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Profesionalai ir 
Darbininkai.

Viskas Ten Prigavikiška
Grigaitis Kavalierius?!
Kodėl ne Kneižys?

Rašo R. M.

Kas nors turėtų parašyti iš- 
samų straipsnį apie lietuviškus 
profesionalus. Kur link jie da
bar krypsta? Kokia orientaci
ja lietuviai gydytojai, advoka
tai, mokytojai ir kiti persiima 
dabar, šiuo taip svarbiu gyveni
mo laikotarpiu? Vienas aišku: 
nematyti juose didelio pakrypi
mo kairiop. Na, o atsiminkim, 
kitataučiuos profesionaluos kai
ri nuotaika dabar labai plečiasi. 

^Kodel ne lietuviuos?!

Vietoj Bedarbius Šelpt, 
Suėmė 16 Darbininkų

CHICAGO, Ill. — Ben- 
dro fronto demonstracijoj 
už bedarbių maitinimą, 
prie valstijos kongresma- 
no negro W. J. Warfieldo 
namo tapo areštuotas drg. 
Harry Haywood, negras 
komunistų vadas, su sep
tyniais kitais darbinin
kais. Kitoj demonstraci
joj, prie valstijos seimo 
demokratų vado Adam- 
owskio namo suimta du 
demonstrantai. Trečioj 
demonstracijoj prie šelpi
mo stoties, 54 West Chi
cago Avenue areštuota 7 
darbininkai už reikalavi
mą bedarbiams pašalpos. 
Daugelį demonstrantų po
licija sumušė.

Chicagos Darbi ninku 
’ Komitetas Pašalpos Rei
kalais suėjo vienybėn su 
Bedarbių Tarybomis ko
vai del bedarbių aprūpini
mo.

Yra Gana Faktų, kad į
Nuteisti Žmogvagius 
Minoro ir Levinsono

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

D-ro A. Graičiūno Lietuvių! 
Daktarų Draugija, išrodo, pasi
liko be kraujo lašo, nors jos | 
griaučiai dar turbūt laikosi. 
Kadaise buvo manyta, kad ši 
organizacija kada nors pavirs 
į centruką, per kurį lietuviai 
profesionalai galės pasakyti sa
vo žodį ne tiktai apie džiovą, 
vėžį, plaučius, bet ir politiniais 
reikalais, liečiančiais juos pa
čius ir visus darbo žmones. De
ja, to nėja.

Man parūpo šitas klausimas 
iškelti dabar todėl, kad mes ren
giamės prie Visuotino Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Suva
žiavimo (Clevelande, birželio 
30 d.), kuriame bus atstovauta 
visokių krypčių darbininkų or
ganizacijos ir draugijos. Kiek 
ten dalyvaus lietuvių profesio
nalų? Man rodosi jie turėtų su- 1 
sidomėti tokiais dideliais judė- CVTDCTI ARVS^INTK 
iimaia .Tip tnrpfii hiit.i rlnlimi tn MlVElYD 11 aDIumIIiUUtjimais. Jie turėtų būti dalimi to 
viso judėjimo, kuris dabar ve
damas prieš ■
interesai juk yra labai susiję 
su visos darbininkų klasės inte
resais. Fašizmas ir karas jiems 
tiek pat baisus, kaip ir darbi
ninkams.

Jį ITALIJA PRIRUOŠĖ

Koks tai Žilinskas rašo 
“Darbininke” apie “Raudono
jo Rojaus Apaštalų Sudėji- 

* mą.” Katalikiškas antgalvis, 
, ar ne? Bet po juo Žilinskas 

pila smarvę prieš komunistus. 
To laikraščio visi antgalviai 
(pradedant su pačiu laikraš
čio pavadinimu) yra kunigiš- 

Mki, prigavikiški.

Andai man vienas asmuo 
minėjo, kad jis girdėjęs, jog 
Smetona manąs padaryti Chi- 
cagos Pijušą Grigaitį Gedemi- 
no kavalierium !> Nieko nebūtų 
įstabaus. So. Bostono Kneižu- 
kas taipgi berods jau užsitar
navo tos činos. Bolševikus jis 
yra priniekinęs beveik tiek, 
kaip ir “pats” Grigaitis.

Senas Komunistų Parti-, paliekant jį ir Levinsoną 
jos vadas-kovotojas drg. Ro
bert Minor “Daily Worke- 
ryj” pats rašo, kaip mas
kuoti gengsteriai pereitą 
ketvirtadienį pagrobė jį ir

dykumoj naktį iš ketvirta
dienio į penktadienį, iš
kratė jiems kišenius ir pa
siglemžė visus popierius, 

jtačiaus pinigų visai nekliu-
Tarptautinio D a r b i n inkų dė. Tuose popieriuose ne- 
Apsigynimo advokatą Davi- naudeliai jieškojo žinių ir 
dą Levinsoną iš Gallup mie- faktų, kokius surinko Mi- 
stelio, automobiliais išvežė į nor ir Levinson delei apgy- 
Navajo indijonų rezervaci- inimo 
jos dykumas, ten juos išme
tė, žvėriškai primušė ir pa
liko mirti, už poros desėtkų 
mylių nuo Gallupo, New 
Mexico valstijoj. Drg. Mi
nor paduoda eilę įrodymų, 
pagal kuriuos galima būtų įkaitintų mainierių; taigi 
susekti piktadarius ir nu- Minor ir Levinson buvo pa
bausti. Bet to nenori pada- grobti neabejotinai sulig 
ryti nei Gallup miestelio 'policijos patvarkymo ir su 
valdyba, nei New Mexico žinia teismo vedėjų. Polici- 
gubernatorius Tingley, nei 
Jungtinių Valstijų valdžia. 
Aišku, kad valdininkai eina 
išvien su kriminalistais 
žmogvagiais, kurie veikiau
sia bus samdiniai Gallup

10 mainierių, kurie 
yra teisman patraukti ne
va kaipo “žmogžudžiai” še
rifo Carmichaelio.

Vadinasi, ž m o g v agystė 
padaryta vien tuo tikslu, 
kad pakenktų apgynimui

i Sustreikavo 15,000 
Medžio, Girių Darbininkų

S E A T T LE, Wash. — 
Pirmoj dienoj miškų ir 
medžio darbininkų streiko 
metė dirbę 15,000 darbi
ninkų. Visose prieplau
kose laivakroviai išreiš
kia vienybę su streikie- 
riais; jie žada atsisakyt 
medžius krauti į laivus ar
ba iškrauti. Streikas 
skleidžiasi ir gali apimti 
75,000 medžio darbininkų.

Streikieriai reikalauja 
pakelt algą nuo dabarti- 

, nių 42 Vž iki 75 centų va
landai, įvest 30 valandų 
darbo savaitę ir pripažint 
darbininkų uniją. Strei
kas paskelbtas, nežiūrint 
to, kad jam visomis spė
komis priešinosi A. M. 
Muir ir kiti senieji virši
ninkai Medžio Darbinin
kų Unijos.

Roosevelt Atarėsiąs
Kongreso Nutarimą 
Del Veteranų Bonų 11

.3

284,000 ARMIJA
— Italijos fašistų Amerjcan Anglies kompani- .Iri lrr\ A Iatt/s * ' jvaldžia nesitiki, kad Abys- jos h. w čios 

n t t -i » r'i r j-» i t n i-i ui 17 *sinija gražiuoju nusileis jų 
reikalavimams. Nesą vilties1 
ramiai išspręsti kivirčus dė
lei susikirtimų, kuriuos keli 
mėnesiai atgal, beje, iššau-. 
kė Italijos karininkai, jsi- 
verždami iš “Itališko” So- 
malilando per Abvssinijos 
sieną rytinėje Afrikoje.

Dabar Abyssinijoj užėjo 
didelių lietų sezonas. Itali
jos imperialistai palauksią, 
iki praeis tie lietūs, ir tuo- valstijos seimas nutarė su-

nes policijos.
Išplėšė Mainierių Apgyni

mo Bylos Dokumentus 
Drg. Minor kreipia domę 

į tai, kad žmogvagiai pirm

ja, todėl, darė žingsnių, kad 
sunaikint ir įrodymus, ku
riuos surinko prieš žmogva
gius Levinson, Minor ir in
di jonas jų palydovas Bennie 
Tohe dykumoje, kur jiedu 
buvo nuvežti ir ištrenkti.
Policija Stengėsi Sunaikint 

žmogvagystės Įrodymus
Kada Minor su Levinso- 

nu, to indijono atverti į li-
(Tąsa 5 pusi.)

Gub. Lehman už 12 Vai. Filipinuose Areštuota 
Darbo Dieną Slaugėms

ALBANY. — New Yorko

5-ki Šimtai Sukilėlių
MANILA. — Vis žiauriau 

gaudoma Filipinų

WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų senatas 55 
balsais prieš 33 priėmė Pat
mano įnešimą tuojaus atmo
kėti visus bonus eks-karei- 
viams, tarnavusiems šios 
šalies armijoj bei laivyne 
laike pereito karo. Įneši
mas reikalauja atspausdint 
2,201,000,000 dolerių popie
rinių pinigų; ir toms bu- 
mažkoms užtikrinti visai 
nėra skiriama aukso nei si
dabro. Taigi išleidžiant 
daugybę naujų popierinių 
pinigų neva atsiteisti buvu
siems kareiviams, taps dar 
|daug žemiau numušta per
kančioj! vertė dolerių, ku
riuos darbininkai gauna už 

a — wxv/v savo darbą.
PASĖKOS FRANCUOS Tą įnešimą kiek pirmiau 

lUIirCTIT DIMVIIUHTAC priėmė ir Jungtinių Valstijų MIESTU RINKIMUOS kongreso atstovų rūmas. 
PARYŽIUS. — Pilnesnį 

pranešimai rodo, kad įvyku
siuose rinkimuose Paryžiuje 
ir priemiesčiuose komunistų 
kandidatai gavo 235.000 bal
sų, o socialistų—135.000 bal
sų. Pačiame Paryžiuje už 
komunistus balsavo 98.700, 
gi už socialistus 58.000. Tai
gi socialistų balsai Paryžiu
je sumažėjo lydinant su 1932 
m. rinkimais, kuomet už jų . T 1 • T 1 1 __ 1 J _ *

84.000 balsu. Bet abelnai 
Francijoje ir socialistų bal-jats^ovui Vokietijai 
sai paaugo. ija1’ '

Komunistai laimėjo valdy- 
salose>bas daugelyje

SUVIENYTO FRONTO

Šiokį ar tokį nutarimą del 
tuojautinio bonų išmokėji
mo privertė padaryt milio-

— nai buvusių kareivių. g 
manymui priešinosi Roose-/ 
velto valdžios mašina. Roo- į 
seveltas bruko priimti Har- > 
risono bilių, kuris reikalau
ja tolyn atidėti tą klausimą.

Prezidentas Rooseveltas, 
kaip pranešama iš Washing- 
tono, rengiasi “vetuoti”, rei
škia, atmesti Patmano bo- 3 
nų sumanymą, kurį užgyrė 
kongresas. Tuomet reikėtų 
dviejų trečdalių kongreso 
balsų, idant nutarimas tap
tų įstatymu be prezidento 
parašo.

- •J- WHiz

Vietoj mokesčiais iš tur
čių atmokėti eks - karei
viams, tai kongresas su sa
vo Patmano bilium nuspren- ;; 
dė netiesioginiai apgrobti 
darbininkus, farmerius ir • 
tuos pačius karo veteranus, 
nutardamas naujais bilio- J 
nais bumažkų dar žemiau 
numušt dolerio vertę.
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LIETUVOS ŽINIOS ;
Suktasis Sidzikauskas Tapo .tūkstančiais bačkų gabent šviei-' 

stą net iš Lietuvos.
O iš Lietuvos urminiai veža

ma lašiniai ir sviestas į užsie- 
kandidatus buvo naduota'mėnesius kalėjimo Vaclovui Si- nius- kuomet desStkai takata"‘ kandidatus buvo Lį čių darbininkų ir vargingų vab

.i Vv^vljcJ, vėliau Ang- stiečiM turi gyventi juoda duo- 
Jis buvo atrastas kaltu, lna barščiais. Iš antros pu

sės, spekuliantai Lietuvoj už 
pusdykę supirkinėja geresnius 
maisto produktus ir daro sau 
riebaus pelno, išsiųsdami j’uoš 
svetur.

Išteisintas
KAUNAS.—Pernai apygardos 

teismas sąlyginiai priteisė šešis

kad iš trijų Lietuvos garbės 
konsulų Vokietijoje paėmė di

iki praeis tie lietūs, ir tuo- valstijos seimas nutarė su- gaudoma Filipinų salose |bas daugelyje Paryžiaus deles sumas pinigų neva Lietu-
met griebsią Abyssiniją užtrumpinti darbo laika slau- darbuotojai valstiečių suki- priemiesčių ir aplinkinių 
gerklės.

Į Abyssinijos pasienį jau ligoniniu tarnautojams nuo rialistus ir “saviškius

vos labdaros organizacijoms ir
,gėms (norsėms) ir kitiems limo prieš Amerikos impe- miestelių, taip pat pramo-,tuos pinigus sau pasilaikė. Vie- 
ligoniniu tarnautojams nuo rialistus ir “saviškius” iš- niškuose centruose šiauri-j nas garbės konsulas jam tuo 

nuo pirmiau pasiusta dvi (dabartinių 12 valandų iki 8 naudotojus. Pranešama, kad nėję Francijoje. Socialistai (tikslu davęs net 42,000 markių, 
. ...................... , (Divizijon valandų per dieną. Bet gu- į kalėjimus sumesta iau 500 išlaikė savo valdybas dauge- ’ ’ ' ' ' ' Naziai Šėlsta prieš 

Sov. Prancūzu Sutartį 
BERLYNAS. — Visa hit

lerinė spauda pilna smer
kimų ir pliovojimų prieš 
tarpsavinės pagelbos sutar- / 
tį, kurią Sovietai padarė su 
Franci j a. Nazių gazietnin- 
kai vadina tą sutartį “nemo- 
rale,” priešinga paprastam; 
padorumui. Jie šaukia, būk 
tuomi Fraricija su Sovietais ( 
laužą visas pirmesnes sutar
tis, padarytas Tautų Lygos 
ribose. Bet jie pražiūri tą 
faktą, jog Sovietai ir Fran-» ‘ 
ei j a kviečia ir Vokietiją 
prisidėti prie jųdviejų pa
darytos nekariavimo ir 
tarpsavinio rubežių apsau
gojimo sutarties, sutinkan
čios su Tautų Lygos taisyk
lėmis.

ir viskas pasilikę Sidzikausko 
kišeniuje.

Dabar Kaune įvyko Sidzikau
sko apeliacijos teismas, kuris 
jau visiškai išteisino Sidzikau
ską. Jam daugiausia patarna
vo tas faktas, kad minimi Lie
tuvos garbės konsulai buvo vo
kiečių tautos žmonės. Kadangi 
dabar Smetonos valdžia niau- 
jasi su Hitleriu, tai Kauno teis
mas atrado, kad ir tų žmonių 

savo skundas prieš Sidzikauską “nie- 
’partijas; tačiaus visus vie-.ko nevertas.” Tuo būdu,Sidzi

kauskas ir atsikėlė sausas iš ba
los.

