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KRISLAI
‘Abiem Gerai.” 
Coughlino Nuodai. 
Prince of Wales. 
Pranešimai.
Lietuviai Gegužinėje.

Rašo S. Brooklynietis

“Mes žiūrime, kad būtų ge
rai ir darbininkams ir samdy
tojams,“ sako Darbo Federaci
jos Automobilių Darbininkų į 
Unijos vadas Dillon.

O kas, neva atstovaudamas 
darbininkus, rūpinasi, kad ge- : 
ra i būtų ir kapitalistams, tai 
žinokite, kad jis taikosi darbi
ninkus parduot. Nebus gi ir avis 
sveika ir vilkas sotus. Norint, 
kad darbininkai laimėtų, negali 
būti jokio sandarbininkavimo

* su išnaudotojais.

<
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Kunigas Coughlin savo daug | 
žadančiomis prakalbomis per 
radio užkrečia ir tulus lietuvius 
darbininkus. Tūliems jo progra
ma atrodo net “socialistiška” 
arba “bolševikiška.“

Daėjo iki to, kad kun. Coug
hlin turėjo viešai pasibažyti, 
kad jis nieko bolševikiško neda
rys, bet priešingai, visomis pa
stangomis mobilizuos “žmones“ 
kovai prieš “bedievišką komu
nizmą.“

Parapijiniai darbininkai tu
rėtų pasižiūrėti, ką Austrijos 
darbininkams davė tokie kleri- 
kališki fašistai, kaip Coughlin 
—dar didesnį skurdą ir pries
paudą, o kovingesniems darbo 
žmonėms kartuves ir koncentra
cijos stovyklas.

Tūlas Frazier Hunt 
knygą apie “Kavalierių 
gaikštį,” kur nudailina

parašė 
Kuni- 

Angli- 
’ jos sosto įpėdinį, prince of Wa

les. Sako, kad tas karalaitis 
pats kartais pasivadina “socia
listu—darbininkišku žmogum.“ 
Laike Anglijos mainierių strei
ko jis net pasiuntęs streikie- 
riams aukų.

Taip vyrukas lankstosi ir ge- 
rinasi, kad negautų per gal
vą nuo kovingųjų darbininkų. 

^Tokią galimybę jam dabar pri
mena darbininkų demonstraci
jos prieš Anglijos karaliaus 
Jurgio jubilėjų. Pati Pirmoji 
Gegužės šiemet Anglijoj paskir
ta masiniams darbininkų išsto
jimams prieš tą fašistų ir im
perialistų garbinamą jubiliantą.

Kartais prisieina į pirmą pus
lapį dėti koks greitas praneši
mas iš vienos ar kitos kolo
nijos. Bet siunčiant jų per
daug, darosi nesveika žinių pus
lapiui ; ypač nereikėtų po kelis 
sykius kartoti pirmam puslapyj 
tuos pačius pranešimus ir tais 
pačiais žodžiais. Draugai turėtų 
tą patį dalyką bent iš kito taš
ko bei skirtingai suformuluoti, 
jeigu jau tenka jis pakartoti.

Iš Brooklyno lietuvių prisi
rengimų atrodo, jog šiemet Pir
mosios Gegužės demonstracijoj
New Yorke bus daugiau lietu- i 
viškos publikos, negu kada pir- 1 
miau. a iniiiukoi, uumvuxi # _.

giau gegužinėje pasirodys ir ki- Ridėjo 
tų kolonijų lietuviai darbiniu- /---- , -
kai. I
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Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 102 Telephone STagg 2-3878

s
Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 

Retežius, o IŠlaimėsite 

Pasaulį!
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,SHRXLSA|!Kom™'st’J l"*™acionalas Šaukia Visus Lietuva Duoda Atsakymą Protestui Angly,
BERLYNAS. — Hitleris 

veikiausia šią savaitę pasiųs 
savo atstovus j Londoną de
rėtis, kad Anglija nesiprie
šintų Vokietijos kariško lai
vyno statymui? Laike Ang
lų užsienio reikalų ministe- 
rio Simono lankymosi pir
miau Berlyne, Hitleris rei
kalavo arba tokio laivyno 
kaip Francijos arba 33 nuo
šimčiu tiek ir tokių karo 
laivų kaip Anglijos. Fran
cijos laivynas lyginasi pusei 
Anglijos karinio laivyno.

Kaip jau pranešta, Hitle
rio valdžia statosi 12 pojūri- 
nių valčių, kol kas nedide
lių; paskui pradės didesnius 
submarinus. Del to yra su
sirūpinę ir tūli Anglijos po
litikai.

SUVIENYTO FRONTO 
1 GEG. IŠSTOJIMAI

CHICAGO, ILL.
’Suvienytas darbininkų 

frontas, pagaliaus, privertė 
miesto tarybą duoti leidimą 
Pirmojoj Gegužės demons
truoti gatvėmis. Didysis de
monstracijos mitingas įvyks 
Union Parke, 4 valandą po 
pietų.

DETROIT, MICH.
Jau 95 organizacijos pri

sidėjo prie suvienyto Pir
mosios Gegužės apvaikščio- 
jimo fronto. Su bendra de
monstracija maršuos ir Am
erikos Darbo Federacijos 
sentyni lokalai. Paroda pra
sidės 3 vai. po pietų ir 
trauks gatvėmis nuo Per- 
rien Parko iki Times So., 
kur 5 vai. įvyks masinis mi
tingas.

BALTIMORE, MD.
Prie suvienyto fronto ge-

i
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Darbininkus Vienu Frontu 1-moj Gegužės 
Išstot prieš Karą ir Kruviną Fašizmą

Komunistų Internacionalas per savo Pildantįjį Komi
tetą išleido atsišaukimą į viso pasaulio darbininkus, kad 
Pirmojoj Gegužės, rytoj, streikuotų ir didžiausiomis ma
sėmis išeitų į demonstracijas kovai prieš žiaurėjantį ka
pitalizmą, prieš fašizmą, ir prieš imperialistinio karo pa
vojų.

Atsišaukime nurodoma, kad darbo žmonių būklė visuo
se kapitalistiniuose kraštuose eina vis blogyn ir blogyn. 
Jeigu kur laikinai pramonė biskį ir pakilo, tuom pasinau
dojo tik saujelė didžiausių kapitalistų. Milionai ■ bedar
bių praranda viltį bent kada vėl gauti darbo šioje “tvar
koje.” Ištisos gentkartės jaunuolių neturi jokios progos 
išmokti kokio amato arba gauti darbo. Valdiški mokes
čių išrinkę jai ir bankininkai atiminėja iš vargingų ūki
ninkų paskutinius žemės sklypelius. Jokios vilties jau 
nebėra nei amatninkams nei smulkiems verteiviams ka
pitalistinėje tvarkoje.

PRIEŠ FAŠISTINĘ VERGIJĄ
Buržuaziia, stengdamasi išeit iš krizio darbininkų lėšo

mis, įvedinėja fašizmą. O kur įsisteigia fašistinė dikta
tūra, ii atima paskutinius laisvės likučius iš darbo žmo
nių: išardomų unijas., išplėšia darbininkų kooperatyvus, 
užsmaugia jų viešus laikraščius; šimtus tūkstančių mo
kyklas baigusių jaunuolių suvaro i verstinų darbų sto
vyklas ir desėtkais tūkstančių grūdžia darbininkus kovo
tojus j koncentracijos žardžius. Panašus likimas laukia 
darbininkų ir tose šalyse, kur dar šiaip tain laikosi bur
žuazinė demokratija, per kurią socialdemokratai žadėjo 
įvykdyti socializmą.

PRIEŠ IMPERIALISTINĮ KARĄ
Tuo tarpu naujo pasaulinio imperialistinio karo pavo

jus žiūri jau stačiai į akis. Jungiasi fašistinė Vokietija 
su kariškai-fašistine Japonija ir fašistine Lenkija prieš 
Sovietu Sąjungą. Chinijoj jau kelinti metai Japonija 
varo pirmyn savo kariškus žygius. Pietų Amerikoje tę
siasi karas tarp Paraguayans. kurį remia Anglija, ir Bo
livijos, už kurios pečių stovi Jungtinės Valstijos. Italija 
vis daugiau kareivių siunčia Afrikon, kad užpult ir pa
vergt Abyssinija.

Vokietijos fašizmas jau ginkluotu kumščiu grūmoja 
Austrijai, Lietuvai ir Danzigui.

BENDRAS DARBININKŲ FRONTAS
“Tik per sutelkimą plačiųjų darbininkų klases masių į 

vieno fronto kova,—sako Komunistu Internacionalas,— 
tegalima bus užkirsti kelia buržuazijai, kad ji neįvestų 
kruvino fašizmo viešpatavimo” ir kitose šaly°e.

Austrijos darbininkams per bendro fronto kovą pa
rvyko išlaikyti savo jėgas, kad jų neiškrikdytų fašis-

KOKTABEL, Kryjnas. — 
Sovietų lakūnai Rostorgu- 
jev ir Baibuf sklandytuve, 
tai yra lėktuve be motoro, _________
skraidė be nusileidimo per KAUNAg. _ Pranešama, 
26 valandas?r 29 minutes. d Lietuyos va]džia §ian. 
Lakūnas Simonov kitame die duog atsak Franci. 
sk andytuve per _ penkias . iryItaįjai. Tos
valandas ore padare 300 ap- v ? 1 „.. . i -i. salys, mat, nesenai protes-sivertimu. lai yra stebėti- , J \ . , . . v . v.. o . 1 i . . . , , - tavo Lietuvai pries vokiečių m Sovietų orlaivmmkystes \ .rekordai savivaldybes teisių varzy-
reMASKVA.-IŠ čia į Po.;nią Klaipėdos krašte Lietu- 
dolską per 3 valandas nulė-atsakysianti, kad Vokiš
ke pirmas pasaulyje sovieti-■ ^.a vare pr\esinę.|.-uu" 
nis baliūnų traukinys — du PraPagan % alPe _°;1> 
sukabinti balionai vienas^1 ^uno valdžia turėjo 
virš kito. Paskui balionai Praryti Rneztesnių ziriRS- 
buvo ore atskirti ir pavie
niui nusileido. Belekiant 
baliūnams, taipgi sėkmingai 
su paršiutais iš jų žemyn 
nušoko du lakūnai.

Italy ir Francūzy del Vokiečių Savivaldy
bės Teisių Varžymo Klaipėdos Krašte

hitlerininkais. Dabar penki 
vadinamo “lietuviško bloko”? įį 
atstovai atsisako lankytis į 1

i nių prieš klaipėdiškius hitle
rininkus, dirbusius Berlyno 
naudai. Sakoma, kad, Lietu
vą, tačiaus, pasižadės vyk- 

,dyti. sutartį delei Klaipėdi- 
jos savivaldybės.

Vyriausias minimų pro
testavusių valstybių skun
das, įai kad Lietuvos val
džia neleido veikti Klai-

LIETUVA TURI 65
KARU LĖKTUVUS

Pagal pranešimą iš Stock-, pgdog sejineliui. Bet Lietu 
holmo, Lietuva turi 65 ka-1 nn1Jf;Vai oqVa col-

1 seimelio posėdžius todėl, 
kad kiti atstovai yra hitle- 
riškiai-vokietininkai, su aiš
kiu nusistatymu prieš Lie
tuvą. Taigi iš 29 atstovų 
telieka tik 19. Bet pagal 
Klaipėdos konstituciją rei
kia bent 20 atstovų, idant 
seimelis galėtų ką teisėtai 
veikti, pav., kad ir išreikšti 
p a s i t i k ė jimą dabartinei 
Klaipėdos Tarybai.

Dabar gegužės 4 d. išsi
baigia trimetinis terminas, 
kuriam buvo išrinkti Klai
pėdos seimelio atstovai, ir 
todėl seimelis laikinai užsi
daro. O sulig Lietuvos rin-

riškus lėktuvus, ir anie 50
jų yra naujoviški. Ęstoni- veikti ne del

lio rinkimai turės įvyk 
vėliau kaip bėgy j šešių mė
nesių, po seimelio uždary
mo. Suprantama, kad Lietu
vos valdžia išnaudos kuo ii- . 
giausią laikotarpį agitacijai _ Z ‘ V * —

jvos politikai sako, kad sei
melis dabartiniu laiku ne-

Į jų kai
čios, bet todėl, kad seimelis 
neturi teisėto skaičiaus at- ir propagandai už savo ša- 

ilininkų pravedimą į naują 
Klaipėdos seimelį.

Pranešama, kad Lietuva 
nebūtų priešinga ir į Tautų 
Lygą perkelti ginčą su hit
lerininkais delei Klaipėdos 
savivaldybės.

jos oro laivynas susidaro iš
50 lėktuvų, o Latvija turi I 
anie 30 kariškų lėktuvu. Tai | stov'u'1 

va n L rrvi n n i vn/a Hi11 d

■ Pagal Klaipėdos krašto 
konstituciją, seimelis susi
daro iš 29 atstovų. Pernai 
Lietuvos valdžia privertė 
atsistatydint penkis jo na
rius, kaipo susirišusius su

būtų palyginamai nedidelis 
atsispyrimas ore prieš tūk
stančius Hitlerio orlaivių, 
jeigu jis pradėtų karą prieš 
tuos Pabaltijos kraštus.

Kariški Prisirengimai 
Verda Italijoje

ROMA.—Italijos pramo
nės centruose ir kitur dieną i 
ir naktį be paliovos dirba
ma ginklai ir amunicija. Vi
soj šalyj ne tik kazermės 
perpildytos kareiviais, bet rį’gegužės ji bus " gatava, 
jiems pristatyta ir daug Knyga bus interesinga ir 
naujų stovyklų. Armija lai- virš 300 pusi. Knygos užbai- 
koma mobilizuota ir šaukia- 'gimui ir išsiuntinėjimui rei- 

darbininkų bendro fronto kova, nors revoliucijos dar ne- mi rezerviniai (atsargos) ^aug pinigų. Visi nariai 
laimėjo, bet neleido ir fašizmui stipriai įsidrūtinti. Ita-1 kareiviai. Palei Austrijos *r_ ?ar^s ^ra ra£mami mo" 
lijoj komunistai ir socialistai išvien kovoja prieš fašistui . % keti savo duokles, o yaldy-
ruošiamą karą, per kuri Italijos imperialistai nori pasi-! s}.en^ su . . a e. .. ’ bos tuojaus jas siųsti į cen-
grobt Abyssiniją. Vokietijoj darbininkai vienija savo ^jos kareivių divizijos. Vis Kitaip, mes neturėsi- 
spėkas. fabrikuose ir dirbtuvėse kovai prieš fašistinį te- daugiau siunčiama karino- me pinigų knygos užbaigi- 
rorą. Anglijoj auga darbininkų bendro fronto veiksmai menės į Afriką, prieš Abys- mui. .
prieš fašistines Mosley saikas ir prieš bloginimą sąlygų 
bedarbiams. Lenkijoj komunistiniai ir socialistiniai dar
bininkai vienija savo jėgas ir masiniais streikais kovoja 
prieš algų kapojimus ir grumiasi prieš Pilsudskio kariš
kus planus, atkreiptas prieš Sovietų Sąjungą.

