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Nepavykimai Negąsdina.
Sovietinis Pasiryžimas.
Skloka ir Negrai
Tai Tokia Vienybe. ..

5. Erooklynietis

* Pasitaikantieji nepavykimai 
v nenugąsdina Sovietu šalies dar

bininkų. Nepavykimas šiame 
bei tame tik dar labiau sužadi* 

¥ na jų protinę ir fizinę energi
ją; taip visos kliūtys šalin nu
šluojamos, ir įvairių skerspai- 
^ių vietoj išauga vis didesni 
laimėjimai kovoje su gamta il
su visuomeniškais trūkumais.

Stebėt i iriausio pasaulyje ori
nio milžino “Maksim Gorkio”1 
nelaimę tikrumoje negalima lai
dyti nepavykimu. Nuo savo pa
statymo iki paskutinei minutei 
tas orlaivis tobulai veikė. Ir 
jokia kita šalis iki šiol arba ne
drįso arba nepajėgė įsitaisyti 
tokį oro “stebuklą,” kaip “Mak
sim Gorkį.” Jis žuvo per kaičią 

• vieno nesusivaldančio asmens, 
kuris su‘paprastu lėktuvu mir
tinai sužeidė “Maksimą Gorkį”.

Keturi dar puikesni orlaiviai, 
kurie bus pastatyti Sovietų Są
jungoj, tarnaus kaipo liudiji- 

* mas kūribinių socialistinių jėgų 
ir kaipo paminklas žuvusioms 
didvyriškiems ‘Maksimo Gor- 
kio” lakūnams ir technikams.

Sklokininkų “Naujoji Gady
nė” ištiesų nežino, ko pati nori. 
Vienas iš jos nudėvėtų “argu
mentų” prieš komunistus buvo, 
kad “staliniečiai ardo” darbi
ninkų jėgų vienybę. Bet ryšyj 
su Pirmosios Gegužės šiemeti
niu paminėjimu “Naujojoj Ga
dynėj” vėl suskambėjo balsai 
iš priešingos pusės—už darbi
ninkų vienybės ardymą. Tūlas 
Dalyvis joj rašo, kad nereikėjo 
į demonstraciją priimti “negrų 
balagano” su jų dvasiniu vadu 
“dieviškuoju tėvu Divine.” j

Bet su juom į demonstraciją 
atėjo keli tūkstančiai negrų dar
bininkų. Kas tad reikėjo anot 
“Naujosios Gadynės”, daryt? Ar 
tuos darbininkus išvaikyti todėl, 

* kad jie religiniai įsitikinę į gud
ragalvį Divine?—Bet jų išblaš
kymas būtų buvęs baltojo šo
vinizmo žingsnis, kokio komu
nistai niekuomet nedarys. Tų 
♦tūkstančių negrų nu vijimas ša
lin būtų atstūmęs juos nuo ben
dravimo su baltaisiais darbinin
kais. Iš to būtų galėję pasi
džiaugti tik fašistai, kurių spe- 
cialumas yra kurstyti vienos 
gautos darbininkus prieš kitos 
tautos.

Jeigu daveąt sklokos laikraš
čio logiką iki galo, tai reikėtų 
varyt iš demonstracijų ir kata
likus darbininkus, todėl, kad jie 
'dar įsitikėję popiežiui; prisiei
tų šalin vyti anglus episkopa- 
lus, kurie vyriausią šalies val
dovą laiko savo religijos galva; 
negalima būtų priimti nei me
todistų, nei kitaip tikinčių re
liginių žmonių. Ot tai jums bū
tų “vienybė”!

Divine’o sekėjai negrai atėjo 
į komunistų vadovaujamą ' de
monstraciją todėl, kad mes ko
vojame už negrų lygybę su bal
taisiais. Tūkstančiai kitų reli
ginių žmonių sykiu demonstra
vo todėl, kad mes kovojame 
prieš karą ir fašizmą. Kiti ti
kintieji prisidėjo prie bendro 
fronto demonstracijos "todėl, 
kad revoliuciniai darbininkai 
energingiausia kovoja už žmo
gišką bedarbių apdraudą; dar 
kiti—todėl, kad tik bendrai vei
kiant galima apgint unijų tei
ses ir tt.

Taip ir turi būti; ir tik rei
kėtų džiaugtis, kad vienu bei 
kitu punktu kovos už darbinin
kų reikalus įsitraukia į bendrą 
frontą vis daugiau ir religinių 
darbininkų. Tačiaus, sklokos lai
kraštis daro išimtis tūkstan
čiams tikinčiųjų negrų, atėjusių 
išvien su baltaisiais demonst- 
ruot už savo tautines teises!
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Didžiausio Pasaulyj Orlaivio 
"Maksim Gorki” Nelaimėj Žuvo 
48 Žmones, Be Jokios Jo Ydos

Sovietai Paskyrė po 10,000 Rublių Kiekvieno 
Žuvusio .Šeimynai; “Maksimo Gorkio” Vietoj

Bus Pastatyta 4 Dar Puikesni Orlaiviai
MASKVA.—šeštadienį po 

pietų žuvo didžiausias pa
saulyj Sovietų lėktuvas 
“Maksim Gorki” su 47 žmo
nėmis. Nelaimė įvyko 2,- 
300 pėdų augštumoj virš so
džiaus Sokol per kaičią kito 
lėktuvo vairuotojo Nikolajo 
Blagino. Blaginas su savo 
mažu lėktuvu pradėjo ratu 
žemyn ir augštyn skraidyti 
aplink “Maksimą Gorkį”, 
b e d a r y d a m as “kilpas”. 
Smarkiai pūstelėjus vėjui, 
mažasis lėktuvas drožė į 
“Maksimą Gorkį” ir numu
šė jam vieną sparna. Nuo 
smūeio greitai nutrūko ir 
desėtkai kitų jo dalių, ir 
tain “Maksimo Gorkio” ske
veldros ir žmonės ' nukrito 
ant sodžiaus bei jo aplin
kui. Sudužo ir mažasis lėk
tuvas p* užsimušė jo'vairuo
tojas Blagin.

Blagino Kaičia
Nors Blaginui buvo spe

cialiai išakyta, kad nedary
tu jokiu ore gimnastikų 
anie “Maksimą Gorki”, bet 
jis nepaklausė. Blagin jau 
pirmiau buvo disciplinuotas 
už neatsakom ingus šnosus 
ore. Dabar Sovietų Komu
nistų Partijos organas 
“Pravda”, smerkiant Blagi- 
na. navadina “oro chuliga
nais” tokius varjotiškus ak
robatus.
Lakūnu Didvvrvste Apsau

gojo Daugelį Kaimiečių
Lakūnas Ivan Michaiev, 

vairavęs “Maksimą Gorki”, 
atliko didvyriška darbą 
nirm orlaiviui ’ • nukrintant.: 
Kaip tik “Maksim Gorki” 
gavo mirtiną smūgi, Micha- 
jevas tu o i aus nukirto elek
tros sriovių vielas ir išleido 
laukan gazolinai ir “Mak
sim Gorkio” palaikai nukri
to be jokio gaisro ženklo. 
Jeigu Michajevas nebūtų 
taip padaręs, tai krintantis 
eksploduoiantis gazolinas 
būtų veikiausia sudeginęs 
daugeli žmonių sodžiuie. 
Kad ir pats žūdamas, Mi
chajevas neužmiršo kitų 
žmonių. Antras su iuom vai
ruotojas buvo Nikolai Ju
ro v. vienas iš gabiausių So
vietuose orlaivininku.

Sovietų Sąjungos istorijoj 
jiedu bus minimi kaip tikri 
didvyriai.

žuvo Eilė Puikių Orlaivijos 
Technikų

Nelaimės metu “Maksui 
Gorki” vežė 36 keliautojus, 
darbo urmininkus su tūlais 
jų šeimynų nariais. Apart 
jų, buvo dar 11 žmonių įgu
los—vairuotojai ir įvairūs 
mechanikai. Kartu su jais 
žuvo Aleksandr Orlov, vie
nas iš puikiausių inžinierių 
Centralinio Orlaivininkystės 
Instituto, Marė Dimitrova, 
puiki to. patieą Instituto1 
mechanike, ir kii žymūs te
chnikai.

Gailisi Sovietų vyriausybė 
ir gyventojai to puikiausio 
pasaulyj pasažvrinio lėktu
vo, o dar labiau gailisi žu
vusių su juom žmonių. Kaip 
rašo “Pravda”: “Žmonės 
Sovietų valstybei yra bran
gesni negu puikiausias lėk
tuvas.”

žuvusių Pagerbimas
MASKVA. — “Maksimo 

Gorkio” nelaimėje žuvusieji 
tano vakar iškilmingai pa
laidoti Sovietu vyriausybės 
lėšomis. Kiekvieno žuvusio
jo šeimynai yra paskirta 
10,000 rublių iš šalies iždo. 
Be to, toms šeimynoms bus 
mokama ir padidinta pen
sija.
Keturi Nauji Oro Milžinai 
Vietoj žuvusio “Maksimo 

Gorkio”
“Maksim Gorki” buvo to

bulai pastatytas lėktuvas ir 
jis žuvo be jokids ydbs iŠ sa- 
vo pusės. Bet'jo vieta ne
ilgai liks' tuščia. ’Sbv. ’Žmd- 
nių Komisarų Taryba jau 
nusprendė past’aty ti tris 
naujus “Maksim Gorkio” 
rūšies orlaivius, kuriems 
bus duota vardai “Vladimir 
Lenin,” “Josif Stalin” ir 
“Maksim Gorki.”

Be to iš pačių žmonių kilo 
sumanymas pabudavoti vie
na dar didesnį ir puikesnį 
orlaivi negu buvo “Maksim 
Gorki”. Ir jau tą pačią die
ną darbininkai pradėjo neš
ti aukas i “Pravdos” redak
ciją pastatyt dar šaunesnį 
“oro palocių.” Žymėtina, jog 
ir “Maksim Gorki” buvo 
pabudavotas liuosomis dar
bininkų aukomis.

Sovietinės Technikos 
“Stebuklas”

“Maksim Gorki” buvo pa
statytas 1934 m. Maksvos 
Orlaiviniame Institute ir 
pirmą skridimo bandymą 
padarė pernai birželio 18 d. 
su 46 pasažyrių. Tolimesni 
bandymai parodė, kad jis 
gali vežti iki 70 žmonių iš
viso.

Nuo vieno sparno galo iki 
kito “Maksim Gorki” buvo 
210 pėdų pločio; jo liemuo 
turėjo 114 pėdų ilgio. Ne
žiūrint savo dydžio, “Mak
sim Gorki” lengvai darė po 
150 myliu per valandą ir iš
kildavo iki 20,000 pėdų aug
štyn.

“Maksim Gorki” buvo su
planuotas ir pastatytas vien 
tik sovietinių << inžinierių ir 
mechaniku, be jokių techni
kų iš užsienių. Visa jo ma-, 
šineriia buvo pagaminta 
Sovietų Sąjungoje' ir iš savo 
šalies medžiagų. Jo. “kūnas” 
buvo visas pabudavotas iš 
metalo. 8 io motorai išvys
tydavo 7.000 arklių pajėgų.

Orlaivyje buvo įrengta 
spaustuvė, kur išspausdin
davo 8,000 egzempliorių 
dvieju puslapiu laikraščio. 
Jame buvo įtaisyta garsinių 
judamųjų paveikslų teatras; 
aparatas radio nrooramom 
skleisti su milžinišku gar
siakalbiu. iš kurio balsas 
buvo girdimas per mylias 
aplinkui.

Orlaivyje buvo didoka 
elektros dirbtuvė; knygy
nas, 16 telefonu, valgykla, 
maudykla, pasisvečiavimo 
kambarvs keleiviams, foto- 
grafiniai-mechaniška labo
ratorija: įtaisai ne tik pa
čiame orlaivyje rodvt juda*- 
muosius paveikslus, bet juos 
rodyt atvirame ore/vietose, 
kur jis apsistodavo. . g

Kada “Maksimą Gorki”, 
statė, buvo suplanuota, kad 
iis galės lėkti turėdamas 42 
tonus sunkumo, sudedant 
krūvon savo paties svorį ir 
vežamų žmonių bei krovi
nių. Paskui bandvmai paro
dė. kad jis gali lėkti ir su 
52 tonų svoriu.

Uždegė 12.000 Akru Miško
Toms River, N. J.—Koks 

tai pusgalvis nadegė mišką 
Ocean apskrity j. Gaisras 
anima anie 12.000 akrų gero 
miško. Valstybinis gaisrų 
inspektorius sakosi iš lėktu
vo mates, kaip miškas buvo 
padegtas. Bandoma sugaut 
padegėją.

MICHIGAN TEISMAS 
IŠNAUJO PASMERKĖ

RAUDONį VĖLIAVA
LANSING, Mich. — U.E. 

Immonen ir E. F. Burman 
buvo nuteisti kalėjiman už 
raudonos vėliavos iškėlimą 
dveji metai atgal. Dabar 
Michigano valstijos augš- 
čiausias teismas persvarstė 
bylą ir patvarkė išnaujo 
juodu teisti. Sako, pirma
me teisme nebuvo kaip rei
kiant paaiškinta “grand 
džiūrei,” kad raudonoji vė
liava esanti “anarchijos žen
klas.”

Vyriausias valstijos teis
mas tikisi, kad naujoj by
loj du minimi darbininkai 
bus skaudžiau nubausti, 
kuomet džiūrei bus paaiš
kinta. koks “didelis nusikal
timas” yra iškelti raudoną 
vėliavą mitinguose bei de
monstracijose.

Valstijos augščiausias tei
smas tuom patvarkymu už- 
gyrę . Michigano įstatymą 
nrięš raudonąja vėliavą. Mi
chigano geimui yra įneštas 
Dunckęlio sumanymas 
prieš darbininku judėjimą; 
ir tos valstijos augščiausias 
teismas' ' savo 'dabartiniu 
nuosprendžiu tarnauja faši
stiniams elementams, kurie 
Dunckęlio sumanymą sten
giasi padaryti įstatymu.

Gen. Ludendorffas Atmeta 
Hitlerio Teikiamą Garbę

Berlynas. — Hitleris pa
siūlė feldmaršalo titulą ge
nerolui Ludendorff ui; bet 
f ndendorff ta ga^bę a fini
te. nenorėdamas ją priimti 
iš Ritinio, kuris armijoj 
buvo tiktai unteroficierius.

IŠ LIETUVOS
LIETUVA PROTESTUO

JA PRIEŠ NAZIUS
KAUNAS—Lietuvos val

džia protestuoją Hitleriui, 
kadnaziai per demonstraci
ją Tilžėje akmenimis išdau
žė Lietuvos konsulatui lan
gus ir sužeidė vieną tarnau
toją; taip pat protestuoja 
prieš tos rūšies demonstra
ciją, padarytą prieš Lietu
vos konsulatą Karaliaučiu
je.

Demonstracijas naziai su
kėlė, kuomet Lietuvos Aug
ščiausias Teismas patvirtino 
mirties bausme keturiems 
Klaipėdos hitlerininkams. 
Nors paskui Smetona pakei
tė jiems mirties bausmę am
žinu kalėjimu, bet tas dar 
nepatenkino Hitlerio. Tame 
“susimylėjime” hitlerinin
kai mato tik politinį Lietu
vos išrokavimą.

Medžio Darbininką Kova 
Sustabdė Daugelį Laivu

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Per miškų ir medžių 35,- 
000 darbininkų streiką Wa
shington ir Oregon valsti
jose daugelis tavorinių lai
vų San Francisco prieplau
koj bergždžiai stovi, neturė
dami ko vežti.