Italų divizijos. (
įeina po 20,000 vyrų.) Da- bernatorius Lehman atsisa- sukilėliu, kur jie kankinami,' lyj didesnių miestu ir šiuo- 
bar siunčia trečią armijos ko pasirašyt (vetuoja) tą kad prisipažintų bei vadus se rinkimuose turėjo o'erų 

išduotų. Valdžia paskleidė pasisekimų Marselėje, Nan- 
ganda, kad sukilėliai taikėsi tęs. Dijone ir Colmare. 
nužudyt Filipinų seimelio 
prezidentą Manueli Ouezo- rinkimų vajus buvo varo- 
ną, įranki Jungtįnių Valsti- ,mas po bendro fronto obal- 
jų imperialistų.

diviziją ir dvi fašistiniu mi--nutarimą; sako, kad sn- 
licininkų divizijas. Pačiame,trumpinant darbo laika li- 
“itališkame” Somalilande iš Roninse, tai perdaug lėšuo- 
tenaitinių gyventoių suor-, tu slaugės ir kiti tarnauto- 
ganizuota dvi divizijos. Be iai valstijinėse tos rūšies 
to, Italijoj sumobilizuota,Įstaigose. Tuo būdu “gera- 

Iro zxrv/x ___ 1__ mn” mi kovu r> try v* m c ri n v» Irov

Dabar visur ir prie kiekvie- 
*nos progos mes turime dirbti, 
kad įtraukus kiek galint dau
giau organizacijų ir draugijų 
bei kliubų į Visuotino Ame- 
rikos Lietuvių Darbininkų Su-ldar 150,000 vyrų. Šalia ka->is” gubernatorius dar kar- _ n»-vr • H

tą narodo savo dantis prieš Drąsus Banko nešikai p 
darbininkus. i ■

______________ I Buffalo, N. Y., priemies-1 
1 . » 1 • • • • •* LI I dO • L/dAS J. d U4 O V IO IAO V1U"

Bostone Sudegė Keturi aXd16nFDo]aZųPaSoaLniio bendra kova prieš ka‘ 
BOSTON, Mass. - Prie-'Ede"0 Banka; „grūmodami 

miestvje per gaisra portretu revolveriai ir šautuvu, lie- 
artisto J. Lavelle “paloeiui ^e.trlms ?™to<ams .lr 
sudegė io sena motina. 14 Peniam žmonėm 
metu duktė, sesuo ir viena pakelti rankas aimstynv Taip 
pašalinė ponia. Lavelle vra jJuo» suvarė ų s epą, pasi- kuriuom 7 anglia-

AvronD-nnc £robe visus buvusius banke 'Ke*\uĮ° .. a!*g,.T.

važiavimo darbus. Nei viena' 
organizacija :

fbūti užkviesta šin Suvažiavi- 
man, jei tiktai ji sutinka ko
voti prieš karą ir fašizmą.

-----  — ; reivių, pasiųsta apie 20,000 
nėra ^Per^šll]i: darbininkų įvairiems kariš- 

ikiems darbams. Sudėjus 
krūvon pasiųstus ir priruoš
tus siuntimui kareivius, Ita- 

šiemet “Vilnis” įžengė į še- turi jau 284,000 vyrų 
šioliktus metus. Sekančiais armiją, su kuria tikisi nu
lietais mūsų dienraštis “Lais-,kariauti ir užgrobti Abyssi- 
vė” įžengs į 26-tus metus. Tu^niją, vienintelę nenriklauso- 
rim kuo pasididžiuoti, draugai mą negrišką šalį Afrikoj, 
ir draugės!------------------------------------- --------------------

mą negrišką šalį Afrikoj.

WASHINGTON.— Regu-
Danbury Bendras Frontas liayiais pasažyriniais lėktų-

Komunistu ir socialistų

siu kovos nrieš fnšizma ir j 
kara. Rinkimų veikloje vie
ni kitiems nekenkė, nors 
agitavo balsuoti už

rą ir fašizmą.

Užmušta 7 Mainieriai
WILKES-BARRE, Pa.— 

Atitrūko uola, užgriuvo ant

Lietuvos Sviestas Vežamas 
į Jungtines Valstijas

Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
į Jungtines Valstijas dabar įve
žama iš Lietuvos po 2,000 bač
kų sviesto per mėnesį. Mat, 
Amerikoj jau pritrūksta pieniš-

anūkas buvusio Argentinos V1į^ nnn - S i kasiai kėlėsi viršun ir jie
/hWnfnriQTTQ Pinigus, $12.000; pasiėmė du |11
diKtatoriaus. Snnhiviiq kuriuos hankie-IV1S1 taP° uzmustl nunL 3 t nšautuvus, kuriuos bankie R wilkeg_Bar kasvk.,kų produktų O tai žymia da- 

. .. . v. 'A1 lim yra paseka Roosevelto polos, priklausančios Glen Al-Į^.^

vais pernai kovo mėnesi 
Jungtinėse Valstijose lėkė 
i22,606 žmonės, o šiemet tą, 
pati mėnesį 51,694. Priva-. Pietinėje Amerikoje

LA PAZ. Užsidegė įšė- važiavo linkui New Yorko- 
le mūšiai tarp Boliviios ir pennsylvanijos miškų.

DANBURY, Conn. — Su- 
vienyto fronto Pirmosios 
Gegužės komitetas tapo pa-' 
darytas nuolatiniu bendro1 
fronto komitetu. Tas fron
tas susideda iš Darbo Fe
deracijos unijų centro, so- INFLUENZA ALASKOJ Paraguayaus 250 mylių il- 
čialistų ir komunistu. Visu 
trijų organizacijų dalyviai 'staiga

tim’ais lėktuvais 1934 metais 
vėžinosi 1,859,030 žmonių.

Karas 250 Mylių Frontu riai laikė apsigynimui už 
grotų; ir taip per 5 minu
tes apsidirbę plėšikai susė
do i savo automobilį ir nu-

Atlantic City. N. J.—Fr.Point Barrow, Alaskoj, ;gio frontu. Bolivijai už pe-
ansirgo influenza čių stovi Jungtinės Valsti- Lewis Dyer’io išrastas fo-

den Kompanijai, gegužės 7 
d. Keltuvas su žmonėmis 
nukrito 600 pėdų žemyn.

Tain praneša kompanija 
su policija. Prieš tą komna- 
niia dar tęsiasi streikas ke-I

Pagal Roosevelto patvarkymą 
buvo sunaikinta daugybė galvi
jų ir už juos apmokėta, dau
giausia buožėms ir dvarinin
kams. Tuom Rooseveltas sten
gėsi pakelti kainas mėsos ir

KATEDRA IŠLAIKYSI 
2,000 METŲ?

liolikos tūkstančiu anglia- pieniškų valgių, tarnaudamas 
užvakar, be kitko, nubalsavo j virš 200 žmonių ir 14 jau j jos, o Paraguayų ginklais ir noorafas akliems vienu pra- kasių. Galimas daiktas, kad stambiems savininkams. Paskui 
remti judėjimą už įsteigimą mirė. Influenza panaši į tą, pinigais remia Anglija. Ko- dėjimu griežia dvi valandas ir streiklaužių nemokėji- vakarinėse valstijose užėjo sau-

New York. — Inžinie 
architektas Cram sako, 
katedra St. John the Divine 
lėšuoianti $30,000.000, išlai
kys 2,000 metų. Tai bus 
dėlė patalpa Sovietu Ameri

masinės Darbo 
Amerikoj.

Partijos .kuri siautė karo metu Jung- va eina del Chaco žibalo (ant ilgų filmų vietoj papras- mas dirbti buvo nelaimės sra, kuri taipgi sunaikino daugikos darbininku kliubui, nr 
tinese Valstijose. šaltinių. tų rekordų/ priežastis. ikarvių. Todėl dabar prisieina zėjui bei mokyklai.tinese Valstijose. šaltinių. tų rekordų.



HHMMM

' v, -f-

ksto&A Puslapis

UTffŪANtAN DAILY PUBLISHED BY 
T h e L a i s v e Ine. 

every day, except Sunday
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Ketvirtėtiems, Geg. 9, 1931

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year------------------ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year--------------- $7.50
Foreign countries, per year--------------$7.60
Canada and Brazil, per year______$5.50
United States, six months________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months______ $4.00
Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months------$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
tMe Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
fc- of March 3, 1879

Geležinkelių Kompanijų Šerai 
Įy j Pakilo...

Tuojau po to, kaip augščiausias Jung
tinių Valstijų teismas atmetė gele
žinkelių darbininkų pensijų įstatymą, ku
rį padarė kongresas, geležinkelių kompa
nijų šė'rai ir bonai, sako spauda, smar
kiai pakilo. Ar tai yra ko del to stebė
tis? Augščiausio teismo tarimas juk 
reiškia palikimą geležinkelių kompanijų 
kišeniuose milionus dolerių pinigų.

Minėtas pensijų įstatymas buvo pada
rytas įt V. kongreso. Sulyg tuo įstaty
mu, kiekvienas prie geležinkelių. dirbąs 
darbininkas, išdirbęs be pertraukimo 30 
metų, įr sulaukęs 65 metų amžiaus, gau
na tarti tikrą pensiją iki gyvos galvos. 
Panašas įstatymai veikia daugely j net 
Pietų Amerikos kraštų (pav., Argenti
noj), fctet čia, Amerikoj, jis pasirodė su- 
kempėjusiems Washingtono seniams 
“perkairus,” perradikališkas.”

Tiesa, pačiuos teisėjuos įvyko pasidali
nimas: teišėjai Roberts, Sutherland, Mc
Reynolds, Butler ir Van Devanter atsi
stojo pries pensijas, o Hughes, Brandeis, 
Stone <r Cardozo—sutiko su tuo įstaty
mu. Dabar buržuazinė spartda bando su
versti viską ne ant paties teismo, bet ant 
vieno teisėjo, būtent, Roberts, kuris buvo 
skaitomas i “liberalu,” * oi dabar balsavo 
prieš pensijas. Nepasako minėta spau
da to fakto, kad šitas teismas yra pasta
tytas ginti kapitalistų klasės reikalus. 
Kur paliečiamas kapitalistų klasės kiše- 
nius, liberalai ir konservatyvi moka su
si uostyti. Andai, kuomet ėjo klausimas 
infliacijos, tai'didžiuma teisėjų buvo “li
beralai” ir pasisakė už infliaciją, už sun- 
kinimą"gyvenimo darbo žmonėm.

Ta pati buržuazinė spauda spėja, kad 
panašiai bus ir su Wagnerio-Lewis bi- 
lium, kuomet jis bus padarytas įstatymu. 
Nors šis bilius yra tiktai pajuoka tikro
sios socialės apdraudos, taciaus, manoma, 
kad augščiausias teimas ir jį atmes, kuo
met į įo rankas paklius. Panašiai bus 
ir su kiekviena pažangesne reforma. Dar
bininkų klasei prisieis gerokai pakovoti, 
iki jinai privers valdančiąją klasę įves
ti tikrąją socialę apdraudą, tokią, kokia 
yra siūloma H. R. 2827 biliuje.

“Vilnies” Šėrininkų Suvažiavimas
r cĮMv. >

Peteįtą sekmadienį įvyko metinis “Vil
nies” Šėrininkų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo virš 200 šėrininkų. Kaip pra
neša pats chicagiečių dienraštis, tai su- • 
važiavįme su pasveikinimais suplaukė 
$1,200 aukų. Tai dar vienas įrodymas, 
kaip darbininkai rūpestingai palaiko sa
vo mradą.

Suvažiavimas pasisakė už gavimą 
“Vilniai” 1,000 naujų skaitytojų.

Draugo J. Stalino Prakalba
Prakalba, kurią d. Stalinas pasakė Mi- 

litarinės Akademijos studentams Mask
voje, pereitą šeštadienį (geg. 4 d.), turi 
milžiniškos reikšmės visai Sovietų Sąjun
gai ir pasaulio darbininkams. Draugas 
Stalinas, kaip žinia, šiandien yra myli
miausias ir labiausiai gerbiamas Sovietų 
Sąjungos ir viso pasaulio darbininkų kla
sės vadas. Jo genijališkumas, kaipo va
do, kaipo Markso, Engelso, Lenino moks
lo vykintojo gyveniman, jo pasirįžimas ir 
atsidavimas darbininkų klases reikalams, 
»adarė jį tokiu, kad šiandien jo pasaky
ta žddis tuojau užkariauja darbo 
monių mases. Draugas Stalinas savo 1

1 prakalba atkreipė visų domesį- į tą faktą, 
kad kuodaugiaūsiai kreipti domesio į hu
manistines gyvenimo puses, kurios, laike 
pereitų sunkmečių, ne kartą buvo pa
neigtos, paaukotos išgyvenimui tų baisių 
sunkumų, kurie teko susitikti pravedant 
Pirmąjį Penkerių Metų Planą.

Greitu laiku “Laisvėje” tilps ištisa d. 
Stalino prakalba. Prašome draugų skai
tytojų atydžiai ją perskaityti.

Tokis Tai “Kovotojas už 
Vilnių”!

Myk. Biržiška, buvęs “Vilniui Vaduoti 
Sąjungos” pirmininkas, pasitraukė iš tos 
vietos ir apsigyveno Vilniuje. Nors fa
šistų spauda užginčija, būk ten buvę ko
kių nors nesusipratimų, priverčiusių jį 
pasitrauktu tačiaus mes jos pasakoji
mams netikime. Be abejo, kad Biržiška 
pasitraukė ne del “mokslo reikalų”. Jis 
pasitraukė, nes susidariusi kita “gengė” 
bandė jį iš ten išėsti. Jau senai VVS 
ėjo pjovynės. Atsimenam, kartą Biržiš
kai buvo primetama išeikvojimas VVS 
surinktų pinigų, nors paskui, berods, bu
vo tas atšaukta.

Bet ne tiek mums svarbu, kad Biržiška 
pasitraukė iš minėtos sąjungos pirminin
ko vietos. Svarbu, ką jis dabar daro. 
Pasitraukęs iš ten, jis, kaip laikraščiai 
praneša, apsigyveno Vilniuj. Tam pa
čiam lenkų valdomam Vilniuj, delei kurio 
atvadavimo Biržiška “kovojo”. Mes vi
suomet sakėme, kad tokia kova, kokią 
veda VVS, pilsudskininkams nebaisi. Jie 
jos nebijo. Dabar aiškiausiai šis faktas 
tai parodė. Jei Biržiška būtų kovojęs 
prieš Lenkijos imperialistus už Vilnių, 
tai šiandien Pilsudskis jo Vilniun neįsi
leistų. ,

i

Tie lengvavaliai, kurie kišo VVS pini
gus, kurie manė, kad per tą Sąjunga bus 
galima kas nors gero padaryti, matyda
mi šituos įvykius,, veikiausiai pasijus ge- 
rokai apmauti. Jei jie būtų paklausę ko
munistų, tai šiandien kitaip jaustųsi.
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V idurvakarinių Valstijų Lietuvių 
Komunistų Suvažiavimo Tarimai
Gegužes 6 dieną Chicagoj įvyko vidur- 

vakūrinių valstijų lietuvių komunistų ■ 
konferencija, kurioj, po visapusių disku
sijų, priimta sekamas programas darbuo
tei:

(1) Gauti 50 naujų narių į Korpunistų 
Partiją iki liepos 1 dienai šių metų. Kam
panija turi baigtis su Cleveland© suvažiavi
mu kovai prieš rengiamą naują karą.

(2) Bendro fronto veikimą vykdyti pla
tesne papėde, gyviau atsiliepiant į kilusius 
dienos klausimus. Šiame tarpe prieš mus 
stovi tuojautiniai darbai:

(a) Visuotinas lietuvių suvažiavimas ko
vai prieš karą ir fašizmą ir už Lietuvos 
žmonių civiles teises. Konferencija užsibrė-^ 
žia, kad į Clevelandą turi būti nemažiaus 
kaip 150 delegatų pasiųsta iš vidurvakarinių 
valstijų.

(b) Padidinti kovą už socialės apdraudos 
bilių H. R. 2827.

(c) Smarkiau kovoti už ateivių teisių gy
nimą.

(d) Plėsti kovą prieš aukštas maisto kai
nas ir kitais daugiau moters liečiančiais 
klausimais; šaukt atskirus moterų susirim 
kimus del ‘ sekmingesnio pravedimo. Dau
giau moterų darbininkių įtraukti į Vedamas 
kovas.

(3) Laikyti bendrus susirinkimus kojnu-
nistų ir simpatikų prieš kiekvieną svarbesnį 
iškilusį klausimą delei prisirengimo sekmin- 
gesniam darbo pravedimui. '

(4) Organizuoti kiekvienoje kolonijoje 
darbininkų korespondentų grupes, teikimui 
žinių musų spaudai, o ypač iš dirbtuvių.

(5) jaunimo organizavime-daugiau rūpin
tis tiesiogine pagelba organizavime, įstei
giant dailės, sporto ir kitas jauhimui arti
mesnes organizacijas. Turint kaipo cent- 
ralinį veikimo punktą LDS, jaunuolių kuo
pų organizavimą ir stiprinimą turime di
dinti. Politinis jaunimo lavinimas turi bū
ti pastatytas ant platesnės papėdės, stei
giant lavinimosi mokyklėles. Padidinti ir 
pagerinti jaunuolių skyrių musų dienrašty
je; platinti “Young Worker” ir kitus jau
nimai prieinamus raštus. Kampanija turi 
baigtis su gavimu 35 naujų HariU į Jaunų
jų Komunistų Lygą iki liepos 1 d.