DU PASAULIAI, DU KELIAI
“šiandien yra du pasauliai: socializmo pasaulis (Sovie

tu Sąjunga) ir kapitalizmo pasaulis. Yra du keliai: kla
sių kovos kelias ir klasių sandarbininkavimo kelias.

“Kelias, kuriuo ėjo Sovietu Sąjungos Komunistų Par
tija (bolševikai). Komunistu Internacionalo kelias prive-

/UUUIW0J UVAUtV h-"1*- v • — 1 X • • • • Z V V. *

Tikimasi kad skaitlin- Ruzmes demonstracijos pri- tai. Francijos darbininkų suvienytas frontas atmušė pir-
• 1 ”• * • 1 *111* • V 1 • 1 1 • i n V • j • “f ••ir devyni lokalai 

Jungtinės Statėiu Fede
racijos (nepriklausomos 
unijos). Demonstracija bus 
City Hall Plazoi 1 vai. die-, 
ną. Ją parėmė ir socialistu 

Tarptautinio Darlįninkų kontroliuojamas Workmen’s 
Apsigynimo 9-tos kuopos' Circle, nors pati Socialistu 
susirihkimas įvyks gegužės Partija nedavė atsakymo į 
2 d., '701 North 8th St., 
7:30 vai. vakare. Būkite vi
si nariai. Yra labai svarbus 
dalykas—aptarti Komunis
tų Partijos rengiamą baza- 
rą gegužės 3 ir 4 d. To
dėl, draugai ir draugės, yra 
ir mūsų reikalas prisidėti. 
Visi stokime j darbą!

muosius užpuolimus, kuriuos darė fašistai. Ispanijos

Philadelphia Pa

DIDŽIAUSI KARO LAIVU 
MANEVRAI

San Pedro, Cal.—Praside
da didžiausi Amerikos lai
vyno manevrai. Dalyvauja 
134 karo laivai, 50,000 jūri
ninkų ir 450 lėktuvų.

siniją.

VISOM A.LD1.D. KUOPOM IR NARIAM
Draugės ir Draugai: jtucija atspausdinta, ir vi-

Knyga “Povilas Jurka” isoms kuopoms bus išsiūti- 
jau sustatyta. Greitai ji bus 
atspausdinta ir apdaryta.
Mes manome, kad apie vidu-

' A.L.D.L.D. nauja konsti-
pakvietimą išvien demons
truoti.

Bendro fronto Pirmosios 
Gegužės demonstraciios 
įvvks New Yorke, Philadel- 
phijoj, Newarke, Bostone, 
Akrone, Daytone, Los An
geles ir dešimtyse kitų mie-

AUSTRIJOS FAŠISTAI 
BIJOSI GEGUŽINĖS

Viena. — Austru fašistų 
valdžia areštavo 400 darbi
ninku, norėdama iškrikdyti 
ruošiamą Pirmosios Gegu
žės demonstraciją.

kreipiasi į Darbininkų ir Socialistu Internacionalą, kad 
jis 'Pirmojoj Gegužės visose kapitalistinėse šalyse orga
nizuotų suvienyto fronto veiksmus prieš kapitalistinę 
ofensvvą, prieš fašizmą, už taikos palaikymą, prieš im
perialistinį karą ir už Sovietų Sąjungos angvnima...” 
O komunistiniams ir socialdemokratiniams darbininkams 
suvienijant savo veiksmus, tuomi bus taipgi patraukta ir 

, neorganizuoti darbininkai ir anarcho-sindikalistinių ir 
krikščioniškų unijų nariai.

de prie bėdai b . s p naikinimo S vietų Sąjungoj, prie sįreį^us prfeg fašizmą, už apgynima darbininku pilietiš- 
kų teisių, uz socialę apdraudą, uz politinių kaliniu pahuo- 
savima, prieš imperialistinį karą ir už Sovietų Sąjungos 

do, skurdo ir fašistinės vergijos, ir veda j imperialistinį n’už vienybę pasaulinio darbo uniiu jutimo!
ai<^‘ Pirmyn į pergalingą kovą prieš fašizmą, prieš kapitaliz-

žmoniško gyvenimo, prie darbininku laisvės ir socializ
mo. O kelias, kuriuo ėjo tarptautinė socialdemokratija, 
kelias bendradarbiavimo su buržuazija, privedė prie ba-

VISI BENDRON KOVON!
((

mą. už proletariato diktatūrą, už Sovietų tvarkos įsteigi-
Komunistų Internacionalo Pildantysis Komitetas Imą” visose šalyse!

tinėta kartu su knyga po 3 
knygeles veltui. Visi nauji 
nariai taipgi gali gauti kon
stituciją veltui. Jeigu dau
giau kuopa norės gauti kon
stitucijos, tai už 2 knygeles 
reikės mokėti po 5 centus. 
Kuopos, kurios nori gau 
daugiau konstitucijos, <6 
privalo greitai pranešti, kad 
kartu galėtume išsiųsti.

A.L.DL.D. 20 metų sukak
tuvėms bus išleista specia
liai numeriai dienraščių
“Vilnies” ir “Laisvės”.
“Šviesos” No. 3 bus pašvęs
tas mūsų organizacijos isto
rijai. Taipgi Centro Komi
tetas nusprendę pagaminti 
maža brošiuraitę apie A, 
D.L.D., kuri bus mas 
platinama.

lis, svarbus ir reikalauja 
pinigu. Visi ir visos mo 
kite duokles ir gaukite nau
jų narių į mūsų organiz 
ją-

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekr., 

46 Ten Eyck St, 
Brooklyn, N. Y.

>
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Chinų Raudonosios Armijos 1,500 
Kilometrų Kelias

Rudenį 1934 metais, kada Sovietų Chi
nijos Raudonoji Armija pasitraukė iš 
Kiangsi provincijos ir pradėjo maršų į 
vakarus-šiaurius, tai Chang Kai-sheko ir 
visapasaųli’nė buržuazinė spauda džiau
gėsi ir šaukė, kad ‘galas Chinijoje rau
donam pavojui.” Jie rašė, kad jeigu jau 
ne visai padarytas galas komunistiniam 
judėjimui, tai ant ilgo jis sutrėkštas.

Ir buvo ko jiems džiaugtis. Per kelis 
metus Chang Kai-shekas organizavo še
šis puolimus ant Sovietų Chinijos ir kiek
vienu kartu jis buvo atmuštas ir skau
džiai supliektas. Rudenį, 1934 metais, 
Chang Kai-shekas sutraukė prieš Sovie
tų Chinijos Raudonąją Armiją Kiangsi 
provincijoje 800,000 savo geriausių kar
eivių, gavo iš Amerikos, Anglijos ir Ja
ponijos šimtus karo orlaivių. Vokietijos 
fašistiniai oficieriai atsistojo Chang Kai- 
sheko armijos priešakiu ir pradėjo puo
limą išnaikinimui Chinijos Sovietų.

S j®’'į

Tuom kartu Sovietų Chinija buvo de
vyniuose skirtinguose distriktuose, - ku
riuos dalino šimtai mylių vieną nuo kito. 
Kiąngsi provincijos Sovietų Chinijos 
Raudonoji Armija sudarė 60,000 kovoto
jų vadovybėje draugų Cian-Dun, Tchu- 
De ir Pen Chuian. Raudonoji Armija 
nusprendė eiti į vakarus, į*Szechuan pro
vinciją, kur buvo Ketvirta Chinijos Raų- 

t donojį Armija, kad su ja susijungus ir 
kelyje apjungus išblaškytas sovietines jė
gas Kiangsi, Kwangsi, Kweichow ir Sze
chuan provincijų. Chang Kai-sheko jė
goms buvo įsakyta neišleisti Raudonąją 
Arjniją iš Kiangsi provincijos susijun
gimui su kitomis Raudonosios Armijos 
jėgomis.

Prasidėjo didelis mūšis vakarinėje 
Kiangsi provincijoje. Po trijų dienų mū
šio Raudonoji Armija sunaikino dideles 
Chang Kai-sheko karo jėgas ir prasimu
šė linkui Chencow miesto. Iš čia ir pra
sidėjo kelių mėnesių Raudonosios Armi
jos maršas į vakarus, kuris turėjo 1,500 
kilomfetrų ilgio kelią.

Su Kiangsi provincijos Raudonąja Ar
mija maršavo dar 40,000 civilių žmonių, 
kurie; žinojo, kad Chang Kai-sheko go ve
dos jų nepasigailės. Tas Raudonosios 

% Armijos maršas buvo nuolatinių mūšių 
kelias, Chang Kai-sheko generolai vie
nas po kitam puolė iš priešakio, šonų 
Raudbnąją Armiją ir užpakalio, kad ją 
sunaikinus. Bet kelyje Raudonoji Ar
mija stiprėjo, darbininkai ir valstiečiai 
dėjosi prie jos. Savo marše ji užėmė 
miestus Kweilin, Chenyuan, Chengan ir 
kitus. Tų miestų darbininkai dėjosi prie 
,Raudonosios Armijos. Pagaliau ji pa
siekė'didžiulę Yangtze upę, kurią perėjo 
į šiaurių pusę ir užėmė miestus Kiang- 
sin, Duchow ir ties Suchow vėl persikėlė 
atgal į pietinę Yangtze upės pusę.

Rąųdonoji Armija šiame marše apjun
gė kelias atskiras Raudonos armijos da
lis, sunaikino daug Chang Kai-sheko ka
ro jėgų, atėmė daug nuo tų darbininkų 
priešų karo ginklų, amunicijos, apsiren
gimo ir orlaivių.

Kada Raudonoji Armija maršavo į 
Szeichun provinciją, tai Chang KaLshe- 
kas ties Kweiyang sutraukė 8 savo ge

riausias divizijas ii; rengėsi duoti Rau
donajai Armijai smūgį. Bet Raudonoji 
Armija atsisuko atgal, puolė ant savo 
priešų ir ties Chuansi sunaikino savo 
priešus, paimant daug ginklų ir amuni
cijos. Tuom kartu Ketvirta Raudonoji 
Armija Szechuan provincijoje atmušė ki
tas Chang Kai-shekoįčgas.

“Pravda”, kuri./tūri tikrų žinių apie 
padėtį, rašo: “Chinijos Sovietų Raudona
jai Armijai pavyko ne tiktai sunaikinti 
dideles priešų jėgas, apsiginkluoti jų gin
klais ir apjungti savo jėgas tolimesnei 
kovai, bet Chinijos Raudonajai Armijai 
pavyko įrodyti, kokias neišsemiamas turi 
revoliucines jėgas Chinijos liaudis, kovo
janti prieš savo'šalies išnaudotojus ir pa
saulinius imperialistus. Pasisekimai 
Chinijos Raudonosios Armijos; labai ipa- , 
kerta Chang Kaji-sheko karinį autoritetą,' 
kuriam nepavyko nugalėti , raudonuosius, 
nepaisant dideles jo armijos, gerai tech
nikiniai aprūpiiitos, kuriai šimtai gelbė
jo vokiečių fašistų karininkų.”
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Vokiętįjos Submarinai
Naujas Vokietijos fašistų žingsnis 

prie karo ir bomba į pasaulinę situaciją,, 
tai budavojimas submarinų. Oficialiai 
fašistai paskelbė, kad jie baigia budavo- 
ti 12 submarinų po 250 tonų kiekvienas, 
kurie galės daryti iki 5,700 mylių kelio
nę, nesinaudodami prieplaukomis.

Pagal Versalės taikos sutartį, Vokie
tijai buvo griežtai uždrausta būdavotis 
submarinai. Bet kaip fašistai sulaužė ki
tus punktus tos sutarties, taip jie su
laužė ir šiame klausime.

Kovo mėnesį, kada Berlyne buvo Ang
lijos diplomatai Simon, Eden ir kiti, Hit
leris pareiškė, kad Vokietija budavosis 
karo jūrų laivyną, kuris turės iki 500,- 
000 tonų įtalpos. Pagal Versalės sutartį 
Vokietijai leistina turėti laivynas 150,- 
000 tonų.

Anglijos imperialistai vaidina dviveidę 
politiką, tai neva protestuoja prieš Vo
kietijos fašistus, tai vėl juos drąsina sa
vo palitiką. Iš Berlyno grįžę Anglijos 
diplomatei džiaugėsi, kad. Hitleris juos 
iUŽtįikHno, būk Vokietija nebudavos sub
marinų, 4kurių Anglija bijosis Bet kada; < 
Hitleris ponui Simonui kalbėjo, kad jis 
nebudavos submarinų, tai jau tuom lai
ku Vokietijos karo prieplaukose buvo 
baigiami submarinai budavoti. Dabar 
Hitleris sako, kad jie submarinus pra
dėjo budavoti dar rugsėjo mėnesį, 1934 
m., ir 12 submarinų baigiama statyti. 
Ar tik 12? Kas gali tikėti tam? Gal būti 
Vokietija jau kelis desėtkus submarinų 
turi gatavų. Juk ir karo orlaiviai buvo 
uždrausta jai budavoti, bet kada ji pa
skelbė, kad įrengs karo orlaivyną, tai 
tuojaus pasirodė, kad Vokietija turi virš 
1,000 karo orlaivių. Aišku, kad pirma 
juos išbūdavo j o, o tada tik paskelbė, kad 
budavos.

Vokietijos submarinai pereitame impe
rialistiniame kare padarė baisiai daug 
nuostolių. Vokietija, karan stodama, tu
rėjo 26 submarinus, bet karo metu ji 
dar išsibūdavo jo 345 submarinus. Laike 
karo žuvo 199 Vokietijos submarinai, bet 
jie nuskandino tūkstančius įvairių laivų, 
kurie sudarė apie 12,000,000 tonų įtalpos. 
Daugiausiai nukentėjo Anglija, nes Vo
kietijos submarinai nuskandino jos apie 
6,600,000 tonų laivų arba 40% viso Ang
lijos prekybinio laivyno.

Taigi Versalėje Anglija ir laimėjo už- 
draudžiant Vokietijai turėti submarinus. 
Bet fašistai nusispjovė ant Versalės tai- 
k.os sutarties ir .submarinus būdavo ja.. 
Anglijoje sujudimas. Ji bJijo^i Vokieti-į; 
jos fašistų orlaivių atakų, o čia .dar Siikh- į 
marinai budavojania. Šis Vokietijos fa
šistų žygis gali kiek daugiau paveikti į 
Anglijos ijnperiajistus ir jie gal kięčiau 
nusistatys prieš Vokietijos fašistus. %

Darbininkai privalo masiniai demopst-’ 
ruoti prieš karą ir fašizmą .Pirmą Ge
gužės, nes tik darbininkų masinė kova su
laiko imperialistus ir fašistus nuo karo.