Pagrobę Darbininkų 
Veikėją, Gengsteriai 
Antrą Kartą Nuplakė

BIRMINGHAM, Ala.— 
Gegužės 13 d. buožių šaika 
nuplakė darbininkų veikėją 
Blain Oweną ir grūmojo jį 
nulynčiuot. Po to jis’ buvo 
įmestas į kalėjimą. Po ke
lių dienų, tačiaus, šerifas 
Reynolds, įrėmęs Owenui 
šautuvu į nugarą, išvarė jį 
iš kalėjimo.

. Vos tik Owen buvo pa- 
liuosuotas, ji tuoj pasigro
bė keturi plįeno kompani
jos gengsteriai. Gengste- 
riams ii nurodė policijos au
tomobilis, nakti nušviesda
mas Owen a stipriu Švytu
riu. Piktadariai tuomet jį 
pasičiuno, įsimetė į savo au
tomobilį; išvežė 10 mvlių 
už miesto; primušė bliak- 
džekiais ir storomis virvė
mis. suspardė; nuplėšė visus 
drabužius ir tain be sąmo
nės paliko jį miške.

Budeliuodami Owena. ne
naudėliai klausė: “Kas 
spausdina ‘Southern Wor
ker),’ ” (revoliucini darbi
ninku laikraštį) ? “Ar ir to
liau tu būsi negrų mylėto
jas ir organizuotoias?”

Šimtai darbininkiškų or
ganizacijų t e’l e g r amomis 
protestuoja Alabamos gu
bernatoriui Graves. Mont
gomery. Ala., ir reikalauja 
nubausti tuos piktadarius.

Rooseveltas Išsijudino 
Prieš Veteranų Bonus

WASHINGTON. — Pre- 
zidentas Rooseveltas žada 
šią savaitę pats atvykti į 
Jungtinių Valstijų kongresą 
ir padaryt griežtą pareiški
mą, kodėl jis atmeta (vetuo
ja) kongreso priimtą Pat
man bilių delei tuojautinio 
atmokėjimo visų bonų vete
ranam, tarnavusiem šios ša
lies armijoj bei laivyne lai
ke pasaulinio karo. Norint, 
kad, nežiūrint prezidento 
pasipriešinimo, įeitų į galią 
kongreso nutarimas, reikia 
gauti bent du trečdaliai vi
sų kongresmanų ir senato
rių balsų. Taigi dar neži
nia, ar bonų bilius taps įsta
tymu ar ne.

20,000 LAIVASTACIŲ•" 
BALSUOJA VISUOT. I 
STREIKO KLAUSIMA

CAMDEN, N. J.—Šią sa
vaitę balsuoja visuotino 
streiko klausimą 20,000 lai
vų statybos darbininkų ne 
tik Camdene, bet ir Quincy, 
Mass.; Bath, Me.; New 
London, Conn.; Wilmington, 
Del.; Chester, Pa., ir New
port News, Va.

Industrinės Marininkų ir 
Laivastačių Unijos Pildan
čiojo Komiteto susirinkime, 
kur ’ tas klausimas buvo 
sprendžiamas, dalyvavo trys 
delegatai net nuo San Die- 
go, San Francisco ir San 
Pedro, Cal., laivastačių.

Jeigu darbininkai nubal
suos eiti j visuotiną streiką 
už unijos pripažinimą ir są
lygų pagerinimą, tai bus su- 
stabdvta būdavo j imas laivų , 
$150.000,000 vertės. Tame 
skaičiuje yra daug kariškų 
laivų.

Camdene. N. J., stipriair-r 
laiaosi 4,500 streikierių tL 
Y. Shipbuilding Co. Lai Va
st ačiū streikui remti darbi
ninkai Radio ir Metalistų 
Industrinės Unijos, fabrike 
Radio Corporation of Ame
rica, nubalsavo kiekvienas 
nėr savaitę duoti po 50 cen
tų. ■

Dideles Gyvulių “Akos” 
Judamuos Paveiksluos

HOLL YWOOD. Cal.—La- 
vintai bezdžionei-šimpanzei 
vardu Jiggs judžiu kompa
nijos moka po $350 “algos.” 
per savaitę. Du jos koman- 
dieriai ^auna po $150 vie
nas ir kitas per savaitę, 
kuomet Jiggs būna naudo
jama p-aminime judamųjų 
naveikslų. Beždžionės algą, 
žinoma, pasiima jos savinin
kai. Jįp-gs pagarsėjo Tarza
no iudžiuose.

Už išlavintą dramblį (slė
nių) iudžiai moka no $100 
dienai;- už gerai iudžiam 
mokytą šunį—po $100 savai
tei.

1 ’ 1 ’ ---.11* *

Kroatą Maištuose 14 -
Žmonių Liko Užmušta
VIENA.— Kroatu tauti- > 

niuose maištuose prieš Ju
goslavijos valdžią tapo už
mušta 14 asmenų.

Liublianos mieste naujo
kai kareiviai pasipriešino 
jugoslavų kariuomenei, ku
ri buvo atmušta atgal.

Kroatai yra Jugoslavijos 
pavergta 4,500.000 žmonių 
tauta. Jie ypač subruzdo, 
kad valdžia suvogė balsus, 
paduotus gegužės 5 d. rinki
muose už kroatu smulkiai- 
buržuazinį kandidatą Viadu
ko Mačeką.
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Kaip Kontrabanduojamas Svies
tas į Vokietiją?

Kadangi šiuo tarpu Vokietijos siena 
Lietuvos prekėms beveik uždaryta, tai la
bai smarkiai padidėjo kontrabandiniai 
prekių pergabenimai. Ypačiai sviestas 
bandoma visaip šmugeliuoti iš Lietuvos į 
Vokietiją. Vienas Kauno laikraštis, pa
sinaudodamas “Naujojo Tilžės Keleivio” 
surinktomis žiniomis, paduoda sekamų 
įdomių įvykių:

Tilžės muitinės kontrolės punkte sugau
tas kontrabandninkas, nešęs du kilogramus 
sviesto apsivyniojęs apie nuogas blauzdas ir 
šlaunis. Nors ir nestoru sviesto sluoksrtiu 
buvo kojas išsitepęs ir apsiraišiojęs, bet, 
kai numovė vyrui kelnes, ir slėpinį rado. . .

4 vyrai iš anapus Nemuno ir vienas iš Ši
lutės apskrities ilgai varė kontrabandą ne- 

‘ sugaunami, šilutiškis naktimis atveždavo 
valtimi gerai įvyniotus .sviesto siuntinius į 
Rusnės upės vidurį ir, parišęs akmenį, nu
skandindavo. Prie skendinio būdavo ilga 
vifvS, prie kurios galo pririštas medžio ga
baliukas plūduriuodavo vandens paviršiumi. 
Kitą naktį iš anapus valtimi atplaukę sutar
ti kontrabandninkai, radę plūdę, išsitraukda
vo iš vandens ir sviestą. Patekęs galop į 
vokiečių muitininkų rankas, nors ii* nesu
gautas su kontrabanda, šilutiškis iš baimės 
viską išsipasakojo. Pasisakė tuo būdu išga
benęs anos pusės kontrabandininkams net 
2250 kilogramų sviesto ir 7 klg. lašinių.

Tilžės mieste atimta iš dviejų kontraban- 
diniwkij per šimtą kilogramų sviesto, kurį 
jiedu buvo pro muitinę įgabenę savo veži
muose su dvilinkais dugnais. Juodviejų ve
žimus su arkliais, žinoma, konfiskavo, b juo
du pasodino į kalėjimą.

’ Per Kuršių marias sviesto kontrabanda 
iš Lietuvos buvo kurį laiką atviromis val- 

i timis gabenama. Galop vokiečių žandaras 
/ sugavo vieną valtį su 17 centnerių sviesto. 

i Sugautieji kontrabandininkai prisipažino 
įgabenę per Kuršių marias viso 50 centne
rių sviesto. Prisipažino tik tai, kas tardy
mo metu vokiečių muitininkų buvo įrodyta, 
ko jau nebegalėjo išsiginti.

Nors ir labai gudrūs kontrabandininkai, 
bet kartais juos ir labai didelės nelaimės 
ištinka. Pav., 4 kontrabandininkai pereitą 
savaitę laimingai atgabeno valtimi per Ne
muną sviesto į Tilžę, o grįždami Nemune su 
valtimi apvirto; tris jų išgelbėjo baidokįnin- 

. kai, ;o ketvirtas nuskendo. Anos pusės se
nas kontrabandininkas, su dviem savo sū
numis patekęs už : kontrabandą į Lazdėnų 
kalėjimą, šiomis dienomis kalėjime pasikorė. 

Vargas priverčia žmones visokių “iš
radimų” grobtis, kad tik tuomi šiek tiek 
palengvinus savo skurdžias gyvenimo 

- dienas, kurias antmetė ant jų fašistinė 
sistema, veikianti abejose šalyse.

K ' . / ’

Natmerkti Kalėjiman Lietuviai 
Bedarbiai Kanadoje

“Darbininkų žodis” praneša, kad ge
gužės 10 d^ Forth Arthur, Ontario (Ka
nadoj) tos šalies išhaudotojų klasės teis
mas teisė bedarbius darbininkus. Pasek
mės:

; Draugas F. Tumėnas, L. Kisielius ir D. 
j Ryback nuteisti po 5 mėnesius kalėjimam C.

- Į Martin, J. Quinn ir C. Stewart nuteisti po 
Į mėnesį kalėjiman ir po $50.00 Užsimokėti.

Fedorkovich, Shramks ir Paul Stukas, 
‘ taipgi Plakin išteisinti.

Šie bedarbiai, kaip jau buvo rašyta, buvo 
/ areštuoti ant CNR gelžkelio stoties^ kuomet 

bedarbiai pikietavo stotį, kad neišleisti be
darbių į vergijos kempes, kur yra mokama 
tik po Ž0 centų į dieną. Policija padarė 
puolimą ant pikietuotojų, daugelį apdaužė ir 
kelis areštavo. Vėliau buvo areštuota kiti, 
viso 11.

Kapitalistinis teismas nuteisė tuos drau-

gus manydamas, kad bedarbiai nusigąs ir 
mes kovoję už geresnes gyvenimo sąlygas.

Kanados lietuviai darbininkai, atsakyda
mi tiems reakcionieriams, turi dar daugiau 
kovoti prieš tą vergiją. Stokite į bedarbių 
organizacijas, ypatingai į Relief Camp Wor
kers’ Uniją, kurie dirbate kempėse.

“Darbininkų Žodis” Apie ALDLD 
Vajų Kanadoj

I

Kanadiečių darbininkų laikraštis “Dar- j 
bininkų Žodis” šitaip rašo apie atsibuvu
sį Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos vajų Kanadoje:

Kaip pereitas ALDLD vajūs parode, tai 
I

Toronto lietuviai darbininkai šuoliais žem 
gia linkui revoliuciniA I !judėjinio.! Į Nbi’š ’ i >emigracija uždaryti ir lietuvių į Torontą '' 
mažai beątvyksta, bet kas met vis daugiau 
naujų narių gaunama į ALDLD. šiemet 
net 58 nauji draugai ir draugės stojo į 
ALDLD. Tai geroka kūopa.

Ką dabar sakys taip vadinami “socialis
tai,” kurie visaip pamėgdžioja komunistus. 
Krikštijo bent kelis kartus savo organizaci
ją, o kaip niekas nestoja į ją, taip nestoja, 
vis tik apie tuziną narių turi, o ne daugiau.

Reikia pripažinti, kad Kanadoje pasta
raisiais keleriais metais išsivystė visa ei- 

. lė gerų kadrų iš darbininkų, kurie nese
nai turėjo labai mažą supratimą apie 
darbininkų judėjimą apskritai, o revo
liucinį judėjimą ypatingai. Ten pat “D. 
Ž.” nurodo ir trūkumus:

Ko dar torontiečiams trūksta, tai kad dar 
nesudarė bendro fronto, čia gal dalis kaltės 
tenka ir revoliucinėm organizacijom, kad 
mažai dirba tame klausime. Nežiūrint, kad 
pažiūrose yra nemažai skirtumų, tačiaus 
yra galimybių sudaryti bendrą frontą. Ta 
socialistų grupelė ir .katalikai darbininkai 
turėtų stoti į kovą su revoliuciniais darbi
ninkais už geresnę pašalpą, prieš karą ir 
fašizmą. Tai nenaįljiena, kad katalikai dar
bininkai dalyvautų: tokiose kovose: ' Karas 
yra dideliu priešų J ir katalikaihs darbinin
kams. Juk dabar; <įaug geriau kovp|il prieš 
karą, .negu .kad pą^kul skersti savo brolius 
karo fronte. , » ; 4*..

i
I I t

Į bendrą frontą 'stojant plekas nereikalau
ja atsižadėti savo pažiūrų, ar panaikinti or
ganizacijas. Kiekviena organizacija pasi
lieka, kaip buvus, tik sutinka bendrai veikti 
susitartais klausimais. Tokiu būdu, bile or
ganizacija gali stoti į bendrą frontą, jei tik 
ji turi tikslą kovoti nors už būtiniausius 
darbininkų klasės reikalus. Nieko neveikti, 
tai prasižengimas dabartiniu laiku.

Teisinga! Į bendrą frontą reikalinga 
kreipti kuodaugiausiai dobies. Klausi
mas bendro fronto sudarymo nėra tai 
mėnesio ar kelių mėnesių reikalas. Šiuo 
tarpu jis yra pastovus dalykas if dėlto 
reikalinga neatlaidžiai darbuotis. Apie 
pasisekimą nėra abejojimų.

Be abejo, kanadiečiai dalyvaus Visuo
tinam Amerikos Lietuvių Darbininkų Su
važiavime, įvykstančiam birželio mėn. 30 
dieną, Clevelande. Ten bus pagrįsta pa
matai mūsų tolimesnei veiklai; ten būs 
rišama būdai, kaip pašekmingiau sukon- 
soliduoti pajėgas, nusistačiusias prieš ka- 
karą ir fašizmą.

........ • ..i i,-, --.jį r.

Kodėl Fašizmas Pralaimi?
Sugrįžtąs iš Europos Amerikos Darbo I 

Federacijos atstovas Dubinsky, dalyva
vęs Gehevoj ir kituos 'Europos miestuos, 
pareiškia, ka’d ‘hub dabar fašizmas pra
deda ^ralaimėtj ir kad tie pralaimėjimai 
matosi labai' aiškiai.

“Daily Worker” sutinka, kad Dubins
ky čia sako tiesą. Bet komunistų ang
liškas dienraštis prašo p. Dubinskio pa
aiškinti, įkopei ^ašižmaš pralaimi savo 
kovas Europoje ?;; Ar ne todėl, kad dar
bininkai—komunistai ir socialistai—su
dalo bendrą frohtą (pavyzdys: Franci- 
ja) ir per jį nugali fašizmą? Aišku, to- 
dd. ■. ■ ■ , t 'į

Kodėl gi Dubinsky tą taip švhkbų fak- .. 
tą praleidžia, užtyli? Todėl, kad jis ne
nori behdro darbininkų fronto Ameriko
je. Jis labai neapkenčia komunistų. Jis 
daro bendrą frontą su senatorium Wag-- 
neriu, J. J. Lewis, Green ir kt. biurokra
tais, kovojančiais prieš tuos, kurie deda 
pastangų susivienyti ir griežtai mušti fa
šizmo pavojų.

