad. J. Tarnui.“ Ą- 
part kitko dainuos gabus dai
nininkas iš Bostono Ig. Kubi
liūnas. Pirmadienį (vakar) 
dainavo iš Hartford, Conn, 
jauna dainininkė ir “Laisvės” 
Choro vedėja, Biruta Ramoš
kaitė; pastaroji klausytojams 
gana patiko.

Todėl, kurie turite radio, 
tad atsisukite minėtu laiku ir 
girdėsite drg. Ig. Kubiliuną 
dainuojant.

taip labai svarbią, organizaci
ją

Paskiąus sekė raportai. 
Draugas Zajankauskas rapor
tavo apie parengimą, kuriame 
buvo rodoma Sovietų Sąjungos 
judis. šis parengimas buvo ga
na sėkmingas. Apmokėjus iš
laidas dar liko gryno pelno 
virš 16 dol. Ir čia kreditas 
tenka geram pasidarbavimui. 
Ne tik gerai išgarsinta, bet ir 
įžangos tikietų gerai parduota. 
Daugiausia šiam parengimui 
dirbo d. Zajankauskas. Ypač 
tikietų pardavime jis pasirodė 
specialistas.

jų buvo apie 150. Vėliau, į šo
kius, dar suėjo kėleta desėtkų 
jaunimo. Programą jpradėjo ir 
užbaigė K. A. parapijos cho
ras su patriotinėm ir liaudies 
dainom; taipgi to choro vyrų 
grupė dainavo ir atskirai. 
Choras susideda iš jaunimo.- 
Dainuoja gana sutartinai.

Pirmas kalba vietinis, nuo 
“Tėvynės” redakcijos. Antras 
ir tfečias taipgi vietiniai: Vil
niškis, nuo “Amerikos,” ir Tys- 
liava, nuo “Vienybės.” Jų kal
bos susideda iš sveikinimų sve
čio ir paprastos patriotizmo 
deklamacijos.

Advokatas R. Skipitis kal-
Padaryta keli geri tarimai. 

Pakėlus klausimą apie 1 Ge
gužės, kuopa davė “Daily

Rep.

Neskaitlingas, Bet Brandus 
LDS 1 Kuopos Susirinkimas

Brooklyn, N. Y. — Pereitą 
ketvirtadienį, “Laisvės” sve
tainėje, įvyko LDS 1 kuopos 
susirinkimas. Galima pasakyti, 
kad susirinkimas nebuvo skait
lingas. Jis galėjo būti skaitlin- 
gesnis.- Kai kurie nariai kad ir 
ateina į susirinkimą, bet užsi
mokėję duokles vėl išeina.

> Tokia “mada” pašaipinėse 
organizacijose. Bet ne visai 
sveika “mada”* organizacijos 
žvilgsniu. Nariams reikalinga 
lankyti susirinkimai ne tik dė
lei sudarymo didesnio skai
čiaus, bet ir delei savo naudos 
kad žinoti organizacijos veiki
mą ir stovį.
• Taip pat visai kuopai reikia 
domėtis, kad nariai turėtų no
ro lankyti susirinkimus. Pla
čiau apie tai kitu kartu.

Nedidelis ir neilgas susirin
kimas, bet brandingas tari
mais. Be to, gauta dvi naujos 
narės. Jomis yra: A. šildiškiu- 
tė ir M. Ašmenskaitė. Neteko 
sužinoti, kas jas perstatė. Kaip 
pasirodo, tai visuomet, ir ne 
vajaus laiku, galima gauti 
naujų narių. Tik reikia padir
bėti, nueiti pas lietuvius darbi
ninkus ir paaiškinti apie šią

Workeriui” pasveikinimą į ge
gužinį numerį. Tiesa, nedide
lė auka — $3.00. Bet kuopa fi
nansiniai daugiau negali nei 
ištesėti.

Jei būtų daugiau parengi
mų, jei daugiau narių veiktų 
delei kuopos labo, tai ir fi
nansiniai geriau kuopa stovė
tų.

Nutarta turėti dar vienas 
parėrigimas ’šiame sezone. 
Svarbiausias tarimas, tai. kad 
kuopa nutarė dar šiame sezo
ne, kol nėra peršilta, suruošti 
Dr. J. J j Kaškiaučiui pfelekci- 
jas apie sveikatą. Prelekcijas 
kuopos valdyba ruoš taip grei
tai, kaip susitars su Dr. Kaš- 
kiaučium ir gaus svetainę. Nu
tarta į sveikatos prelekcijas 
imti įžangos po 10c., bet ne
daryti rinkliavų (kolektų).

Kuomet bus paskelbta šios 
prelekcijos, tai visų narių yra 
pareiga ne tik jose dalyvauti, 
bet reikia visiems gerai išgar
sinti, kad ir kiti darbininkai į 
jas atsilankytų.