ĮVAIRUMAI
Volgos-Maskvos Kanalas
V o 1 gos-Maskvos kanalas 

sujungs Maskvą upe su Vol
ga ir padarys Sovietų sosti
nę jūrine prieplauka. “Prav
da” už 21 d. balandžio ap
rašo, kaip dirbama kanalo 
prakasime. Kanalas bus 136 
kilometrų ilgio. Jo prakasi
mui reikia atlikti išėmimą 
136,000,000 kubiškų metrų 
žemės ir panaudoti 3,000,- 
000 kubiškų metrų cemento. 
Ant to kanalo bus padaryta 
10 šliuzų (vandens pagelba 
laivų nuleidimui prietaisų).

kų Susivienijimo, laike vasa
ros, kol numažintas įstojimas.

šiame bankietė matėsi ne
mažas būrys jaunuolių fiš Law
rence ir Nashua. Tas rodo gi
miningumą šių miestų jaunimo. 
Taip ir reikia.

Šiame bankiete daugiausia 
puikiai 

del svečių, kaip

ŠYPSENOS
stas per tą užtvarą, plauks 
sena Volgos vaga linkui 
Kimry, o kitas tekės į Mas
kvos-Volgos kanalą!. Ten iš- 
budavotas miestelis ir jau dirbo Gišiaučių šeima,
veikia viena elektros gami-1 patarnavo 
nimo stotis, pravestas nau- kuknioj, taip .kituose dalykuo- 
jas 45 mylių ilgio gelžkelis. se. Jiems priklauso padėka. 
Pavasarį, 1936 metais, jau 
paskutiniu kartu praplauks 
Volgos vanduo laisvai da
bartine vaga, o paskui sker
sai upę. atsistos galinga už
tvara.

Kanale yra nutiesta 65 ki
lometrai ilgio 6 porų gelž- 

Kanalu galės plaukti dideli kelio bėgių, ^kuriais važinė- 
laivai. Ija kasamos mašinos ir trau-

Dabar budavoja Šliuzus, | kiniai, išvežanti žemes. 1937

► padėka. 
Beje, girdėjau, kad mūsų jau
na veikėja Anna Gišiaučiutė 
turi kandidatę, jauną merginą, 
į LDS 110 kuopą. Labai puiku!

Griaustinis.

So. Boston, Mass.
•--------------------- - k

Puikiai Pavyko “Penny

Apvogė, Pabučiavo ir 
Išėjo

Joneškutė: “Tai tu sakai, 
kad tavo ponia anuo tarpu, 
kuomet buvo pietų prisival- 
giusi, užsnūdo ant sofos iš
tiesus kojas, tai tuo tarpu 
vagis, įėjęs į jos kambarį, iš
traukė jai penkdešimkę iš 
pančiakos? Ir priedams dar

Sale” L.D.S. 62 kuopos už tai,'p^bučiavęs ją išdūlino sa- 
kad LDS^ ra^'svarbi ^i^anT' Va^S Aliais. Žinoma, tavo 

užtvenkįmus, tiltus, tiesia metais kanalas bus gatavas ;zacija. Publikos buvo pilna Pon^a tuoj;pranešė apie tai 
išilgai gelžkelius, .budayoja'įi’ paleistas darban. Kanalas svetainė. Visokių gerų daiktų 
skersai kanalą gelžkelių til- į metus laiko gales perleisti'sudovanojo biznieriai, štai au-
4-.,^ Ii trinna r»naa 1^000 000 hmn jkotojų vardai. Buivydienė, J. baikų. Ji ne tik kad nepra-
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policijai?”
Aršuliukė: “Nereiks tų

tus, elektros gaminimo sto- į vieną pusę 15,000,000 tonų 
tis, darbininkų gyvenimo!ii’ tiek pat į antrą. Laivai 
miestelius. Kanalas taps galės plaukti 110 metrų il- 
svarbiu keliu, o todėl prie jo 
išauga nauji fabrikai, cent
rai. Jau žemės darbų atlik
ta 48 milionų kubiškų met
rų, arba du kartus tiek dar
bo, kaip buvo atlikta ant 
Baltųjų-Baltijos Jūrų Kana
lo. Jau sunaudota 496,000 • 
kubiški metrai cemento.' 
Ten dirba 99 ekskavatoriai 
(kasamos mašinos), prie ka-! 
nalo darbų yra 93 garvežiai, 
1,800 paplokšti vagonai ir 
4,200 gurbiniai gelžkelių va
gonai.

Galingąjį Perervos šliuzą 
jau baigė ir paleido darban 
šį pavasarį.; šliuzą vandens 
paviršis užima 9,000 ketur-

gio, 20 metrų pločio ir tu
rinti iki 18,000 tonų įtalpos.

Kiek Indijoje žūva žmonių
Indijoje daug žūva žmo-1 

nių nuo draskančių žvėrių ir ■ 
angių. Iš Calcutta praneša-

Vaškiai, Chuberkienė, Svedie- nešė nieko policijai, bet da
nė, Dr. Repšis, South Boston bar visad eidama prisnūsti, 
Hardware, J. Klimas, žukaus- vietoj penkdešimkės, įsikiša 
kas, J. Shukis, W. Marcinkas, pančiakon šimtinę. 
Kvetkauskas, Masteikai, Peter 
Saviški, P. Bushman, Else Bur- ,
ba, D. Abbasciano, Mrs. Free-Į . Dar Neįtikino

Į mont, K. Jasius, Jasevičienėj Vienas jaunas pleperis tu- 
Sabulienė, Eitutienė, Andrilu- rejo nesulaikomą patrauki- 
lienė, Prilgauskienė, Barčienė, mą visuomet viską kuopla-

bar visad eidama prisnūsti,

J. J. Butkus,

ma, kad 1934 metais tik Llncoln Market- Kukliame- čiausiai aiškinti, tarsi di- 
1IG- dŽlRUSiaS ZHlOVaS.centralinėse provincijose žu

vo 1,380 žmonių. 25 žmones 
sudraskė tigrai, 23 suėdė 
leopardai ir panteros, 1,293 
žuvo nuo angių įkandimo. 
Vilkai, meškos ir kiti žvėrys 
sudraskė 39 žmones.

Ačiuojame visiems atsilan-, 
kiusiems svečiams.

Rengimo Komisija.
Imkime orlaivininkystę,” 

sykį jisai pradėjo, pasiga- 
___  |Vęs traukinyje bevažiuojan- 

V 1 A 1 P tį savo pažįstamą. “Tik jūs KdpUSkaSin^ vilt. Can. pažiūrėkite, kokį stebinan
tį progresą ji padarė laike 
pereitų dvidešimties metų.

Ant Submarinų 26,000 
Mylių

k a m p i ų me t rų. Didelės į. Pereitą metą du Franci- 
baržos, įvestos į tą šliuzą, Jos submarinai išplaukė iš 
atrodo mažomis. Visas jo ^ul°n prieplaukos linkui 
rnechariiznias yra aūgšeiau-, ancijos^ kolonijos Indo- 
sios rūšies.

Išilgai visą kanalą eina
m i 1 ž i n i ški darbai. Dirba 'grįžta atgal. Visa jų kelionė 
daugiausiai tie darbininkai, sudarys 26,000 mylių. Abu 
kurie prakase Baltųjų-Bal-Ų
tijos Jūrų Kanalu. Jie jau ro p0 20 mylių į valandą, po 
turi gerą_ patyrimą. Ant vandeniu jie gali daryti po 
Volgos upės, prie1 Ivankovo, mylių. Jie turi po 4 ofi- 
kur tas- kanalas( prasideda, cierius ir 59 jūreivius įgu-

submarinai virš vandens da-

Vietos darbininkai suauka- _. . .. .
vo Lietuvos politiniams kali- tiesiog, galima sakyt,. slė
niams $4.55 ir pasiuntė per būklingų pasėkų atsiekė. 
ALDLD centrą. Aukavo seka- Žmonės dabar gali daryti 
mi draugai: I. Grigaliūnas $1, absoliutiškai viską, ką tik 
L želnig 50 centų, M. Grigalių- paukščiai daro.”
nienė 50 centų, A. Morkevi-i “Argi?” klausantysis pa
čius 40 c., S; Martinkus 35 c., įjšusiai atsiliepė. “Na, kada 
I. Tamošaitis 35 centus, M. j^s pamatysite orlaivininką 
Masiokienė, S Ka&uhs, K. aUgštoje pušyje arba ažuole 
Songaila, W. Kunce ir Vyt. . kiauši-
Kunce po 25 centus. I. Masio- SUSisUKŪSį lizdą n Kiausi 
kas ir P. Tauras po 10 centų, nins, nededantį, tada pava-
Visiems aukavusiems tariu šir
dingą ačiū.

I. Grigaliūnas.

dinkite mane; aš irgi pasi- 
j žiūrėsiu ir gal tada jums 
(įtikėsiu.” Sur. Juodvarnis.

yra budaVojama skersai 
Volgą milžiniška užtvara. 
Ten bus įrengta galinga 
elektros gaminimo stotis, tik 
tas vanduo, kuris bus perlei-

James E. van Zandt, už- • 
sieniniuose karuose daly
vavusių! veteranų lyderis, 
kalba Washirtgtone už 
Patman bilių, ,kad išmo
kėjus veteranais bonus. .

š—kas.

Redakcijos Atsakymai
L.D.S. 217 kp. Komisijai, 

Hamtramck, Mich.—Prane
šimą apie jaunuolių kuopos 
parengimą gavome pervėlai, 
nesuspėjome įdėti į gegužės 
3 d. laidą. Kitą sykį priva
lote parašyti anksčiau.

DARBININKŲ
SVEIKATA
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DR. J. X KAAKIAUCIUS
UI Lake Street Newark, M

Telephone: Humboldt 2-7964

Lowell, Mass
- Tragiški įvykiai

Gegužes 3 d. įpuolė upėn

Aš rašau, kad gal ir man ką 
patartumėt per mūsų dienraštį 
“Ldisvę”. Aš esu mergaitė 16 
metų amžiaus, 130 svarų, 5 
pėdų ir 4 coliu. v . y., vų, šviežios mėsos,

Man ant nugaros yra daug duonos> 
spuogų. Nuo ko jie atsiranda? j- -- 
Aš nemyliu saldžių daiktų, m*y*”varį‘0*tį<
vartoju rūkščius daiktus ir 
stiprius valgymus. Kai kada aš 
išspaudau tuos pučkus, ir jie 
pasidaro • rausvai-mėlyni arba 
geltoni. Kiti palengva pranyk
sta, o kiti stovi ir stovi. Nie- 
žėt neniežti ir neskauda, tik 
atrodo negražiai, kai reikia 
dėvėti suknelė žemu kaklu. 
Aš mėginau visokių kraujo va
lytojų, bet jie nieko man ne
padeda. Vasarą, kai einu mau
dytis ir būvu ilgiau ant saulės, 
tai man nugarą apsivalo, tie 
spuogai išnyksta.

ATSAKYMAS• į
Drauge, tai yra senas prie

taras, būk saldūs ir riebūs 
daiktai padaro tuos pučkus.

..Gegužės 3 d. įpuolė upėn 2 
vaikučiai. Vienas prigėrė, kitą 
ligoninėje atgaivino'. Tėvai prh 
valb daboti savo vaikučius. 

—
Wi 1 m ingto n e, M ass., J Lo w e 1 - 

lio priemestyje, rado 16 metų 
pusgyvę merginą, išbadėjusią. 
Net. iš rtobibūry, Mass., buvo 
atęjus pėkšeia, darbo jieškojo. 
Paėmė ligoninėn, nežinia, ar 
pagys.< Va tau ir Amerika!

• Iš Atsibuvusio Jaunuolių 
Bankieto.

’ ’ Gegužės 4 d. tai buvo gra
žus jaunimo \bankietas. Net

I gražu buvo pažiūrėti, kuomet 
200 jaunuolių, merginų ir vai
kinų linksminosi, šį bąnkietą Perdaug besisaugojant su val- 
surengė Lietuvių- Darbininkų giais, Vengiant įvairių labai es- 

■ Susivienijimo 110 kuopa. Tas mingų valgių, da aršiau pasi- 
j parpdo, kad Lowellio jaunimas1 daro, da mažiau esti organiz- 
Jinksta prie progresyviškų o,r-| 
įganizacijų. Tą parodo abudu 
parengimai, kurie buvo pilni 
jąUnirhd. Dabar puiki proga 
rašytis prie Lietuvių Darbiniu-

me tūlų vitaminų ir mineralų. 
O stoka tų nepavaduojamų 
dėsnių ir iššaukia daugybę 
įvairių ligų, kurių kitaip ne- 
pagydysi, kaip tik gamtiniu,

PUČKAI, SPUOGAI—AKNĖ nesugadintu, neišvogtu maistu.
Vadinas, kai dėl maisto, val

gykite visa ką, kas tik yra na
tūralu, nesugadinta. Ypač dau
giau daržovių, vaisių, taipgi ir 
kiaušinių, pieno produktų, žu- 

r lipesnės
Jaunam, fiziškai vei

kliam žmogui galima ir saldi- 
. Riebalų ir gi rei

kia, ypač sviesto, grietinės.
Kodėl Jums vasarą pasidaro 

geriau ? O gi kad gaunate 
daugiau saulės. Saulės šviesa 
suteikia vitamino D ir padeda 
kalkėms geriau pasilaikyti or
ganizme. Tai ir būkite dažniau 
ant saulės. Imkite taipgi žu
vų aliejaus, po šaukštą po val
gio. Pieno kalkių, “Calcium 
lactate, 10 grs., 100 tablets”, 
imkite po vieną arba po dvi 
tableti po valgio, ištisais mė
nesiais. Sutrinkite ir su van
deniu imkite. lodo tinktūros, 
po lašą kas pora dienų.

Gaukite vaistinėje 
“Potassa sulphurata 2 dra

chms,
Zinc sulphate 2 drachms, 
rose water 8 ounces.”

Suplakite ir vilgykite spuo
guotas vietas kas vakaras, ant 
nakties, apsiplaudama rytais. 
Vilgykite taip savaitę, o kitą 
apleiskitė, paskui vėl vilgykitė 
savaitę. Ir taip, kol tie pučkai 
galų gale išnyks.
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LAISVU!

Manevrai ir Kas Toliau?
- Trečias Puslapis

Juk išstojimas netoli 200,- 
000 studentų visoj Amerikoj 
yra milžiniškas 
darbininkų klasės.
senai buvo daug kalbėta ir da- 

lar rašo pati buržuazija,
I kad Amerikos studentai nie-

laimėjimas
Kiek čia

*

B■■s.

' ii &

Kalbėjo jaunuolis Wolen, aiš-| pusės už viršlaikį, už dubel- Finnish Womans Club, Lithu- 
kino apie dabartinę jaunimo tavą laiką nedėliom, prieš sku- anian Sons 
padėtį ir apie ateitį, kvietė bumą ir prieš kompanijos uni- 
jaunimą rašytis prie Jaunųjų jas, del subudavojimo tikros 
Komunistų Lygos. Darbininkų ' unijos, darbininkų pasirinktos, 
choras, susidedantis iš 
tautų jaunimo, sudainavo tris aktyvumą, 
revoliuęioniškas dainas, dvi iš
ėjo labai pukiai, o viena pras- žiau 
tai. J. Latviutė sudainavo solo 
—išėjo pagirtinai, užtat publi- brangesnis' negu 
ka nesigailėjo delnų ir jau- Didelis !
___ _ .. priversta antru ■ yra be darbo ir priversti pa
kart dainuot. Aido Choras su-! sitikėt pašalpa nuo miesto ir 
dainavo dvi dainas lietuvių Salaveišių armijos.
kalboj. Nors svetimtaučiai žo
džių nesuprato, bet meliodija 
ir armonija visiem patiko, už-į 
tai Aidas gavo daug aplodis-' 
mentų. Tik tiek negerai, kad 
po padainavimo keletas aidie- 
čių išėjo laukan. Tačiaus, jei
gu jie turėjo apleisti svetainę ? 
su reikalais, tai atleistina. M. I 
Lerner kalbėjo apie Amerikoj 
augantį fašizmą ir kvietė dar
bininkus organizuotis į unijas ganizacijas, kurios 
ir rašytis Komunistų Partijon. prisidėjusios prie šio bendro1 
Jis sakė, jeigu dabar darbinin-l fronto, prie šio didelio veiki-1 
kai nesiorganizuos, tai paskui |mo. 
bus pervėlu. Olverson, iš New 
Yorko, taksių unijos organiza
torius, kalbėjo, kaip darbinin
kai yra išnaudojami per kapi
talistus ir visokias naujas da
lybas, kurių Rooseveltas po vi
sokiom raidėm priorganizavo.
Taipgi aiškino ir mokslus ei- 
nantiem jaunuoliam, kad ir 
jiem nėra užtikrintas rytojus. 
Sakė, kad daug kolegijas bai
gusių vyrų miestuose taksius 
draivina.