ĮDOMUMAI
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Šiurpulinga Nelaimė
< j

Toji baisioji nelaimė, kuri atsitiko pe
reitos savaitės pabaigoj Sovietų Sąjun
goj sū orlaiviu Maksimu Gorkiu, galima 
skaityti “nelaime iš didelių pasisekimų.” 
Tai nėra, anot “Daily Worker,” nelaimė, 
turinti pobūdį laivo “Morro Castle,” bei 
kitų panašių nelaimių. Tai nelaimė iš 
perdidelio pasitikėjimo savo pajėgom, iš 
perdidelio pasisekimo.

Orlaivis Maksim Gorki j buvo didžiau
sias ir puikiausias tos rūšies orlaivis pa
saulyj. Jis gamintas pasažieriam vežio
ti ir tilo užsiėmė. Jo visa įgula puikiai 
buvo išmokslinta, gabi.

Mažyčio orlaivio vairuotojas taipgi, ne
paprastai gabus. Bet šis, matomai, tur
ėjo perdaug didelio pasitikėjimo savimi. 

’■ Jis vartėsi, darė “stunts”, perdaug arti 
prilysdamas prie Maksim Gorkio, kad pa
tenkinti didžiajam orlaivyj lekiančius pi
liečius. Tas didelis pasitikėjimas savimi, 
štai, ir privedė prie kaišios katastrofos, 

' kurioj žuvo -daug žmonių,—geriausių 
darbininkų Sovietų Sąjungos.

Podraug su viso pasaulio darbininkija, 
mes lietuviai darbininkai taipgi liūdime 
del šito skaudaus įvykio, palietusio pro
letarinę tėvynę, Sovietų Sąjungą.

nį veiksmą apšviestų kvarco 
lempa metalų. Įrodyta, kad 
apšviečiant kvarco lempa 
gryną . metalą, apleistą į 
vandenį, galima gaut skiedi
nį, kurs turi gydomąjį veik
smą. šituo vandeniu mė
ginta gydyt choroniškas re
umatizmas. Vandens veik
sme išbandyta ant 25 ligo
nių. Sergantiems chroniš
ku sąnarių reumatizmu 
duodavo gert apšviestą van
denį vieną kartą į dieną, 
prieš pietus. Per kelias die
nas skaudėjimas sąnariuose 
pirma padidėdavo, bet po- 
tam sumažėdavo ir, paga- 
liaus, visai dingdavo. Suti
nimai išnykdavo, ligonių ju
desiai pasidarydavo laisves
ni. 1

Naujas reumatizmo gy
dymo būdas labai patogus ir 
tuo atžvilgiu, kad visas pro
cedūras galima daryt ambu
latoriniai, n e a tit r a ūkiant 
nuo gamybos.

S-s.

*
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Šankia Socialistus Bendrai Kovoti 
Prieš Coughlin Į

USA KomUnistų Partijos newyprkinis 
distfiktas išleido atsišaukimą į Vfetiilįūš'; 
socialistus, kviečiantį stoti į bendrų ko
vą prieš kunigą Coughlin. Gegužės 22 
dieną-, mat, kunigas Coughlin New Yor
ke ruošiasi masinį mitingą stiprinimui 
fašizmo. Todėl USA Komunistų Parti
ja ruošia Madison Sq. Gardėhė masinį 
mitingą gegužės mėn. 27 dieną atmuši
mui demagogo pasimojimų. Prie šio mi
tingo suruošimo New Yorko socialistai 
ir kviečiami prisidėti.

“Tie iš musų,” sako dtšišaukimas, “kil
tie ftiateme, kas atsitiko su darbinihkų 
judėjimu Vokietijoj^ Italijoj ir Austrijoj, 
turėtum atsargiai Saugoti dalykų padėtį 
Jungtinėse Valstijose. Kun. Coughlin yra 
orgafiižUotojas fašizmo Jtingt. Valstijose, 
žinoma, fašizmo sulyg šitoš šalies Sti
lium. Jis yra priešas ofganizUotų dar
bininkų. Jis yra anti-sėmitkSį bet mo
kąs pašiepti savo neapykantą linkui žr- 
dų. Jis yra artimas bičiulis Hearsto.”

Kolchozninkų D e 1 e g a cija 
pas Akademiką J. P.

Pavlovą
Koltušų selsovieto plenu

mas, Priemiesčio rajono 
(ties Leningradu), ant teri
torijos kurio randasi. aka
demiko J. P. Pavlovo bio
logijos stotis,—sutartinai iš
rinko didį mokslinčių į rajo
no sovietų sūv’ažiavimą pir
mų, delegatu. ' 1

Mandatui įteikti važinėjo 
pas akademiką Pavlovą spe
ciali delegacija.,

' Priimdamas mandatą, ak
ademikas Pavlovas širdin
gai dėkojo. delegacijai už 
suteiktą jam atydą. Pasi
kalbėjime su delegacija aka
demikas Pavlovas palietė 
savo mokslo darbus:

—Apie ką aš svajoju? 
Aš svajoja apie tai-, kad at
siekt galimybės patobulinti 
žmoniją, kad susituokę žmo
nės duotų fiziniai sveiką^ 
protingą^ galvojančią kartą. 
Dabar savo bandymus mes 
darom ant gyvulių—šunų. 
Mes darbuojamės šunų veis
lės pagerinimui ir įsitikinę, 
kad mūsų bandymai (tyri
mai) turės reikšmės ir del 
žmonių.

Vasarą, kuomet aš būsiu 
liuesas nuo darbų, aš pasiry
žęs čia, Koltušuosė, pasida
lint su jumis manė darbų, 
šioj srityj, rezultatais.—

Į klausimą-, ar Europos 
mokslinčiai užsiima pana-, 
šiais tiems, kuriais užimtas 
akademikas Pavlovas, tyri
nėjimais, jis atsakė:

—Europos m o,k s i.Ančiai 
Taipgi užsiėmę šibš proble
mos išsprendimu. Bet mes 
ėinhhi savu keliu, ir gyveni
mas parodys, kas greičiau

• atsieks tikslo.' *
—Man,—pareiškė, akade

mikas Pavlovas, — valdžia 
pasitiki, ir aš labai dėkin
gas už ^itą pasitikėjimą. 
Jūs matot, kad čia pastaty
ta ištisas mieštas. Dūbaf aš 
susirūpinęs labiausia tuomi, 
kad hebūt padarytbš veltui 
išlaidos, kąd pafuOšt tinka
mus mokslo žmonių kadrus^ 
kurie galėtų išVystyt toliau 
mūsų mbkšlų. Po visą š&lį 
Statoma begalinė daugybė 
gighntiškų institutų, ir aš 
dažnai rūpinuos ar užteks 
mokslinčių ir mokslo dar-

buotojų šitiems institu
tams.—

Taip atrodo mokslo ir 
mokslinčių reikalai Socialis
tinėj Sovietų Sąjungoj. O 
kaip jie atrodo kapitalisti
nėse šalyse ?...

Amerikos Mbkšlinčiaus 
Dovana

Viena iš Visasąjunginio 
Arktikos instituto ekspedir 
čijų 1932-33 metais aplan
kė šiaurinę Arktikos. Rudęl- 
fo salą. Ekspedicija atrado 
ten biblioteką, priklausančią 
Amėfikos poliarinės ekspė- 
di'cijos Fiala-Ciįgler’iš daly
viam, kurie : 1903-1905 met. 
žiehiojo šitdj saloj.' Knygos 
buvo pristatytos į Arktikos 
institutą, kurs pasiūlė per 
Amerikos pasiuntinybę Ma
skvoj grąžint biblioteką eks
pedicijos 
Fiala.

Dabar 
Užsienių

dus. Laikraščio, tokio for
mato, kaip “Pravda” (Co.), 
ar “Izvestija” teksto ir ilius
tracijų perdavimo procesas 
užims apie tris valandas lai
ko. !

Laikraščio teksto paišinių 
perdavimui atstumas neap- 
rubežiuotas. Taip, pavyz
džiui, gal būt perduotas lai
kraštis iš' Maskvos į Sibi
rą, Taškentą -ir kitus toli
mus Sąjungos rajonus. Bė- 
gyj 1935 metų laboratorija 
išleis penkius komplektus 
bild-aparatūros. * ♦ 

. Šitas išradimas labai pa
greitins gavimą tolimais 
S-gOs rajonais laikraščių ži
nių ir kitų informacijų.

ŠYPSENOS
Matė, Kaip Jieškojo, Bet...

Kartą vaikėzas parbėgo iš 
gatvės į grįčią ir parodė tė
vui naują, gražų kišeninį

mestą gatvėj.
Tėvas: “Ar tu tikras, kad 

tas peilis yra pamestas?”
Vaikas: “Kaip gi ne, aš 

pats | mačiau, kaip žmogus 
jieškojo to peilio.”

J. J. Butkus.

“Moksliškai” išaiškino
Tūlame laikraštyje klau

simų-atsakymų skyriuje til
po klausimas: “Kokiame 
maiste randasi vitamino

4

dalyviui Antanui

institutas gavo iš 
Reikalų Liaudies 

Komisariato pranešimą, kad 
Amerikos mokslinčius A. 
Fiala atrastą Rudolfo saloj 
biblioteką dovanojo Visasą
junginiam Arktikos institu
tui.

Didžiausi Pasaulyj Dizel- 
Ėlektros Ledlaužiai

Šiaurės jūrų kelio vyriau
sios vadovybės viršininkas 
O. J. Šmidt’as pasirašė su
tartį su Leningrado laivų 
statymo—Marti — dirbtuve 
del statymo dviejų, galingų 
dižel-elektros ledlaužių po 
12 tūskt. arklių jėgų kiek
vieną. Tai bus didžiausi pa
saulyj laivai — ledlaužiai. 
Kiekvienas jų turės 8,000 
tonų ištalpos,. 100 metrų il
gio ir 21 metpą pločio. Dirb
tuvė “Ruskij Dizel” paga
mins ledlaužiams 8 dizelius 
po; 3 tūkstan. arklių jėgų. 
Ledlaužiai turės po du lėk
tuvu, kurie pakils į orą su 
pagelba katapultos. Pirmas 
ledlaužis turi būt perduotas 
užsakytojui 1 gruodžio, 1936 
metų.

Laikraščių Perdavitnas su 
Bildaparatu

Elektros pramonės vy
riausios valdybos cėntralihė 
viėltį jurigties laboratorija 
baigia įrengimą pirmo kom
plekto bildaparato, kurs bus 
naudojamais iš centro į peri
feriją laikraščių (teksto) 
perdavimui. Teksto ir pa
veikslų perdavimas galimas 
arba per radio, arba per lai-

1

Naujas Reumatizmo 
Gydymo Badas

Voronežo fiziologijos 
stitūto mokslo bendradarbis 
prof. J. M. Goldbergas pa
darė visą eilę įdomių ban
dymų, kurie parodė biologi- >

in-

Atsakymas skambėjo se
kamai: “Tasai garsas ran
damas tūlų Afrikos laukinių 
tautelių kalbose, bet euro
piečiams labai sunku jis iš
tarti, o jo prasmė visiškai 
nesuprantama.”

Juodvarnis.DARBININKŲ SVEIKATA
DR. J. J. KAAKIAUCIUS

Telephom: Hnmboldt *-7944

KOKLIUŠAS
Aš skaitau žėdna diena jū

sų daktariškus patarimus “Lai
svėj”, kaip nuo ko gydytis ir 
kaip nuo ko apsisaugoti, ži
nau, kad gaunat kas diena 
devynias galybes laiškų su vi
sokiais klausimais. Bet patar
kite ir man. » . . • •

, Mūsų mergaitė, 4 metų am
žiau, pagavo tą piktąjį kosulį, 
whooping cough. Rai pradeda 
kosėt, tai net pajuodauja, kaip 
anglis, net visą užgęsta, uždūs
ta. Daktaras sakė, kad vaistų 
nėra dėl tos ligos, tik liepė šil
to pieno duot. Bet aš manau, 
kad vis va kokių vaistų yra, 
kad nors kiek galėtų paleng
vinti.

Atsakymas.
Jūsų, Drauge, tiesa. Bent 

palengvint galima. Ir, kuo 
greičiau pradedi vartoti, tuo 
geresnės pasėkos. Jūsų mer
gaitei tas nelabasis kokliušas 
jau pusėtinai įsigalėjo, bet ir 
čia vis galima kiek paleng
vint.

Gaukite vaistinėje Mistura 
dsdfoetidae 6 ounčfes. Duokite 
mergaitei po šaukštą to rtiiši- 
nid tris kartus kas diena. Ir 
dat gaukite ir Tincture df bel
ladonna 1 ounce. Duokite mer

gytei po 3, po 4 lašus, į trupu
tį vandens, kas antra valanda. 
Nakčia, kai miega, nebudinki
te, neduokite; nebent, jei pra
bunda, galite kada paduoti.

Laikykite mergaitę vis dau
giausia laukę, ore, saulėj. Te
gul ji sau laksto pusplikė, sau
le nupleškėjusi. Maisto jai 
duokite paprasto, gamtinio • 
nesugadinto.

Greitesnė esti pagalba, jei 
gydytojas su * adata įleidžia 
eterio (eiher)J kūną, po tru
putį kas kelios dienos. Nuo to 
flegmos lengviau atslūgsta iš i 
gerklės ir lengviau išsikosti.

Galite mergaitei duoti ir 
tam tikrų garų įkvėpuoti. Vai
stinėje gausite Chloroform, al
cohol, creasote and tincture 
benzoin compound, half ounce 
of each, to make 2 ozs.

šaukštelį šito mišinio įmai
šykite į puoduką verdančio 
vandens, i tegul mergaitė įkvė
puoja tų kvepiančių garų: jie 
atslugdo flegmą ir palengvina 
kosulio priepuolius. Iš storo 
popierib padarykite dūdą. Vie
ną galą užvožkite ant to puo
duko (ar Stiklo), o per kitą 
tegul mergaitė kvėpuoja, po 
10, 15 ar 20 mihučfų. Galima 
tai pakartoti ir kelis kartus 
per dieną.
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Draugės Ženės Frankaitės-Greifen- 
bergerienės Atminčiai

Matas.

^Žiaurioji mirtis išrovė iš —Esu laiminga, kad mir-
mūsų tarpo draugę Ženę... štu del partijos,—rašė Že-

nė draugams belaukiant su
šaudymo. Jos tie laiškai bu
vo persisunkę didelės kovo
tojos didvyriškumu, kuri ir 
prieš pat sušaudymą jautė 
pildanti būtiną partijos na
rio pareigą.

Draugė Ženė ir mirties 
sprendimo dienomis nenuo
lankiai kovojo už partijos 
reikalus, kovojo už jos vė
liavos švarumą. Kai kiti nu
teisti su ja mirties bausme 
padavė malonės prašymus 
Smetonai, Ženė jiems pa
skelbė negailestingą kovą. 
Tie šiaudadūšiai, neverti 
komunisto vardo maldau- 
ninkai rašė tomis dienomis 
Ženei: “Nereikia būti karš
tuoliu, romantiku, bet šaltai 
galvojančiu, realiu žmogu
mi. Teismas neteisingai nu
teisė ir nieko niekam nesa
kius duotis sušaudyti — nė
ra išrokavimo. Gyvenimas 
prieš akis, bus dar geresnių 
progų gyvybė padėti, o da
bar — duokime malonės 
prašymus.” Draugė Ženė su 
didžiausia panieka atmetė 
tą cinišką busimųjų renega
tų “teoriją.” Vieton dejavi
mo, vieton traukimosi atgal 
ji kartu su kitomis su ja 
kartu sėdinčiomis draugė
mis paskelbė fašistams kovą 
—protesto badavimą.