Lietuvos Socialistų Vadai Prieš 
Bendrą Frontą

Lietuvos Komunistų Par- bendrą kovos frontą. Tuo 
tijos Kauno rajono komįte- tarpu. Francijos socialistų 
tas pasiūlė lietuviškų social- partijos apačios buvo už 
demokratų ir žydiškų socia
listų Kauno komitetams su
daryt bendrą frontą. Vieni 
ir kiti atsisakė, sakydami, 
kad pirma reikia sudaryt 
bendrą frontą su ištisomis 
jų partijomis. Lietuvos ko
munistų Partijos Centro ko
mitetas kreipėsi ir į socialis
tų centro komitetus. Lietu
viškų socialdemokratų cen
tro komitetas atsakė, kad 
negal sudaryt beridro fron
to, bet kodėl, dabar ^pasa
kys. Mat, bijosi pasakyt, 
kad jie prieš bendrą frontą. 
Kas del žydiškų socialistų, 
tai jų centro komitetas pa
sakė, kad be savo užsienio 
centro bendro fronto suda- 
ryŲnegah Kodėl gi ištikrų- 
jų negal? Negal,nes jie prieš 
bendrą frontą su komunis- mistinės profsąjungos

bendrą frontą. Matydami 
tai socialistų vadai irgi pa
sisakė už benrą frontą, nes 
bijojosi, kad socialdemokra
tai darbininkai nenuverstų 
jų. Arba imam Graikiją. 
Graikijos socialistų vadai 
griežtai pasisakė prieš ben
drą frontą; tuo tarpu Grai
kijos. socialistai darbininkai 
pasisakė už bendrą frontą 
ir ėjo prie jo sudarymo. 
Graikijos socialistų vadai iš
sigando ir patys, baimės pil
ni, pasisakė už bendrą fron
tą. Dabar Graikijoj yra su
darytas bendras frontas, 
prie kurio yra prisidėję ko
munistų partija, socialistų 
partija, sočia 1-demokratų 
darbininkų partija, revoliu
cinės profsąjungos, refor-

ir 
agrarinės partijos

kas šiandieną J. V. valdžioje, 
jei ne demokratų mašina su 
prez. Rooseveltu priešakyje, 
kuri su republikonais pilniau
sioj kooperacijoj sugyvena ir 
skiria karo reikalams bilionus 
dolerių, o bedarbių apdraudai 
nei cento ? Adv. Lozach nei 
žodžiu nepasmerkė savo parti
jos, bet tik neva radikališkai 
pasisakė prieš karą.
Socialistas ir Komunistas 
riausiai Nušvietė Karo ir 

šizmo Pavojų

sypsenos

Ge-
Fa-

“Augštos” Kilmes
Daugelis metų atgal, Lie

tuvoje kartą mergina ir vai
kinas nuėjo pas parapijos

Trečias iš eilės buvo Albert kleboną paduoti ant užsakų;
- iri -------- -4.-----1---- J------ , x . _ . - _. _ _. 1

Pasakė, kad į pa- prigiiaikarlčio bajoriškumo.
saAlinį karą. J. V. buvo Įveltos . Klebonas: «Kaip tamstos 
dėka demokraty-Wilsono jpar- vardas ir pavardė?

talistai pasidarė 7 bilionus do- ki“ p"anf jegamastie

“P p^nlrinkT
| Jaunikis: “Osipof Durno- 
vič, pan.”

Klebonas: “Du kartu 
tamsta sakei savo pavardę 
ir abudu kartu kitaip. Ir da
bar nežinau, kaip ištikrųjų 
užrašyti?”

Mergina: “Geriausia, aš 
manau, kunige, bus—užra
šykite grynai lietuviškai, be

Curltling, studentas Oberlin !jaunįkf0 būta labai dideliai 
kolegijos. Pasakė, kad į pa- prisilaikančio hainrižknmn

tijos, iš kurio Amerikos kapi- V. _ --

Užsimojimas ant Ateivių
Šiomis dienomis teismas iš

leido patvarkymą prie esamos 
drausmės. Tas patvarkymas 
Vien nepiliečiams ateiviams. 
Tuo patvarkymu už pasirody- 

4 JHą pikieto linijoj ar būnant 
"•markiam” prieš kazokus,

tuoj būsi paimtas be klausi
nėjimo, be jokių ceremonijų— 
nuo gatvės ant laivo ir va
žiuok, iš kur atvažiavęs.

26 tokie jau gavo nudulkin
ti šios šalies “brangias” dulkes 
nuo savo padų.

Apie tiek jau vėl laukiama 
pasirodyti pikieto linijoj.

Džiaugiasi tuomi UMW of

A vadai.

Nesenai įyyko pilietystės 
teismas po vadovybe teisėjo 
McLeon.

Tas teismas buvo juokingas 
tuomi, kad vietoje atsakyti į 
reikalingus natų ralizacijai 
klausimus, angį, teisėjas klau
sė, ar priguli prie naujos uni-

tais, nes jie prieš kovą del 
darbininkų klasės reikalų. 
Bet už tai žydiškų socialis
tų vadai galėjo sudaryt 
bendrą frontą su žydiškais 
fašistais (žabotinskiečiais). 
Tokiu savo pasielgimu žydų 
socialistų vadai aiškiai pa
rodė, kad jie prieš bendrą 
kovos frontą.

Ir visgi komunistai neišsi
žada bendro fronto. Komu
nistai žino, kad nemaža ir 
lietuviškų socialdemokratų 
ir žydiškų socialistų stovi už 
bendrą kovos frontą. Ko
munistams įr rūpi tų bend
ro fronto šalininkų pagelba 
sudaryt bendrą frontą vie
tose, būtent su vietinėmis 
lietuviškų socialdemokratų 
ir žydiškų socialistų organi
zacijomis. Lietuvos komu
nistai ras bendrą kalbą ir su 
lietuviškais socialdemokra
tais ir su žydiškais socialis
tais kovoj ir prieš vis dides
nį naudotojų puolimą ir 
prieš fašistų valdžią.

Ir Francijos socialistų 
partijos vadai buvo prieš

kairysis 
sparnas.

Tiesa, 
tų vadams rūpi suardyt ben
drą frontą, bet bijos savo 
partijos narių, kurie už ben
drą frontą. Lietuvos social
istų vadai irgi prieš bendrą 
frontą, nes jie prieš kovą 
su fašizmu.

Mūsų pareiga taip dirbt 
lietuviškų social-demokratų 
ir žydiškų socialistų apačio
se, kad daugiau jų pasisaky
tų už bendrą frontą. To ma
ža. Su tais bendro fronto 
šalininkais reikia sudaryt 
bendro fronto’ komitetus ir 
petys į petį su jais kovot ir 
prieš algų kapojimą, ir prieš 
atstatymą darbininkų nuo 
darbo, ir del; pašalpos vi
siems bedarbiams, įr prieš 
visą fašistų valdžią. Jei 
mums pasiseks sudaryt ben
drą frontą, tai tuomet so
cialistų vadai jau nepajėgs 
ardyt bendrą frontą.

Z. Angarietis
(Iš “Tiesos”)

Franci jos socialis-

Clevelando Kronika
I

nas pridurimui kartojo, kad 
Amerikos studentai buvę ko
munistų miklia propaganda 
užnuodyti, “kad kapitalizmas 
yra priežastis visų karų, fa
šizmas yra išraiška griūnančio 
kapitalizmo.” Kad taip yra su 
trunėjančia kapitalistine sis
tema, pats tiesą pasakė, ką ko
munistai senai sako, o dabar 
jau šimtai tūkstančių studentų 
mato, ką jiem rengia ši išnau
dojimo sistema. Sulig p. Pers-

Iš Atsibuvusių Radio Prakalbų 
prieš Karą ir Fašizmą, Kal
bėjo Visų Keturių Partijų 
Atstovai: Republikonų, De
mokratų, Soc. ir Komunistų.

Bal. 20 d. iš WJAY stoties 
buvo pasakyta trumpos pra
kalbos prieš karą ir fašizmą. 
Pirmausiai kalbėjo republiko- 
nas Persky, buvusis prokuroro 
pagelbininkas. Jis parodė savo 
reakcines iltis. Pasak jo: pir
mas pataisymas prie šalies 
konstitucijos laiduoja pilną žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvę, bet, esą, studentų strei
kas buvęs komunistu suorgani
zuotas. Taja konstitucijos lais
ve ’ galį studentai naudotis tik 

| tuomet ir taip ilgai, kaip mo
kyklų autoritetai jiem paveli- 
ja, nes Jie (studentai) per jau
ni suprasti tokius klausinius, 
kurie a buvo įkeliami Jstr.ęike 
prieš karą ir fąšięiiįą. Tas po-

jos. Kuris pasigyrė, kad pri
guli ir streikuoja, tai tuos at
metė ir nedavė popierų. Kūrie 
nepriguli ir bestreįkuoja, <tai 
kitų klausimų nestatė ir popie- 
ras suteikė.

Tai še tau ir 'kapitalistinio 
teisėjo dora: jis būbnija,/kad 
čia esanti Washingtonu, Lįri- 
colnų ir kitokių pilna liuosy- 
bių šalis, bet jeigu katras tik
tai nesutinka kapitalui, sayo 
priešui, sprandą duoti nulauž
ti, tam popierų nėra.

Požeminis.

lerių pelno. Studentai taip 
veikdami, I
1^ -d. balandžio,; gali išvystyti 
galingą judėjimą prieš karą ir 
fašizmą. Kapitalizmas neturi 
vaisto del bedarbės. Studentai 
streikuodami prieš fašizmą ir 
karą, streikavo prieš kapitalis
tų sistemą.

Profesorius A. Landy buvo 
paskutinis, kuris perstatė ko
munistų poziciją karo <ir fašiz
mo pavojaus klausimų/. “Kapi-

v

Jaunikis: “Osip Durnovs-

Klebonas: “Kaip ?! dar

talistų pasaulis šiandiena sto-| jokių pridėčkų, Juozas Dur- 
vi baisiose Lenktynės^ ir ren- nelis, ir gana.”
giasi prie karo. Visų imperia
listinių šalių karo l/iudžetai 
didinami. Hitleris neišrišo jo
kios problemos. 18 milionų be
darbių pramato, kad prie Roo- 
sevelto tik kapitalistai, bankie- 
riai ir jų korporacijos uždirba 
iki 800% pelno, kad jų broliai, 
j .... 1

što kaip šmėklos: vieni netekę •, 
savo kūno sąnarių, kiti gazais 
užnuodyti. Rooseveltas jiem 
dar nukirto bonus, kuomet 
bankieriams valdžia teikia bi
lionus dolerių. Studentų strei
kas buvo reikšmingesnis už 
1,000 diskusiją. Jis iškristali- 
zavo šį klausimui taip plačiai 
ir nustebino, ir baimės > įvarė 
karo ir fašizmo šalininkams.”

(Tąša :5! pusi.) • ’ * •

J. J. Butkus.

Naudingiau Nežiūrėti
Petrukas: “Kada mano 

motina išeina, ji duoda man 
penkis centus, kad aš pri
žiūrėčiau savo 

buvę pasauliniame kare, vaik- j» 
knin empirine* vinni npfplrn •

mažiukę se-

kada mano 
tai ji man

Jonukas: “O 
motina išeina, 
duoda kvoterį, kad prižiūrė
čiau savo vyresniąją seserį. 
Bet sesers vaikinas atėjęs 
duoda man du kvoteriu, kad 
aš jos' neprižiūrėčiau.”

J. Robziw.
'  ................. ..........— .......... T ' ’ “

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ:”

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. X. KAAKIAUČIUS 
til Lake Street Newar

Telephone: Humboldt 2-7964

GALVOS SKAUDĖJIMAS

Drauge gydytojau, meldžiu 
patarimo per “Laisvę” ir man, 
del mano galvos skaudėjimo. 
Esu moteris 37 metų, 118 sva
rų, 5 pėdų ir 4 colių. Vedusi 
15 metų, turiu vieną mergaitę 
14 metų ir vieną vaiką 4 me
tų.

Man galvą skauda nuo ma
žos mergaitės. Labiausia, kaip 
pasilenkiu, pradeda skaudėti 
sprandą, labiau nuo kairės pu
sės. Nei grindžių negaliu plau

kio išeina, kad studentai —'ti pasilenkus. Ar kur bildėsis, 
jaunimas neturi jokios teisės ar balius, riksmas, negaliu bū- 
apie karo, ir fašizmo pavojus ti—galvą tuoj skauda, nei sub- 
kalbėti ir svarstyti. Jie turi ve galiu važiuoti.
aklai kapitalistų pelnagrobių I Kaip dedu šaltą vandenį ar- 
įr “open shoperių’ū iŠ Fręw ba imu mi-ltukų, tada apsisto- 
Long ir j “šeptynįų sląptųjų” t ja. Viduriai dirba gerai. Kai 
kempes klausyti,„ir pe rūpintis buvau maža mergaitė, sirgau 
pavojum,'.kurį išnaudoįojų kla- smegenų uždegimu — brain 
sė jiem pęngia. 1 » ! ;
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Demokratas Mąžai Ką Pasa
kė, bet Užgyrė Studentu 

Streiką

Advokatas Loząch pasakė, 
kad studentai turi pilną teisę 
svarstyti karo pavojaus klausi
mą šiam kritiškame momente. 
“Iš studentų demonstracijos 
matome jųjų entuziazmą už 
taiką. Jie turi konstitucines nekur ir smegenų celės, 
teises. Tai nebuvo komunistinis] Kaip ten nebuvę, o tie mil- 
dalykas, o daugiau protestas tukai, tie pauderiai dalykų ne- 
prieš šąlies ginklavimąsi; prieš taiso, bet da labiau gadina. 
tokia$ skiriamas didėles sumas Tai yra nuodai, “dope”: patį 
pinigų jūrą ir oro laivynui. J. kraują gadįna, užteršia, ir, 
V. karo budžetas yra didžįąu- pors tuo tarpu apsvaiginą sme- 
siąs taikos ipetu ir tas yra di- gehįs bei nervus ir palengvina 
džiausiąs pavojus taikai.” Bet skausmą, tai ilgainiui gali issi-

| fever,—mažu- nuo to ir skau- 
I da. O tie pauderiai visada im
ti negerai. Nuo.skaudėjimo vi
duriai ima drebėti. Skaudėji
mas atsikartoja du ar 3 kartus 
per savaitę.

Atsakymas

Gal Jums taip *ir yra, Drau
ge : gal nuo to smegeninių plė
vių įsidegimo pasižeidė kur

vystyt galvos gėlimas ' jau ir 
nuo tų pačių miltukų.