Taipgi svetainės sienos buvo

Worcester, Mass.
Worcesterio Valdininkai Išsi

gando Raudonųjų.
Jungtinių Valstijų impe- .laivai. Laike pereito karo 
alistų karo laivynas turi išbudavoti naikintojai “De-, ^ar d 

wey” ir “Farragut” moder-|kad x..... ..... . . ...... ............
nizuoti ir dabar yra galingi j ko bendro neturi ir neturės su 
laivai.' Jie gali daryti į va- J raudonaisiais, šis įvykis pri- 
landą iki 39 mylių. Pirmiaus ; vertė pačią buržuaziją skirtin- 
jie turėjo 8 kanuoles po 3 gai kalbėti. Visi kapitalistiniai 
colius gerklėmis, dabar jie dienraščiai buvo užpildyti jimuį darbininkų šventės- 
yra ginkluoti 8 kanuolemis stambiom raidėm ant 
ipo 5 colius gerklėmis. I puslapio ir gana ] 

Čionai dalyvauja daug 
submarinų. Baldwin rašo, 
|kad šiuose manevruose da
lyvauja karo laivai, kurių dentų išstojimas buvo

rialistų karo laivynas turi 
didžius manevrus Ramiaja
me vandenyne. Pereitą sek
madienį “New York Times” 
rašė apie juos H. W. Bald
win.

Pereitais metais prie Pa
namos kanalo Amerikos lai
vyno manevruose dalyvavo 
1£2 karo laivai ir 350 orlai
viu, o dab^r jau dalyvauja 
165 
vių su 50,000 oficierių ir 
jūreivių. Baldwin rašo, kad 
Jungtinių Valstijų karo lai
vynas ir orlaivynas daug 
galingesnis, negu pereitais 
metais. Jis tame aprašyme 
paduoda interesingų davi
nių, kurie turi būti žinotini 
kovai prieš prisiartinantį 
karą.
Modernizavo Karo Laivus

Manevruose dalyvauja vi
sa eilė naujai modernizuotų 
šarvuočių. Vien šarvuotis 
“Idaho” pertaisytas taip, 
kad jis dabar turi iki 34,000 
tonų įtalpos. :

ii prieš persekiojimą, už unijų

and Daughters, 
National Students League, L. 
D. S., Aido Choras, Ions YoutH 
Club, Russian I.L.D., Lithua-, 
nian Anti-Fascist Comm., 
American Workers Chorus, 
Polish Womens Circle, Pierre,^,, 
Degeyter Sinfonietta, Workers -į 
Cultural League, Swedish Fin- 
landers Workers Club, Swe
dish Workers Club, Polish 
Workers Club.

Spaudos Komisija:
A. Serbentą, 
V. Žitkus.

Balandžio 13 d. bendro 
fronto komisija nuėjo pas poli
cijos viršininką Foley prašyt, 
kad pavelytų miesto sodne lai
kyt demonstraciją apvaikščio- 

s—Pir- 
i mos Gegužės. Policijos virši- 

. - - plačiai ir pinkas pasakė, jis pažiūrėsiąs
'daug rašyta, apie studentų de-iir pranešiąs vėliau. Už kiek 
monstracijas mokyklose ir lau-1.iaiko gauna pakvietimą, kad 

komisija ateitų pas jį. Virši
ninkas išklausinėjęs smulkme
niškai kas kalbės ir apie ką 
kalbės, davė leidimą'' vienai 
valandai nuo šešių iki septynių 
vakare, su perspėjimu, kad at
sargiai kalbėtų. Bet 30 balan
džio demokrtiškas majoras 
Mahoney atėmė leidimą, už
drausdamas turėt prakalbas 
sodne. Rengimo komisija nuė-

pirmo nuolė buvo

Worcesterio darbininkai ma- 
uždirba, negu kituos 

miestuos. Pragyvenimas yra 
i kur kitur, 

skaičius darbininkų

ke. Tiesa; buržuazinė spauda 
rarpina save, kad visur stu- 

> ramus 
m o d e r n i z avimas atsiėjo jr teisingas. Kodelgi buržuazi- 
$150,000,000. Štai kur Roo- ja darė taip? Aiškus atsaky- 

'sevelto pinigai, skiriami mas, kad ji pamatė, jog ne
šviesiems darbams,” nuėjo, gali sulaikyti besiveržimą 
' . , . . moksleivijos prieš griūvantį ir
Budavojasi Daugiau Laivų pQVantį kapitalizmą. Vienur ji 

Baldwin toliau rašo, kad griežtomis priemonėmis slopi- 
įvairiose prieplaukose dabar, n°ši o kiturbando^ap- 
yra dar būdavo jama 73 nau
ji karo laivai, o būtent: 
43 naikintojai, 2 orlaivių ve- 

1 žikai, 3 kreiseriai po 10,- 
000 tonų įtalpos, kurie bus 
ginkluoti po 10 kanuolių 8 
colių gerklėmis, 7 kreiseriai, 
kurie bus ginkluoti kanuo- 

tonų įtalpos, apsaugotas . lemis 6 colių gerklėmis, 9 
nuo torpedų pagelba “blis-1 submarinai, . 2 . kanuoliniai 
terių,” padidinta jo sparta,! laivai ir 7 laivai kraštų ap- 
perkeistos kanuolčs ir visa (gynimui. Žinoma, tai dar ne- 
eile kitų patobulinimų, bet viskas, nes daug mažesnių 
tas viskas atsiėjo $14,000,-, karo laivų budavoja, taipgi 
000. Modernizuoti ir kiti pagelbinių laivų; kuriuos 
šarvuočiai. Nuimta nuo jų imperialistai nepriskaito 
daugštanginiai bokštai, kas Pr^e karinių, 
juos padaro panašiais krei-

karo laivai ir 450 oriai

eiti aplinkiniais keliais, 
svėje

Didžiausia nelaimė prieš 
I darbininkus šiandien dirbtuvė
je, tai kompanijos unijos, sku
bumas ir nebuvimas drūtos in
dustrinės organizacijos visų 
darbininkų Worcesteryje. Per 

itai išlaukinės unijos nukenčia 
ir darbininkai yra 
spausti.

Mes atsišaukiam

labai pri-

į jūsų or
ei ar nėra

♦

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste
Specializuojasi įvairiais žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

51
“ $

$

t
4.

Lai- j0 pas policijos viršininką Fo- 
nieko nerašė lietuviš- ]ey užklaust, kas per priežas- 

kam skyriuje, nei bal. 12, nei tis> kad atėmė leidimą. Mr. 
13 d. Kaip vieną taip ir antrą Foley nesuranda priežasties ir 
dieną galėjo duoti žinių. Tas 
rodo didelį apsileidimą, 
nis” skirtingai pasielgė. 
12 d. stambiom raidėm 
ant pirmo puslapio, kaip ir 
kur ruošiasi moksleiviai į ko
vą prieš karą ir fašizmą. 13 d. 
“Vilnyj” dideliu antgalviu 
pažymėta pasekmė moksleivių 
kovos.

Taip pat ir “Daily Work
er” buvo užpildytas tais įvy
kiais. Gi “Laisvė” patalpina 
tik bal. 15 d. Dviem dienom 
vėliau po įvykių. Ta žinia pa
sidarė bevertė. Ir del laikraš
čio jokios naudos nedavė, 
priešingai, dar blėdį. Pal&rodė, 
kad duoda žinias labai suvė
lintai, kuomet jau buvo visuo
se laikraščiuose plačiai rašyta. 

Apie moksleivių kovą prieš 
karą ir fašizmą, apie demon
stracijas įvairiuose miestuose 
ir mokyklose bal. 12 d. veik 
visuose kapitalistiniuose laik
raščiuose vidurdienio laidos 
buvo jau plačiai rašyta. Tad 
bent jau bal. 13 dieną turėjo 
būti “Laisvėje”.

ši mano pastaba turėtų būti 
nenumesta visai į šalį ir ateity
je vengti taip suvėluoti žinias, 
tokiuose svarbiuose įvykiuose, 
nes tas puldo laikraštį.

M. Žalei.

Vil-

buvo

Mr. Mes kviečiam jumis iš
rinkti delegatus į antrą suvie
nyto fronto konferenciją, kuri 
atsibus nedėlioj, gegužės 19, 
1935 m., A. O. II. svetainėj, 
26 Trumbull Str., Worcester, 
Mass.

1

s 1

^*3ROBERT LIPTON

suorganizavimą

konferenci-

su

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas

D. M. šolomskas.

Prakalbose Buvęs.
s

ir

CLEVELAND, OHIO

%

kreipkitės
Front Str.,

1 11

žingsniai naudą 
kapitalistam, o darbinin- 
blėdį. Rimtai apsvarsty-

ALDLD, Aido Choro narių ir 
visų darbininkiško judėjimo 
rėmėjų ir simpatikų. Visi drau
gai būtinai dalyvaukit.

Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcija.

EXTRA PRANEŠIMAS 
WORCESTER, MASS.

Penktadienį, 10 gegužės, 
7:30 vakaro, Lietuvių svetai
nėje, 29 Endicott St., įvyks 
svarbus susirinkimas visų “Lai
svės” ir “Vilnies” skaitytojų,

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 aprašoma kaip Lietuvoj darbininkės gyvena ir 
kovoja, taipgi kokioje padėtyje yra poniulės.

J W O

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

£

Skaitytojų Balsai
Pastabos “Laisves” Redakcijai

I

juos padaro panašiais krei- Vienok ir tiems 73 karo 
šeriams 10,000 tonų įtalpos .laivams bus sueikvota šalies 
ir priešą gali lengvai su-' piliečių sunkiai sumokėtų 
klaidinti, kad jis paskaitys (pinigų šimtai milionų dole- 
šarvuotį už kreiserį.

Orlaivių Vežikai
Labai didžiuojasi milži

nais orlaivių vežikais (“mo
tinomis”), “Saratoga” 
“Lexington,” 
43,000 tonų įtalpos ir veža Darbininkų pareiga kovo- 
po virš 100 bombinių ir kitų tį h. R. 2827 bilių, rei- 
karinių orlaivių. Bet Raid- (kalanti, kad visi pinigai, ski
win geriausiai atsiliepia rįami karo reikalams, tuo- 
apie tik išbudavota orlaivių ( jauS būtų perduoti bedarbių 
vežiką “Ranger,” kuris yra ša]naį.
15,000 tonų italuos, ginkluo- j Lietuviai darbininkai pri- 
tas 8 kanuolemis po 5 co- ,Valo pasiųsti skaitlingas sa
kius gerklėmis, turi 700 nedų vo delegacijas į Visuotiną 
ilgio orlaiviams nusileidimo Amerikos Lietuvių Darbi- 
lauka, veža 79 karo oriai- |njnkų Suvažiavimą prieš ka- 
vius ir laivo greitis yra 30 ra jr fašizmą, kuris įvyks

rių! Kapitalistinė valdžia vis 
daugiau būdavo jasi karo 
laivų, gaminasi kitų ginklų, 
rengiasi prie karo. Tuom gi 

paiku milionai žmonių varg- 
ir sta ir negali gauti jiems rei- 

kurie yra po kalingos šalpos!
Darbininkų pareiga kovo-

jūrinių mylių į valandą.
Nauji Karo Orlaiviai

Clevelande 30 d. birželio ir 
1 d. liepos šių metų. Ypa
tingai energingai privalo

Karo or lamų. tarpe_ yra , rengtis Amerikos Lietuvių 
ė vnau]°s . rūšies. Darbjninkų Literatūros 

’2"Y svaigimai mūšio .i)rauCrįi0S kuopos ir apskri-
__ . _ įčiai šaukiant ir kitu orpfani- 

.zacijų narius siųsti delega
tus.

visa eile naujos :
“P-2-Y” — žvalginiai mūšio : 
orlaiviai. Jie turi po 2- mo- į 
torus, kiekvienas 850 ark-' 
lių jėgos ir gali atlikti 4,000 ! 
mylių kelionę. Kiekviename 
orlaivyje yra po 5 žmones ir 
jie turi t 6 kulkasvaidžius. 
Jie gali ir bombas vežti ir, 
mėtyti ant priešo. Šiuose 
manevruose dalyvauja anie 
100 šių didelių karo orlai
vių.

Greiti Laivai
Modernizuojama buvo ir 

yra ne vien šarvuočiai 
kreiseriai, bet ir kiti karo

Sumušė Visus Rekordus 
/Tęsiamas dar vienai savaitėj, 

tarpe 
GEGUŽĖS 5-12 

“Chapayev” 
žymiausia Sovietų Filmą

* PENN SQ. THEATRE 
Cleveland, Ohio 

Pradžia* 2-rą vai. po pietų, 
ketvirtadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais
25 centai po 6 vai. vakare.

“Laisvės” dalininkų suva
žiavime buvo kritikuojama ir 
nurodoma, kur “Laisvė” suvė
lina svarbias žinias. Tame re
dakcija teisinosi, kad buvo pa
duodamos greitai žinios. Bet 
dabar jau nekalbėsime apie 
tai, kas buvo keli mėnesiai, tu
riu pažymėti, kas įvyko visai 
nesenai.

Amerikos augštesnių mokyk
lų studentai rengėsi prie visuo
tino vienos valandos streiko 
visoj Amerikoj balandžio 12 
d. Prieš streiką, buvo rašyta 
nedaug “Laisvėj” žinių. O kas 
liečia agitaciją, tai dar ma
žiau. Tas rodo, kad red. ne
įkainavo būsimo moksleivių vi
suotino streiko prieš karą ir 
fašizmą. O turėjo būti priešin
gai. Nes tas moksleivių išsto
jimas į kovą prieš karą ir fa
šizmą atvertė naują kovos is
torijos lapą ir gana tvirtai su
purtė Amerikos imperializmą.

Šioj konferencijoj bus iš-j 
dirbta planai tolimesniam vei-i 
kimui. Kožna organizacijaj 
kuri turi 100 arba mažiau na
rių, gali išrinkti 5 delegatus ir 
vieną delegatą daugiau už 
kožną 100. Kožnas delegatas 
turi būt su paliudijimais per, 
organizacijos valdybą.

Šių organizacijų delegatai, 
kurie pirmoj konferencijoj at- 
stovavot, būkite prisirengę 19 
d. gegužės konferencijai.

Pirmoj koferencijoj buvo 50 
delegatų nuo 20 organizacijų. 
Paskirtas komitetas buvo veik
lus, tikimasi antrą 
ją padvigubinti.

Visais reikalais 
šiuo antrašu: 107 
Room 405, Worcester, Mass.

šių organizacijų atstovai bū
kite prisiruošę: Metal Wor
kers Industrial Union, Needle 
Trade Union, Scandinavian 
Workers Cultural Club, A.L. 
D.L.D., Finnish Labor Society,

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
4 Įvykiams

nieko nežino, delko atėmė jo 
duotą' leidimą, bet jis paliepė 
komisijai nueit pas sodno ko- 
misionierių. Nuėjo pas sodno 
komisionierių. Tas ir nieko ne
žino, ir nesupranta, delko at
imtas leidimas. Komisijonie- 
r?us pasiuntė nas majorą. Jie 
nuėjo pas majorą. Tas ir netu
ri priežasties, bet kaltina ki
tus. Ale šuniukas ve kur pa
kastas. Kapitalistų įstaiga 
Chamber of Commerce parei
kalavo miesto valdininkų, kad ' išpuoštos visokiais obalsiais, 
atimtų leidimą, o majoras, bū- kaip tai, už 
damas kapitalistų bernu, su Worcesterio darbininkų į uni- 
mielu noru išpildė jų reikalą- ją, už paliuosavimo Tom Moo

ney, už paliuosavimą Scotts
boro berniukų, už 30 valandų 
darbo dieną nenumušant al
gos, už apgynimą Sovietų Są
jungos, už bedarbės bilių HR 
2827, prieš karą ir fašizmą, 
už vienybę baltųjų su negrais 
ir tt. Susirinkimas išnešė pro
testo rezoliuciją* prieš Mayor 
Mahoney už atėniimą teisės 
laikyt demonstraciją sodne, 
žmonių buvo apie keturi šim
tai, gal kiek daugiau. Aukų 
surinko $15.00.