“Draugė Greifenbergerie- 
nė ž.,—rašė d. Angarietis 
“Komuniste,” 1927 m. lie
pos mėn.,—parodė savo re- 
voliucioniškumą. Ji augštai 
laikė revoliucionieriaus var
dą. Draugė Greifenbergerie- 
nė gruodžio dienose ne tik 
nustojo ištikimo kovos drau
go, J. Greifenbergerio, bet 
ir savo vyro. Ir visgi ji ne
pasibijojo mirties bausmės, 
ji nedavė maldavimo su pa- 
sižeminimais. P r i ešingai, 
jai rūpėjo, kad ir kiti ne- 
paduotų.”

Ženės pasielgimas mirties 
sprendimo dienomis yra di
džiausias jos užsitarnavi- 
mas prieš partiją. Tuo lai
ku d. Angarietis taip apibu
dina revoliucinio judėjimo 
sunkumus: “Sunkias dienas 
pergyvena Lietuvos prole
tariatas,”—rašė jis tam pat 
“Komunisto” No.—“Vienus 
užmuša fašistai, nužudyda
mi juos, kiti susidūrę su pa
vojum, suklumpa, o kai-kas 
net nuslysta taip toli, kad 
lieka išbrauktas iš kovotojų 
eilių.”

Sunkūs tai buvo laikai... 
Lietuvos proletariatas dar 
nebuvo atsipeikėjęs nuo su
teikto jam kruvinojo fašiz
mo smūgio. Iš jo tarpo bu
delių fašistų buvo išplėšti ir 
nužudyti jo geriausieji va
dai. Ne vienas po fašizmo 
smūgiais suklupo, ne vienas 
maldavo prieš kruvinųjų 
fašistų valdžią, ir tuo pačiu 
nešė demoralizaciją į revo
liucionierių eiles. Draugė 
Ženė, sekdama nužudytųjų 
vadų pavyzdžiu, atstatė 
maldauninkų suterštą ko
munisto vardą. Tai buvo 
pirmoji, kuri, po visos eilės

Lietuvos Komunistų Parti
ja neteko vieno iš geriausių 
ir ištikimiausių savo narių.

Ženė buvo giliai atsidavu
si darbininkų klasės kovai, 
ištverminga kovotoja, be jo- 
J^ių svyravimų narsiai žy
giavusi po savo partijos vė
liava, nuolat savo partijos 
reikalus stačiusi augščiau 
sa\>o asmens reikalų. Ženė 
buvo iš tų, kuri per visa sa
vo darbą LKP eilėse giliai 
tikėjo į Lietuvos darbininkų 
klasės jėgas, buvo įsitikinu
si proletarinės revoliucijos 
laimėjimu Lietuvoje.

Gimusi dvarininko šeimoj, 
ji, Spaliu revoliucijos įta
koj, užsidega revoliucijos 
ugnimi ir jau sugrįžus T ie- 
tuvon greitai įsijungia Į ko
munistinį judėjimą. Tuo pa
čiu ji nutraukia ryšius su 
savo tėvais, su išnaudotojų 
klase, kad ištikimai dirbt 
darbininkų klasės labui. 
■Mes matėm Lietuvoj ne vie
ną kilusį iš svetimo mums 

4sluoksnio asmenį, kuris re
voliucijos judėjimo pakilime 
įsitraukdavo į to judėjimo 
eiles, bet reakcijos metais 
gėdingai išsižadėdavo revo
liucinio darbo ir visiškai 
nuo jo pasitraukdavo. Ne 
tokia buvo Ženė. Ji galuti
nai įstojus į Komjaunimo 
Sąjungą 1921 m. dirbo jos 

'eilėse ir reakcijos metais, 
kad užsitarnavus pervedi
mo į Komunistų Partijos 
eiles. Nuo 1923 m. Ženė, 
kaip partijos narė, nuolat 
Sirba joje aktingai, neatsi
sakydama nuo pavojingiau
sio darbo. Žvalgybos perse
kiojimai, kalėjimas nepalau
žia Ženės revoliucinės dva- 
sięs.

1926 metais kruvinieji 
Tašistai sušaudo jos draugą 
Juozą Greifenbergeri. Ne
trukus ir ji fašistų įkišama 
už grotų—į Varnių kon
centracijos lagerį. Nežiūrint 
į gautus smūgius, Ženė ir 
kalėjime lieka tvirta, atsida- 

<vusi revoliucionierė. Tačiau 
fašistai jos nepaliko ramy
bėj ir nelaisvėj. Jie supro
vokuoja jai ir kitiems bylą, 
kaltindami tuo, kad gegužės 
1 dieną neva tai ruošę pa
bėgimą iš Varnių koncen

tracijos lagerio. Fašistai 
buvo užsimoję sunaikinti 
uždarytus revoliucionierius, 
kurie dargi būdami su
gniaužti kruvinojo fašisti
nio teroro metais iškišę pro 
grotas raudonąją kovos vė
liavą nenustojo šaukę Lie
tuvos darbininkus į kovą 
prieš fašistų diktatūrą.

Draugė Ženė karo lauko 
teisme 1927 m. gegužės 24 
d. Kruvinieji fašistai nutei
sia ją mirties bausme. Tai 
btfvo pirmasis m i r t ies 
sprendimas moteriai. Fašis
tai tikėjosi pagaliau sulau
žyti jos revoliucinį pasiryži
mą, jos gilų atsidavimą sa
vo partijai. Bet nesudrebėjo 
del to Ženė—jos širdis pla
kė dar smarkiau ta neapy
kanta prieš darbininkų kla
sės priešus, kuri išsiauklėjo 
kovos sukuryj.

EAISVfi Trečias Puslapis

jiems patinka. Jie pelnus gro
bias! nesvietiškai didelius, o 
darbininkus Šluoja laukan iš 
darbų tūkstančiais. Tai kas 
dabar darbininkams lieka da
ryt ?

O ar tai tik automobilių ,

savininkai taip progresuoja? 
Na, ne. Kapitalistų sistemoj vi
si tą patj daro. Todėl darbi
ninkai privalo atidaryt akis, 
jeigu jie nenori laipsniškai ba
dant ir be laiko į grabą eit!

Vitkus. x

Milžiniški traktoriai ruošia žemę sėjai Sovietų Sąjungoj. Šiemet tikimasi di
džiausio derliaus, kokį kada nors Sovietų Sąjungą turėjo.

silpnadūšių maldavimo, pa
rodė revoliucionieriaus-ko- 
munisto augštąjį vardą. Ta
me jos didžiausias nuopel
nas prieš Lietuvos darbinin
kų klasę, prieš Komunistų 
Partiją.

Fašistai bijojo sušaudyt 
d. Žęnę. Jie dar gyvai jau
te tą milžinišką protestų 
bangą, kuri ‘buvo praūžus 
per visą pasaulį nužudžius 
K. Požėlą, J. Greifenbergerį 
ir kitus. Draugei Ženei mir
ties sprendimas buvo pakei
stas 15 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Bet štai Ženę kartu su ki
tomis moterimis politkalinė- 
mis perveža iš Kauno kalė
jimo į Zarasų kalėjimą. Ne
kantriai degdama noru stoti 
vėl į tiesioginę kovą prieš 
fašistų diktatūrą, ji kartu 
su kitomis draugėmis ruo
šia pabėgimą iš kalėjimo. Ir 
vasario 26 į 27 dienos naktį 
Ženė, kartu su kitomis tri
mis draugėmis išpjauna 
grotas ir apleidžia kalėjimą. 
Tai buvo didelis įvykis, su
kėlęs nemaža džiaugsmo 
Lietuvos darbo žmonių ma
sėse.

Pagaliau d. Ženė atsidu
ria Maskvoj. Dirbdama So
vietų Sąjungoj ji nenustojo 
rūpinusis revoliuciniu judė
jimu Lietuvoj, ji viena iš 
pirmųjų rėmėjų Lietuvos 
revoliucinės spaudos. Bet 
Ženė kartu nesigailėdama 
jėgų mokinasi, kad pagili
nus savo žinias būtų dar 
naudingesnė savo partijai. 
Ji nekantriai laukia tos die
nos, kad vėl partija pašauks 
ją į Lietuvą, į tiesioginę ko
vą prieš fašistų diktatūra. 
Ir štai išsipildo jos norai. 
1934 m. važiuoja į Lietuva, 
į palėpės darbą. Važiuoja 
ten, kur jai gręsia didžiau
sias pavojus, kur jai gręsia 
būti sugautai, kur jai gre
sia senieji, jos palikti bė
gant iš kalėjimo 15 metu.

Bet štai bedirbdama palė
pėj draugė že*hė suserga. 
Ligą pasunkina sunkios,pa
lėpės sąlygos. Kalėjimų, 
sunkios kovos palaužtas or
ganizmas neišlaiko ligos ir 
d. Ženė po didelių skausmų 
mirė.

Šviesi* ištverrpingosios ko
votojos Ženės atmintis pasi
liks mūsų atminty j. Atsida
vusios kovotojos pavyzdį pa
seks nauji įr nauji kovoto- 
jai. ! T""

P. S. Šio straipsnio origi
nalas pasiųstas “Priekalui.”

abelnai.

viskas, kad 3 ar 4 ma- 
automobilių industrijoj 
darbininkus iš darbų.

automobiliu dirbimo

NA, o mes čia matom apgar
sinimuose, kad automobiliai 
pagerėjo, atpigo, ir tt. Bet 
kaip tie darbininkai gali pa- i 
sidžiaugt tais atpiginimais ir 
pagerinimais, kurie išdirbo ke
lis desėtkus metų, o dabar 
tampa išmestais iš darbo? Ar 
yra taip Sovietų Sąjungoj ? ži
nomą, kad ne. Sovietų Sąjun-' 
goj mašinų pagerėjimas kar-, 
tu pagerina darbininkų gyve
nimą

. Ne 
šinos 
meta 
Visas
nrocesas yra pagerintas, kuris 
darbininkus stumia iš darbų. 
Pavyzdžiui, dabartiniu laiku 
automobilių durys daroma 
vien tik iš vieno metalo, “bo
dy” taip pat metalinė. Tokiu 
būdu kompaniia uždaro visiš
kai “wood mill,” kuriame 1928 
metais dirbo 3.000 darbininkų.

Su naujomis mašinomis šian
dien kompanijai darbininkas 
kainuoja padaryt automobi- 
liaus duris 15c, ką 1929 metais 
kainavo $4. “Body framing” 
šiandien kafinuoja tik 30c, ką 
1929 m. kainavo $3. Ranko
mis užbaigtas “body frames” 
kainavo $3 penki metai atsral, 
dabar kainuoja tik 20c. Pir- 
miaus vienos durys užkabint 
kainavo 60c., dabar su maši
nų pagerinimu kainuoja tik 
9c užkabint J durys. “Body 
trimming” 1929 m. kainavo 
$12, šiandien kainuoja tik $4.

Mažiau kai 5 metai tam at
gal, kompaniia pagamindavo 
astuonių “cilinderiu” automo
bilių, užbaigiant vieną šimtą 
“motor blocks” su “unit” 250 
darbininkų, šiandien kompani
ja pagamina 250 “motor 
blocks” į tiek pat laiko tik su 
19 darbininkų. Keli metai tam 
atgal, opereitorius turėjo sus
tot ir pasigaląst įrankius kas 
200 padirbtų “pistonu,” šian
dien su pagerintais įrankiais 
padirba 1,800 “pistonų 
galandimo įrankių. \

Naudodami naują “tungsten 
carbide cutting tools,” suker
ta 580 pėdų j minutą. Toj pa
čioj dirbtuvėj su senais įran
kiais sukirsdavo tik 180 pėdų 
i minutą. Nauja “buffing” ma
šina, su kuria padirba viduri
nius automobiliui kavalkus, 
vienas mechanikas ir 2 pagel-

SKAITYK LAISVE
. z e-

IR KITIEMS UŽRAŠYK

be

Lietuvoj f Jus Laukia
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą

Biskis Faktą Apie Automobilių Išdirbystę

GREIČIAUSIA KELIONĖ 
l LIETUVĄ

BREMEN
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

O

Vienoj automobilių išdir-! bininkai į 8 valandas padirba 
bystėj stovi milžiniška mašina,; 7>000 Pavalkų, ka keli metai 
kurios žiotys atsidaro ir užsi- at i . 8 vaIandas‘padirbo tik 
daro kas pora sekundų. Ta ma-:z zi 
šina apžioja didelį šmotą me-j 600 kavalk«- 
talo ir į porą sekundų išspjau-1 Spynų išdirbystėj sumažino 
na gatavą automobilio “top,” didelį skaičių darbininkų. Lan- 
kuris jau gatavas siųsti į gams “moldingų” mašina su- 
“trimming” departmentą. Tą! mažino 60% darbininkų. Au- 
darbą 5 metai atgal turėjo 
dirbt 47 darbininkai per 53 
valandas.

Kita mašina atspaudžia vi
są “underbody floor” ir “seat 
racks, sills, cleats,” ir tt. Pir
miau tą darbą turėjo atlikt 30 
darbininkų per 50 valandų. Ki
ta vėl mašina atspausdineja 
duris, ji taip pat išmetė, didelį 
skaičių darbininkų iš to dar
bo.

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

tomatiška “vulcanizing” maši
na išmetė 50 nuoš. darbininkų 
iš darbo. “Bearings” mašina 
išmetė 150 darbininkų iš 1,- 
000, tuo pačiu kartu produkci
ja paaugo 15 nuoš. Kita “bea
rings” mašina, kuri atskiria 
“saizus,” visai paliuosavo nuo 
savęs darbininkus.

Čia paduodu tik kelintą de
šimtadalį iš NRA tarybos ra
porto, kuris tilpo “The Balti
more Sun” kovo, 24 d., 1935 
m. Bet ką NRA daro prieš au
tomobilių industrijas? Nieko, 
visai nieko. Automobilių indus
trijų savininkai daro tą, kas

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY NEW YORK

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

“MAČIO-KEKŠTO EILĖS”

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
. . . . t . . ,

LIETUVIS GRABORIUS
(Undertake^) •

Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamų kainą 
P»rRam<1nu automobilius vcRtuvčm, 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

ir J. Baltrušaičio 

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

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

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2Dvieių Svaru Dėžė 70 
6 Skirtingų Rūšių ■ U C 

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite • 

ir mokestį. 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

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMĖR STREET,

Brooklyn, N. Y.

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAI

DIDELIS NUP1G1NIMAS
Dviejų dolerių vertės ’knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie. Lyties Dalykus

Tai ta paskilbtiRi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Karkiančius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ią dabar, nes n? menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS

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

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 SEKMADIENj

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 Liepos-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 {VYKS

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.
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Šaukia Atgaivinti ALDLD 11-tą Apskritį
ALDLD 199 kuopa, Johns

ton City, III., atsišaukia į vi
sas ALDLD kuopas, gyvuojan
čias šitoj apielinkėj, kurios ka
daise priklausė prie ALDLD 
11-to Apskričio, taipgi ir į tas, 
kurios nepriklausė. Mūsų kuo
pa siūlo atgaivinti 11-tą Aps
kritį, nes jis per pastaruosius 
du metus nieko neveikė,- ne
turėjo jokios konferencijos bei 
suvažiavimo.