Labai dažnai pamate tokio 
galvos skaudėjimo esti stoka 
atatinkamo maisto, stoka rei
kalingų smegenims maisto dės
nių, ypač mineralų ir vita
minų.

Tai Jūs, Drauge, padarysite 
gerai visam savo organizmui, 
vadinas, ir smegenims, jei Jūs 
pradėsite sistematingai vartoti 
paprastą, nesugadintą gamtinį 
maistą, įvairių natūralinių val
gių-

Be to, bus Jums labai nau
dinga imti da ir tūlų prepara? 
tų, lyg ir dapildomojo maisto 
pavidale. “Calcium lactate, 
grs. 10, 100 tablets,” imkite 
po d arba 2,tableti po valgy
mo. Sutrinkite ir, ištaYpinę 
vandeny, gerkite. Darykite 
taip ištisais mėnesiais. Kalkės , 
ypač yra esmingos smegenų ir 
nervų audiniams. Kad kalkės 
geriau pasilaikytų organizmę, 
tai būkite dažniau ant saulės 
ir dar gi imkite ir žuvų alie
jaus, ^“cod liver oil,” bent po 
šaukštą kas dieną, o, kai Jums,

• tai ir po du po valgio.
Imkite džiovintų mielių, 

“Dried brewers yeast,” po ke
letą plotkelių kas diena. Su
teikia daug vitamino B—ner
vams.

Kad skydinė liauka geriau 
chemiškai neitralizuotų nudė
vėtas medžiagas, imkite iodo 
tinktūros, po lašą kas pora 
dienų. Taipgi ir •‘Thyroid 
gland, gr. 1%, 100. tablete,” po 
vieną prieš valgymą.
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l-mą Geguž. Visi} 
Demonstracijas!

Komunistų Partija savo atsišaukime 
Firmos Gegužės kovų reikalu pareiškė: 
< “Šių metų Pirmąją Gegužės, šeštais 
metais krizio, kurį kapitalizmas bando 
išrišti darbo žmonių iškaščiais, reikalin
gumas visos darbininkų klasės bendro 
fronto yra didesnis, negu kada nors 
Amerikos darbininkų judėjimo istorijo
je’. ..

“Sudarykite bendrą frontą unijose, fa
brikuose, raštinėse ir krautuvėse! Su
daužykite kompaniškas unijas! Nugalė
kite indžionkšinus! Vienykitės apsaugo
jimui tikrųjų kovingų unijų!”

'Komunistų Partija šaukia Amerikos 
darbininkus prisiminti tas revoliucines 
tradicijas, kada Amerikoje 1886 metais 
pirmu kartu darbininkai Pirmąją Gegu
žės išstojo prieš savo išnaudotojus pa- 
gelba generalio streiko kovos už trum
pesnes darbo valandas ir geresnes darbo 
sąlygas. Komunistų Partija šaukia vi
sus Amerikos darbininkus, tarnautojus, 
farmerius ir visus kitus darbo žmones 
prisiminti žuvusius kovotojus už darbi
ninkijos labą ir 1935 metų Pirmąją Gegu
žės padaryti diena masinių bendro fron
to demonstracijų.

Komunistų Partija plačiu frontu šau
kė bendro fronto konferencijas prisiren
gimui prie Gegužinės, kviesdama visas 
darbininkų organizacijas, unijas, draugi
jas, kliubus ir t.t. Atveju atvejais buvo 
kreiptasi prie Socialistų Partijos, kad ji- 

' nai dėtųsi į bendrą frontą su Komunis
tų Partija kovai už greituosius darbi
ninkų klasės reikalus.. Mūsų obalsis turi 
būti: Viena Gegužinė—Viena Demonst
racija Kožnam Mieste! Bet Socialistų 
Partija atmetė šitą pasiūlyma ir tuomi 
padalino darbininkų spėkas. Daugumoje 
miestų ivyks po dvi demonstracijas. At- 

r sakomybė už šita spėkų padalinimą krin
ta ant galvos Socialistų Partijos vado- 

» vybės.
Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų 

Centro Biuras šaukia lietuvius darbinin
kus ir darbininkes, nepaisant skirtingų 
politiniu įsitikinimų bei pažvalgų, daly
vauti Pirmąją Gegužės bendro fronto 
masinėse demonstracijose, kuriu nrieša- 

’kvje stovi Amerikos Komunistų Partija. 
Tai bus mūsų tikra išraiška klasinio soli
darumo.

gegužinės
Reikalam 
Bedarbių

Dar niekados prieš darbininkus nesto
vėjo toks didelis bendras reikalas, kaip 
šiemet: 16,000,000 darbininkų be darbo; 
20,000,000 žmonių turi gyventi iš mizer- 
nos pašalpos; nuo pradžios Roosevelto 
prezidentystės pragyvenimo reikmenų 
kainos paaugo ant 33 nuošimčių, o tuo 
pat • kartu pašalpos kiekis ir algos tapo 
nukapota; liaudies mirtingumas, ypatin
gai kūdikių, padidėjo 27 nuošimčiais.

Iš antros pusės, kada darbininkų ma
sės vargsta ir skursta, tai Roosevelto 
valdžia didžiausia energija rengiasi prie 
naujo karo. 1935 metais oficialiai karo 
reikalams paskirta $833,233,000, o karo 
laivyno vadai reikalauja dar $457,786,000 
naujų laivų būdavojimui ir prieplaukų 
įrengimui. Didelė dalis viešiems darbams 
skiriamų sumų eina prisirengimui prie 
naujo karo. Vienas iš šios 
obalsių turi būti: Visi Karo 
Skiriami Pinigai Turi Eiti 
Maitinimui ir Aprengimui.

Šio baisaus krizio metu išlindo visokie 
demagogai-apgavikai ypatose kunigo 
Coughlino, Huey Longo ir kitų, už kurių 
pečių stovi mussoliniškos-hitleriškos fa
šistinės programos prieš Amerikos darbi
ninkus.

Šių metų Pirmoji Gegužės turi ap
jungti visus darbininkus ir darbininkes 
kovai prieš karą ir fašizmą, kovai už ge
resnes darbo sąlygas, žmoniškesnes al
gas, už lygybę negrams, jaunuoliams ir 
moterims, liž gynimą Sovietų Sąjungos 
nuo imperialistu atakų, už paliuosavimą 
revoliucinių politinių kalinių, už ateivių 
teises, prieš reakciją, už apgynimą dar
bo unijų, už darbo žmonių civiles lais
ves.

Lietuviu darbininkų masės dar turi šie
met daugiau suvienvti savo spėkas ne 
vien Pirmosios Gegužės demonstracijose, 
bet taip pat siuntimui delegatų i Visuo
tina Amerikos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimą, kuris įvyks Clevelande, bir- 
željb 30 ir liepos 1 d., kovai prieš kara ir 
fašizmą ,ir už Lietuvos liaudies reikalus.

Pirmą Gegužės padėkite darbo įran
kius. sustabdvkite mašinas ir uždarykite 
dirbtuvių ir. fabriku duris!

Visi ir visos į gatves, į demonstracijas 
ir mitingus!

Kovon už Bedarbiu ir Socialės Ap- 
draudos Bilių H. R. 2827!

Kovon prieš darbo žmonių priešus!
Lai gvvuoia Pirmoji Gegužės—tarp

tautinė darbininku kovos diena!
Centro Biuras

Jungt. Valst. Komunistu Partijos
> Lietuvių Frakcijų

Trumpos Žinios iš SSSR
Įžymus Smuikininkas

* Prieš iškeliausiant Varša- 
von į tarptautinį smuikinin
kų konkursą, organizuojamą i

v šimtui metų nuo i
dienos Genrich’o Vieniausko susiformavęs

mo sunkumus.
Užsitarnavęs meno veikė

jas dirižerius Samosud' sa
iko:
■ —Busią — talentingiau-

gimimo sįas smuikininkas, pilnai 
t j muzikantas, 

pažymėti, 12-kos metų mas- 'nežiūrint į tai,, kad jam tik 
fcvietis smuikininkas Busią 12 metų.
Goldšteinas davė koncertą1 
Leningrado Filarmonijoj.

Vaiko-pionieriaus išstoji- Goldšteinas mokosi, pa- 
mas tapo tikru triumfu so
vietinio muzikalinio meno.
Kiekvienas jo išstojimas iš- (nys> kurs nenuilstamai sten- 
saukė trukšmingus aplodis- siekti tolimesnio to- 
mentus perpildžiusių salę bulinimosi dailėje. Aš no- 

[ pažymėt Goldšteino 
muzikalinio [gręžime sovietinį stilių: jo 

Inepaprastą atvirumą, pa
prastumą ir nebuvimą be
reikalingos afektacijos.

Koncertui pasibaigus B. 
Goldšteiną sveikino Lenin
grado konservatorijos mo
kinių pionierių delegacija.

Maskvos konservatorijos 
profesorius Jampolski, pas

reiškė:
—Busią—idealus moki-

meilius Utį piiuz.iub.iu bdię/ 
žiūrovų, kurių tarpe buvo:;™ 
visasąjunginio i__

'konkurso dalyviai, žymiau- 
si^ji meno veikėjai, kompo
zitoriai, dirižeriai ir artis
tai.

Koncertan atsilankęs ita
lu kompozitorius Alfredo 
Kazella, sužavėtas jauno | 
muzikanto griežimu, asme- 

k niškai pasveikino Busią su 
didžiu pasisekimu ir palin-1 
kėjo jam tolimesnio kūrybi
nio augimo.

Žinomas smuikininkas Mi- 
ęon Poliakin pasakė:

—Goldšteino

Kova Su Maliarija
Mokslų Akademijos Zoo

logijos institutas veda ty
rinėjimą būdų kovos su ma
liarija su pagelba biologinio 
metodo, t. y., šitam tikslui 
išnaudojant vabzdėdes žu-

griežimas [vis, daugiausia, taip vadina- 
primena man jauną Heifet- mą “gambuziją”.
zą. Jis nuostabiai lengvai 
nugali technikinius grieži- nė yra centralinė dalis Am-

Gambuzija, kurios gimti-

MMMBH

RUPPERT’S BEER

Infprm,acijų klauskite pas 
vietinį agentų arba

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

57 BROADWAY NEW YORK

GREIČIAUSIA KELIONE
I LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

ASSR CIK’uiKarelijos

S—s.

Choro Korespondentas.

kultūros name 
surengta didelė

■i

■i n

■j

Gegužės 12 d. čionais yra 
šaukiama visos apielinkės dar-

Gegužės 19 d. Lyros Choras 
sulos operetę “Vestuvės Pu
šyne” Mahanoy City, Norke- 
vičiaus svetainėj, tad apielin
kės ir vietos draugai, kurie 
dar nematę šios operetės, tu
rės prdgą pamatyti, nes veika
las yra labai patraukiantis. 
Pelno pusė nuo šio parengimo 
skiriama įsteigimui Darbinin
kų Centro Mahanojuje.

E. M.

Shenandoah, Pa.

Tt

Į '

i.

I *•

į Kirgizijoj, Kazakstane. pranešama, kad visai už- 
; Gambuzija yra labai svar- baigta “Kalevalos” į čiuva- 
Ibus pagelbininkas žmogui šų kalbą vertimas.
i kovoj su maliarijos uodui Dirbtuvėse, kolchozuose

* . » . _ • iii *rr i • • •

| Kirgizijoj, Kazakstane.

kolchozuose 
j perais ir peraugomis, (lė- ir mokyklose Karelijoj pra
šytėmis). Turkmėnijoj, Aš- vedami vakarai, pašvęsti su- 
'chabado rajone dėka gam- kaktuvėms. Petrozavodske,
[buzijos žymiai sumažėjo su-Inacionalės 
; sirgimu maliarija skaičius, (padaryta) 
Šiuo tarpu Mokslų Akade- paroda, 
mijos Zoologijos institutas
dirba, kad surast Vabzdė- [prašant,—VCIK’o Prezidiu- 

įdžių žuvų veislę, kurią gali- [mas nutarė pakeist pavadi- 
,ma būt išnaudot kovoje su nimą Uchtinsldo rajono 
maliarija Leningrado srities (Karelijos ASSR į Kalevalos 
rajone. Šitam tikslui gali rajoną.rajone. Šitam tikslui gali 

j būt panaudotos “bistrianki” 
ir kitos veislės.

Penki Tūkstančiai Gydytojų
Daugiau 5 tūkstančių gy

dytojų išleis šiemet medici-
'nos aukštosios mokyklos R. [bininkų draugijų konferencija 
S.F.S.R., iš jų 2.700 gydyto-I prisirengimui prie Visuotino 
jų bus pasiųsti dirbti į ra- Lietuvių Darbininkų Suvažia- 

' ’ i-i-i------ -- a- Ivimo kovai prieš karą ir fa-
.šizmą. Konferen. šaukia ALD- 
LD 9-tas apskritys. Tad visos 
draugijos šioje apielinkėje iš
rinkite delegatus ir prisiųskit 
į konferenciją.

Draugai darbininkai, lai 
šiame taip svarbiame reikale 
nebūna, skirtumo—katalikas, 
ar ne katalikas, tautininkas ar 
bolševikas, visi, bendrai kovo
kime, nes karo ir fašizmo ryk
šte visus lygiai plaks. Visi im
kime dalyvumą prisirengime 
prie Visuotino Lietuvių Suva
žiavimo. Konferencija prasi
dės 2-rą vai. po pietų, Najaus 
svetainėj, kampas Main ir 
Poplar St.

’jonus, kolchozus ir tt.
1-mas Leningrado Medin- 

stitutas išleis 430 žm., Il-ras 
—4-438, vardo Mečnikovo 
kursai—130 ir vardo Neča- 
jevo—80.

RSFSR medicinos aukš
tosios mokyklos šiemet pri
ims 16 tūkstančių žmonių, 
,tuo tarpu kaip pernai buvo 
priimta 9 tūkst. žmonių.

Novgorodo Istorinių Pamin
klų Atnaujinimas

į Novgorode, kame randasi 
žymiausi senovės paminklai, 
šiemet varomi dideli restau
racijos darbai. Valstybinis 
I Novgorodo muzėjus jau 
[pradėjo atnaujinimų esan
čios miesto centre Efinevs- 
kos koplyčios, anksčiau tar
navusios sargybos bokštu. 
Bus atremontuota Sofiisko 
soboro (sofiios rotušės) 
ivarpinyčia. Baigiama res
tauracija Jurjėvo vienuoly
no, kurs randasi prie Vol- 
chovo upės. Jo restauraci
ja pradėta 1934 metais. 
Ypatingos domės bus at
kreipta atnaujinimui viso 
a r c h i t ekturinio ansablio, 
taip vadinamo “Jaroslavova 
Dvorišča.”

Wilkes Barre, Pa
Visiems Žinotina

Wilkes-Barre Aido Choras 
rengiasi prie labai svarbaus 
parengimėlio, kuris įvyks 12 
dieną gegužės, šis parengimas 
bus skirtingas nuo kitų buvu
sių parengimų.