Prieg to, mačiau “Naujojoj 
Gadynėj,” kad New Yorke o- 
pozicionieriai prisidėjo, prie 
komunistų vadovaujamo ap- 
vaikščiojimo Pirmos Gegužės. 
Bet Worcesterio opozicionie
riai tai nei vienas nė akių ne
parodė. Seniau ant svarbesnių 
parengimų Norvaiša ateidavo, 
bet šiemet ir jisai sustreikavo, 
žinant, kad viso pasaulio pro
letariatas stato reikalavimus 
Pirmoje Gegužės, žinant, kad 
darbininkų tėvynėj — Sovietų 
Sąjungoj milionai išeina į gat
ves ir švenčia Pirmą Gegužės, 
kaipo pergalę darbininkų kla
sės, o Worcesterio opozicionie
riai streikuoja, rodos, kad jie 
kam atkeršys. Supraskit, vyrai, 
kad ir jūs priklausot darbinin
kų klasei, todėl ir eikite su 
darbininkų klase, nes dabar
tiniai jūsų 
daro 
kam 
kite.

vima.c

Bet valdininkai nenusirami
no atėmimu leidimo. Jie manė, 
kad darbininkai ir be leidimo 
sudarys demonstraciją sodne, 
todėl jie apstatė policiją ap
link visą sodną, ir sodne ant 
praeinamų takų; miesto rotu- 
žė taipgi buvo apstatyta poli- 
cistais.

Vakare, kaip septynios, dar
bininkai pradėjo rinktis į A. 
O. H. svetainę. Aštuntą valan
dą simfonijos orkestrą pradėjo 
grajyt “Internacionalą.” Pub
lika sustojus taipgi pritarė. 
Paskui simfonijos orkestrą su- 
grajino du gražius muzikališ- 
kus kavalkus. Kadangi jie iš
silavinę, todėl publikai patiko.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų

Setų $10.00 ir augštyn.
Speciale nuolaida, kurie ateis 

, šiuo laikraščiu.
f \ 1 h i I i

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Užbaigtas Missouri upės gilinimo darbas, tarpe St. 
Louis ir Kansas City mies tų. Dabar ten galės bar- 

džės (barges) veikti. 0-.k

Šaukimas Antros 
Konferencijos

Bendro fronto unijizavimo 
Worcesterio darbininkų komi
tetas atsikreipiame į visas 
darbininkų klasės organizaci
jas: Jaunimo, moterų, unijų 
lokalus ir kitas grupes.

žemiau suminėtų organiza
cijų atstovai, kurie buvo iš
rinkti pirmai konferencijai, 
balandžio 14, 1935 m., nutarė 
vienyti visokių pažiūrų darbi
ninkus į unijas, kokios nebū
tų, bile eilinių narių vadovy
bėje ir abelnai vienyt darbi
ninkus į bendrą frontą pagal 
programą, išdirbtą konferen
cijos. Padėt mūsų draugam 
darbininkam dirbtuvėse įsigyt 
geresnes darbo sąlygas, 30 va
landų ir 5 dienų savaitę, del

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

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

paveikslu. 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.

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.

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 kės pirks jas visas, tai 
gaus už $1.50.

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

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

t * •
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Ramusis arba Didysis Didjiiris
Jo Dydis ir Salos

Ramusis arba Didysis did
jūris yra į vakarus nuo 
Siaurinės ir Pietinės Ameri
kos ir į rytus nuo Australi
jos ir Azijos. Iš šiaurių pu
sės jis susisiekęs su Ka
nada, Alaska ir Sibiro ry
tiniu galu. Pietų pusėje at
siremia į Pietų Ledinį did- 
jūrį ant 60-tos pietinės pla
tumos juostos.

Ramusis did juris užima 
55,000,000 keturkampių my
lių arba 180,000,000 ketur
kampių kilometrų plotį. Šis 
didjūris užima pusę visos

Tuamotu, Tabui ir kitais 
vardais. Daugelis tų salų 
yra vulkanų išsiveržimų lie
kanos, karolines, uolingos, 
netinkamos jokiam gyveni
mui. Bet yra ir labai gra
žių, kur oras šiltas, malo
nus, pilna visokių augmenų, 
gražiausių sviete paukštelių 
ir kitų gyvūnų.

Ramusis vandenynas dali
nai yra ramus iš priežas
ties daugio salų-salelių, ku
rios sulaiko jo bangas. Tos 
salos sudaro nemažai rūpes
čio laivų kapitonams.

Ramusis vandenynas vie
tomis yra labai gilus, bet

, žemės vandenų pločio, arba didelė jo dalis turi paplokš- 
vieną trečdalį žemės saus-1
žemio ir vandens dydžio, 2,000 iki 4,000 metrų.
Nuo Azijos krašto, netoli (Petras yra 3 pėdos ir 3 co- 

iki Amerikos iia1)- Giliausia vieta sura-ekvatoriaus, 
krašto jis turi 10,300 my
lių; nuo šiaurių iki jo pieti-
nio krašto yra 7,350 mylių,
o kadangi ten toliau tęsiasi; 
Pietinis Ledinis didjūris, tai i 
iki sausžemio 9,300 mylių.

Jam vardą davė garsus 
keliauninkas Magelanas. Jis 
praplaukė pro Argentinos 
pietinį galą perlaja, kuriai 
davė Magelano vardą, tada 

. ilgai, ilgai plaukė ramiu 
vandeniu ir todėl jį pavadi
no—Ramusis ir Didysis.

Datos ir Laiko Rubežius
Ramiajame v a n d e n y ne 

yra nustatoma paros arba 
datos pradžia ir pabaiga. 
Nuo Greenwich meridiano, 
kuris yra ties Londonu, pra
sideda geografinių gradusų 
(meridianų) skaitliavimas: 
vieni skaitomi į vakarus per 
Atlantįiką, Ameriką ir dalį 
Ramiojo vandenyno, kol pa
siekia 180 meridianų kiekį, 
kiti nuo Londono skaitomi, į 
rytus per Europą, pAziją ir 
vakarinę Ramiojo vandeny
no dalį, kol vėl pasiekia 180 
meridianų kiekį. Pirmieji 
vadinasi — vakarines ilgu
mos meridianai; antrieji va
dinami — rytines ilgumos 
meridianai. Vakarinė ir ry
tinė žemės mieravimo ilgu
mos susiduria Ramiajame 
vandenyne: biskį į rytus nuo 
Naujos Zelandijos, ties Su
va sala, į vakarus nuo Ha
waii salų ir tiesiai ant Be- 
ringovo perlajos. Ši vieta 
priimta skaityti paros arba 
datos pradžia ir pabaiga: 
nuo -šios vietos į vakarus 
prasideda naujos dienos 
skaitliavimas, kuomet Ame- 

į rikos pusėn dar skaitoma 
- besitęsianti pirmesnė para.

Nuo šios linijos linkui Azi
jos jau bus 1 diena sausio, 
nauji metai, gi Amerikos 
pusėn dar 31 diena gruo
džio. Kitais žodžiais, iš 

J? Amerikos pusės 180 laipsnio 
juosta yra vakarai, gi iš

CfflCAGOS ŽINIOS-
LDS. 127 Kp. Gerai 

Darbuojasi
Gegužes 3 dieną įvyko Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 127, kuopos susirinkimas, 
kuriame padaryta svarbių ta
rimų ne tik organizacijos klau
simu, bet ir abelnai klesų ko
vos klausimu.

Plačiai apdiskusavus lietu
vių darbininkų organizacijų 
šaukiamą kongresą prieš karą 
ir fašizmą Clevelande, po ap
kalbėjimui likosi išrinkta de
legatė į kongresą draugė U. 
Grigienė.

Taipgi išrinkta delegatai į 
Chicago j e šaukiamą prisirengi
mo prie kongreso konferenci
ją. Delegatais išrinkta draugės 
U. Grigienė ir J. Skeberdytė.

mirtingumas labai padidėjo.
Tik per vienus metus Illinois 

valstijoj mirė 87,205 vaikai. 
Tai dikčiai daugiau negu ki
tais metais mirdavo.

Pats sveikatos komisionie- 
rius pripažysta, kad gręsia 
epidemijos paplitimas iš dau
gėjančio vaikų susirgimo ir 
mirtingumo.

Gengsteriai Nušovė Antaną 
Zalatorių

Pirmininkas pranešė, kad nugirst, kad bus didelis “surprise” 
T. , _ . ... ’ . tiems, kurie atsilankys. Todėl prašo-
Liet. Dąrb. Susivienijimo 8 kp. me įr jg apielinkės draugų atsilan- 

ant šio nepaprasto vakarėlio.
Aš ten būsiu,
236 Kuopos Rengėjai.

(408-110)

kyti

Azijęs pu$ės—ryt^i.
Salos ir Qylis

Rąpiusis vandenynas tu- 
apie 12,000 salų ir salelių, 

o gal ir daugiau. Tikro jų 
kiekio dar nėra suskaitliuo-

. Giliausia vieta sura
sta prie Philippinų, Minda
nao salos pakraštyje, kur

. 10,793 metrai 
(35,400 pėdų).

Jis turi visą eilę vandens 
tekėjimų, kurie platūs, ga
lingi. Ramiojo didjūrio 
šiaurinė dalis tankiai štur- 
minga, vėjuota, nes susidu
ria šaltos ir šiltos oro srio- 

, vės, taipgi šaltos ir šiltos 
vandens sriovės. Pietų da
lis vasaros metu daugiau
sia rami, žiemos metu bū
na audrų.

žuvys ir Imperialistų 
Varžytinės

Ramusis vandenynas yra 
ne tik didžiausias, giliau
sias, bet šilčiausias ir tur
tingiausias žuvimis ir kitais | 
vandens gyvūnais. Per jį 
yra septynios reguliarės 
garlaivių linijos ir atidaro
mos orlaivių linijos. Šalyse 
susisiekusiose su Ramiuoju 
vandenynu gyvena 40 nuo
šimčių visos žemės gyvento
ju.

Ramusis vandenynas turi 
savyje visokių žuvų. Jo 
šiaurių pakraščiais veisiasi 
daug bangžuvių, bet kol kas 
žuvininkystė ir medžioklė 
ant bangžuvių nėra pakan
kamai išplėsta.

Pasauliniai imperialistai 
varžosi už Ramiojo vande
nyno kelius, nes per jį eina 
apie 20 nuoš. visos pasauli
nės prekybos; jis yra impe
rialistų centras kovos už pa
vergimą artimų jam kraštų 
—Chinijos ir kitų.

Jungtinių Valstijų, Ang
lijos, Francijos ir Japonijos 
imperialistai savo tarpe pa
sidalino Ramiojo vandenyno 
salų archipelagus ir pagal 
jas jo vandenį. Po pereito 
karo Japonijos imperialis
tams pervedė Marianne, Ca
roline ir Marshall salas, bu
vusias Vokietijos imperiali
stų. Jos išsidraikę ant 
1,200 mylių pločio ir 2,500 
mylių ilgio. Salų yra apie 
1,400, kurios sudaro tik 829 
keturkampes mylias sausže
mio, bet jų tarpe vanduo už
ima 3,000,000 keturkampių 
mylių. Japonijos imperia
listai tas salas fortifikuoja,

54,000 Bedarbių Šeimynų 
Neteko Pašalpos

Cook apskrityj pašalpos sto
tys uždarytos nuo pabaigos ba
landžio mėnesio, čekiai, kurie 
buvo išsiuntinėta bedarbių šei
mynom ant maisto, išsibaigia 
su kiekviena diena po 4,000 
šeimynų kiekio. Bėgyje kelių 
dienų 54,000 šeimynų bus be 
maisto kortelių. Apie 200,ObO 
Chicagos miesto gyventojų be
darbių, Kelly-Horner ir Nash 
politinės mašinos nublokšti ba
dauti..

Bedarbių Vaikai Krinta nuo 
Visokių Ligų

Illinois' valstijos 
komisionierius Dr. 
Jirka šiom dienom 
surinktus davinius, 

j rodo, kad bedarbių 
miršta nuo tifo, difterijos 
tuberkuliozo (džiovos) dideliu’ 
skaičiumi. Jis, savo raporte 
pažymi, kad vaikų gimimas 
tarp bedarbių šeimynų žymiai 
padidėjo, gi tuo pačiu sykiu ir gus.

sveikatos
Frank J.

paskelbė 
kurie pa

vaikai 
ir

Geg. 4 d. Frank Young (kur 
vėliau paaiškėjo, kad Young 
yra Antanas Zalatorius) nuva
žiavo su sąvo padėjėju Gai- 
dausku į Drovers Banką išmai
nyti čekį $275. Antanas Zala
torius per paskutinius metus 
užsiimdavo alaus pristatymu 
nužemintom kainom. Prie jo 
dirba ir Gaidauskas. Zalato
rius gyveno 4352 S. Mozart 
St., o James Gaidauskas, 4403 
S. Mozart St.

Kuomet Zalatorius ir Gai
dauskas važiavo išsimainę če
kį, tai juos pasivijo automobi
lius, kuriame sėdėjo trys vyrai 
ir privertė jų troką sustoti prie 
šalygatvio. Vienas iš pasikę- 
sintojų Gaidauskui smogė su 
blekdžekiu ir ištraukė jį iš tre
ko. Tuomet kiti du vyrai šoko 
prie Zalatoriaus Ir paleido šū
vius į jį. Tada vienas iš geng- 
sterių dar smogė Gaidauskui į 
galvą ir pakirto jį ant žemės.

Tada gengsteriai susėdo į 
savo automobilių ir nuvažiavo. 
Užmušimas įvykinta ties 5632 
S. Seeley Ave.

žmogžudžiai ne plėšimo 
tiksląis nušovė Zalatorių, nes 
jie pinigų neėmė iš Zalato
riaus ir Gaidausko. Visi faktai 
rodo, kad Zalatorius buvo nu
žudytas, kaipo pigaus alaus 
pardavinėjimo konkurentas.

Frank Young-Antanas Zala
torius buvo 40 m. amžiaus žmo-

Žodis Drg. Veisiej iškili! Deki Mainieriu 
Streiko Eigos

ta. Visas centralinis, vaka- būdavo j a ten karo orlai- 
rinis ir šiaurinis Ramusis viams ir submarinanjs ba- 
vandenynas pilnas salelių, zes. Tą pat daro ir kiti im- 

^Išilgai . ekvatoriaus juostą perialistai ant savo salų. Jįe 
tęsiagi jų tūkstančiai. Dide- atlaikė daug konferencijų, 

padarė daugel visokių su
sitarimų, sutarčių, bet tas 
neprašalino iš jų tarpo kovą 
již Ramųjį vandenyną. Ra
musis vandenynas buvo ir 
yra svarbiausias centras im-. 
perialistų susikirtimų už 
pavergimą kitų kraštų.

D. M. š.

re jų didžiuma dar neturi 
nei vardų, neapgyventos ir 

^priskąitomos tik prie tam ti- 
- krų archipelagų (salų gru- 

piy), kurie vadinasi: Aleu- 
tų, Kiriliškų, Hawaii, Caro
line, Marianian, Marshall, 

< ^ uSolOiinon, Caledonia, Hebri- 
Samoa, New Zealand,

“L.” No. 103 drg. Veisiejiš- 
kis savo korespondencijoj iš 
Wilkes Barre, Pa., duoda pą- 
tėmijimą, kas link mano ko- 
resp. neteisingumo. Ypatingai 
atkreipta atyda link mano ko- 
resp., tūpusios “L.” No. 98, 
kurioje vienas paragrafas už- 
vardytas “Maloney Pasidavė” 
ir duoda nurodymus, kad būtų 
rašoma tik iš pikieto linijos ir 
masinių susirinkimų. O apie 
vadų nukrypimus, jų vingiuo
tą taktiką, tur būti, nutylėti.