Surengimui konferencijai 
-suvažiavimui mūsų 199 kuo
pa išrinko komisiją, 
sekretorium yra K. 
Box 224, Johnston 
Visais reikalais prie 
kitės.

ko rios
Yotka,

City, III.
jo kreip-

šaukiamaKonferencija yra 
birželio mėn. 9 dieną, 1935, 
Lietuvių Svetainėj, Johnston 
City, III., kai 2 vai. po pietų.
‘Kiekviena ALDLD kuopa 

arba narių grupė turi pasiųsti 
nors po du delegatus į šią kon-

ferenciją. Tegul tie delegatai 
atsiveža raportus apie kuopos 
stovį, narių skaičių, ir tt., ir 
naujų sumanymų mūsų orga
nizacijos gerovei.

Kurie tiktai kreipsis, sekre
torius Yotka duos paaiškini
mus visiems laiškais. ,

Draugai ir draugės, ALDLD 
nariai,'gyvenantieji šitoj apie
linkėj! žiūrėkit, kad jūsų kuo
pa greit sušauktų susirinkirną 
ir jame išrinktų delegatus. 
Gana miegoti. Pirmyn į dar
bininkišką veikimą.

Komisija.
“L.” Red. Pastaba. Labai 

gerai padarė ALDLD 199 kuo
pos draugai ir draugės pradė
dami darbą už atgaivinimą 
ALDLD 11-to Apskričio. Aps
kritai, Pietų Illinois draugai 
pastaruoju laiku buvo perdaug 
apsileidę visoj mūsų veikloj. 
Sutinkam su ALDLD 199-tos 
kuopos komisijos pasakymu: 
“Gana miegoti!”

Andor Gabor.

Mūsų "Pudelis”
—Seni, kodėl tu neduodi sa

vo “pudeliui” .gert?
“Pudeliu” jis vadino mažiu

ką kulkasvaidį, kurį senis ne
šės su savim prieš kitų norą. 
Jam negalėjo prikalbėt “pa
laidot šunytį.” Jaunuomenė 
pagelbėjo jam vilkt “pudelį” 
keliu, bet vaikinai, kožną kart 
sakė:

Po paskutinių mūšių Florid- 
sdorfe, keli draugai iš Vienos 
prasiveržė prie čechoslovakų 
rubežiaus ir po 40 valandų ke
lionės trumpam poilsiui susto
jo prie miško sargybos bokšto, 
netoliese B. kaimo. Jid norėjo 
truputį atsikvėpti ir orijentuo- 
tis. Tai buvo skubus ir nera
mus poilsis.

Bernadskis, kurį vadino “bū- 
čio akis”, kadangi pas jį bu
vo žiūronas—ne tikras kariš
kas žiūronas, o šiaip geras te
atralinis—užkopė su savo “in
strumentu” supuvusiais medi
niais laiptais į viršų sargybos 
bokšto, kad apžiūrėt apielin- 
kę. Sargybos bokštas kilėjo 
augščiau miško ir giedroje nuo 
jo viršaus galima buvo 'Matyt 
iš vienos pusės Vieną, o iš ki
tos —čechoslovakijos Karpa
tai.

Visi kiti susėdo apačioj ant 
kelmų ir išgėrė po gurkšnį iš 
kelionės bonkų. Po gurkšnį; 
vandens. Paskutinis konjako | daugiau 20 žmonių, prieg to 
gurkšnys dar vakar išeikvota visiškai nusilpnėjusių, 
palaikymui nusilpnėjusių.

;Maisto nebuvo. Pakeliui už- 
eidinėt į kaimus negalima bu
vo, nes jie buvo užimti žan
darais.

štanceris, Jaunuolių Sąjun
gos iždininkas, kuris vedė bū
rį, akiliai pažiūrėjęs į žemla- 
pį nustatė:

“Iki-parubežinio su čechija 
upelio dar 6 kilometrai. Ten ’ 
mes būsim jau nebepavojuj

‘Vienas pačių 
juokėsi iš Kroličeko, vienintė- šaukė per telefoną 
lio pagyvenusio žmogaus bū- j mąjį” būrį.
ryj, iškeliavusio su jais. Automobiliai pasieks rūbe-

—Kam jis tau, Kroli? Vis- 
tiek cechai atims tavo “šuny
tį.” Juk jie taipgi nelabai 
mėgsta ginkluotų proletarų.

Senis atsakydavo ' galvą 
kraipydamas:

—Toks “šunytis” gali būt 
naudingas iki pat paskutinės 
minutės. Jūs šito nesuprantat 
už tai, kad dar perdaug jauni.

Bernadskis nusileido su blo
gomis žiniomis:

—Nuo sargybos bokšto jau 
matomi (namai) trobesiai su 
cechų vėliavomis, bet austrų 
pusėj nuo Šlidderzee žemyn 
važiuoja penki krovos automo
biliai.. . Matos, kaip blizga 
durtuvai. Ten mažiausia 
žmonių heimveriečių .arba 
reivių.

Būrio likučius sudarė

100 
k a-

ne

nusilpnėjusių,
Kuomet jie ginė Gete namą, 

jų buvo 44. Mūšiuose su heim- 
veru ir policija jie didelių nuo
stolių neturėjo, bet kada at
ėjo valdiškoji kariuomenė ir 
prasidėjo artilerijos apšaudy
mas, tarp jų atsirado ir už
mušti ir sunkiai sužeisti, kurių 
negalima buvo su savim pasi
imti.

Bernadskio pranešimas kei
tė padėtį. Matyt nakčia sutik- 

jauniausias ti ir išvaikyti žandarai iš- 
baudžia-
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žiu daugiausia per % valan
dos, jie apjieškos mišką ir 
mums nepavyks išsigelbėti.

Senas Kroliček’as pažiūrėjo 
į ’‘šunytį” ir pasakė:

—Na, vaikučiai, dabar jis 
mums bus reikalingas, kaip 
duonos kąsnis.

Štanceris atkirto:
—Nėra prasmės šešiuos ki

lometruos nuo rubežiaus duoti 
išmušti visą būrį.. .

—Aš tą patį ir sakau,—at
sakė Kroličekas ir išdėstė sa
vo karinį planą:

—Mes turim pastot didįjį 
kelią, kurs driekias nuo čia 
dviejų šimtų žingsnių atstu- 
moj. “Pudelį” reik užvilkt ant 
sargybos bokšto. Kas nors prie 
jo pasiliks ir šaudys į automo
bilius.

—Šitas “kas nors” tikriausia 
turės žūti,—tarė Štanceris.

—Bet visi kiti tuo pat laiku 
bus perėję upelį,—atsakė Kro
ličekas. Greičiau statyk balsa
vimui.

Planas buvo priimtas vien
balsiai.

—Traukinį burtus, kam pa
silikt prie “pudelio.”

Kroličekas nusijuokė:
—Jūs visi iki vienam pien

burniai, nieks jūsų nemoka 
tinkamai slaugyt “pudelio,” 
negali būt jokios loterijos. Pa
silikt privalau aš.

Tai buvo sunkus, bet neuž
ginčijamas argumentas. Atsi
sveikint nebuvo laiko. Jie už
barikadavo kelia akmenimis ir | 
šakomis ir skubiu maršu miško 
taku nuėjo link, parubežinio 
upelio.

Už bertainio valandos vai
kinai išgirdo kulkasvaidį.. .

Potam lig tai keletą (salvių) 
šūvių.. .

Potam vėl “pudelio” loji
mas. . .

Jie pasiskubino ir per va
landą perėjo parubežio upe
lį. Kuomet jie buvo jaunant 
cechų žemės ir užkopė ant pir
mo kalnelio, Bernadskis pama
tė per savo žiūroną dūmus toj 
pusėj, kur stovėjo sargybos 
bokštas.

—Ach, niekšai. Jie padegė 
sargybos bokštą. Vargšas Kro
ličekas. . . Drąsus mūsų senis...

žinoma, pirmutiniam cechų 
kaime, pabėgusieji austrai 
šusbundiečiai, buvo žandarų 
areštuoti ir žinoma nuteisti sa
vaitei arešto, už nelegalų ru
bežiaus perėjimą. Trečioj die
noj jų arešto, areštuotų na
mas priėmė naują svečią. Tai 
buvo Kroličekas. Jį tik nepas
maugė mielaudami. Vis klausi
nėjo ir klausinėjo. Jis labai 
paprastai aiškino.. .

“Aš baltuosius pažinau dar 
Sibire, kur aš buvau belaisviu.

Tai bailūs šunys. Kaip tik jie 
privažiavo užtvarą, aš palei
dau ant jų “pudelį”..Jie iššo
ko iš automobilių, kur kas, 
kaip blusos sugulė pievoj ir 
pradėjo veltui aikvoti paraką. 
Ir kadangi “pudelis” vis lojo, 
jie gal nusprendė, kad už sar
gybos bokšto stovi keli šimtai 
šucbundiečių.. . Jie šliaužte 
nušliaužė mažiausia kokį kilo
metrą atgal, bet iki tam vie
nam jų pasisekė ilipt automo
bilio kabinon ir jis kaip pa
dūkęs nuvažiavo atsivežt pas
pirties. Tada aš pagadinau jų 
automobilių šinas “pudelio” 
šūviais, išardžiau “pudelį” ir 
pasislėpiau miške... Mirti ne
buvo reikalo.. . Šitą aš pali
kau iki sekančio karto, iki 
p a s k u t iniojo, sprendžiamo
jo.. .”

Jis užbaigė savo pasakoji
mą tais pat žodžiais, kuriais 
pradėjo:

“Aš baltuosius pažinau dar 
Sibire.. . jeigu musų social-de- 
mokratų. vadai nebūt buvę dar 
didesniais baikščiais šunimis, 
kaip jie, tai mes būtum sumu
šę Vienoj baltuosius į skevel
dras.”

Paskui jis pridūrė:
“Gaila vistik “pudelio.” Ga

lų gale prisiėjo pamest jo 
“likučius” miške.

Vertė P. Saženis.

Freehold, N. J.
Iš A.L.P. Kliubo Susirinkimo

3 Dieną Gegužės
Tai pagirtinas nutarimas 

ir žingsnis pirmyn prisidėti 
prie Amerikos Lietuvių Visuo
tino Suvažiavimo, kuris įvyks 
birželio 30 ir liepos 1 dieno
mis, Cleveland, Ohio. Delegatu 
išrinktas Leonas Kazlauskas. 
Mūs kliubas turi virš 60 na
rių, o tik vieną delegatą iš
rinko. Gi galėtų pasiųsti bent 
tris pagal narių skaičių.

Mūsų kliubas darbuojasi. Pa
rengime balandžio I 27, jauni
mas perstatė veikaliuką “Un
cle George Pops In”, anglų 
kalboj. Visi savo roles atliko 
kaip reikia. Tai yra pagirti
na. Nenuleiskite rankų jau
nuoliai ir nesakykite, kad te
gul daro tas ir anas, bet išsi
judinkite visi ir žengiate pir
myn del darbininkų geroves. 
Ateitis priklausys jums o mes, 
senesni, ir sykiu eisime.

Šiame mitinge atsirado 
augšto kraujo spaudimo vie
nas iš narių užsipulti ant ant
ro, neturėdamas jokių, priro
dymų nei faktų. Taip negerai. 
Visados vaduokimės teisingu
mu ir faktais, tai bus visiems 
ant naudos.

Rigietis.

KNYGA “POVILAS JURKA”
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau

gijos 1935 metų knyga “Povilas Jurka” jau gatava. 
Ji yra net 318 puslapių. Visoms kuopoms ir pavie
niams nariams ją siunčiame.

Jeigu kuri kuopa arba pavienis narys negausite * 
jos, apie tai praneškite Į centrą.

Daugelis kuopų dar nėra prisiuntę j centrą nei 
už vieną narį 1935 metų duokles. Daugelis kuopų dar 
už labai mažai narių mokėjo. Jos dabar turi subrus- 
iti. Knygą gauna tik tie nariai, kurie yra sumokėję 
4iž 1935 metus arba tikrai žinia, kad jie sumokės.

Knygą leidžiant pasidarė nemažai skolos, nes 
(knyga yra už 1935 metus, o duoklės dar pas tūkstan
čius narių.

Visi nariai privalo greitai subrusti mokėti duo
kles, o sekretoriai jas siųsti j centrą. Mes pasitikime, 
ikad ne tiktai greitai padengsime skolą, bet bus už
tektinai pinigų leidimui “šviesos” ir ruošimui 1936 
jnetų knygos.

Draugai ir draugės, kurių dar nėra mokėtos 
duoklės už 1935 metus, tuojaus tą atlikite—mokėkite 
ir siųskite pinigus į centrą.’

Nauja knyga privalo tarnauti ir naujų narių ga
vimui į mūsų organizaciją. Kalbinkite savo, draugus 
ir drauges į ALDLD!

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretorius.

• * < z.

Vokietijos fašistai suruošė Pirmąją Gegužės demons
traciją stiprinimui fašizmo, bet jiems\ prastai tas pa
vyko, nes masės darbininkų nedalyvavo. Paveiksle ma
tytį uniformuoti Hitlerio padaužos.

z=========================

Raymond, Wash.
Girių Darbininkų Streikas

10:30 vai. ryte nuo Liet. Piliečių 
Kliubo svet., 376 Broadway^ Kelionės 
tikietas j abi pusi tik 70c.

Kviečia visus rengimo Komisija.
(119-121)

mi skaitlingai atsilankyti.
J. Overaitis, Nut. Rašt. k 

(119-121) T

SO. BOSTON, MASS.

Čionai girių ir medžio strei
kuoja apie 1,500 darbininkų. 
Jie gerai laikosi, visi streiko 
lauke. Tik unija paliko sargus 
(“watchmans”) daboti. Dabar 
jau streikuoja visos Washing
ton ir Oregon medžio išdirbys- 
tės. Unijos vadai per dvi sa
vaites vedė derybas ir jau 
buvo susitaikę, kad darbinin
kams kompanijos mokės po 50 
centų į valandą, 7 vai. į dieną 
ir 35 valandos į savaitę. Ta 
sutartis buvo naudai išnaudo
tojų, nes darbininkų algos bū
tų buvę dar mažesnės, kaip 
pirmiau buvo, tatai buvo pada
ryta Longview, Wash. Bet 
darbininkai 8 prieš 1 atmetė 
tas sąlygas. Tas labai nepatiko 
išnaudotojams ir unijos va
dams. Unijos vadai Longview 
darbininkus išlaikė savaitę lai
ko darbe tuom laiku, kada 
mes jau streikavome, vis ma
nė, kad jie tuos darbininkus 
privers priimti ubagiškas al
gas. Bet darbininkai tuos uni
jos vadus privertė skelbti 
streiką. Streikas eina labai ge
rai, jeigu darbininkai taip ir 
toliau laikysis, tai streikas bus 
galima laimėti.

Jau ilgas laikas kaip Paci
fic Northwest General Lum
ber and Shingle kompanijos 
darbininkai streikuoja. Ray- 
monde darbininkai ant 100 
nuoš. jau yra susirašę į unijas, 
kurios vadinasi Saw Mills and 
Timber Workers Union ir 
Brotherhood of Carpenters & 
Joiners Workers unija, nes da
lis darbininkų pirmiau jau bu
vo organizuoti į pastrąją uni
ją. Taigi darbininkai susijun
gę į minėtas unijas ! visi ben
drai reikalauja po 75 centus į 
valandą- mokesčio ir 30 valan
dų darbo savaitės.. Reikia dar
bininkams dar .tvirčiau laikytis 
vienybės, o kovą mes laimėsi
me.

A. B.

PLYMOUTH, PA.
. Gegužės 26 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Kapinių Korporacijos susi
rinkimas, .40 Ferry Street. Yra labai 
svarbu, kad visi dalyvautų šiame su
sirinkime, nes turėsime apkalbėti 
apvaikščiojimą, kuris įvyks 30 d. ge
gužės. Šiame apvaikščiojime kalbės 
garsusis ‘Amerikos lietuvių kalbėto
jas, Rojus Mizara, “Laisvės” redak
torius.