Kas šiam parengime bus, tai
— kol kas pasilieka slaptybėj. Su

Kalevalą”— šiuom parengimu jau ir baigsis 
tai žymus liaudies kūrybos . žiemos parengimai, todėl ir

Jūsų Kaimynystėje 
Vertei vis pristatys jums

“MELLOW WITH AGE” 
ir visko, ko tik reikia 

jūsų naminiam pokiliui 
JACOB RUPPERT BREWERY 

Now York City

to*?***

; DON'T SĄY BĘER- SAY RUPPERT'S

Jus Laukia
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

“Kalevalai”—šimtas Metų
28 vasario Karelijoj pra

sidėjo iškilmingas šventi
mas šimto metų “Kalevalos” 
sukaktuvių. (C
lėti žymus liaudies Kury DUS . zaunius pareiiguuai, ivuui n j 
paminklas. Jubilėjun į Pet- bus įvairus, ši pramoga įvyks

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAI
erikos, šiuo tarpu jau ak
limatizuota Vidurinės Azi
jos pietų dalies ribose. Da
bar vedamas darbas gam- 
buzijos a k 1 i m a tizavimui 
Šiaurės Kaukaze, Ukrainoj 
ir Volgos žemupio rajone. 
Toliau bus vedamas darbas 
gambuzijos aklimatizavi- [svečių skaičiui—profesorius kite 
mui Vidurinės Azijos šiau- Kagarovas. .Iš Čiuvašiios [parašyta, 
rėš dalyj, Ferganos slėnyj,1 gautas

rozavodską renkasi didelis .visiems gerai žinomoj vietoj, 
skaičius svečiu. Pribuvo ge-1139 S. Main St., kur choras 
riausieji Karelijos folklioro Iaik*. Pamokas

v_. . J i Kaip vietos, taip ir apielm-
nesejai. _ kės darbininkai įsitėmykite

Iskilmesna pribuvo Komi-'gerai dieną Kviečiame skait. 
srities atstovai. Leningrado ]ingai daiyvauti. Taipogi tėmy-

i “Laisvėje,” bus plačiau

sveikinimas, kur I

* $ 8 £

Pereito karo bučeris, Vok. gen. Ludendorff, švęsdamas savo 70 metų amž. sukaktuves, 
peržiūri armiją, kurią nazių valdžia suorganizavo būsimam imperialistiniam karui.

Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 

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

kimės, kad atsiekti pereitų metų 
pasisekimo.

BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

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

Jau organizuojama programa ir greit bus 
paskelbta. Brooklyniečiai prašomi įsitėmyti 
šj pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies
tų, juk tuom laiku puikiausia proga jūroje 
pasimaudyti ir dalyvauti savo dienraščio 

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

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

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

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

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

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

Čia irgi duodama augštos dovanos prie į-
• žangos bilieto. Brangiais daiktais ir pini

gais skiriama vertes $361.75.

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

ti, kad galėtume išanksto 'garsinti idant padarius 
parengimus sėkmingus.
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Ketvirtas Puslapis

Draugai Menininkai, į Gatves
Gegužės Pirmą!

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, vi
sam kapitalistiniam pasaulyj, Pirmąją 
Gegužės darbininkai maršuos į gatves 
pareikšti savo galingą protestą prieš ka- 

' pitalizmą.
Virš penki metai kapitalistinį pasaulį 

kamuoja neapsakomas krizis. Tas verčia 
darbininkus organizuotis ir reikalaut iš 
savo kapitalistų darbo arba duonos. Ta
čiau išnaudotojai nenori taip lengvai pa
siduoti. Jie visą laiką stengėsi užbovyti 
darbininkus prižadais ir kitokiais mo
liais, marindami darbo liaudį badu. Dar
bininkų kantrybė išsisėmė ir jie stojo į 
atvirą kovą prieš išnaudotojus.

Visoj eilėj šalių (Austrijoj, Vokietijoj, 
Ispanijoj, Kuboj) darbininkai nepakentę 
priespaudos, vargo, biednystės, ėmė juo 
labiau organizuotis. Tai matydami, kapi
talistai nusitraukė savo “demokratijos” 
skraistę, kurios pagalbą jiems ilgai sekė
si apgaudinėt darbo liaudį ir užsiriogli
no ant proletarų sprando su plienine 
kurka. Kylančią liaudį skandina krau
juose.

Ir Amerikos išnaudotojai sparčiais 
žingsniais žengia linkui fašizmo. Jie ma
to, kad negalės ilgai apgaudinėt darbi
ninkų. Tai puikiausiai įrodė pastarųjų 
metų streikų bangos. Streikai tekstilie- 
čių, streikas Toledos darbininkų, anglia
kasių, San Francisco, Calif., generalis 
streikas ir, pastaruoju laiku, studentų 
streikas prieš karą ir fašizmą sudrebino 
buržuaziją. Ji mato darbininkų nepasi
tenkinimą, ji mato, kad neilgai galės pa
tenkint prižadais darbininkus, kurių da
bartiniu laiku randasi Suvienytose Vals
tijose apie 17 milionų be darbo. Todėl 
hiil. Hearstas, kun. Coughlinas ir kiti 
Sparčiai ruošia fašizmui dirvą Amerikoj. 

• Dar daugiau. Roosevelto mašina gal
vatrūkčiais rengiasi prie pasaulinio kon
flikto (karo). Bilionus dolerių leidžia 
prisirengimui prie karo,. Kas dieną išperi 
povandenines valtis, torpedas, šarvuot
laivius, orlaivius, nuodingas dujas ir ki
tokius karo pabūklus.
" Tūkstančiai darbininkų jaunuolių be
darbių, darbo klasės vaikų, sugrūsta į 
C.C.C. kempes, būk tai šalies gerovei, ša
lies pakėlimui ant augštesnio laipsnio. 
Bet šiandien kiekvienam aišku, kad tie

Los Angeles, Calif. 
< i 
Streikas Prieš Mėsos Brangu

mą; Prakalbos ir Išleistuvės

jaunuoliai yra rengiami kanuolių paša
rui—karui.

Nuo pat pirmų dienų išperėtos Roose- 
velto varnos (N.R.A.), Jungtinių Vals
tijų darbininkai patyrė, ką visa tai reiš
kia. Visoj eilėj išstojimų už didesnes al
gas, už teisę organizuotis, už laisvą žodį, 
Rooseveltas pasitiko juos su gazinėmis 
bombomis, be pasigailėjimo triuškino ir 
tebetriūškina darbininkų kovas, skandin
damas kraujuose ir versdamas mirti ba
du ramiai, be pasipriešinimo. Bet jiem, 
kapitalistam, nevisuomet pavyksta, daž
nai gauna skaudų smūgį iš darbininkų 
pusės. Todėl kapitalistai ir rengia fašiz- 
mui^dirvą Amerikoje.

Bet jiem tas nepavyks, nes sąmoningi 
darbininkai stovi sargyboje.

Todėl šiemet Pirmoji Gegužės turi būti 
vyriausiai atkreipta prieš rengimąsi ka
rui, prieš Roosevelto bado sistemą! Už 
bedarbių socialės apdraudos bilių H. R. 
2827.

Šalin fašizmas!
Šalin imperialistinis karas!
Šalin Roosevelto bado sistema!

Pirmoji Gegužes šventė gimė Jungti
nėse Valstijose 1886 metais, ryšyj su rei
kalavimu 8 vai. darbo dienos. Mes jau 
įžengėm į 20 šimtmetį, tačiau tas obalsis 
nepaseno. Daugelyj atsitikimų mes ma
tome Amerikos darbininkus dirbant po 
12-14 valandų diena. V £

Mūsų proletariniai chorai gali ir turi 
būtinai rengtis prie Pirmos Gegužės mi
nėjimo. Choristai, draugai menininkai, 
padėkit savo kolonijų draugams dalinti 
atsišaukimus ir, atėjus Gegužės Pirma
jai, meskit savo įrankius ir maršuokit 
priešakyj demonstruojančių darbininkų 
su kovinga daina!

Šiandien, daugiau negu bile kada, 
mums, darbininkams, reikalinga glau
džiai jungti savo jėgas. Tad padėkime 
religinius ir kitokius skirtumus į šalį ir, 
bendrai įvairių rasių ir tautų darbinin
kai, Komunistų Partijos vadovybėje, ap- 
vaikščiokim tų taip svarbią tarptautinę 
darbininkų Šventę—Pirmąją Gegužės!

Am. Liet. Prol. Meno Sąj. sekretorius, 
Pranas Pakalniškis.

vėžio apskričio. Jis buvo 
vidutinio ūkininko sūnus. 
Laike vokiečių okupacijos 
Lietuvoj, jis vargingai gy
veno. Kada 1919 metais bol
ševikai traukė Lietuvon nuo 
Naujamiesčio, tai Gritėnas 
išvien su kitais jaunais vy
rais prisisegė raudonus žen
klelius ir pasitiko bolševi
kus. Vėliau jis tūlą laiką 
buvo Lietuvos sovietų mili
cininku. Bet tuom metu į 
pietus nuo Kreknavos, Sur
viliškyje buvo baltųjų lietu
vių jėgos. Gritėnas prie 
bolševikų tik prisimetęs bu
vo. Jis nusiskubino į Survi
liškį ir iš ten grįžo į Kreke
navą su baltais, netikėtai 
ant bolševikų užpuolė ir to
je kovoje buvo nušauti so- 
vietiniai darbininkai L. 
Plėštis ir Jalaveckienė. Dau
gelį bolševikų suėmė į ne
laisvę ir kartu jų vadą Baš-

Tuom A. Gritėno “darbe
liai” dar nesibaigė. Jis žino
jo, kad Zuvišio dvare darbi
ninkams vadovavo ardinar- 
čikas (kumietis) A. Šilėnas, 
tai Gritėnas nuėjo pas Šilė
nų ir sako: “Drauguti, ei
name baltgvardiečius muš
ti.” Taip jam pavyko ap
gauti jį ir suimti. Kada va
rė į Kėdainius, tai Baškį ir 
Šilėnų kelyje nušovė.

Taigi vėliaus Lietuvos po
niška ir fašistinė valdžia už 
tokius “darbelius” A. Gri- 
tėnui suteikė nuovados (po
licijos ’stoties) viršininko 
vietą. Jis, būdamas toje ci
no j e, buvo be galo linkui 
darbo žmonių žiaurus.

Čionai siunčiu ir jo pa
veikslą nuovados drabužiuo
se.

Viską žinąs.
Nuo Red. Ačiū draugui 

už žinutę, tačiaus jo paveik
slą netalpiname, nes tas tik 
lėšų padarytų, o naudos jo
kios. Lietuvos darbo žmo
nės jį žinojo, o amerikie
čiams ne taip jau svarbu 
matyti jo išvaizdą.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

BALTIMORE, MD.
Minėsim Pirmą Gegužčs

Šių. metų Pirmos Gegužes paminė
jimas įvyksta laikotarpiu pilnu įvai
rių nuotikių, jų eigą kiekvienam teks 
išgirsti 1 d. gegužės, City Hall Pla
za, 1 vai. po pietų.

Beto rengiama prakalbos su kon
certine programa 8 vai. vakaro, Finų 
svetainėje, 706 S. Ponca Street, kiek
vieno darbininko pareiga dalyvauti.

Vinco Duktė.

loped Citizens League ir visa 
eilė kitų darb. organizacijų. 
Taipgi dalyvaus ir apielinkės 
miestelių organizacijos.

Tai bus demonstracija už 
Socialės Apdraudos Bilių HR 
2827, už politinių kalinių lais
vę, už teisę streikuoti ir pi- 
kietuoti;' prieš karą ir fašiz
mą ir tt.

Visi darbo žmonės dalyvau
kite šioj demonstracijoj ir pa
rodykite savo solidarumą šioj 
viso pasaulio darbininkų kla
sės kovos dienoj, Pirmoj Ge
gužės.

BAYONNE, N. J.
Amerikos Lyga Prieš Karą ir Fa

šizmą rengia didelį masinį sūsirinki- 
Tną kuris įvyks 30 d. balandžio, 8 
vai. vakare, No. 2 Public School Au
ditorium, Broadway ir 26th Street. 
Bus sekanti kalbėtojai: Rabbi Benja
min Plotkin; Attorney Maurice Bri
gadier; Will Rogow ir John Franklin. 
Kaip matote bus žingedžios prakal
bos. Kviečia visus dalyvauti.

Komitetas.

May Day Committee.

PITTSTON, PA.
ALDLD 12 kuopos susirinkimas 

įvyks 30 d. balandžio, Wyoming. Vie
ta visiem žinoma. Malonėkite visi 
draugai dalyvauti, nes yra daug svar
bių

žinoma.
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CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

plaukus ar veidą.
1OO Union Ave., 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 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėtu, krlkštjnom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

dalykų aptarti.
A. Navikauskas.

(101-102)

NEWARK, N. J.
Komunistų ir Socialistų Partijos 

bendrai rengia dideles prakalbas ge
gužės 1 d., 457 Springfield Ave., 
Laurel Grand svetainėj. Pradžia 8 
vai. vakare. KąĮbės geri kalbėtojai 
nuo abiejų partijų. Įžanga dirban

tiems 25c.‘ o nedirbantiems 15c. To
dėl visi skaitlingai dalyvaukite šiuose

svetainėj, Laurel Grand Svet.
/ (100-102)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6-ta kuopa rengia prakal

bas apvaikščiojimui pirmos dienos 
gegužės. Įvyks 1 d. gegužės, Lietuvių 
Tautiškam Name, kampas Vine ir 
No. Main Sts. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Kalbės žymus kalbėtojas Fred Bie- 
denkapp iš New Yorko. Todėl yra 
kiekvieno darbininko pareiga daly
vauti šiose prakalbose. Kviečia ren
gėjai.

WILKES-BARRE, PA.
APLA 51 kuopos susirinkimas 

vyks nedėlioj, 5 d. gegužės, 2-rą vai. 
po piet, Darbininkų Svetainėj, 325 
E. Market Street.

Malonėkite visi nariai dalyvauti , —- ------------ „------- v ----------------
šiame susirinkime, nes kuopa turi 1 prakalbose,kurios^ įvyks ~ didžiausiai 
daug svarbių reikalų atlikti. Artinasi 
mūsų organizacijose 26 Seimas, kuris 
prasidės 31 d. gegužės, Wilkes-Barre. 
Tad kuopa turi išrinkt skaitlingą ko
misiją, kad prie tuo būtino darbo 
tinkamai prisirengti.