Peržiūrėjau savo korespon
denciją, bet nieko panašaus 
neteisingume, link pikietų ir 
jų veiklos, nesurandu. Visur 
yra pažymėta,, kad streikieriai 
savo užduotį atlieka didvyriš
kai ir karžygiškai.

Tiesa, esu “įpratęs” vadus 
kedenti ir veik visos mano ko- 
ręsp. nėra liuosos nuo žodžio 
“Maloney.” O taip darau to
dėl, kad iš praeities žinau šio 
vado taktiką ir kiekvienas jo 
žingsnis atgal verčia manyti, 
kad jis veda streiką prie galo. 
Kad vadai yra mandagūs ir 
neveda streiko kaip reikiant, 
tai ir d. V. tokios pat nuomo
nės, kaip ir aš (žiūrėk “L.’ No. 
50, koresp. Plymouth, Pa.). 
Greta “neteisingų” sav.o ko
resp., turiu kelias ir teisingas, 
kurioje yra aprašyta Malonės, 
žingsniai pirmyn. Będa su ma-' 
nim yra ta, kad aš neapkenčiu 
Malonės taktikos tame, ka,d jis 
pasiryžęs su mažu skąitlium 
streikierių kovą laimėti, ne
žiūrint, kad jie ir visi kris ko
voje. Mano nuomonė yra to
kia, kad reikia daugiau strei
ką plėsti ir toje linkmėje ban- 
Įdau rašyti, kas nėra streiko 
demoralizavimu.

Tiesą, padariau kelis “spe-

Maloney veda
Paskutinis 

No. 98) yra 
va, streikas

jimus”, kad 
streiką prie galo, 
“spėjimas” (“L.” 
prasčiausiu, nes, 
ir po šiai dienai tęsiasi. Bet
visuose spėjimuose turėjau pa
mato taip rašyti.

Bėda tiktai, kad po paskuti
niu “spėjimu” neparašiau ke
lis žodžius, reiškiančius, kad 
streikas dar tęsiasi tolyn, kol 
kas. Prisidėjo dar ir tas, kad 
korespond. greit pagaminau.

Varde to, kad mano žinia 
neliktų streiko laužymu ir var
de to, kad streikas būtų tęsia
mas iki pergalės, atšaukiu 
anos korespon. paragrafą 
“Maloney Pasidavė”.

Ateityj, po pasirodymo ne
tikslių žinių,' draugai malonės 
tuoj tatai įspėti, o ne laukti 
kol žalus padarys kovos lauke 
ar šiaip kur.

Požeminis.

Newark, N. J
Pasekmingos Prakalbos

Gegužės 3 d. L. P. D. Sąry
šis turėjo parengęs prakalbas. 
Kalbėtą jum buvo drg. A. Bim
ba. Kalbėjo temose: Ateinan
tis karas ir fašizmas. Ar Hit
leris užgrobs Klaipėdą? Ypač 
plačiai aiškino apie A. L. D. 
Visuotiną Suvažiavimą. Svar
bu pažymėti, kad Newarko 
darbininkai labai myli drg. 
Bimbos prakalbas ir labai 
skaitlingai į jas lankosi, šį sy
kį virš dviejų šimtų buvo.

Taipgi daug draugų katali
kų dalyvavo ir po prakalbų 
davė daug rimtų klausimų 
kalbėtojui. Sietyno Choras 
sudainavo gražiai 6 dąiuąs.

vajus prasideda ir nauji nariai 
priimami už pusę įstojimo.

1 Newarko lietuviai pasinaudo
kite šia proga! Visi į LDS!

Pirmininkas prašė aukų pa
dengimui lėšų ir kas liks eis 
Lietuvos polit. kaliniam.

Aukų surinkta $22.68. Var
de Liet, politkalinių, ačiū au
kotojams.

Aukojo sekamai: z
Po dolerį aukavo šie drau

gai : Kazakevičia, D. Gabal, 
Dr. J. J. K., St. Lukas, J. Dū
linsimas; po 50c aukavo: Kise- 
lienė, Mrs. Uždavinis, J. Žilins
kas, Kunickas, A. Kvedarą, 
žilkienė, Kalvaitis, V. Žilins
kas, K. Anuškjs, T. Kaškev.i- 
čia—60c; L. Sabeckas—35c; 
po 25c aukavo šie: d. Kušlie- 
nė, J. Juškevičius, Rožanskis, TaudTn^'laiM

NEW HAVEN, CONN.
L.D.S. 16-ta kuopa stato scenon 

veikalą “Paskutinė Banga”. Sekma
dienį, gegužės 19 d., Lietuvių Svetai
nėj, 243 Front Street. Durys bus at
daros nuo 3-čios vai. po pietų; lo
šimas prasidės lygiai 5-tą vai. va
kare. Po lošimui bus šokiai. Vieti
niai ir apielinkės F.etuviai yra ragi
nami skaitlingai dalyvauti, nes te
atras įdomus, vaizduojantis 1905 me
tų sukilimus Lietuvoj.

Kviečia Komisija.
(108-110)

MONTELLO, MASS.
LDS 67 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks gegužės 9 d., 7 vai. 
vak., Liet. Tautiškam Name. Nariai 
ateikite atsiimt narystės paliudiji
mus. Taipgi nauji aplikantai kurie 
išpildėt aplikacijas nueikit pas dak
tarą prieš susirinkimą, paskui atei
kite 
syti

į susirinkimą ir ten būsite įra- 
į 67 kuopos knygas.

A. Baronas.

BRIDGEPORT, CONN.
Mūsų mieste “Laisvę” galima gau

ti pas Miller Ross, ant Main j r State 
gatvių, čia randasi jo standas. M.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia krutamus 

paveikslus, kurie užsivadina “Desert
er.” Įvyks 12 d. gegužės, 408 Court 
Street. Durys atsidarys 5:30 vai. 
vak. Paveikslai bus rodomi 6:30 v. y. 
Po krutamu paveikslų bus šokiai prie 
geros muzikos iš Jersey City. Pa
veikslai bus labai įdomūs. Nepraleis
kite nei vienas šios progos. Įžanga 
40 centų, į šokius -25 centai, vaikam 
10 centų.

Kviečia visus Bangos Choras.
(108-110)

WORCESTER, MASS.
Ar žinote worcesterieciai ir apie- 

I linkės gyventojai, kur ateinančią ne

G. žareyičius, Vitkus, Kvesko, 
Dvilius, Kuslys, ...........
A. Juodelis, žondaras, P. Ta
mošauskas, F. Jasmontas, P. 
Marsonas, O. Arląus, Vinikai- pelnas nuo Šio parengimo eis del pa- 
tienė, Milivienė, 
Miller, Ząbita, 
Jasmontienė, J 
K. Jankauskas, Vitkauskienė, 
Kairiuštienė, žolynas, Tolun, 
Paukštąitis, Mikšys, V. Ty- 
liunas.

Korespondentas No. Antras.

praleisti ? Ogi Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo (13 kuopos) pik-MiSknlinnacj .. ų apsigynimo U o Kuopos/ piK- 

1V11SK t liūnas, niket Įvyks 12 d. gegužės, Olympia
Parke. Pradžia 12 vai. dieną.

Bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
.Šokiams grieš puiki orkestrą. Visas

Poškevičius,
Baziliauskas,
Gasparaitis,

liuosavimo papuolusių darbininkų va
dų į priešų nagus.

Todėl kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti ir tuomi paremsite 
svarbų darbą.

(108-110)
šį

APLA RAŠTINĖS NAUJAS 
ANTRAŠAS

AugŠčiausios • Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj Centro 
raštinė perkelta naujon vie
ton. Visi kuopų sekretoriai 
todėl turite jsitėmyti naują 
adresą ir visais APLA rei
kalais rašinėtis sekamu ad
resu :

J. Gasiunas, 
1322 Reedsdale St.

N. S. Pittsburgh, Pa.

KLAIDOS PATAISYMAS
“Laisvėje” 8 d. gegužės, 

straipsnyje “Azija”, pirmoji 
eilutė skamba: Azijoje yra 
daug dykumų”, o turėjo būti:
Azija yra dalis “Seno.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

HARTFORD, CONN.
Lietuvių darbininkiškos organizaci

jos, kaip tai T.D.A., Komfrakcija ir 
A.L.D.L.D. 68 kuopa rengia balių del 
finansinės pagelbos Golfo streikie- 
riam. įvyks 11 d. gegužės, Laisvės 
Choro svetainėje, 57 Park Street. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Komitetas 
užkviečia visus draugus ir drauges 
skaitlingai dalyvauti šiame parengi
me. Paremkime streikierius finan
siškai, kad jie galėtų laimėti strei
ką.

HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kuopos susirinkimas l 

įvyks penktadienį, 10 d. gegužes, I 
Labor Lyceum Svet. 8 vai. vakare. I 
Visi nariai dalyvaukite laiku ir ne- I 
pamirškite atsivesti naujų narių. I 

Org. A. Jasmantienė. I 
(107-109)

SO. BOSTON, MASS.
L.D.S. 62 kuopos susrinkimas įvyks I 

12 d. gegužės. Pradžia 2-rą valandą I 
po pietų, Lietuvių Piliečių Kliube, I 
376 West Broadway. Draugai ir 
Draugės, yra visų pareiga dalyvauti i 
šiame susįrinkime, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi atsi
veskite ir naujų narių.

Fin. Sekr. Jonas Burba.
(107-109)

BAYONNE, N. J.
L.D.S. Jaunuolių kuopa, kuri ne- > 

senai susiorganizavusi, rengia balių 
Motinų Dienoje 11 d. gegužės, L. A. i* 
U. Kliubo Salėje, 10 W. 22nd Street. I 
Pradžia 8 vai. vakare. Užkviečiame 1 
visus dalyvauti šiame parengime ir ’ 
paremti jaunuolius. Bus gera muzi--: 
ka

Kapsuko Paveikslai

šokiams.

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.
Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at
mintos vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI- 

ČIUS-KAPS ŪKAS
Paveikslų reikalaudami rašykite

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Rengėjai.
(107-109)

WILKES-BAMRE, PA.
Aido Choras rengia kepurių balių, 

‘ gegužės, 139 S.
Main Street. Pradžia 6-tą vai. vak. 
Bus skanių užkandžių ir gėrimų, šo-

. Todėl visi draugai 
dalyvaukite skaitlingai.

Užkviečia’Aido Choras.
’ (107-109)

(109-111) L A.ldo. Choras rer j kuris įvyks 12 d.

SHENANDOAH, PA.
įvyks 12 d. gegužės,
2 vai. po pietų. Prašau visų narių 
skaitlingai dalyvauti, nes turim daug 
svarbių dalykų aptarti.

S. Kuzmickas. 
(109-111)

A.P.L.A. 4-tos kuopos susirinkimas kiams grieš gera orkestrą, taipgi bus 
’ Sweet’s Hali”, i ąefa programa. ~

an vien nariu i dalyvaukite ska

MINERSVILLE, PA.
Komunistų Partija stato scenon 

veikalą “Moteris Gatvėje”, kuris 
įvyks 11 d. gegulės, Darbininku Svet. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga 25 
centai. Po lošimui bus šokiai prie 
Zėikų Orkestros. “Moteris Gatvėje” 
yra dramatiškas vaizdelis iš bedar
bių gyvenimo ir patartina kiekvie
nam pamatyti šį veikalą.

Užkviečia Komisija.
(109-111)

WASHINGTON, PA.
Visi draugai temykite! ALDLD 

236 kuopos nariai nutarė surengt 
draugišką vakarėlį 11 d. gegužės pas 
drg. Janavičius, 40 McAdam Avenue. 
Kviečiame visus draugus ir drauges 
atsilankyti, nes bus puikiausias pa
rengimas, kur dar niekad nebuvo 
Washingtone. Mūsų nariai nori pa
likt viską slaptybėj, bet man teko

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius. su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

DIDELIS NUP1GINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

111-40, 128 th Str., 
OZONE PARK, N. Y.
*••* *•■ • * ^***»<a*4 « »

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAI
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 
Šį 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 Uepos-Fourth of July
VOSE PAVILION PARK, 

Maynard, Mass.
Šis piknikas yra svarbus tuomi, kad $400.00 
vertės grynais pinigais dovanos yra ski
riamos prie įžangos bilieto. Tai pasiryžu
siai reikia išanksto platinti tuos tikietukus.

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugse jo-Sept.
VYTAUTO PARKE

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

gais skiriama vertės $361.75.

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

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.



Notary Public

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

jg ®

YRA GANA FAKTŲ, KAD 
NUTEISTI ŽMOGVAGIUS 
MINORO IR LEVINSONO

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo' 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Washingtono Valdžia Papė- 
džiauja žinogvagiams

Apskričio prokuto’ro pa
dėjėjas McIntosh ir kiti val
dininkai iš pradžių mėgino

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

KASDIEN LĖKĖ PER 
2000 DIENŲ

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,'

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę i sekančią 

vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.tijų valdžia turi pilniausią 

teisę imti į savo rankas tą 
žmogvagišką prasižengimą.
Pavojus Minoro ir Levinso- 

no Gyvybei
New Mexico gubernato

rius Tingley atėmė du vals- 
tijimus sargus, kuriuos bu
vo davęs pagal Minoro ir 
Levinsono reikalavimą. Tai
gi Levinsonui ir Minorui vėl 
gręsia pagrobimas arba ir 
nužudymas. Jiedu reikalau
ja, kad centralinė šalies val
džia paskirtų jiem savo 
sargybą. .A

atsišiepi, būk pityš Minor 
ir Levinson "surengę sau 
žmogvagystę.” Dabar jau ir 
tie ponai nedrįsta taip žiop
lai šnekėti. Bet jie nieko ne
daro prieš žmogvagius, ku
riuos lengvai galėtų suimti.

Jungtinių Valstijų teis- 
darystės ministerija mikčio-

Neužleiskite šalčio ar kosulio 

linkite Bret-O-Col Tabletus 
Geriausi paliuošavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

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

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

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

šu, o męs jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

vyko išgauk iš teismo vir
šininkų prižadą, kad jie 
tuos piktadarystės įrody
mus paėmę nesunaikins. 
Bet pirm juos atiduodant 
Minor ir Levinson išgavo ir 
kvitas, kad tuos daiktus nuo 
jų priėmė teismo valdinin-

bei kankinimais. Ir vis tai daro reikalau
dami žvalgybos pačios sugalvotų “faktų”, 
parodymų bei provokatorių plepėjimų 
patvirtinimo. Savaime suprantama, kad 
kiekvienas areštuotasis laukia tardymo 
galo. Bet su tardymu nesibaigia doro 
darbininko kamavųnas. Jei paliekamas 
kalėjime, tai jo laukia kalėjimo adminis
tracija su savo specialiai politkaliniams 
fašistų paruoštomis taisyklėmis, o jei tre
mia, tai jam dar daug vargo prisieina 
patirti iš fašistinės “geradarystės”.

Į Varnių koncentracijos stovyklą varo 
etapu, t. y. ne tiesiog siunčia, bet per 
kalėjimus, dabokles, kol galų gale atga
bena į paskirtą vietą.

Pereinamuose punktuose didžiausia ne
švara, blakių lizdynai knibždėte knibžda, 
dažnai utėlės narais Tėplioja ir kitų pa
razitų visur pilna. Mažuose miestuose da
boklės blogesnės dar ir tuo, kad tenai jo
kio guolio neduoda. Maistui pirktis duo
da pinigų tiek, kiek reikalinga žmogaus 
gyvybei palaikyti, kad nemirtų badu. Tų 
pinigų, kuriuos duoda fašistinės savival
dybės, gauni tiek, kad vos ištenka nusi
pirkti duonos vienam kilogramui ir vie
nai blogesnės rūšies silkei. Tai visas eta
pu varomojo maisto davinys. Bet ir to, 
beveik visuomet, pirmą, antrą dieną ne
gauni. Priseina badmiriauti. Daugelis fa
šistinių savivaldybių ir to menko davi
nio visai neduoda. Tuos pinigus fašistai 
valdininkai pasiima sau. Stipk badu, sirk 
—fašistinė savivaldybė neduos pagelbos 
net mediciniškos, nes tai “nebuvo numa
tyta pabaigoj anų metų, kad tamsta sirg
si, nėra tam biudžete lėšų, palauk kol nu
gabens į vietą”—taip atsako ponų savi
valdybė etapu varomam ligoniui. Daug 
padėdavo tremiamiems “pašaliniai” žmo
nės, kurie stengėsi kuo galėdami padėt.