Šiame kuopos susirinkime iš
rinkta ir korespondentas, ku
ris aprašinės kuopos susirinki
mus ir veiklą mūsų spaudoje. 
Bet jei kuopa mažai veiks, jei 
nariai nedalyvaus kuopos susi
rinkimuose, tai veikimas bus 
inažas. O kuomet veikimas ma
žas, tai ir aprašymai bus men

bėjo ilgokai. Jo kalba buvo 
skaitmeninė, liečianti daugiau
sia kultūros, žemės ūkio, pre

Antra Tiek Padidina 
Jacob Ruppert 

Bravorą
New York. —• Jacob Ruppert Bra

voras atpirko triobėsius' ir 60 lotų 
žemės su buvusiu George Ehret Bra
voru, taip 92, 98 ir 94 gatvių ir tarp 
2 ir 3rd Avė., Kaimynystėje Jacob 
Ruppert Bravoro. Taigi ' Rfupperto 
Bravoras bus antra tiek padidintas.

Nors pernai ’ metais J. Rupperto 
bravoras pa garbino 150,000 bačkų 
alaus, bet pasirodė, kad to dar per
manai: taip auga šio alaus naudoji
mas ir reikalavimas.

Pats Jacob Rupperto Bravoras bu
vo Įsteigtas 1867 metais.

Viršminėtas George Ehret Bravo
ras buvo atsidaręs metais pirmiau 
negu Jacob Rupperto ir paskui jiedu 
gamino alų, bevarydami draugiškas \ 
lenktynes. Tai buvo du iš pačių žy
miausių aludarių; ir abudu brayprai , 
.buvo Įrengti moksliškai ir švariai, 
kaip tik galima. Kas liečia Rupperto 
bravorą, tai ir blaivybės laikais jis 
visuomet buvo atydžiai prižiūrimas, 
nuolat švarinamas, suprantant, jog 
blaivybės Įstatymas turės būt panai
kintas.

Prijungus Ehreto Bravorą prie 
Rupperto, pasidarys vienas milžiniš
kas alaus fabrikas, kur Jacob Rup
pert yra prezidentu ir Čeorge E. 
Ruppert vice-prezidentu.

kybes, finansų sritis iš buržua- 
ziniai-valstybinio taškaregio. 
Stipriai pabriežė, kad lietuviš
ka buržuazija daug paveržusi 
finansų, prekybos ir pramonės 
įstaigų iš “žydelių.” Abelnai 
gyvenimas Lietuvoj esąs paga- 
rėjęs ir jeigu kas gauną nusi
skundimų, tai tik dėlto, jog 
Lietuvos žmonės maną, kad 
Amerikoje visi turį daug pini
gų ir kad dabar Lietuvoj visi 
moka rašyti, todeblaišką para
šyti labai lengva. ' į

Iš jo kalbos atvirai matėsi 
Lietuvos ,buržuązijos anti-se- 
mitinis nusistatymas. B:et kiek 
lietuviškoji buržuazija paver
žė iš Lietuvos liaudies-darbi- 
ninkų ir mažažemių — nepa
sakė. Darbininkų ir mažaže
mių visai nepalietė savo kai-

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

šv. Jurgio Draugyste rengia pirmą 
pikniką, June 29, Klaščiaus Clinton 
Parke, antras piknikas atsibus Au
gust 18-tą, toj pat vietoj. Prašome, 
kad tą dieną kitos organizacijos nie
ko nerengtų.

Pikniko Komisija.
. , (83-84)

Tel. Evergreen 7-9851 '

Restaurant
BAR & GRILL

‘ 1 , . t

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai—alus? 
degtinė ir importuoti likeriai

Skanūs valgiai ir
I Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas
i 321 Grand Street

prieš Grand Paradise
* ’Brooklyn’ N; Y.

boj.
Kalbėjo apie esamus kivir- 

čius tarp Lietuvos ir Vokieti
jos Klaipėdos klausimu. Sakė, 
kad Lietuva turi su mažosio
mis Pabaltės valstybėlėmis su
tartį bendram gynimuisi. “Ne
būdami vieni, mano atsiginti,” 
pareiškė advokatas. Jo many
mu, karo dabar nebūsią. Nu
teistieji, veikiausia, nebūsią 
bausti mirtimi.

Visai neprisiminė, kad Hit
lerio fašizmas yra priežastimi 
grūmojančio karo, neigi primi
nė to, kad Sovietų Sąjunga yra

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, «iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c.
Už bonką. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda farmą, turi apie 114 
akrų žemės, apie 60 akrų dirbamos, 
o kitas, likęs laukas, tai ganyklos. 
Yra didelis sodas, yra virš 100 vai
singų medžių. Stuba turi 10 kamba
rių, visi dideli ir šviesūs; 2 barnės, 
garadžius, vištininkai, ir yra gyvu
lių: 2 arkliai ir daug karvių. Taipgi 
yra visi laukų Įrankiai, kokių tik 
reikalinga del farmos. Farma neto
li nuo miesto apie dvi mailės, Utica 
tik 18 mailių nuo farmos. Viską 
parduosiu pigiai.

Del tolimesnių informacijų kreip
kitės laiškais arba ypatiškai galite 
matyt mane po šiuo antrašu: Ralph 
Lamaitis, 87 Madison St., New York.

(81-87)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuvių> kitokių grupių ir pavienių

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.: Glenmore 5-6191

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

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-299A

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

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

i arti Grand Street ■
Telefonas Evergreen 8-10494

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.
1OO Union Avė., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

' * (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parstundau automobilius vestuvėm, 

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
I K

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Į—..—,.a

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.

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai,* ► 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Ner?ų Jė- 

j gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlhžarnės

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė. ir Irving Pi. 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Mayonuai.se