(102-104)

i-

ELIZABETH, N. J.
Gegužinės Demonstracija
Milžiniška gegužinės de

monstracija ir paroda po ben
dro fronto vėliava visų darbo 
unijų, bedarbių ir fraternalių 
organizacijų įvyks 1 dieną ge
gužės, 1 vai. po pietų ant 
Union Square, nuo tenai po de
monstracija paroda-maršas su 
benais, vėliavomis ir obalsiais 
į didžiausią miesto svetainę 
Armory Hall ant kampo Wal
nut ir Magnolia Ave. Visų fra
ternalių organizacijų iš žemi
nės dalies miesto taipogi ir 
lietuvių sueiga yra 12 :30 vai. 
po pietų nes nuo tenai eisime 
bendrai į Union Sq. Tai bus 
viena iš didžiausių parodų ge
gužinėj demonstracijoj nes vi
sų unijų tarimas yra nedirbti 
pus dienęos. Tad visi dalyvau
kime.

Bendro Fronto Kom.

PRANEŠIMAS
• ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Kapsuko PaveikslaiSovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dvieju Svaru Dėžė 70 
6 Skirtingų Rūšių • "c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Getą Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose p a r 6 ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu: 1
“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

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

* klasės reikalus,

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

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

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

ČIUS-KAPSUKAS
Paveikslų rėikalaudami rašykite

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

EASTON, PA.
Pirmą Gegužės apvaikšeio- 

jimas ir demonstracija įvyks 
seredoj, 4 valandą po pietų, 
miesto centre. Rengia Bendras 
Frontas šių organizacijų: Cen
tral Labor Union, 
Federation
Komunistų Partija, Unemp-

Tęsiasi Derybos Tarp 
Sovietų ir Francuos

PARYŽIUS. — Po savai- 
tės laiko pertraukos, vėl at
sinaujino derybos tarp So
vietų Są-gos ambasadoriaus 
VI. Potiomkino ir Francijos 
užsienių reikalų ministerio 
Lavalio, kas liečia padary
mą tarpsavinio apsigynimo

Tai ALDLD 145 kp. bal. 20 d., 
ant greitųjų surengė jai pra
kalbas. Kadangi nebuvo gali
mybių gerai išgarsinti, o ir 
vakaras pasitaikė prieš Vely
kas, kas nepatogu delei pra
kalbų, tai žmonių atsilankė 
nedaug. Bet drg. Karosienė, 
nors ir neskaitlingai publikai, | 
pasakė labai gerą prakalbą

jimą d. Jezelskicnės išleistu
vių. Taipgi ačiū d. Levišauc- 
kam, kad suteikė vietą delei 
minimų išleistuvių.

Dar reikia pasakyti, kad 
drg’. A. Levanienė visada pa
linksmina su savo dainelėmis, 
tai ir šį sykį dainavo ant pra-

I kalbų ir išleistuvių. Ačiū jai.
Mes turime ir kitas solistes sutarties tarp tų dviejų ša- 

bendro fronto klausime. Aukų —drg. Pečiulienę ir Lingienę, 
kurios taip pat tankiai padai-

X- - - XXV4XZJW XX. VHHkJ. X XV * , X X XV

rengiama drg. ljos išsimokintų ir duetus dai- 
hm'ijnuoti delei paįvairinimo.

Mano buvo rašyta “L.
____ o_____ i du delegatu

ūkės, tai dau^uma nu0 _Pra“'siųs į prieškarinį ir priešfašis- 
kalbų važiavo 
šauckus 
daugelis 
m i drg.

jimas ir jis parodė, kad gali- tę, kuri 
ma ir kainos numušti per ko- ninkiškų
vą. Dabar mėsos streikas per-!viškai jose veikė. Visi linkėjo ’ Lygos Lietuvių skyriaus ir M. 
simeta ir kitose apielinkėse gerų pasekmių ir darbuotes I Drnley—nuo choro ir jaunimo

, Kuomet kas dieną pradėjo 
kilti kainos ant visokių valgo-, 
tau produktų, o ypač mėsos, 
taip, kad nebėra galifna įpirk
ti, tai Los Angeles šeimininkės 
paskelbė streiką prieš pirkimą 
mėsos. Pirmiausiai sustreikavo • *

surinkta $3.80.
Kadangi tos pačios dienos 'nuoja mums. Būtų gerai, kad 

taip vadinamoj Boyle Heights vakare buvo j 
apielinkėje, kur turėjo užsida- Jezelskienei išleistuvės, 
ryti apie 50 bučernių, nes vi
sur buvo pikietuojama, kad 
nepirktų mėsos. Už mėnesio 
laiko tos apielinkės bučeriai 
sutiko išpildyti reikalavimus ir 
nupigino mėsą nuo 5c. iki 8c. 
svarą. Tai buvo didelis laimė-

apleidžia Los Angeles ir išva
žiuoja į Oregono valst. ant' losangeliečiai

lių. Potiomkinas kreipėsi į 
Maskvą, reikalaudamas dau
giau nurodymų delei tū
lų sutarties punktų. Jis ir 

, . , Lavai išreiškia viltį, kad bus 
susitarta.

of Silk
American 
Workers,

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas

pas d. 
į išleistuves.

Levi-|tįnį kongresą į San Francisco, 
Tenais bai# 28 d. Tai galutinai iš- 

išsireiškė, atžymėda- spręsta siųsti 3 sekamus dele- 
Jezelskienės darbuo- gatus: M. Pūkis, nuo ALDLD 
prigulėjo prie darbi-Į145 kpM A. Soplieriė, nuo Am- 
organizacijų ir akty-Į erikines Prieš Karą if Fašizmą

ir galima sakyti, kad apims darbininkų judėjime ir ant LDS kuopos, 
ūkės nuvažiavus. Kad geriaus 

streikas, | atžymėti šias išleistuves, nusi
tarė paaukoti Lietuvos polit
kaliniams. Aukavo sekamai: L.' 
Jezelskienė $5, Šimkų šeimyna 
$1.05, Pupiai $1 ir Babičiai $1.

Po 50 c: Pūkiai, Rufai ir 
Levanai. Pečiuliai 30c.

. visą miestą, nes darbininkai 
pamatė, kad tokis 
tai vienas iš geriausių būdų 
kovoj prieš brangenybę. Jeigu 
Boyle Heights apielinkė laimė
jo streiką, tai tik reikia įsi
vaizdinti, kas būtų galima pa
daryti, jeigu visame mieste jis 
būtų įvykęs! Tuomet 
trustai būtų priversti 
nemušti ne vien ant 
bet ir kitų produktų.

Prakalbos

maisto 
kainas 
mėsos,

duk-'Drg. Karosienė ir jos 
relė Jenė, iš Oaklando, Calif., 
otganizaciniais reikalais neti
kėtai atvažiavo į Los Angeles.ramą politkaliniam ir atžymė-

M. P.

Kas Buvo Tas Antanas 
Gritėnas?

“Laisvėje” kartą buvo ra-
Po 25c O. Jakienė, Karosie-; §yįa Lietuvos žiniose, kad 

nė, Soplienė, Pilips, Bernotas, • 
Matckevič, Levišauskas ir Ba- 
zilkienė; SopliS 15 ir Butwan 
10c. Viso suaukota $12.25.

Išėmus išlaidas, tai Lietuvos 
politkaliniams pasiųsta per A 
LDLD Centrą $8.60. Tai vi
siems aukotojams ačiū už pa-

Šventežeryje, 15 d. gruod
žio, 1934' metais, likosi nu
šautas Antanas Gritėnas. 
Matau reikalo suteikti pla
tesnių žinių, nes jis buvo 
mano giminaitis. Gritėnas 
buvo .iš Petriškių kaimo, 
Krekenavos valsčiaus, Pane-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Harry’s Cafe |
Kur Geri Draugai Susieina o

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

Ant Columbia Ave., tarpe 8 
28th & 29th g

Smagiausia Vieta Mieste 8
Specializuojasi įvairiais Žuvą 8

Valgiais (Sea Foods) 8
MOTERIMS STALAI g

BUSINESSMEN'S LUNCH g
HARRY SLOBODIAN g 

Savininkas 8
Bell Phone Poplar 9257 g

Mes dar turime trijų drg. Kapsuko knygų 
pardavimui, o būtent:

CARO KALĖJIMUOSE
Ši knyga yra 320 puslapių, su geru drg. Kapsuko , 

paveiksiu. Jos kaina buvo $1.75, o dabar galite 
dar gauti už $1.00. Knyga aprašo 1905 metų revo
liuciją Lietuvoje ir padėtį caro kalėjimuose. Knygos 
jau mažai turime ir kas norite gauti, tai pasiskubin
kite su užsakymais.

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

• mos,

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Z.

Tel.: Glenmore 5-6191

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
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 Grsind Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija , 
Ir Sovietų Valdžia

Šią knygą tik 1934 metais išleidome, tai nauja 
knyga. Ji turi 240 puslapių ir daug paveikslų. Jos 
kaina yra 75 centai. Ši knyga yra geriausia istorija 
Lietuvos karo metu ir darbininkų kovų už Sovietų 

\ valdžią. Drg. Kapsukas buvo Sovietų Lietuvos val
džios pirmininku.

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
Ši knyga turi 152 puslapiu. Ją išleido L.D.S.A. 

Jos kaina 25 centai. Dabar tik 15 centų, šioje kny
goje aprašomą kaip Lietuvoj darbininkės gyvena ir 
kovoja, taipgi kokioje padėtyje yra poniulės.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVĖ., DĖTROlT, MIC H.

čia

Šias knygas reikia turėti kiekvienam darbininkui 
ir darbininkei. Pirmųjų dviejų yra nedaug, vėliau 
jų nebus galima gauti. Už visas tris knygas regulia- 
rė kaina $2.75, bet jeigu kas pirks jas visas, tai 
gaus už $1.50.

Su užsakymais kreipkitės sekamu antrašu:
D. M. ŠOLOMSKAS,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y»
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Pirmos Gegužės Parado Linija
Milžiniškasis Siu Mėty Gegužės Paradas Susidės Iš Dviejų 

Pulky. Juos Sudaro Dešimtis Divizijų Su 94 Skyriais. Tuo
se Skyriuose Yra Tūkstančiai Organizacijų Su Šimtais 
Tūkst. Narių: Visų Rasių, Įvairiausių Tautų Ir Įsitikinimu

Tai toks trumpas apskaičiavimas tos jūros žmonių, kurie ap
vaikščios Pirmą Gegužės su Bendro Fronto Komitetu. ^Že
miau rasit smulkmeniškesnį paaiškinimą kas dalyvaus ir ko
kioj vietoj sustos. Išsikirpkit ir neškite su savim visur, kad 
galėtumėt kiekvienam darbininkui ir darbininkų draugui su
teikti informacijas apie jo-jos tautos ar amatinės grupės 
dalyvavimą ir vietą parade. Minėkite, ne visi darbininkai 
skaito darbininkų spaudą ir ne visi bus net girdėję, kad bus 
toks dalykas, kaip Darbininkų Gegužinis Paradas. Jūs jiems 
padėkite jį sužinoti, surasti.

* Bendro Fronto Gegužinės Komitetas išdirbo ir paskelbė se
kamas susirinkimo vietas ir maršavimo liniją.

Maršavimo linija prasidės nuo Madison Square ir pasibaigs 
Union Square. Visi susirinkimui punktai ir iš kur bus pradeda
ma maršuoti yra pažymėta nupieštame plane, kuris telpa šiame 
numeryje.

Pirmieji pradės maršuoti esantieji prie Madison Square ir 
23rd St.; eis 5th Avė. augštyn iki 32nd St.; čia pasuks link 
7th Avė. ir ja maršuos iki 15th St.; 15th St. pasuks į rytus ir 
e\s iki Union Square. Šią liniją maršavimui iškovojo darbinin
kų masių spaudimas sykiu su artimomis darbininkams grupė
mis, kurios rėmė Bendro Fronto Komitetą, nors buvo didelis 
pasipriešinimas iš Vaizbos Buto (Chamber of Commerce) ir 
kitų prekybos grupių prieš naudojimą paradui 5th ir 7th Avės. 
MWTCK..--,

MARŠAVIMO LINIJA IR DEMONSTRACIJA
SUSIFORMAVIMO TVARKA:

Paradas yra padalytas į du pulku.
Pulkas 1-mas—rytinė sritis Madison Square Parko su šešiom 

divizijom.
Pulkas 2-ras—vakarinė Madison Square Parko sritis su ke

turiom divizijom.
MARŠAVIMO TVARKA:

Divizijos privalo maršuoti toje tvarkoje, kaip sunumeriuo- 
tos. Kitais žodžiais, Divizija 1-ma išeina pirmutinė, Divizija 

>2-ra seka pirmąją, Divizija 3-čia paskui antrąją ir taip toliau. 
Visi turi maršuoti po aštuonis eilėj.
SUSIRINKIMO PUNKTAI:

Susirinkimui punktai yra plane pažymėti juodais plačiais 
bruožais.
MARŠAVIMO EILĖ:

Parado linija plane yra pažymėta siaurais, sukapotais juo
dais bruožiukais ir rodyklėmis.

PIRMAS PULKAS
ORGANIZACIJŲ FORMAVIMOSI EILĖ:

Pirma Divizija. Organizacijos, sudarančios 1-mą Diviziją 
susirenka Madison Ave. tarp 23rd ir 24th St. į rytus nuo parko, 
atsigrįžę į 23rd St., pradžia kolumnos prie 23rd St. ir Madison 

, Ave. šioj divizijoj paskirta vieta sekamoms organizacijoms:
1. Bendro Fronto Gegužinės Komitetas.
2. W. L R. Benas.
3. Vėliavų Būrys (dalyv. org. vėliavos).
4. Veteranų Organizacijos ir jų pagalbinės.
5. Airių Darbininkų Kliubai ir kitos airių grupės.
6. Bedarbių ir šalpos Darbų Darbininkų Organizacijos.

Antra Divizija. Ji susirenka 24th St., tarp Madison ir 4th Avė., 
linija atsigrįžus veidu ą Madison Ave.
1. “Daily Worker” Budavotojai, Išnešiotojai ir Choras.
2. Jaunų Komunistų Lyga.
3. Jaunųjų Sąjungos Lyga.
4. Nacionalė Studentų Lyga.
5. Visos Sporto Organizacijos.
6. Visos kitos jaunimo organizacijos ir grupės.
Trečia Divizija. Linija susi

renka 24th St., tarp 4th ir 
Lexington Avės., linija atsi
grįžus į 4th Avė.

1. Lyga už Negrų Teises.
2. Jaunieji Liberatoriai.
3. Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas.
4. Visos Negrų ir Harlem

Organizacijos, kurios kitur ne- grupės, 
minėtos. L -

10. Chinų Liaudies Draugai 
Amerikoj.

Ketvirta Divizija. Linija 
formuojasi Madison Av., tarp 
24th ir 25th Sts., linija atsi
grįžus į 24th St.