Draugai, turit aptaisyt mirusiųjų 
kapus, kurie turit palaidoję savo gi
minių, draugų bei pažįstamų. Vienų 
paminklai pasvirę, kitų kapai įdubę; 
tas nedailu, turit apžiūrėti pirma 30 
d, gegužės.

Antras dalykas, kurie draugai ne
užsimokėję asesmentų, $1.00 ant me
tų, turite užsimokėti. Taipgi kurie už 
lotus neužsimokėję, turite užsimokė
ti. 7 ' ' ‘ ---
sija

ALDLD. 2-ros kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, 22 d. gegužės, 
8 vai. vakare, 376 Broadway, Lietu
vių Piliečių Kliube. Visi nariai bū
kite laiku, nes turime daug svarbių 
reikalu aptarti. Sekr. V. K.

(118-120)’

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BRIDGEWATER, MASS.

LDS 62 kuopa, Liet. Piliečių Kliu- 
bas iš Bostono ir LDS 20 kuopa iš 
Bridgewater bendrai rengia linksmą 
pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 26 d. 
gegužės (May), Grange Parko, Fair 
Grounds, Bridgewater, Mass.

Šis piknikas bus vienas iš links
miausių, todėl kad tai pirmas pikni
kas šiame sezone. Bus įvairi progra
ma, kur kiekvienas dalyvaujantis tu
rės progą pasižymėti ir gauti dova
ną. Taipgi bus gera orkestrą prie 
kurios jauni ir seni galės linksmintis 
didelėj ir gražioj svetainėj tarpe 
miškų. Valgymui ir gėrimui stalai po 
stogu, tad nereikia bijotis nei lie
taus!

Programą išpildys So. Bostono 
Laisvės Choras ir Laisvės Choro Vy
rų Grupė, todėl nepraleiskit progą, 
kad pesigailėtųmėt.

Bušai iš So. Bostono išeis kaip

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGĄ 

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios balių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Tel. STagg 2-3438
I Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer's Sons,Ine.’

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ. 
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. t 

karai priveža.

Kurie lotų norėsite pirkt, komi- 
, bus ant vietos.

S. J. Staskevičius.
(119-121)

PHILADELPHIA, PA.
Išgirsite teisybę apie Father Cou

ghlin, subatoj, gegužės 25 d., 8 val. 
vakare, Rusų ir Lietuvių Darbininkų 
Name, 
“Daily 
grama 
Magil, 
“Daily 
Taipgi 
ris ir Russell Watson. Dalyvaus dai
nininkų, pianistų ir smuikininkų. 
Įžanga 25c, bedarbiams—15c, su ban- 
kietu—45c, už ką gaus visą vakarie
nę. O kuris gaus ant dviejų mėnesių 
skaitytoją del “Daily Worker,” tam 
bus viskas veltui. Šį parengimą ren
gia K. P. 5-ta sekcija. Kviečiame vi
sus skaitlingai atsilankyti ir paremti 
“Daily Worker”.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St. į
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

701 N. 8th Street. Tai bus 
Worker” bankietas su pro- 

ir prakalbomis. Kalbės A. B. 
rašytojas ir korespondentas 
Worker’io” iš Detroito, Mich. 
kalbės A. W. Mills, MacHar-

(119-121)

PHILADELPHIA, PA.
Teatras, koncertas ir balius. Ren

gia Lyros Choras penktadienį, gegu
žės 24 d. Pradžia 7 vai. vakare, Liau
dies Name, 8th ir Fairmount Ave. 
Scenoje bus suvaidinta “Nelauktas 
Svetys,” vaizdas iš revoliucijos lai
kų 1917 metų. Programą pildys Ly
ros Choras, grajys smuikos solo ir 
piano duetus. Po programai tęsis šo
kiai iki vėlumai nakties. Grieš gera 
orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Bus užtektinai gardžių val
gių ir gėrimų. Įžanga su drapanų pa
dėjimu tik 35 centai. Lyros Choras 
užkvięčia vietinę ir apielinkės jau
nuomenę ir suaugusius kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes yra dedama 
pastangos maloniai visus priimti ir 
programo dalyviai atatinkamai iš
pildys savo i užduotis ypač visiems 
bus žingeidu matyti scenoje tą per
statymą.

Kviečia Lyros Choras.
(119-122)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopa rengia linksmą 

balių, kuris įvyks 25 d. gegužės, 
.Najaus .Svetainėje, kampas Main ir 
Poplar St.

Draugai ir draugės, skaitlingai at
silankykite ant paskutinio šio sezono 
parengimo. Bus gera muzika šo
kiams. Visi galėsite linksmai praleis
ti laiką. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga vyrams 25c, moterims 15c.

Kviečia Rengėjai.
(119-121)

DETROIT, MICH.
DLK Keistučio mėnesinis susirin

kimas įvyks gegužės 26 d. 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėje, šiame su
sirinkime apkalbėsime ir nutarsime 
ar siųsti ar ne delegatą į Visuotiną 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Suva
žiavimą Clevelande. Nariai kviečia-

PRANEŠIMAS.
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisve” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
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- 
mintės vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI- 

ČIUS-K APS ŪKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite
UT A TO UttiM

427 Lorimer Strfeet 
Brooklyn, N. Y.

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas
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 M 
valdžią. Drg. Kapsukas buvo Sovietų Lietuvos vai- 1 
džios pirmininku.

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

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

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

§u užsakymais kreipkitės sekamu antrašu:
D. M. ŠOLOMSKAS,

46 Ten Eyck .St., Brooklyn, N. Y»
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(Pabaiga)
Ar jis kada galėjo įsivaizduoti, kad at- 
qjs diena, kai jis bus nuvežtas į poilsio 
namus; kad ten bus puiki valgykla, ku
rioj gaus mėsos kotletų; kad apie tuos 
nąmus bus gėlių lovelės ir iš mašinos jis 
klausysis gražių dainų? Jis yra šešias
dešimties metų amžiaus, ir visais tų sa- 

«vo metų patyrimais jis dabar žiūri į pa
saulį naujoms akims, nelyginant kūdi
kis. Keleiviai, ar jūs nenorėtumėt pama
tyti tuos poilsio namus? Sugrįžus į Per- 
pi|naną, ar Liverpoolį, jums pasakojant 
visa tai savo vientaučiams, jie užklaus
tų nusistebėję:
* “Poilsio namai valstiečiams? Ar kar
tai tu nemaišai dalykų? Ar tu esi tik
ras, kad tai nebuvo pastatyta dėl svetim
šalių akių?”

Ir jūs šaltai, ramiai į tai atsakytumėt:
“Ne. Visai ne. Del svetimšalių turis

tų, jie turi šiurkštų, paprastą viešbutį. 
Mes užėjome šiuos poilsio namus niekeno 
nevedami, visai netikėtai. Jie buvo pa
čių valstiečių pastatyti, ir tai tik del pa
čių valstiečių.”

Ties kitu kolchozu man teko sueiti 
puodžius, kurie kaitino krosnis. Vienas 
žš jų man pasakė:

“...Tai, mat, mes nusitarėm pasida
ryti vamzdžius del vandens nuleidimo.

4 Mūsų kolchoze turi būti kaip mieste šva
ru, ir vanduo turi triukšmingai tekėti....”

Ii- taip, valstiečiai užsilikusiame kol
choze nusitarė, kad jie turi turėti van
dentiekį, kada toks didžiulis miestas, kaip 
A|ėnai Graikijoj, apsieina be jo.

Ar ši tema atrodo jums peržema? Jūs 
mėgstate poeziją? Aš turiu prisipažinti, 
kad toji apysaka apie vandentiekį man 

'skambėjo kaip geriausia poezija.
Keliaujant Sovietų garlaiviu nuo Lon- 

vdono į Leningradą, man teko būti Fran- 
cijos rašytojo, Andre Malraux draugijoj. 
Jis kalbėjosi su laivo įgulos nariais, kada 
vienas iš jų užklausė, ką jis mano apie 
Andre Gidės knygą “Klastuotojai.”

Sumišimas pasirodė francūzo veide, kai 
jis pasižiūrėjo į tą laivo pečkurį. Savo 
širdyje džiūgavau. Argi ne puiku maty
ti, kaip gražios pasakos tampa tikreny
be!

Andre Malraux nuvyko į Maskvą. Ten 
ji? apsilankė dirbtuvėse. Darbininkai su 
juo kalbėjo apie Stendahlą, Mayakovskį, 
•Puškiną ir Balzaką. Komjaunuolis, kuris 
dirba didžiojoj ratų-beringų dirbtuvėj, jo 
užklausė apie Paul Valery poemas. Mon
sieur Durand, jūs esate baigę Sorbon- 
ną/. Ką jūs žinote apie jūsų poetą Paul 
Valery?

Jaunuolės, narės Jaunųjų Komunistų 
^organizacijos, apsivilkusios overauzėmis, 
kaip ir visos kitos darbininkės, dirban
čios statyme Maskvos požeminio trauki
nio kelio, kalbasi apie Pasternako eilė
raščius—“Seserys Mano Gyvenime.” Ar
gi tai visa neatrodo, kaip graži pasakai
tė?

Mūsų šalyje žmonių darbas yra pagar
bos vertas, kilnus ir teigiamas. Vien tik 
tas buvo vertas tų ilgų metų kovos, sun
kumų, skausmų ir nedateklių. Jūsų seny- 
binės knygos mokina, kad darbas yra 
prakeiksmas. Mes negalime skųstis trū
kumu moralistų. Dažnai net sunku pa
gauti bučkį be tinkamo obalsio. Ta- 
čiaus mūsų moralumas yra nustatomas 
gyvenimo. Mes žinome, kad darbas yra 
malonumas.

Nesenai teko sueiti užveizdos padejė- 
jį vienos mūsų didelės įstaigos. Prieš 
revoliuciją jis buvo paprastas dirbtuvės 
darbininkas, gerai susipažinęs su caro 
kalėjimais. Jis jau virš penkiosdešimtį 
metų amžiaus, truputį palinkęs nuo sun
kaus gyvenimo naštos. Jis yra buvęs 
daugely j vadovaujamų vietų, nuo revo
liucijos dienų. Jūsų kalboje tai reiškia, 
kad jis yra buvęs generolu, administra
torium, kabineto ministerio padėjėju. 
Būdamas 43 metų amžiaus, jis įstojo į 
technikos kolegiją kartu su savo sūnumi. 
Jam trūko mokslo ir jis griebėsi moky
tis. Jis studijavo keletą metų. Mon
sieur Durand, jūs, kurie šiandien randa
te sunkumų perskaityti lengvo turinio 
knygelę, gerai galite atjausti, ką reiš
kia grįžti prie mokyklos knygų jau sie
kiant viduramžį, esant 43 metų. Sūnui 
buvo daug lengviau, bet tėvas nesutiko 
atsilikti nuo sūnaus, ir jis neatsiliko. Jis 
pasakojo man apie savo mokslo metus.

“Rodos uždanga pasikėlė nuo mano 
akių,” jis pasakė.

Jis dirba dieną ir naktį. Laiks nuo lai
ko jo širdis susilpnėja ir gydytojas jam 
patarė gerti mažiaus arbatos. Bet jis 
nesirūpina arbata; jį rūpina pabėgiai: 
juk negali tiesti geležinkelio, kai nėra 
pabėgių geležinkelio relėms. Ir jų, da
bartiniu metu, sunku gauti. Aš sekiau 
atydžiai veidą šio žmogaus, kai darbi
ninkai dėjo bėgius—jis šypsojos malonia 
šypsą, nelyginant kaip šypsosi motina, 
žiūrėdama į savo naujagimį kūdikį.

Piliečiai-turistai, šio žmogaus gyveni
mas tur būt yra viena iš gražiausių pa
sakų, kokią aš žinau, bet tikėkite mani
mi, ji nėra išimtina mūsų gyvenime. Gal 
būt jūs patys susitiksite tuos vyrus ir 
moteris. Jūs jų nerasite, taciaus, tarpe 
tų mažų gėlių vazonėlių ir viešbučio lio- 

i kajų. Ir del savo gero, netrukus šimtai 
I ir tūkstančiai svetimšalių‘ ras kelius į 

mūsų šalį. Mes daug išmokome; ir mes 
netrukus išmoksime daug ko kalbėtis su 
žmonėmis, kurių gyvenimas pamatiniai 
skiriasi nuo mūsų. Nuoširdžiai ir atvirai 
mes parodysime tiems svetimšaliams sa
vo miestus, savo kolektyvus, savo naujus 
žmones. Jie ateis pas mūs pamatyti, iš
mokti ir pailsėti. Taip, jie ateis pas mus, 

i kad ištrūkus nuo to žiauraus beprotna
mio—jų pasaulio, kuriame gyvenama del 
pinigų. Jie ateis lyg į pasakų pasaulį, 
pasigydymui mūsų gyvenimu, mūsų link
smumu, mūsų jaunumu. Mes sutiksime 
savo naujus draugus, arba bešališkus 
žiūrovus su tuo bešališku draugiškumu, 
kuris yra ypatybė visų mūsų šalies tautų 
ir gyventojų.

Tačiaus, jei pas mus ateis svetimšaliai, 
apimti liguistų karinių svajonių, kad mū
sų šalis vienu ar kitu būdu yra pahaši į 
viešbutį jiems, kokį aš anksčiau nupie
šiau, tada jie pamatys kitą gyvenimą, ta
da jie išgirs kitos pasakos žodžius. To
ji pasaka yra kuo mes didžiuojamės. Tai 
apsakymas apie mūsų vyrus, kurie stovi 
mūsų puikios šalies pasieniuose; tai apie 
jaunus vyrus, kuhie y]pač yra pamėgę sa
vo dainas, savo poemas ir savo merginas; 
kurie puikiai supranta, kaip reikia klau
syti, ir tuo pačiu laiku nep'ažemint savęs 
kaipo žmogaus; kurie yra suvienyti tik- 
rais draugiškumo ryšiais; kurie tiek te- 
vaizduoja praeities kareivius, kiek negy
vos lėlės teatvaizdina. gyvūs žhiones—ši 
yra pasaka apie Raudonąją Armiją.

8 LDS kuopos.
5 ALDLD kuopos.
2 APLA kuopos.
1 TDA Lietuvių kuopa.
3 LDD kuopos.
1 SLA kuopa.
2 ALRKS kuopos.
1 LSS kuopa, i
1 AKPL frakcija. Viso 35 

organizacijos pakviestos laiš
kais.
Dėlko Ne VisOs Organizacijos 

Dalyvauja?
. Pasirodo, ne visos kviesto

sios organizacijos atsiuntė at-

Gegužinės
Iškilmės
Bazaras
ĮŽANGA: Kasdien 25c.; šeštad. 40c.

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
KONF. ŠAUKIMO KOMI- si čion ant vietos.

TETO RAPORTAS 
KONFERENCIJAI

(Tąsa iš 6-to pusi.)
lėšų gavom 2 dovanas, kurias 
aukojo komiteto narės O. De- 
psienė ir V. Pranaitienė. Nu
tarta iš komiteto iždo pridėti 
$5 pinigais ir padarėm laimė
jimo sykiu su išleistuvių įžan
ga tikietus po 10c., $100.00 
vertės. 500 tikietų jau randa-

Tarėm šaukti masihį mitin
gą LAP Kliubo svetainėj, bet 
tinkamom dienom svetainė ne
buvo liuosa, o draugijų mitin
gų ar parengimų dienomis ne
buvo prasmės rengti, tad mi- y
tingo neįvykdem.