Telšių Kalėjime
Taip mes 1927 m. sausio mėn. buvome 

iš visų Lietuvos kampų sugabenti per 
Šiaulius į Telšių kalėjimą. Sugrudo mus 
į neapsakomai mažas kameras. Oras bu
vo labai troškus ir ankšta. Sugulti ne
buvo vietos—narų neužteko. Prisiėjo gu
lėti ant grindų ir net po narais. Jei prieš 
karą, prie caro, būtų buvę laikomi 4-6 
žmonės (taip samprotavo mums kalėjimo 
prižiūrėtojas), tai dabar prie valdžios 
esant fašistams mus laikė 18 žmonių. Ka
mera nešvari. Narų plyšiuose parazitai 
vaikštinėja. Kalėjimo administracija nė 
pasikloti, nė užsikloti nedavė. Gulėt buvo 
kieta ir šalta. Bet tai būtų pusė bėdos, 
jei naktį parazitai nebūtų mus užpuolę. 
Kasėmės, trynėmės lyg dilgėmis nuplakti. 
Mažai kam teprisiėjo akis sudėti.

Tiesa, Telšių kalėjime, kaip ir Šiau
liuos valgyti mums davė. Bet nepratu
siam šlykštu ir šaukštas prie burnos pa
kelti. šaukštai vieni plauti šaltu vande
niu, o kiti ir visai neplauti. Vandens ne
buvo. Išreikalavom šilto vandens. Apšva- 
rinom šaukštus. Bet bliūdams taip nieko 
ir nepadar^m: jie pasiliko lyg ką tik iš 
šiukšlyno surinkti. Maistą, pietus ir vaka
rienę, o rytais kavą atnešdavo mums į 
kameras mediniais ušėtkais, iš kokių kar
vėms pelus ir pamazgas duoda gerti. Nuo 
tų ušėtkų iš tolo pūtė tvaikas kokių tai 
išrūgų. Garas kai duos į nosį, tai rodos 
nosį nuneš į palubį.

Telšiuose neilgai mums teko būti. Mes 
šaukėme kalėjimo administraciją ir per 
ją perdavėm Telšių komendantui reika
lavimą, kad mus greičiau vežtų į paskir
tą vietą, nors mes ir nežinojom apie Var
nių koncentracijos stovykloj mums pa
rengtas gyvenimo sąlygas, ten nustatytą, 
specialiai mums taikomą fašistų valdžios 
režimą. Komendanto iššaukti pas save ne
pasisekė. Komendantas Rusteika nedavė 
jokio mums .atsakymo. Telšių kalėjimo 
administracija, kaip mums teko išgirsti, 
bu^o labai nustebusi mūsų vieningumu ir 
mūsų rįžtumu. „ (Tąsa bus)

“MACIO-KEKŠTO EILES”
ir J. Baltrušaičio

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

įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30č.

< Po 1926 m. gruodžio mėnesio 17 d. fa
šistinio perversmo Lietuvoj, fašistai puo
lė darbininkų klasę visu smarkumu. Vi
sas darbininkų organizacijas, kurios gynė 
darbininkų ekonominius, politinius bei 
kultūrinius reikalus, fašistai uždarė. Bu- 
vo uždarytos ir visos darbininkų jaunimo 
organizacijos, jų tarpe ir įvairūs kaires
niųjų moksleivių būreliai. Fašistai atėmė 
teisę ir uždraudė darbininkams viešai 
steigt savo kliubus, turėt savo darbinin
kiškas organizacijas. O už kiekvieną pa
reikštą nepasitenkinimą ar prieštaravi
mą, nukreiptą prieš fašistus, persekiojo, 
baudė įvairiomis bausmėmis be atodairos.

Kartu su organizacijų uždarymu fa
šistai vykdė kuo plačiausius masinius 
areštus. Areštuodavo uždarinėjamų or
ganizacijų valdybas, tų organizacijų 
veiklesnius narius, mitinguose ar susi
rinkimuose kalbėjusius darbininkus, de
monstracijų aktingesnius dalyvius ir 
bendrai sąmoningesnius darbininkus, 
griežčiau pareiškusius prieš fašistus, 
prieš išnaudotojus savo nusistatymą. 
Trumpu laiku buvo sausakimšai prikimš
tos visos daboklės, kalėjimai ir visi kiti 
urvai. Ant plikų grindų voliojosi po ke
ltas dienas nevalgę revoliuciniai darbi
ninkai, tarnautojai, studentai, mokslei
viai ir šiaip įvairūs darbo žmonės, nusis- 

rtatę prieš fašistus. Šeimos ir giminės ne- 
rymastavo ir krimtosi del areštuotųjų li
kimo. O fašistai šimtais grūdo į kalėji
mus, būriais išsiuntinėjo į Varnių kon
centracijos stovyklą, nes į kalėjimus dau
giau netilpo.

Į Varnių koncentracijos stovyklą buvo 
Išsiunčiami tik tie, kurių žvalgyba su 
provokatorių gaujomis nepajėgdavo su
provokuoti, kuriems fašistų valdžiai ne

pavykdavo rasti melagingų, papirktų 
liudininkų, prieš kuriuos fašistų žvalgy
bos aparatui nepasisekdavo sugalvoti bei 
sufabrikuoti provokacinių kaltinimų. Vi
sus tuos Lietuvos žvalgyba charakteri
zuodavo: “Komunistų simpatikas” arba 
*‘Dirbo komunistų naudai.” O tos žval
gybos duotos charakteristikos pakako, 
kad darbininkas, valstietis, kairiau nusis
tatęs studentas, moksleivis, ar šiaip do
ras darbo žmogus būtų komendanto iš
siųstas į Varnių koncentracijos stovyk
lą visam karo stoviui. Vadinas, neribo
tam laikui.

Vieną kartą, atvažiavęs į Varnių kon
centracijos stovyklą, dabartinis fašisti
nės Lietuvos vidaus reikalų ministeris, o 
tuo laiku buvęs Telšių komendantas, fa
šistas Rusteika aiškiai ir atvirai pasakė: 
“Jus čia laiko ne del to, kad jūs esate ko
kį nors nusikaltimą padarę ar prasilenkę 
sw veikiančiais Lietuvoj įstatymais, bet 
del to, kad Lietuvos valdžia nori jus ap
saugoti nuo tų nusikaltimų, kuriuos jūs 
galėtumėte padaryti, jei nebūtumėte in
ternuoti.” Aiškiau pasakyti, kad fašistų 
valdžia neturėjo jokios kaltinamos me
džiagos prieš internuotus, net pagal fa- • 
šistinėj Lietuvoj veikiančius įstatymus, 
nėra galima ir nereikia. Bet fašistas Ru
steika nepasitenkino tuo. Vienam inter
nuotam visos kameros vardu pareikala
vus, kad paleistų internuotuosius, fašis
tas ^Rusteika atsakė: “Jei būtų kaltina
mosios medžiagos Lietuvos valdžia būtų 
jus atidavus teismui ir teismas būtų nu
teisęs. Jūs nepatenkinti, kad jus čia Lie
tuvos valdžia laiko izoliavusį nuo visuo
menės. Bet, jūs nesuprantate, kad Lietu
vos valdžia tai daro vien tik jums gero 
norėdama... ” šlykščiau ir akyplėšiškiau 
tyčiotis vargu kas sugebės.

Pakeliui į Varnius
Nuo pat pirmosios arešto dienos suim

tasis tuoj pajunta fašistinės žvalgybos 
rAiką. Tardymo metu žvalgyba vartoja 
įvairiausius metodus ir priemones, pra
dedant nuo “švelnių 
liojimo ir baigiant sunkiais sumušimais

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

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

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Ncdėlioinis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Washington. — Dr. John 
D. Brock su savo mažiuku 
lėktuvu kasdien daugiau ar 
mažiau lakiojo per pasku
tines 2,000 dienų ir išvengė 
bet kokios nelaimės. Jam 
pagerbti dabar buvo suruoš
tas bankietas, kur dalyvavo 
Amerikos generolai ir mi
nisterial. Jįe mato dideles 
galimybes tokiems ‘ leng
viems lėktuvams ateinančia
me kare.

Siųsk šiandien

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

TRU-ĖMBER COAL COMPANY
, (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Penktadienio vakarą prasi
dės Moterų. Tarybų 12-ta Me
tinė Konferencija su masiniu 
mitingu-bankietu Manhattan 
Lyceufn, 66 E. 4th St. konfe
rencijos sesija prasidės šešta
dienį, 1 Vai. po pietų, Royal 
Hall, 83 E. 4th St., ir tęsis per 
visą dieną šeštadienį ir sek
madienį.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
goninę, atsigriebė ir pasil
sėjo, paskui jiedu su juoni, 
su dviem išgautais iš guber- 

'natoriaus sargybiniais, su 
Associated Press žinių rin
kėjais ir fotografu nuvažia
vo į minimą pustynę, ir štai 
ką atrado. Su indi jono pa- 
gelba buvo atrasta vieta, 
|kur jiedu buvo išmesti ir 
kruvinai sumušti: atrasta 
žingsniai, kuriais Levinson 
su Minoru kiek atsigeivelio- 
ję bandė išeit iš pųstynės 
tą naktį. Užtikta žmogva- 
gių trijų automobilių vė
žės; surasta kruvina, dali
nai sudeginta Levinsono 
skrybėlė, Minoro lietinio 
švarko diržas, 39 iškritę 
centai Minoro pinigų. Kiek 
toliau atrado žmogvagių 
paslėptus mėlynus ir juo
dus gobtūrus, kuriais jie 
buvo apsimovę, kaipo mas- 
komis, tuo laiku, kai pagro
bė ir vežė Minorą ir Levin- 
soną. Gobtūruose buvo iš
pjauta skylutės akims, šner
vėms ir lūpoms. z

Kada tie radiniai buvo 
parvežti į viešbutį, kur ap
sistoję Minor su Levinso- 
nu, tuojaus visą namą ap
supo ginkluota policija. Po
licininkai buvo pasinešę 
neišleist iš viešbučio tų 
žmogvagystės ženklų,- bet 
juos nuČiupt ir sunaikint’ 
Ir tik šiaip taip Minorui ir

už mūsų draugišką priėmimą. 
Nutarta sulošt operetę “Vestu
vės Pušyne” Mahanoy City 
bendrai su Komunistų Partijos 
vienetu. Lošimas buvo nu
tarta statyt 19 d. gegužės, bet 
del tam tikrų priežasčių turėjo 
būt nukeltas iki 2 d. birželio, indijonų

Norkevičiaus yra tiesioginėje žinyboje ir 
kontrolėje Jungtinių Vals-

Lyros Choro Darbuotė
Balandžio 28 d. buvo laiko

mas choro susirinkimas. Įsira
šė naujas narys V. Kučinskas. 
Komisija tvarkymo nuvažiavi
mo į Baltimorę sulošt operetę 
pranešė, kad viskas pavyko 
gerai, taipgi choro nariai yra dalyką kištis, nes jeigu tai 
dėkingi Baltimore’s ALDLD^p buvo žmogvagystė, bet 
25 kuopai ir visiems draugams į Minor ir Levinson nebuvo 

išvežti už tos pačios New 
Mexico valstijos sienų; to
dėl Washingtono teisdarys- 
tės ministerija “neturinti 
teisės” kištis. Bet Minor su 
Levinsonu buvo išmesti į 

rezervaciją, kuri
Lošimas įvyks 
svetainėj.

Buvo pakvietimas, kad cho- tijų valdžios. Todėl J. .Vals 
ras dalyvautų išpildyme pro
gramos. Pirmos Gegužės mitin
ge. Sutikta dalyvaut. Nutarta 
paaukot $3.00 del gynimo 
Tom Mooney. Išrinkta kores
pondentas V. Kučinskas rasi- 
nėt iš choro darbuotės į “Lai
svės” anglišką skyrių. Išrink
ta komisija susižinojimui su 
Hazleton radio stotim W. A. 
Z. L. ar būtų galima gaut va
landa chorui dainuot.

Draugai choristai, mūsų cho
ras dabartiniu laiku yra gra
žus ir, aš manau, visiems sma
gu jame dalyvaut, tik stengki- 
mės palaikyt draugiškumą ir 
neužsigaudinėkime vienas ki
to, įvertinkime mūsų mokyto
jos darbą ir jos aukaujamą 
energiją del choro.

Koresp. E. M.

Atsiminimai iš Varnių Koncen
tracijos Stovyklos 1927 Metais

Rašo Jonas šilenas

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
® naujus paveiks

lus ir krajavus 
sudarau sil 
amerikoniškais. 
Reikalui esžmt 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp, Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191
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Ketvirtadienis, Geg. 9, 1935

Šiandien Paskaita ir ALDLD Susirinkimas kur yra tinkamesnis oras, bet LaGuardijai 
ji be savo draugo 
viena būti ir taip

šalpos darbų 
nenorėjo programą. Reikalaujama:
pasiliko

sukinantis krautuvėj, įėjo. Plė
šikai be ceremonijų ir iš jų at
ėmė pinigines ir, subrukę pas 
bekelinius vyrus, paliko.

Kovokim Prieš Hitlerio 
Fašizmą

Ketvirtadienį, 9 gegužes, ly
giai 8 vai. vakaro, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, įvyks labai svarbi 
paskaita, temoj “Technika ir 
Socializmas”, kurią kiekvie
nam Brooklyn© lietuviui vertė
tų išgirsti. Ją skaitys Adolfas 
Renkė, kuris brooklyniečiams 
jau nekartą yra suteikęs įdo
mių paskaitų. Nors paskaita Į
bus Amerikos Lietuvių Darbi-, 80 Union Avė. Yra ir kiti svar- 
ninkų Literatūros Draugijos 1 bus reikalai. Taip pat nema

žiau žingeidu bus išgirsti, kas 
išėjo laimėtoju šiap^e ALDLD 
vajuje.

ALDLD 1 kuopos nariai 
turėtų juo skaitlingiau susi
rinkti, ir anksti, kadangi turė
sim suskubti ir prieš paskaitą 
atlikti organizacijos reikalus. 
Be to, reiks išrinkti delegatus j 
Visuotino Liet. Darb. Suvažia
vimo vietos konferenciją, kuri 
įvyks 19 gegužės, Liet. Ameri
kos Piliečių Kliubo svetainėje,

1) Tuojau rekvizuoti fon- 
mieste iki liga sūvis jos svei- dus tęsimui ir praplėtimui dar- 
katą sunaikino. Mirdama pa-jbų; 2) panaikinti ubagišką 

priesaiką, kaipo pagrindą ga-! 
vimui darbo; 3) 
komisijos išrišimui visų šalpos 
darbininkų skundų.

liko savo draugą, sūnelį dar 
tik keleto savaičių, seselę, te
tą ir dar gal kiek tolimesnių 
giminių.

Reporteris.

kuopos susirinkime, tačiaus 
yra kviečiami ir ne nariai, visi, 
kas tik žingeidauja išgirsti pa
skaitą. Įžanga veltui.

Tik Dvi Savaiti Iki Didžiojo 
Komunisty Partijos Bazaro

Iš L A Piliečių Kliubo 
Susirinkimo

Vieša Padėka
Tariu širdingą ačiū L.D.S. 

50 kuopai už tokias puikias 
gėles, taipgi kuopiečiams, ku
rie aukojo dar ant antro gė
lių vainiko. Ačiuoju visiems gi
minėm ir draugam už gėles. 
Širdingiausiai ačiuoju visiems, 
kurie dalyvavo laidotuvėše, 
atiduodami mano draugei pas
kutinį patarnavimą.

V. Kūlikas.

Drabužių valytojų ir dažy
tojų streikas daugelyje vietų 
jau baigtas su šiokiais tokiais 
darbininkų laimėjimais, tai 
yra, atnaujinta 1934 m. sutar- 
tis, prašalinama iš darbo visi 
streiklaužiai, gaunamos ’uniji
nės šapos sąlygoj, ir 40 vai. 
darbo savaitė. Tūlos šapos dar 
tebestreikuoja.