1. Jūrininkų, Laivakrovių,
Išvežiotojų ir Radio Operato
rių. '

2. Metalistų Unijos, šapos, 
grupės.

3. Transporto ir Gelžkelių 
Darbininkai.

4. Taxi Kėravotojai.
5. Raštinių Darbininkų Uni

ja, šapos ir grupės.
6. Visų Statybos Amatų

Darbininkai. '
7. Spaustuvių Darbininkai ir 

Laikraštininkai.
8. Popieros Darbininkai.
9. Odinių Gražmenų Dirbė

jai.
10 Valizų ir Krepšelių Dirbė

jai.
11. Kojinių Mezgėjai 

dėjai.
12. Celluloid, Catalin 

lith Darb. Unija.
13. Jamaica Bendro 

Gegužinės Komitetas.
Penkta Divizija. Linija susi

daro ant 25th St., tarp Madi
son ir 4th Avės., atsigrįžus į 
Madison Ave.

1. I. W. O. (žydų kuopos ir 
mokyklos).

2. žydų Darbininkų Univer
sitetas.

3. Darb. Sąjungos Kuopos.
šešta Divizija. Linija susi

daro 25th St., tarp 4th ir Lex
ington Avės., atsigrįžus į 4th 
Avė.

1. Visos kitos L W. O. (Tar
ptautinio Darb. Ordeno) orga
nizacijos.

■ 2. Icor.

ir Au-

ir Gal-

Fronto

ANTRASIS PULKAS

5. Ispanų ir Lotynų Ameri
kos Darb. Organizacijos.

6. Moterų Tarybos.
7. Visos kitos moterų organi

zacijos ir grupės.
8. Visos Prieškarinės ir 

Priešfašistinės Organizacijos ir

9. Sovietų Sąjungos Draugai.

25th St., tarp Broadway ir 6th trumpiausiai turėjo laiko kai- į Cenwortą. Kelionė buvo 'sveiksta. Bet tas “gudruo- 
Ave., atsigrįžę į Broadway.

1. Medikališkos, Ligonbučių,
Profesionalų Unijos, šapos, 
grupės.

2. Profesionalų Lyga, Socia
liai Darbininkai.

3. Dramatiški Aktoriai, visos 
Teatro ir Dramos grupės.

4. Plunksna ir Kūjis.
5. John Reed Kliubas.
6. Artistų Unija.
7. Rašytojų Unija, Darbinin

kų Mokykla.
8. Mokytojai ir kitus moks

lo grupės.
9. Artef.

10. Freiheit Choras.
11. Mandolinų Orkestrą.
12. Darbininkų Muzikos Lyga
13. Filmų ir Paveikslų Lyga.
14. Radio Kliubai.
15. šokikų Lyga ir grupės.
16. Visos Rendauninkų Orga

nizacijos.
Dešimta Divizija. Linija su

siformuoja 25th St., tarp 6th 
ir 7th Avės., veidu į 6th Avė. 
čia eina visos kalbinės grupės 
sekamoj tvarkoj:

1. Italai.
2. Vokiečiai.
3. Finai.
4. Rusai.
5. Ukrainai.
6. Lenkų Darb. Tarybos 

kliubai ir grupės.
7. Lietuvių Darbininkų Ben

dro Fronto Gegužinės Komi
tetas ir visos organizacijos.

8.
9.

10.

12

14.

Filipinai.
Chinai ir Japonai.
Skandinavai.
Grekai.
Pietų Slavai.
Vengrai. \
Checho Slavai.

15. Armėnai.
16. Estai. >/
17. Francuzai.
18. Rumunai.
19. Latviai.
20. Bulgarai.
21. Turkai.
22. Visos kitos kalbinės orga

nizacijos ir grupės.
23. Žydų Darb. Kliubai.
24. Suvienyti Darbininkų 

Kliubai.

Cleveland, Ohio
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

Vienatinis Būdas Kovai Prieš 
Karą ir Fašizmą—Ūmus Ma

sinis Veikimas

“ūmus masinis veikimas yra 
vienatinis būdas'kovai prieš 
karą ir fašizmą. Vienas suvie
nytas masių žingsnis-streikas 
trenkia baimės smūgį karo 
rengėjams (mongers), Hearsto 
melų kampanijai prieš darbi
ninkų šalį— Sovietų Sąjungą. 
Studentų streikas buvo sutik
tas nekuriose vietose su poli
cijos buožėmis. Western Re
serve Universitete Dean 
Throuthmana^ ir kompanija su 
policijos pagelba demonstraci
joj plėšė ir konfiskavo Studen
tų Lygos prieškarinius lape
lius. Šie mokyklų administraci
jų žingsniai yra Amerikos fa
šizmo požymės, prieš kurias

ORGANIZACIJŲ FORMAVI
MOSI EILĖ _____ ___ , _____

Septinta Divizija. Susirenka'studentai turi vesti neatlaidžią 
24th St., tarp Broadway ir 6th 

atsigrįžus į Broadw/aya
Adatos Amatų, ša- 
ir grupių darbinin-

Avė.
1. Visų 

pų, unijų 
kai.

Divizija. Susirenka 
24th St., tarp 6th ir 7th Avės., 
veidu į 6th Avė.

1. Maisto Darb. Unijos, ša
pos, grupės.

2. Batsiuvių Darb. Unijos, 
šapos, grupės.

3. Skalbyklų Darbininkai.
4. Namų Aptarnautojai.
5. Drabužių Valytojai ir Da

žytojai.
6. Kepuriniai.
7. Auksoriai.
8. Fotografai.
9. Iškabų Piešėjai.

10. Tabako Darbininkai.
11. Rakandų Dirbėjai.
12. Budinkų Griovėjai ir Per- 

kėlėjai.
13. Visos 

jos, šapos,
Devinta

Aštunta

kitos įvairios uni- 
grųpes ir tt 
Divizija. Susirenka

kovą.
“Darbininkai ir studentai, 

kurie suprantate rimtumą karo 
ir fašizmo pavojaus, visi turite 
daug didesnėmis skaitlinėmis 
išeiti ant gatvių Pirmą Gegu
žės. Clevelande šiais metais vi-! 
si darbininkai bendrai minės 
pasaulinę darbininkų šventę: 
komunistai, socialistai, studen
tai, darbo unijos ir visos kitos 
darbininkų organizacijos. Už- 
pildykime Cleveland© miesto 
gatves didžiausiomis masėmis, i 
po Bendro Fronto Pirmos Ge
gužės Komiteto obalsiais:

Padarykime Clevelandą Uni
jų miestu!

Už 30 valandą darbo be su
mažinimo algų!

Už tinkamą bedarbės ir so- 
cįalę apdraudą!

Už suvienytą paramą dar
bininkams kovoj prieš algų ir 
pašalpos sumažinimą!

Už tarptautinį solidarumą 
prieš karą ir fašizmą!”

Profesorius A. Landy nors ir

120 mylių ilgio. Šis oriai-j lis” tas "‘gyduoles” naudojabėti, bet aiškiausia perstatė1 
karo ir fašizmo pavojų ir kar
tu nurodė būdus, kaip sėkmin
gai užkirsti kelią karo ir fa
šizmo marui. Bet dar žodis a- 
pie augštus mokslus baigusius 
žmones, kuriuom yra prof. A. 
Landy. Darbininkai gali savo 
priešams pasakyti, kad komu
nizmo nesibijo sąžiningi augš
tus mokslus baigusieji žmonės. 
Bet daugelis jų nugąstauja, 
pažvelgę į fašistines šalis, y-'gą. Jis kąda tai yra paste- 
pač Vokietiją, kur mokslas'bėjęs, kad laivui skęstant 
yra sutremptas ir viduramžių daugelis sergančių žmonių

i greitai pasveiksta — prieš 
Ijūrų ligą veikia didelis nu
sigandimas. Taigi tas ka
pitonas kaip tik pastebi, kad ■ 
tūli iš keliauninkų serga, tai ! 
pareiškia, kad laivas skęsta 1 
ir įsako užsidėti gelbėjimo-1 
si diržus ir ruoštis apleisti 
laivą. Daugelis greitai pa-

vis yra mažiausias visame 
pasaulyje.

Naujos “Gyduolės”
Didžiuma žmonių serga 

keliaudami per jūras lai
vais. Taigi kapitonas laivo 
“Arkorlein” išgalvojo nau
ją būdą kovai prieš jūrų li- l— t.- k ../i..

gadynės barbarizmą Hitleris I 
vykina gyvenimai!. Iš tos pusės 
—fašizmo pusės, gręsia rimtas 
pavojus kaip mokslui, taip ir 
visos žmonijos civilizacijai. 
Tuo pavojum turi susirūpinti 
kiekvienas sąžiningas žmogus. 
Lietuviai tuo klausimu ima 
plačiau ir plačiau kalbėti ir 
rengtis į Visos Amerikos Lie
tuvių Kongresą prieš Karą ir 
Fašizmą, kuris atsibus mūsų 
mieste 30 d. birželio ir 1 d. 
liepos mėn.

Western Universiteto 
Studentas.

ĮVAIRUMAI
Saulės Energija Gaminą 

Maistą
San Diego, Kalifornijoj, 

yra įrengta valgykla, kur 
maistą kepa saulės šilumos 
pagelba. Ten įtaisyti speci
aliai dideli veidrodiniai sti
klai, kur prieš juos pasta
tytas maistas iškepamas ar
ba išverdamas. Sako, kad 
tą valgyklą daug žmonių 
lanko.

Sovietų Turkestane įren
giamos didelės keptuvės ir 
kiti maisto gaminimo na
mai, kur bus naudojama 
saulės energija.

Orlaivis su 5 Arklių Jėga
Anglijoje pagamino orlai

vį, kuriam įtaise motorinio 
dviračio motorą tik su pen
kių arklių jėga. Lakūnas 
Cronfield atliko į pusantros 
valandos kelionę iš Bristol

<
Tel. STagg 2-3438 

Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

ROBERT

10

HARMAN

9

LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi-

. mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

tik trečios klasės keliaunin
kams, ponams tos “gyduo
lės” nepritaikomos.

š-kas.

'-I?

MM

I
i

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

S

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos 1 mylimiems pašarvoti dovanai.

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro- , 
fesijoje ir Brooklyno apielin- ‘ 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems
Saukite dieną ar naktį

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y

“MAČIO-KEKŠTO eiles
* ir J. Baltrušaičio

“TEATRO ISTORIJA
90c vertės, tik už 30 centų

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

MJWPgWMwyyIRMftPA  w» wi im wi

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti 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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Kur Susirinks Lietuviai?
Pirmą gegužės lietuviai 

su Pirma Divizija ir 
8-toj Pirmos Divizijos vie- 

Būkite vietoj ne vėliau 
ryto. Pirma Divizija su- 

Independance Parke, 
Adam ir Walnut Sts. ir mar
šuos į Lincoln Pk. Šion divizi
jai) įeina sekamos organizaci
jos:

Pirma Divizija:
• 1. Metalo Darbininkų In
dustrinė Unija.

2. Įrankių ir Dažų Dirbėjų 
Kliubas.

3. Radio ir Metalo Darbi
ninkų Unija.

41 Down-Neck Bedarbių Ta
ryba.

5^ IWČ Harrison kuopa.
6. Lenkų Organizacijos.
7. Latvių Tarpt. Darb. Ap

sigynimas.
8. Lietuvių Organizacijos.

'9. Skandinavų Darbininkų 
Kliubai.

10. Bolleville Darbininkų 
Kliubas.

11. Finų Darbininkų Kliu
bas.

12. Ispanų Darbininkų Or
ganizacijos.

13. Visos Negrų Bažnytinės,

Iš Elenos Sadauskaitės 
Koncerto

Pereitą sekmadienį, Ukrai
niečių svetainėje, Brooklyne, 
įvyko dainininkės Elenos Sa- 

. dauskaitės koncertas, kuris 
gražiai pavyko visais atžvil-

kad: “Rusija 
ir kad “Rusi- 
Baltijos vals-

pasakydamas, 
stovi už taiką 
ja garantuoja 
tybių rubežius”. Bolševikai ko
vojo ne m a “
mui, bet prieš kontrevoliucio- 
nierių gaujas,
Rusijon iš visų pusių. Kitu di
deliu netikslumu buvo parei
škimas, būk dėka J. V. prezi
dento Woodrow Wilson įsiki
šimo karari ir talkininkų lai
mėjimo Baltijos valst. atsie-

PAJIEŠKOJIMAI
jPAJIEŠKAU A. Budraitis, pirmiaus 

jis gyveno 168 Leonard Street, 
Brooklyn, Dabar nežinau kur jis gy
vena. Sugrįžau neseniai iš Lietuvos, 
turiu svarbų pranešimą, jam. Jeigu 
kas žino kur jis randasi, malonėkite 
pranešti man. J. Sereika, 82 Pine St., 
Elizabeth, N. J.

IŠ KRIAUČIŲ SUSIRINKIMO

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.Kliubai ir Pašaipinės organi
zacijos, esančios šios divizijos 
srityje.

14. West Hudson Labor Ly
ceum.

15. Keturios Komunistų 
Partijos vienetos, visos Jaunų 
Komunistų Lygos vienetos šioj 
sekcijoj.

Apart šios, kitose miesto 
dalyse susirinks 2-ra ir 3-čia j kę nbprigulmybę, ktibmet vi- 
Divizija su 33 skyriais. siems žinoma, kad neprigul- 

--------- - į •; mybė atsiekta dėka proletari
nei revoliucijai Rusijoj ir pa
kilusiai revoliucinei bangai 
Vokietijoj ir kitur.

Rep.

ažųjų tautų prijungi- (Kriaučiai Atmetė Vaitkaus Kampaniją Skridimo Per Atlanto
nriPc k-nnrrovn nirin-' r J c

kurios veržėsi

Vakare Visi Į Laurel Garden!
Po demonstracijos, 7 :30 va

karo, bus bendras Gegužinės 
Apvaikščiojimas Laurel Gar
den, 457 Springfield Ave., 
Newark, N. J.

Programą pildys bendrai vi
si darbininkų chorai. Kolekty- 
vis Teatras perstatys trumpus 
veikalus. Bus rodomas puikus 
Sovietų judis “Broken Shoes”. 
Kalbėtojai nuo Komunistų 
Partijos, Socialistų Partijos, 
Jaunų Komunistų Lygos, Jau
nų Socialistų, ir, A. W. Berry, 
Lygos Kovai už Negrų Teises 
nacionalis sekretorius.

Rengia bendrai visos virš 
minėtos organizacijos. Įžanga 
25 c., bedarbiams 15 c.

Kom.

341

Elena Sadauskaitė yra pir
maeilė artistė—artistė ne tik
tai dainoj, bet ir vaidyboj, o 1 kinta.