Teiravomėš del delegatų ke
lionės. Bušą ūairiit lėšuotų apie 
$10, nedaugiai! $12 kiekvie
nam delegatui. Manome, kad 

i iš šios apielinkės galima suda-

ryti busą. Tačiau, jei tas būt 
negalima, gautume mašinų, 
kuriomis atsieitų apie tiek 
pat.
Kas Buvo Pakviesta Konfe- 

reiicijdn
1 Aųialgameitų Unijos Lie

tuvių Lokalas 54.
3 Kliubai: Lietuvių Ameri

kos Piliečių, Neprigulmingas, 
ir Atletų.

3 Draugijos: Dr. Mai’tino 
Liuterio, šv. Jurgio, ir šv. 
Vincento.

3 Chorai: Aido, Lyrds, Op
eretės.

1 L. Meno Teatro Grupe.

stovus. Vyriausia to priežastis 
bus ta, kad mes nepajėgėm 
tinkamai išaiškinti, kaip dide
lis yra karo ir fašizmo pavo
jus ir kokią svarbią rolę gali 
sulošti suvažiavimas sulaiky
mo ar bent atitolinimo karo ir 
fašizmo darbe. Mes įsitikinę, 
kad iš esmės kiekvienas dar
bininkas, kiekvienas biednes- 
nis inteligentas, profesionalas, 
biznierius ar ūkininkas yra nu
sistatęs prieš karą ir fašizmą, 
kadangi neturi ką iš karo ir 
fašizmo laimėti, o tik viską 
pralaimėti.

Laiškas draugijoms yra 
menkiausia iš visų priemonė iš
aiškinimui dalyko. Mes neįvyk- 
dėm nei vieno masinio mitin
go; neišleidom lapelių; nepa- 
siuntem atstovų į draugijų su
sirinkimus; nenuėjom į namus 
pas draugijų veikėjus bei na
rius pasikalbėti tuo klausimu.

Negalima komitetą kaltinti, 
kad daugiau neatliko, tam 
kliudė sąlygos: laiko buvo ne
daug, komitetas mažas ir jo 
sudėtis silpna. Vieni iš mūs 
dirbo vėlai vakarais; kiti, nau- 
jai mieste, nežinojom draugi
jų, jų susirinkimų diepų ir vie
tų, nepažinome jų veikėjų ir 
narių; treti, užsiėmę eile dar
bų organizacijose ir taip ūmai 
negalėjome nuo jų pasilluosuo- 
ti. Del virš minėtų priežasčių 
nepravedėm prisirengimo dar
bą, kaip norėjom ir -reikėjo.

Be to, liko daūg organizaci
jų nesužinota ir laiškais nepa
kviesta. Yra šapų, kur dirba 
vieni lietuviai, o tiesiog iš ten 
nėra delegatų. Neturim nei 
vienos moterų organizacijų at
stovių. Vos kelios jaunimo or
ganizacijos tedalyvauja, o jų 
yra pilna mieste. Būsiantis ko
mitetas, su mūs visų pagalba, 
turės jas surasti ir įtikinti, kad 
reikia dalyVaut pi'iėškarihiame 
suvažiavime arba bent suinte
resuos juos tuo klausimu. Kar
tą susiinteresavę, jie ateis į, 
bendrą frontą prieš karą ir fa
šizmą.

Mūs jaunimas, mūs ateities 
viltis, pats pirmas bus bruka
mas į karo lauką. Moterys tu
rės užimti vyrų vietas fabri
kuose, gaminti amuniciją ir ki
tas kąro reikmenis, mokėti ka-' 
ro mokesčius, visą amžių glo
boti sužalotus vyrus, brolius, 
sūnūs, tėvus ir apverkti žuvu
sius. Kaip išaiškinsim jiems- 
joms delko karas, jie stos į 
darbą, kad karo, nebūtų. Tik 
reik pasidarbuoti toj linkmėj.

Turiiii Gerą Pradžią

Nors, kaip minėjau, nų visas 
kviestas organizacijas gavom 
ir ne visas pakvietėm, tačiau 
mes turim gerą pradžią, at- 
ŠtovAujAm 17 organizacijų su 
2,511 narių. Imant atydon, kad 
amerikonai darbininkai, kad 
kitą tautų darbininkai šiame 
mieste, šioje šalyje ir visame

miestų delegatais išdirbs pla
nus, parsiveš gerų sumanymų 
ir naujų minčių plėtimui orga
nizuotos kampanijos prieš im
perialistinį karą ir prieš fašiz
mą. Sykiu noriu pateikti kon
ferencijai keletą rekomenda
cijų :

Pasiųsti mažiausia 10 dele
gatų į suvažiavimą ir kad de- 
legacijon įeitų visų dalyvau
jančių draugijų atstovai.

Atsikreipti į visas dalyvau
jančias draugijas liuosnoriai 
paaukauti, kiek išgali, į ben
drą delegatų siuntimo fondą 
ir kad iš bendro fondo būtų 
padengtos kelionės lėšos ir tų 
delegatų, kurių atstovaujamos 
organizacijos del kokių nors 
kliūčių ir neprisidėtų finansi
niai.

Įgalioti būsiantį komitetą 
dadėti delegacijon iš alterna- 
tų, jei tam būtų išteklius ir rei
kalas.

Įgalioti būsiantį komitetą 
varde konferencijos eiti į čion 
nedalyvaujaiičias organizaci
jas ir raginti siųsti delegatus 
tiesiog į suvažiavimą bei iš
rinkti delegatus veikti bendrai 
su šios konferencijos išrinktu 
komitetu. J

Nutarti didžiulį masinį mi
tingą pasitikimui delegatų ir 
išklausymui raportų: taipgi, 
jei dar bus galima, 'surengti 
masinį mitingą gale šio mėne
sio ar pirmose dienose birže
lio.

Išrinkti platų komitetą, ku
riu įeitų delegatai iš visų da
lyvaujančių organizacijų. Ko
mitetui numatoma sekami dar
bai :

Sukėlimas finansų delegatų 
kelionei.

Sutvarkymas delegatų ke
lionės priemonių—busų ar ma
šinų.

Surengimas išleistuvių ir pri
imtuvių. *

Traukimas į prieškarinį vei
kimą dar neprisidėjusių orga
nizacijų ir abelriai budavoji- 
mūs ir stiprinimas prieškari
nio ir priešfašistinio judėjimo. 
Del sekmingesnio veikimo ko
mitetas tūrėtų būti įgaliotas

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 1£ metą jiatirimb 
prie išdirbimo šią prekių. , .

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, vdlizą, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbo'ok’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius i 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

i ' I

ŠOKIAI
CHORAI
DRAMA
DAINOS
BARGANAI

Gegužes 22, 23, 24, 25, 26
NEW STAR CASINO
107 St. & Park Avenue 
New York City, N. Y.

PRASIDEDA 
RYTOJ!

Rengia:
KOMUNISTŲ PARTIJOS 

N. Y. DISTRIKTAS

susirišti su Amerikinės Lygos 
Kovai Prieš Karą ir Fašizmą 
vietos organizacijomis.

ALD Visuotino Suvažiavimo 
Konf. Šaukimo Komitetas,

Sekr., S. Sasnauskiene.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
‘ ‘ grupių ir pavienių

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. f.

Tel.: Glenmore 5-6191

tuvių, kitokių

512

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Dovanos

HAPMAN

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų

Setų $10.00 ir augštyn.
Specialė nuolaida, kurie ateis su 

šiuo* laikraščiu.

pasaulyje turi tūkstančius or
ganizacijų su miįionais narių, 
siekiančių to pat tikslo ir kad 
naūjai prisidedančių skaičius 
vis kyla—fties esame didelė 
spėka., ir mes įsitikihę, kad 
energingai dirbdami mes gali
me pastoti kelią karui ir fašiz
mui. 

/

Baigiant, noriu palinkėti, 
kad šioj konferencijoj išdirb
tume gerus pląiiūs tolimešhiam 
Vedimui ir plėtimui pradėto 
darbo, kad pasiųstume jūb di
desnį skaičių .delegatų į šūVa- 
žiavimą, kurie bendrai su kitų

Telephone, EVergteeh 8-0770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIRUKToklUŠ

Jlbalzamūoja ir laidoja numirusius 
Ant visokią kapinių; parsamdo «u- 
lohidbiiius ir karietas veselijomš, 
krikštytiems ir pašivažinSjimairis

231 Bedford A vende
URbOKtYN, N. Y.

I,,. ■ II IBW II ■■—J

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Tet STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laishuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y

s

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
slų ir šokių. Žodžiu sakant, vi
si svečiai, katrie būsit toj iškil
mėj, būsit užganėdinti šiuom 
linksmu pikniku.

Kviečia, LDS 3-čio Apskr.
Pirm., A. Skairus.

Adatos Amaty Darbininkams
Ketvirtadienį Ah’ of L vir-INRA “malonė” darbininkams, 

šininkai šaukia streiką ir de- Adatos Amatų Unijų Eilinių 
monstraciją už NRA ir už Narių Komitetas šaukia visus 
Wagner Labor Disputes Bilių. darbininkus mesti darbą ket-

Eilinių Narių I" 
taipgi šaukia streikuoti ir de
monstruoti, bet prieš NRA ir 
prieš tą bilių.

Ką gi davė darbininkams 
NRA?

Bedarbių skaičius paaugo 
iki 17 milionų; 20 milionų da
bar yra ant bado pašalpos. 
Kompaniškos unijos plečiasi. 
Teroras prieš darbininkų orga
nizacijas pakilo. Valdžios mi
licija ir kanuolės naudojama 
prieš streikierius; 53 darbinin
kai nužudyta, šimtai sužeista 
fašistų vigilančių būriais. Dis
kriminacija prieš negrus ir at
eivius—linčiavimai ir deporta
cijos pakilo.

Tuo pat laiku didžiųjų fi- 
nansierių pelnai pakilo 112 
nuošimčių 1934 metais, algos 
nupuolė, o maisto kainos pa
kilo 38 nuošimčius. Tai tokia

Komitetas virtadienį, 23 gegužės ir trauk
ti į Union Square. Streikas pa
liečia International Ladies 
Garment Workers, Amalga
mated Clothing, Hat, Cap ir 
Millinery unijų narius.

Adatos amatų darbininkai! 
Visų kitų amatų -darbininkai! 
Padarykim šį stapičių demon
stracija už mūsų • reikalavi
mus. Traukime tūkstančiais į 
Union Square! ' Parodykime 
šioj demonstracijoj, kad mes 
nesiduosim AF of L ’viršinin
kams ir socialistų vadams ap
gauti ir nuvesti mus remti bo
sų bado programą!

Vienykimės kovai už savo 
reikalavimus!

Visi į Union Square ketvir
tadienį, 23 gegužės, 3:30 po 
pietų.

Eilinė.

Brooklyno Draugijų Konferencijos Prisirengimo 
Prie Am. Liet. Darb. Visuot. Suvažiavimo Protok.

Štai, kartą atėjęs pas mane 
į svečius parap. P., (ne lais- 
vietis) ir pamatęs, kad skai
tau “Laisvę” ir “Novij Myr”, 
sako, kai matosi tai ir tu įsi
lipsi į komunistų vežimą. Aš 
sakau, gal ir nebūsiu komu- 
nistu-partijiečiu, bet šiaip tai 
simpatizuoju jiems. Vistik ge
naus mums, kad nors ten to
kią didelę šalį ir kartu ponus 
valdo darbininkai, nekaip po
nai mus čia. Jis sako, olėtum 
pagirti, jei pagyvepturfo ten, 
va, sako, grįžo Joneliūnas iš 
Sovietų ir pasakoja baisiausių 
dalykų. Girdi, pagyveno tenai 
taį ir išgijo nuo tos kom. ligos.

. Po kiek laiko susitinku ir 
tą “išgijusį” J. ir tuo klausiu, 
kodėl jis tenai išsigydė. Ir pa
pasakojau, ką girdėjau apie jį. 
Jis nustebo, sako, aš su pasa
korium dar nei nebuvau suė
jęs sugrįžęs; tai yra didelis 
absurdas ir melas. Sovietų gy
venimas man liks brangintinoj 
atmintyje. Jei tuos matytus 
vaizdus su pergyventais jaus
mais, ypač Sov. švenčių metu 
valstiečiuose, kokie jie paten
kinti, galėtum turėti fotografi
jos formoj, tai ne tik mes, bet 
ir Sov. priešai pasigrožėtų jų 
gyvenimu, pamatę. Sugrįžimas 
atgal Amerikon—tai čia yra 
visai kiti reikalai.

Trakiškis.

mūsų jaunimas išmoko gerus 
ir gražius parengimus sudary
ti. To lauksime ir ateityje.

Vakaro pirmininku buvo 
Charles Kwarren. Buvo gražus 
būrys svečių ir iš New Jersey 
artimų apielinkių. Taipgi Mil
da Kranciutė, iš' Bridgewater, 
Mass., ir Aldona-Kazokytė iš 
Philadelphia, Pa.

Reporteris.

Daktaro Kaškiaučiaus 
Prakalbos Jau Arti

Gegužės 22 d., seredos va
karą, “Laisves’’' ; svetainėje; 
įvyksta labai svarbios 'prakali 
bos sveikatos reikalais.

Daktaras Kaškiaučius 'nu
pieš ne tik apie vitaminus, mi
neralus, liaukai, bet ir apie 
iš “boilerio” pagautus “mine
ralus” ir kaip jie veikia ne tik 
ant žmogaus liaukų, smegenų- 
proto, bet ir sveikatos. Taipgi 
atsakinės į visokius klausimus 
sveikatos reikalais, kurių mes 
“Laisvės” sveikatos skyriuje 
negauname. Šiose prakalbose 
gali dalyvauti visi: vyrai, mo
terys ir vaikai.

Įžanga sulig LDS 1 kuopos 
nutarimu yra tik 10 centų.

Komisija.

Užsibaigė Kailiasiuviy 
Konvencija

New Yorke pereitą visą sa
vaitę Fu r Workers Industrinė 
Unija turėjo savo konvenciją. 
Tarp kitų svarbių darbų, dide
lė dalis konvencijos buvo pa
švęsta diskusijoms, kaip su
vienyti Industrinę Uniją su 
Fur Workers International 
Unija, AF of L, kurios virši
ninkai daro visas skerspaines 
nedaleisti vienybės.

, Industrines Unijos konvenci
ja siuntė specialę 1 delegaciją 
Internacionalės '■ ,Uniję.š . Con
vene! jon, kuri buvo Toronto. 
Delegacija spėjo sugrįžti sd 
raportu ' į paskutinę' Industri
nės Unijos Sesiją. Ji "pranešė, 
kad Int. Unija jau daro žy-r 
mių nusileidimų, tačiaus ne iš 
gero noro, bet delegatų spi
riama, kurie atvažiavo iš lo
kalų su rezoliucijomis, reika
laujančiomis darbo unijų vie
nybės. Padarytieji nusileidi
mai dar nėra pilnas laimėji
mas, sako delegacija. Kailia- 
siuvių unija nedarys nei žings
nio be užtikrinimo visiems na
riams pilniausių, teisių.