Amerikos Lyga Prieš Karą j 
Fašizmą šaukia darbininkus 

į demonstraciją 9 
7:30 vakaro, 91st St. ir 1st 
Ave., New Yorke,

ir
gegužės,

(Yorkvil- 
darbininkų lej). Demonstracija šaukiama 

protestui prieš nazių veiki
mą Amerikoj, prieš Hitlerio 
karo planus, prieš terorizavi
mą ir žudymą darbininkų Vo-i 
kietijoje ir fašistų varomą 
žmogžudišką darbą kitose ša
lyse.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

I 

Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai,
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Gaminami Lietuvišku

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Gegužės 22 d. prasidės d i 
dysis Komunistų Partijos 2-ro 
Distrikto Bazaras, kuris tęsk 
per 5 dienas. Baigsis 26 go 
gužais. Bazaru yra susidomė
ję ne vien tik K. P. sekcijos ir 
vienetos, bet taip pat darbe 
unijos ir visokios masinės dar 
bininkų organizacijos. Ir kaip
gi nesirūpins, juk KP yra pir
mosiose kovos eilėse streikuo 
se, kovoj už pašalpą, prieš fa
šizmą, prieš karą. Dėlto fašis
tai taip bjauriai 
nistų Partiją.

Pagrobimas ir 
■Robert Minor ir
son, yra įrodymas, kad mes 
turime subudavoti galingą 
spėką apsigynimui nuo fašistų 
atakų. Bazaras kaip tik ir 
yra rengiamas tuo tikslu, kad 
sudaryt Raudonąjį Fondą gi
nimui Komunistų Partijos, sy
kiu ir visų darbininkų organi
zacijų nuo buržuazijos puoli
mo. y ’ *

puola Komu-

kankinimas
David Levin-

Paskutines dvi savaites kiek
vienas partijietis, kiekvienas 
simpatikas privalo pasidar
buoti; parenkant pasveikinimų 
ir daiktų bazarui, taipgi par- 
dtfbdant tikietus bei patiem 
pasiperkant. Tikietas vienai' 

t dienai yra 25c., šeštadieniui
40c.,. ’ ‘
bendras tikietas 75c.

Antradienį įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo mė
nesinis susirinkimas. Padaryta 
visa eilė svarbių nutarimų. 
Žukauskui iš bordo direktorių 
pasitraukus, jo vieton išrink
tas Lelešius.

Išrinkta pirmininkas ir dar
bininkai piknikui, kuris įvyks 
Klaščiaus Parke 21 d. liepos. 
Paimta du benai, Retikevičiaus 
ir Berenio, kurie grieš pasi
mainant. Nutarta, kad, kaip 
ir pereitais metais, siuntinėti 
p« du pikniko tikietus veltui 
kliubo nariams. Manoma, kad 
piknikas bus skaitlingas ir pa
sekmingas, nes kliubas turi 
daug narių.

Buvo visa eilė laiškų, vienas 
reikalu šaukiamos Brooklyne 
konferencijos Visuotino Lietu
vių Darbininkų Suvažiavimo 
prieš karą ir fašizmą, kuri 
įvyks L. ‘A. Piliečių Kliube 19 
d. gegužės. Laiškas priimtas ir 
išrinkta 7 delegatai.

Buvo net du laiškai reikale 
lakūno Vaitkaus skridimo į 
Lietuvą. Ji buvo perskaityti ir 
taip palikti. Kliubas nieko 
tuom klausimu neveiks, nes 
nėra reikalo remti Grigaičio 
biznį. Tuom pat klausimu bu
vo atsilankęs ir atstovas, kuris 
norėjo kalbėti, bet kadangi

(jau net du laiškai tuom pat 
Pen^_om dienom reikalu buvo, tad apdiskusa- 

— --------- —- vus prieita išvados, kad nėra
reikalo, kadangi laiškai paša-

Ateivi? Gynimo Ko.ferenįn « į““”
!vas, tai niekas nesipriešintų jo 

Ateivių Gynimo Komitetas j išklausyti, bet kada jau net du 
šaukia konferenciją ketvirta-^ar pasKui atstovas, 
dienį, 9 gegužės, 8 vai. vaka- j-aj kiekvienas supras, kad 
ro. Irving Plaza, Irving PI. ir kliubas negali visą vakarą pa- 
lįWh St., New Yorke. Organi- §VęSįj ^k Grigaičio biznio dis- 

v •» m vrv t t 1 zv A fii 11 mti a t at zx _ - • — — . •- . v< inuoavAuiuA. Mano supratimu,
Lietuviai didelėje didžiu- kliubiečiai gerai padarė, nesu- 

ateiviai, tad šis sjrišda,mi su Grigaičio bizniš-

Tulo Adolph Weiss (ne lais- 
viečio) ” šeimyna pasidarius 
apie $42,000 ■ pelno dirbda
ma “del vargšų labo”. Jisai 
pats gaudavęs $45 į savaitę, 
jo sūnus—$33 į savaitę. Ne
gana to, jis surado pelningiau 
savo subankrutavusios geležies 
šapos įrankius, vertus $14,000, 
išrandavoti šalpos darbams už 
$58,000. žinoma, tik turintie
ji politikierių užvėją gali krės
ti tokius šposus. Jei biednio- 
kas gauna dasidirbti pusdole- 
rį į savaitę prie gaunamos pa
šalpos—jam sulaiko pašalpą.

Pavieniai Vyrai Reikalavo 
Šalpos

Pereitą antradienį susirinko 
apie 300 pavienių vyrų prie 
šalpos Departmento Parėjūnų 
Biuro, 59 Leonard St., New 
Yorke, čia jie atlaikė demon
straciją ir iškėlė reikalavimus 
panaikinti “flophouses”, o su
teikti pakankamą pašalpą vi
siems šio miesto pavieniams 
bedarbiams. Jaunieji parodė 
už vis daugiau kovingumo. Iš 
karto neįsileista jų delegaci
jos, bet vėliau viršininkai nu
sileido. Pavieniai laikys to
kias demonstracijas visose f p
apielinkėse, o paskiau turės 
bendrą maršavimą.

Pavienių bedarbių padėtis 
yra už visų blogiausia, kadan-l1’’ ,num10v? v<,rama ke,in1es ir 
gi jiems tankiausia atsakoma !®urls0 ,dratu- Tuo tarpu krau‘ 

tuvnmko žmona su savo drau
ge, praeidamos krautuvę, pa^

Vyručiai, apsisaugokit! Su
grįžo kelinių pralaimėjimo ga
dynė. Antradienį įėjo du plėši
kai į gėrimų krautuvę, 25 E. 
56th St., New Yorke, atėmė iš 

■ ten buvusių dviejų vyrų $395 
Į pinigais, o iš mpters laikrodė-

pašalpa todėl, kad jiė negali 
įrodyti savo gyvenimo vietos.Į1 V U4 J vi kJCV Y V J ’ *-» A 1 A 1 A A \_/ V VVkJi XI“"’ v • i

Tuom pat sykiu šalpos biurai stebeJ° nepazĮstainus * vyrus 
didžiuojasi štitabjunę . miestui | ” 1-1

zacijos privalo pasiųsti atsto- dūsavimui.
yris. 7
irioje yra ateiviai, i
klausimas dar skaudžiau mus 
paliečia, nors puolimas ateivių 
yra puolimu visos darbininkų 
klasėš. ’5

Ši konferencija bus daugiau
sia atkreipta prieš Dies, Kerr 
ir Dickstein bilius, sulyg ku-

ku skridimu.
Kliubo Narys.

So. Brooklyn, N. Y.
Draugės Kulikienės Laidotuvės 

• • 4 *f •' , į f

šeštadienį, gegužės 4 d. pa-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
kranas Alseika, 41 metų, 

108 Stagg St., mirė geg. 5 d. 
Kings County ligoninėj. Pa
gal velionio moters pareikala- 
virųą kūnas parvežtas iš Bie
liausko ir pašarvotas grabo- 
jriaus Garšvos., koplyčioj. Lai
dos geg. 8 d., Alyvų Kalno 
kapinėse.

Alfonsas Šventicky, 44 me
tų, 245 Front St., mirė geg. 
6 d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Lai
dos geg. 9 d., Alyvų Kalno 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU kambario Brooklyn© 
apielinkėj del vienos merginos. Kam- 
baris turi būt atskiras. Rašykite se
kančiu antrašu: A. Z., 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y.

(109-111)

PAJIEŠKAU merginos prie namų 
darbo. Penki kambariai. Vienas kū

dikis prižiūrėti. Mažai skalbimo. 
Guolis ant vietos, švari stuba. Šauki
te telefonu: Dickens 6-8061.

(107-109)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Alvi- 

ko. Paeina iš Lietuvos. šiauliškių 
Kaimo, Suvalkų Redybos, Parapijos 
Prienų.

Iš Lietuvos atvažiavo j Scranton, 
Pa. ir iš Scrantorfo išvažiavo 1912 
metais. Neturiu žinios kur jis dabar

nuo $1,600,000 iki $3,000,000 Kalbamosios Lietuvos Vilmos iras.™ bJo’lta kS « 
į metus, privertimu pavienius k£įįbamo„iožinote, pranokite’šiuo antrašu? Ju>
dirbti verstinų darbų kempė- . irmoąios,^ kalbapiosios, ge gjs Alvika, 192 Ohio Avenue, Shenan- 
sp bei kitosp vietose vien už rijusios iki šiol, Lietuvoje pa- doah, Pa. ___se bei kitose vietose vien už

o

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 nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BĘRGER,
SAVININKAS ’

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainės
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License L-1370<- Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdčję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir jvai- 

' rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
,a n • in i 2220 Avenue JNuo 10 iki 12 vai. ii r,to Kampas E. 23rd St.

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

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

arti Grand Street
• Telefonas Evergreen 8-10494

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

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

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

j P. BIELIAUSKAS
I 8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.
X Tel.: Foxcroft t-6t01

(105-110)

PARDAVIMAI
. . v. . . T_. PARSIDUODA saliūnas tirštai an-nomiS 11* SlOSe Vietose. Vįsur gyventoj lietuvių apielinkčj, kur gali- 

pradžia 7:30 V. V. ima padaryt geras pragyvenimas. Del
rrt v. j . i i • , t I daugiau informacijų kreipkitės šiuoTreciad. ir ketvirtad., gogu- Į antrašu. 794 Grand Street, Brooklyn, 

žės 8 ir 9 dienomis, Lutvino 
salėje, kampas Park ir Front 
Sts., Elizabethe.

Penktadienį, gegužės 10 d., 
Karsoko Lituanica salėje, 
Walker ir Second Sts., Cliffsi
de j.

Gegužės 12 d., sekmadienį. 
•Sabiankos salėj, 89 Steamboat 
Rd., Great Neck, L. I.

Gegužės 16 ir 17 d.d., ket
virtadienį ir penktadienį. Pi
liečių Kliubo salėj, 80 Union 
Avė., Brooklyne.

Įžanga tik 35c. Vaikams 
15c. Rodoma ir komedija bei 
įvairenybės. (Apg.)

bintus ir guolį gyvių užvaldy- g^m*ntos filmos rodomos p.
tuose bendrabučiuose.

Trumpos Žinutės

Kaulakio (filmuotos Lukšio, 
j Kaulakio ir, kitųšiomis die-

Atnaujinimui kampanijos už 
Ernst Thaelmann gyvybę ir iš
gelbėjimui tūkstančių darbi
ninkų iš nazių nelaisvės, New 
Yorko 
šaukia 
dienį, 
Opera
mūs kalbėtojai, tame skaičiu
je ir nesenai parvykusieii iš 
Vokietijos, kurie savo akimis 
matė nazių terorą.

Anti-Nazi Federacija 
masinį mitingą trečia- 

15 gegužės, Central 
House, N. Y. Bus žy-

(105-110)

PARSIDUODA saliūnas, restauran- 
tas kartu su 14 fornišitfotų kam

barių ant gero kampo. Parsiduoda be 
namo. Viskas yra geriausiam stovyj. 
Gerai išdirbtas per ilgus metus. Kas 
nori sigyti gerą vietą už prieinamą 
kainą, nepraleiskit šios progos. Viską 
parduosim labai pigiai. Vieta randa- 

1 si ant 498 Ferry Street, Newark, 
N. J.' Del informacijų telefonuokite, 
Mitchell 2-9356.

(108-113)

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.

TeJ. Stagk 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ.
Brooklyn. N. Y.Tel. STagg 2-3438 

Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMĄNTŲ 
LAIKRODŽIŲ

Brangakmenių ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Majoro komisijos tyrinėji
mas Harlem padėties dar te
besitęsia. Trečiadienį , buvo 
šaukti liudyti • su mokyklomis 
surišti žmonėse, tėvų bei mo
kytojų organizacijos. Penkta
dienį kels ligbnbucių klausi
mą. šeštadienį bus tasa jau 
seniau pradėtos sesijos kas lie
čia diskriminaciją šalpos įstai
gose. Kdmisija tikisi trans- 
portacijos komisionierių, John 
Delaney, taipgi Mr. Lang, N. 
Y. Valstijos Samdomo Įstai
gos atstovą, dalyvausiant sesi-' 
|jose. Tyrinėjimas

rių , riž dalyvavimą streikuos, laicIota> Alyvų Kalnelio kapuo- 
ar už bile kukį pasipriešinimą] se>/ draugė Qna Kulikienė. Pa

lydovų buvo gana gražus bū
relis, rodos, apie 15 automobi
lių. Išlydint drąugė S. Sasna 
pasakė prakalbėlę, o ant kapo, 
drg. .J. Siurba. pasakė atatin
kamą prakalbėlę. Drg. Kuli- i teismabutyje, 447 
kas davė palydovams pietus St. Labai įdomu ir 
pas drg, Reivydą, kur visi bu- ten dalyvauti, 
vo gražiai pavaišinti.

Apie velionę Oną Kulikienę 
visuomenė mažai žinojo, ka- Socialistai turės 
dangi ji veikime veik suvis ne- gegužės, 8 vai. vakaro, Union 
dalyvavo. Buvo nare ALDLD Methodist Church, 229 W. 
147 kp. ir kai buvo pradėjęs 48th St. Debatoriai: Mac 
tvertis So. Brooklyne Choras,, Weiss, nuo Jaunų Komunistų 
ji buvo įstojus, bet delei silp-Lygos; August Tyler, nuo 
nos sveikatos negalėjo daly- Jaunų Socialistų Lygos.
vauti. * '

Draugė Ona tą nelemtą
džiovos ligą turėjo jau nuo Į vai. ryto, šalpos darbininkų 
gana ilgo laiko. Daktaro buvo organizacijos šaukia masinę 
duotas patarimas, kad jinai tu- mobilizaciją prie, miesto to
ri išvažiuoti iŠ miėsto ir būti, .tužės, kur delegacija įteiks

išnaudotojams darbininkai bū
tų deportuojami,

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose > 
parengimuose

2DvieiySvarų Dėžė 7(1
6 Skirtingų Rūšių * Uc

CHARLES UP TO-DATE 
BARBERSHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

1 Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

ATLETU DIENA
B PIKNIKAS

Rengia Lietuvių Atletų Kliubas 
CLINTON PARK

Betts ir Mlaspeth Avės., Maspeth N.Y.
Grieš Du Benai

Bob Barret and his Royal Knights 
Anton Griss and his Hi-De-Hi Boys 

Įvyks Subatoj

8 d. Birželio (June), 1935
Bus duodamos dovanok už atletiš

kus pasižymėjimus. Speciales dova- 
’ no» kliubams, laimėjusiems virvės 

traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kuria skaitlingiausiai pasirodys pik
nike.

|ž«nga 40 centų asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos.
•ūkiai prasidės 6:30 vai. vak.

vedamas 
W. 151st 
naudinga

Jaunieji Komunistai ir J.
debatus 11

šeštadienį, 11 gegužės, 11

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite’ 

ir mokesti. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn,; N* Y«

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

8 Telefonas: Evergreen 7-7770

I PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS |

Senai dirbąs graborystės pro- g 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- c 
o kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
g balsamavimu ir palaidojimu g 

mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim | 
Parsamdo automobilius Serme- c 
nirųs, vestuvėms, krikštynoms S 

S ir kitokioms parems g
• g Saukite dieni ar naktj 8
g 423 Metropolitan Avė. | 
g Brooklyn, N. Y. g

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Lig os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės T,i->*

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

I 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 Are. ir Irving PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