Iš Baltijos Lygos Koncerto- 
Prelekcijos

Sekmadienio popietį,
E. 17th St., New Yorke, įvyko 
Baltijos Lygos prelekcija-kon- 
certas, kuris, kiek galima bu
vo suprasti iš pirmininko pra
nešimų, buvo pirmutinis. Lygą 
sudaro estų, latvių ir lietuvių 
tautinės grupės. Koki jos pa
matiniai tikslai ir kokia pro
grama jų atsiekimui —neaiš-

taipgi interpretacijoj dainų, 
togel jinai savo koncerte pasi
rodė pilnam gražume. Dainuo
dama įvairias dainas, jinai dė
vėjo tam tikslui pritaikytus 
kostiumus, kas sudarė nepa
prastai įdomų ir tenkinantį į- 
spfidį. O dainuoti šiuo atveju 
dainininkė nepašykštėjo: įvai
rių dainų, liaudišku ir klasiš
kų. lietuvišku, angliškų, ispa
niškų ir itališkų jinai dainavo 
ir visos išpildytos nepapras
tai gražiai, graciškai.

Apart Sadauskaitė, progra
moj dalyvavo sekanti: Ant. 
Banys, Marijona Strumskienė, 
dainininkai; Violeta Vaivadai- 
tė; pianistė; Margareta Jaki- 

\ mova, balerina; Antanas Rai- 
smuikininkas. (Pirmu kar- 

teko girdėti šį jauną smui- 
Jnką — turi jis nepaprastai 
ažų talentą ir toli nužengęs 
luikavime I).
PAskui tęsėsi šokiai.

Rep.

Programa pradėta perstaty
mu po vieną iš tų tautų atsto
vų ir orkestrai griežiant tau
tinius himnus. Kalbėjo majo
ras Harry W. Kielnors. Progra
mą pildė Lietuvių Ensemblis, 
vadovaujamas Aldonos Liut
kus; latvių smuikininkas; estų 
šokikų grupė šoko tautinius 
šokius. Visi atliko vykusiai, 
bet daugiausia pritarimo gavo 
ensemblis už harmoningai su
dainuotas liaudies dainas.

Majoro Kielnors kalba dau
giausia palietė istorinę tų tau
tų praeitį, taipgi sakė, kad jų 
nepriklausomybei dabar pavo
jus iš Hitlerio Vokietijos. Pa
sakė ir netikslumų. Vienu tų 
žalingų netikslumų buvo pa
reiškimas: “Po 1917 m. revo- 
liuc. bolševikų Rusija pasiuntė 
armijas į Baltijos valstybes, 
kad prijungti jas prie bolševi
kų rojaus.” To niekad nebuvo. 
Bolševikai visuomet stojo ir 
dabar stoja už tautų neprigul- 
mybę, ką vėlesnėj kalbos da
lyje ir pats majoras pripažino,

____________i_______________ ______ -_______________ K- _

« r'. PERKELTAS PARENGIMAS

Jaunimo Balius
Kuris buvo rengiamas del balandžio 28-tos 

dienos yra perkeliamas į

Gegužės 19 d.
įvyks

LIET. AM. PILIEČIU KLIUBE
80 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Visa programa bus ta pati. Taip pat ir dovanos 
bus duodamos kaip buvo garsinta. Tikietai, par
duoti del balandžio 28 d., bus geri gežugės 19.

LDS Jaunimo Komitetas.

Vandenyną į Lietuvą. Lokalas Paaukojo Šimtą Doleriu Del 
Streikuojančių National Biscuit Co. Darbininkų. Penkius

Dolerius Paskyrė Varymui Darbo Už Lundeen Bilių
Balandžio 24 buvo kriaučių dėjo tūkstantį dolerių kauci- 

54 skyriaus mėnesinis susirin- jos su tuo supratimu, kad dar- 
kimas. Kaip tik tapo perškai- bininkams bus užmokėta nu
lytas protokolas ir finansinė 
apyskaita, tai tuojaus iš SLA 
38 kuopos delegatas padavė 

' kredencialą, kuriame nurodo, 
kad P. Tiškus, šnyras ir dar 
keli kiti įgalioti organizacijose 
kalbėti varde Vaitkaus ren
gimosi skristi aeroplanu per 
Atlantos vandenyną į Lietuvą. 
Kalbėjo P. Tiškus, nurodinėda
mas, kad tokią kampaniją rei
kia remti mūsų lokalui, nes 

[nuskridimas Vaitkaus į Kau-

Iš Ginkaus Parengimo
Sekmadienį įvyko J. P. Gin

kaus, radio valandos vedėjo 
pavasariniai šokiai ir piknikas 
Klasčiaus svetainėj, Maspethe.'ną atneštų didelės naudos lie-

Programa susidėjo iš mėty-[tuviams darbininkams. Bet po 
mo bolės per rinkę. Grūmėsi 
brooklyniečiai su maspethie- 
čiais. Maspeth laimėjo su de
šimčia daugiau pažymėjimų: 
brooklyniečiai padarė 23, o 
maspethiečiai 33.

Kita dalis programos, tai 
laimėjai prie įžangos tikietų. 
Buvo leidžiama gyvos vištos ir 
antys, taipgi negyvi balvoniu- 
kai. Mūsų d. Pakalniškis lai
mėjo vištą. Išleista 25 daiktai, 
tarp jų buvo ir keli buteliai 
vyno.

Publikos didžiumą sudarė 
jaunuomenė ir didesnė dalis 
moteriškos lyties, žodžiu sa
kant, buv.o gražių lietuvaičių. 
Be abejo, ta jaunuomenė, di
delėj didžiumoj bus naciona- 
liam jaunuolių parengime 19 
gegužės, nes pas mus'.yra daug 
organizuoto jaunimo. \

Dalyvis. ,

jo kalbos keli pakalbėjo, kad 
pernai “Naujienos” bubnijo už 
kokį ten Janušauską ir rinko 
tam tikslui pinigus, o kaip 
atėjo skridimo laikas, tai Ja
nušauskas atsisakė, nes ren
gėjai daugiau rūpinos savo 
bizniu, o ne Janušausko rizi
kinga gyvybei kelione. Kada 
pernykščias skridimas sukriko, 
tai tie patys žmonės vėl lando 
po organizacijas ir kaulina pi
nigus ne tiek skridimo reika
lams, kiek' savo biznio tiks
lams.

trauktoji alga.
Manelio dirbtuvė jau išbai

gė darbą ir pats Manelis jieš- 
ko naujos vietos del perkraus- 
tymo visos dirbtuvės, nes toji 
vieta, kur dabar yra, netinka
ma toliau kriaučių dirbtuvę 
operuoti.

Kaupas šiame sezone mažai 
dirbo. Tiesa, sako delegatas, 
dirba ir dabar po kelis palitus, 
bet vis sampalai, o nežinia, ka
da gaus lotus.

Gužauskas, galima sakyti, 
šiemet sezono veįk neturėjo, o 
dabar visiškai nedirba ir ne
žinia, kada pradės dirbti.

Kasperskas po kiek dirbinė
ja ir mano, kad tuojaus pradės 
dirbti geriau.

Karvelio dirbtuvė darbą iš
baigė ir dirbtuvė uždaryta.

Lapašausko dirbtuvė turėjo 
prastą sezoną, o dabar visiškai 
darbą pabaigė ir niekas 
dirba.

ne-
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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 “Laisvis” Svetainig

License L-1370 Tel. Stagg 2-2990

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxeroft 9-6101

ACW of A Lietuviu Lokalas 
Remia NBC Streikierius

ACW of A Unijos Lietuvių 
54 skyrius savo susirinkime, 
laikytam 24 d. balandžio (Ap
ril), 1935, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., nutarė remti 
National Biscuit Kompanijos 
darbininkų streiką visais gali
mais būdais, kaip finansiniai, 
taip ir moraliai. Taipgi nutarė 
reikalauti vietinių laikraščių, 
kad talpintų sekamą mūsų 
skyriaus pareiškimą.

Kriaučių 54 Skyrius raginą 
savo narius bei nares nepirkti 
patiem ir reikalauti pas krau- 
tuvninkus, kad jie nelaikytų 
National Biscuit Co. dirbinių,, 
kaip tai krekių ir tam pana
šiai. Jėigu krautuvninkai ne
klausytų tokio reikalavimo, tai 
tokiose krautuvėse nepirkti 
nieko nei už centą. Taipgi pa
reikšti tokiem krautuvių savi- 

jninkam, kad jie ir ateityje bus 
skaitomi kaipo darbininkų 
streiko laužytojai.

Skyriaus ,Sekr.,
K. Nečilinskas.

/ . » ’ ‘ a • i . t i )

pa- 
ne- 
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Mičiulio dirbtuvė, reikia 
sakyti, kad turėjo sezoną 

didele didžiuma balsų, atmetė visai prastą. Jie, mat vis 
to komiteto pasiūlinimą, kad, kiek dirbo ir dirbinėja dabar, 
lokalas .išrinktų atstovus į pri- 
rengimo skridimo per Atlantą, biskutį dirba, bet mažai, 
p. Vaitkaus šaukiamą konfe
renciją.

J. Valeckis, kaipo 66 metų 
amžiaus, tapo paliuosuotas 
nuo nedėlinių duoklių mokėji
mo į uniją.

J. Nalivaika, kriaučių loka- 
lo Pildomosios Tarybos sekr., 
pranešė, kad nieko tokio ypa
tingo per šį mėnesį lokalo Ta
ryboje neatsitiko, nes veik vi
sos dirbtuvės darbus išbaigu
sios, tad ir skundų, nesusipra
timo tarpe kriaučių neįvyko.
Ch. Jankaitis Padarė Praneši

mą Apie Padėtį Lietuvių 
Distrikte

Po tokių diskusijų, kriaučiai

Šimėno dirbtuvė kol kas po

Šalaviejaus dirbtuvė šiemet 
turėjo sezoną ilgesnį,'bet dar
bininkai mažiau uždirbo, nesi 
turėjo geriau darbą padary-| 
ti, tai tas nedavė progos pasi
daryti tiek algos, kiek pernai 
buvo tuo laiku padaryta. Tik 
tiek naujo pas šalaviejų, kad 
jį šiemet apie porą kartų va
giai apvogė.

Šimaitis padirbo kelias savai
tes ir darbą visiškai išbaigė.

Sadauskas per visą sezoną 
tepasiuvo vos septynius šimtus 
žiponų, o dabar visiškai jau 
nedirba.

(Tąsa bus)
Ch. Naciunskas,

54 Skyriaus Koresp.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Prariesa visuomenei, Jog Jis atsidaro savo ofisą

WILLI AM5BURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

• / arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Atkočaičio dirbtuvės darbi
ninkai dar dirba, sakė delega
tas, tik ten buvo tarpe kišenių 
dėjikų nesusipratimas, nes vie
nas kišeninis, kada nuėjo dirb-1 
ti tai susitaikė su vienais ant ■ padienį, 5.v. v. ' , . , i., i Centro Svetai.^jv,25 nuošimčio; kiek padirbęs—Jos teatrališka grupe iš Hillšide,
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v. ~ Ji J ~ ------ - - ,kaias yra iaoai juoKingas ir mote-.
Simcių ir paskui apleido dirb-,rims naudingas, kad žinoti apie vy-[ 
tuvę. Kada apleido, tai pradė
jo reikalauti lygaus atlygini
mo už savo darbą iš tų kiše
ninių. Buvo kelius kartus Pil
domosios Tarybos susirinkime 
nuskriaustasis ir kišenių dėji
kai. Bet pats dalykas toks pai
nūs, toks komplikuotas, kad

S 1S ____, . __

penkius dolerius del to jauno 
vyro ir manau, kad visas da
lykas bus baigtas. Vadinas vis 
šiek tiek tas draugas laimėjo,, 
pridūrė Ch. Jankaitis.

Ąuguno dirbtuvė šiemet la
bai prastai dirbo. Tiesa, Au- 
gunas tikisi gauti naują firmą 
ir pradėti greitai dirbti.

Diržio dirbtuvėje įvyko 
skandalas. Diržys per pereitą 
sezoną turėjo gauti už palitų 
pasiuvimą per uniją nustatytą 
kainą, bet jis to nepaisė. Jis, 
veikiausiai, paėmė pigiau dar
bą ir darbininkams taip pat 
nemokėjo unijos nustatytas 

sezoną smagiai laiką praleisti. [ kainas už darbą. Unijos virši- 
Įvyks Workers Center sve- ninkai padarė tyrimą ir sura- 

tainėje, 723—5th * Avė., ir dq, kad Diržys nedamokėjo 
kampas 23rd St., So. Brooklyii, darbininkams tryliką šimtų do- 
N. Y. Pradžia 5 vai. po pietų. t lerių. Tad unija sustabdė jo

Rengėjai, (darbininkus ir Diržys jau pasi-

Juokingiausia Komedija 
So. Brooklyne

Nedėldienį, gegužės 5 d., So. 
Brooklyno LDS 50 ir 226. kuo
pos turės paskutinį šio sezono 
parengimą.

. Bus perstatoma labai juo
kinga trijų veiksmų komedija 
“Moterims N e i š s i meluosi”. 
Perstatytojais šios komedijos 
bus teatrališka grupė iš Hill
side, N. J. Visi rengkitės būti, 
nes tai bus paskutinis sykis šį

PARENGIMAI
SO. BROOKLYN. N. Y.

LDS 50 ir 226 kuopos rengia teat
rą “Moterims Neišsimeluosi”, sek- 

‘ 1., 1935 m., Darbininkų
.......... ... ... (Centro Svetainėje, 723—5th Avė. Su- . .. ..... _ ... , N#. 

susitaikė su kitais ant 22 nuo- '?• Kviečiame visus dalyvauti, nes vei
kalas yra labai juokingas ir mote

rų suktumą. Taigi moterys privalote 
ir vyrus atsivesti j šį perstatymą. 
Šokiai prasidės 5-tą vai., teatras pra
sidės 6:30 v. v. Po teatrui vėl šo
kiai. Įžanga 35 centai.

Kviečia Rengėjai.
(101-103)

PARDAVIMAI
— ------r------------ , ------PARSIDJJ.ODĄ , saldainių krautuve,

darbdavio išreikalavau L gera. v,®ta ,tam b!zniuV Art’ parko, 
kur visada daug žmonių yra. Par
duosiu pigiai ir . pardavimo priežas
tį sužinosite ant vietos. 279 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y.

(100-102)
PARSIDŲODA

PARSIDUODA valgykla Bay Ridge 
sekcijoj, arba kas nori, gali eiti j 

partnerius. Del daugiau informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu:

5321 Second Avenue,
. Brooklyn, N. Y. 

(98-103)

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant
BAR & GRILL

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

Skanūs valgiai ir
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas
321 Grand Street

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUŠKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinio 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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
I N e n ormalumai, 
L Odos Išbėrimai, 
1 Nervų L i g os, 
J Bendras Nusilpi- 
7 mas, Nervų Jė- 
į gos išeikvojimai, 
į K a t a r i n iai ir 
' Chroniški Skau

duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No-
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuoiamų- 

■ jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos,

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y^

ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokf 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai Išh 
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 PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

fe 4.