311 2
y 
y
y 
y
y 
y
o

y

I 
f

Konferenciją atidarė vietos 
konferencijos šaukimo sekre
torė S. Sasna, 11:00 valandą 
ryto, Am. Liet. Piliečių Kliube, 
80 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y., sekmadienį, 19 d. gegužės, 
1935 m.

komi- 
ir Sin-

šaufti-

nienė, Mantuškaitė, Pi’anaitie- 
nė, Bepirščiutė, So. Brooklyno 
W. Baltrušaitis, Varaškevičia, 
Jankaitis ir A. Balčiūnas.

Alternatai: Sasna gavo 28 
balsus, Visockis 22 ir Melin- 
kevičia 16. Sasna stovi pirmoj 
vietoj, paskui seka kiti.

Ant vietos reikia pastebėti, 
kad šitas išrinkimas delegatų 
neuždaro durų toms org., ku
rios buvo konferencijoj, rinkti 
savus delegatus, jeigu jos nf)T 
retų tai daryti.

Išrinkta komitetas'Sukėlimui 
finansų, pasiuntimui suvažiavi- 
man delegatų—iš kiekvienos 
org. po vieną narį: Vareškevi- 
čia, L. Kairytė, N. Pakali, Lau
kaitis, Kuraitis, Grubis, K. Bal
čiūnas, Saspa‘, Semėnienė, Ste
ponaitis, Stankevičius, Juška, 
Fulton, Walmus ir Danielis. 
Draugijų vardų nededu, nes 
kas siuntė delegatus, tas gerai 
žino savus žmones.

šio komiteto yra tikslas: 
kuodaugiausia parduoti tikie- 
tuku kurie jau padaryti, kad 
sukėlus finansų. Prie to, kad 
būtų sėkmingas išleidimų de
legatų vakaras, rengiamas 

’ d. birželio, 
Į “Laisvės” svetainėje.

Konferencija, k a 1 b ė dama 
apie nedateklių finansų, jeigu 
jis įvyktų, nedarė draugijoms 
jokio verstino tarimo, kad, va, 
tu turėsi pridėti nedatekliaus 
tiek, o tu šitiek. Jos nuomonė, 
jeigu bus reikalas, prašyti or
ganizacijų paramos pagal sa
vo išgalę. Tai tokia buvo de
legatų bendra nuomonė ir tuo- 
mi baigėsi. ( ‘

Konferencija buvo draugiš
ka ir baigėsi į porą valandų.

Opozicija šioj! konferencijoj 
nedalyvavo. ■ f ! ■

J’. Nalivaika,
Konf. Sekretorius.

Pirmini nku išrinkta—K. 
Jankaitis, aklamacijos būdu; 
sekretorium—J. N a 1 i v a ika. 
Mandatų peržiūrėjimo 
sija: Draugelis, Weiss 
kevičiutė.

pietos konferencijos
mo sekretorė, S. Sasna, rapor
tavo, kad išsiųsta pakvietimo 
laiškų dalyvauti šioje konfe
rencijoje—35 organizacijoms. 
Savo raporte kreipėsi prie 
konferencijos, idant ji išrink
tų dešimts delegatų nuo kon- 
ferencijos pasiuntimui jų 
Clevelandan 30 d. birželio ir 
1-mą liepos, kur įvyks Am. 
Liet. Darbininkų Visuotinas 
Suvažiavimas kovai prieš karą 
ir fašizmą; kad sutvertų ko
mitetą sukėlimui finansų, pa
dengimui delegatams kelionės 
lėšų. Delegatui apskaitoma ke
lionė į abi pusi apie $12.00.-i. . . , ... v_ 1 regelių vanarai. Mandatų komisija pranese, j ketvirtadienL 27 
jog dalyvauja 44 delegatai1 
nuo 17 organizacijų, atstovau
jant 2,511 narių.

J. Siurba, generalis suvažia
vimo šaukimo sekretorius, pra
nešė, kad prieš karą ir fašiz
mą suvažiavime dalyvaus virš 
80 kolonijų iš Amerikos J. V. i 
.V. ir bus atstovai iš Kanados; 
didesnių miestų.

Perskaityta Visuotino Suva
žiavimo dienotvarkis ir visi ke
turi punktai, kurie jau buvo 
ne sykį spaudoje, vienbalsiai 
priimta.

Rinkimas delegatų. Išrinkta: 
N. Pakali, L. Kairytė, Semė-

ATLETU DIENA 
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 Sukatoj
8 d. Birželio (June), 1935

Bus duodamos dovanos už atletiš
kus pasižymėjimus. Speciales dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 
traukime'. Sidabrinis indas kliubui, 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik
nike.

Įžanga 40 centų asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos.
Šokiai prasidės 6:30 vai. vak.

Pasekmingas Jaunimo 
Parengimas į

1 Pereitą • sekmadienį įvyko 
LDS Nacionalio Jaunimo Ko
miteto balius, kuriame dalyva
vo labai daug žmonių, ir ypa
tingai daug' jaunimo. Paren
gimas buvo gražus. Programoj 
sek'nhingai sudainavo1 po kele
tą dainų drg. A. Višniauskas 
ir Aldona Klimaitė.' Depsiutė 
ir šalinaitė akompanavo prie 
piano. ’ ’ ’ ‘ i •

’Šioj programoj taipgi dai
navo ir sekstetas, kurį sudaro 
LDS jaunimas, iš 'Newarko, 
N.'J. Jis kelias gražias darbi
ninkiškas dainas sudainavo, o 
vėliaus perstatė publikai visai 
naują LDS Jaunimo Dainą. 
Šiaį/pąuj'aį dainai muziką pa
rašė d. šalinaitė, kuri ir vado
vavo Newarko Sekstetui.

Taipgi New Jersey Basket
ball championai nuo LDS gavo 
gražų Trophy, kurį įteikė Au
tomatic W. C. kliubui draugas 
A. Vertelis, pirmininkas New 
Jersey LDS Basketball Lygos.

Buvo išleista dovanų $50.00, 
kurias laimėjo sekančios ypa- 
tos:

Pirmą, $20.00—P. Packevi- 
čiutė, Sesser, Ill.

Antrą, $10.00—Anne Wag- 
nis, Rumford, Maine.

Trečią, $5.00—V. Taraška, 
Lawrence; Mass.

Ketvirtą, $3.00—drg. Brie
dienė, Brooklyn, N. Y. (Drg. 
Briedienė gavus, dovaną paau
kojo ją LDS Jaunimo Komite
tui del ^organizacinio darbo).

Penktą, -$3.QQ—--A. t,Bendęr, 
Hillside, New Jersey.

šeštą, < $2-00—F. 
Lowell, Mass. .

Septintą, $2.00—E. 
Woodbury, Conn.

Aštuntą, $2.00—I 
Brooklyn, N. Y. ' :

Devintą, $2.00—Pete Ski- 
kum, Finnleyville, Pa.

Dešimtą, $1.00—<P. Dump- 
lisky, Brooklyn, N. Y.

Labai buvo nemalonu, kad 
nedalyvavo programe Elena 
Sadauskaitė, kaip buvo garsi
nama, bet veikiausiai vėliaus 
Jaunimo Komitetas ką apie 
tai pasakys. Taipgi ant nelai
mės nepribuvo ir vienas akto
rius iš Elizabetho ir nebuvo

Metinis Piknikas
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 3-čio Apskričio draugai 
ir draugės, kuopų veikėjai! 
Mobilizuokite savo kolonijose 
kiek galėdami daugiausiai sve
čių. į mūsų LDS 3-čio Apskri
čio metinį pikniką, kuris įvyks 
26 gegužės, *P. Vaičionio Me
adow Grove, Cranford, N. J.

Tai gražiausia vįeta gamtos 
žvilgsniu, tad ląbąi tinkamą 
praleidimui laiko/linksmai ir 
maloniai. Čia galėsim pasima
tyti ir susipažinti su tais drau
gais ir draugėmis, kurių dar 
nepažįstame. Ta proga bus 26 
gegužės' LDS Apskričio pikni
ke. Ten bus visi, jaunit jr su
augę. Bus dainų, visokių žai-

LDS 1 KUOPOS VALDY
BOS SUSIRINKIMAS 

GEGUŽĖS 23
Visuotinas LDS 1 kuopos 

valdybos susirinkimas įvyks 
pas d. J. Grubį, finansų raš
tininką, 64 Ten Eyck St. Pa
geidaujama, kad organizato
riai ir r korespondentas daly; 
vąutų Taipgi,* neš jiraį svarbių 
^reikalų. Prasidės 7 vai. vaka
ro.

LDS 1 Kp. Pirm. J. Gaitis.

ALDLD 185 KP. NARIAM
ši tręČiądiepį, gegtizės (MįąyJ 

22 d., įvykš mėnesinis susirin
kimas ALDLD 185-tos kuopos, 
Kiburio svetainėje, 950 Jamaica 
Avej, Brooklyn,' -N.Y;; ;PHdžia 
8-tą vai. vakaro. .......

. > Sekr? M. Miseviči'etie.

Grecka,

Ęrmala

Sužiniai Meluojama
Dažnai buvo rašoma laikraš

čiuose, žinoma, priešsovieti- 
niuose, ir dabar dar klerika- 
liškas “Darbininkas” nenusto
jo rašęs, kad, ve, tas ir tas 
grįžo iš Sovietų Sąjungos ir 
pasakojo neva matę baisiau
sių vaizdų, kaip žmonės varg
sta ir miršta badu. s Ir sako, 
amerikonas tik tol būnąs ko
munistu, kol nepatiriąs savo 
kailiu tenaitinio rojaus.

Gal kai kas tokiem melam
ir tiki. Bet aš persitikrinau, galima perstatyti gražų veika- 
kad “Darbininkų” tie ° grįžę” lą. Vienok, nors buvo ir trū- 
iŠ Sovietų typai arba išgalvoti kūmų, bet parengimas labai 
arba jų vardu meluojama. gražiai išėjo. Tas parodo, kad

Čartis,

Konf. Šaukimo Komiteto Raportas Konferencijai
Gerbiamieji Delegatai ir De- svetainę delegatų išleistuvėms 

legates:
Nors trumpai reikia' praneš

ti, kas tas konferencijos šau
kimo komitetas, ką jis atliko, 
ką būtinai turėtų atlikti ir, be 
abejo, atliks tas komitetas, ku
rį išrinks ši konferencija. Ma
no raportas palies tik vietos 
reikalus, kadangi apie patį su
važiavimą pranešimą padarys 
Visuotino Suvažiavimo šauki
mo Komiteto Sekretorius d. J. 
Siurba. • . .<. •

i Paskelbus Visuotino Suva
žiavimo šaukimą, vietos orga
nizacijos, labiausia įmatančios 
reikalą tokio suvažiavimo^ iš
rinko komisijas, kurios ir su
darė* bendrą komitetą sušau
kimui vietos organizacijų kon- 
ferencijosrtr vedimui prisiren
gimo - darbo; Tokioipis organi
zacijomis buvo Amalgameitų 
Unijos Liętuvių Lokalas 54-tas; 
Dr. Martino Liuterio Draugija, 
Lietuvių, Darbininkų Susivie
nijimo,' taipgi Amerikos Liet. 
D&rb. \ Literatūros Draugijos 
kuopos. Komitetan įėjo Nali
vaika, Nazveckajs,- ' Fultonas,. 
Gilmanas, Lazauskas, Pranai
tienė, Šerienė, Sungaila, Dep- 
sienė ir Sasnaūskienė.
Ką Iki Šiol Komitetas Atliko?

Paskyrėm 19 d. gegužės 
konferencijai.

Pasiuntėm laiškais pakvieti
mus konferencijon 35 organi
zacijoms, kurias sužinojom, o 
kitų žiniai, atkartotinai rašėm 
dienraštyje “Laisvėj,” kuriai 
priklauąo komiteto padėka už 
suteikimą žyipios vietos mūs 

^pranešimams.
U ž r e g i stravom “Laisvės”

27 birželio. ■;
Sukėlimui delegatų kelionės 

(Tąsą 5-tam pusi.)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5-kių kambarių- ra

kandai, visai geri rakandai. Parduo
siu visus kartu arba po kavalką. Va
žiuoju į Lietuvą, tai greit turiu par
duoti. Kaina ganai žema. Yra pia
nas ir siuvama mašina. Kreipkitės 
šiuo antrašu: 56 Stagg St., Apart
ment 20, Brooklyn, N. Y.

(118-120)

PARDAVIMAI
- ■ ■■ " į •

PARSIDUODA saliūnąs tirštai apgy
vento] lietuvių apielinkėj, kur gali

ma padaryt geras pragyvenimas. Del 
daugiau informacijų kreipkitės šiuo 
antrašu: 794 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y. • i ’ • ■ " ■

, j <119-124)

PARSIDUODA alinė ir restauracija 
labai geroj vietoj, prie prieplau

kų, arti dirbtuvės ir pirštai apgy
ventoje viėtoje. Parduodu' su namil 
dviejų i šeimynų^ trim karam gara- 
džius if’ patalpa bizniui, Biznis eina 
gerai, yra pinigų. Su pabaiga biržė-> 
lio baigiasi >Iaisniaį ant ; alaus,- tai 
naujapi savininkui gera proga ant 
savęs ‘ išsiimti laisniai. Parduodu del 
svarbios priežasties/ kurią sužinosite 
ant .vįetos. 564 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y. ’

> (119-124)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA penki kambariai 
su visais moderniškais įtaisymais, 

šildomi garu. $25.00 į mėnesį. Kreip- 
I kitės prie namo prižiūrėtojo, 436 
South 5th Street, arti Hewes Street, 
Brooklyn, N. Y.

(117-122)

PASIRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA dvi krautuvės su 

Bar ir Grill, trijų metų randavimu. 
šildomas garu. $65 į mėnesį. Dabar
tinės jeigos $400 per menesį, čia yra 
puiki proga padaryti tinkamą gyve
nimą. Del. daugiau informacijų kreip
kitės prie: Joseph Riela, 2837-39 Ful
ton Street, Brooklyn, N. Y>, arba te- 
lefonuokite: Applegate 6-9672.

• (114-119)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsi! 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

MUbim<>mL<>mMiiMiiMiiRiinoiinoiiiioinioiinoinioTrrMTTr iiiiaHiaiiioinaiitaiHsmomoinoi

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginima8 tik. trumpam laikui, tuojau
, { , . . < naudokitės proga; -

HYMAN BERGER,
’ SAVININKAS: r409 Lorimer St., • ; • Brooklyn, N. Y.

Pusi Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996
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Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite* pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Ofiso valandos nuo l.iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

w

>

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

į A. BALČIŪNAS
; 3?J Chauncey .Street, \ , Brooklyn, N. Y.

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

’ ' T«L: Foxcroft l-6f01

<|>

-r*4*

Tel. Stagg 2-07M NOTARY
Night TtL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDA USK A S) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu- 

, mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

* gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.
r-

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

g M PASIDABINKITE i- 
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują svietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo’ 

plaukus ar veidą.
• *100 Union Ave., Brooklyn'

Tarp Ten (Eyck ir Maujer Sts.

8i Telefonas: Evergreen 7-7770 ?
I PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS | 

5: Sena) dirbąs graborystės pro- > 
5 fesijoje ir Brooklyno apielin- ? 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
« atidarė savo ofisą ir patarnauja 5 
S balsamavimu ir p^Oaidojimu •£ 
S ■ , . mirusių. :į
| Veltui Chapel Šermenim
» Parsamdo automobilius Serme- g 
j. nims, vestuvėms, krikštynoms £ 
« ir kitokioms parems g
3 šaukit* dienu *r naktj ;į

j 423 Metropolitan Avė. į 
5 Brooklyn, N. Y. s

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, *“ 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės TJ3

gos, Hemorrhoidal, 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 kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi- < 
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spmduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME UETUVMKAI




