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KRISLAI
40 Metų Radio, 
žmogus—Amfibija. 
Streikai Indijoje. 
Sensacija Londone. 
Karo Prisirengimai.

Rašo D. M. š.

Sovietų Sąjungoje minėjo 40 
*metų nuo radio išradimo. Pir
mas pasaulyje radio išrado ru
sų mokslininkas Aleksandr Ste- 
panovič Popov. 1895 metais jis 
Peterburge demonstravo radio 
prietaisus — priimtuvus. Jo 
prietaisai buvo naudojami per
sergėjimui del prisiartinančios 
griausmo audros.

Buka buvo caro valdžia. Ji 
užtektinai neįvertino radio iš-' 
radimą ir A. S. Popovą apdova
nojo tik 300 rublių. Vėliau Po
povas mirė ir jo išradimas il
gai buvo mažai žinomas. Prieš 
proletarinę revoliuciją Rusijoje 
radio veik nebuvo. Tik po bol
ševikų revoliucijos, 22 metai po 
Popovo išradimo, radio išsiplėtė 
Sovietų sistemoje. Dabar So
vietų šalyje iš radio stočių 62 
skirtingomis kalbomis yra per
duodamos programos.

Franci joje išrasta prietaisas, 
kad žmogus gali ilgai išbūti po 
vandeniu pasinėręs. Tas prie
taisas—metalinė apvali įtalpa 
ant galvos su stiklu prieš vei- 
dą. žmogus priešakyje savęs 
turi nedidelę įtalpą su suspaus
tu oru, kuri yra sujungta gu
mos dūda su galvos gaubtuvo 
vidum. Suspaustas oras sutei
kia progos kvėpuoti. Taip žmo
gus eina po vandeniu visas nuo- 

? gas.

> 1934 metais Indijoje buvo ne
mažai darbininkų streikų už ge
resnes sąlygas. Viso pereitais 
metais streikai sudarė 4,275,- 
559 bendrai streiko dienas. Tai 
yra to.kis didelis kiekis, kad jei- 

w gu būtų streikas apėmęs 11,714 
darbininkų, tai jie būtų streika
vę visą metą, žinoma, streika
vo šimtąi tūkstančių darbininkų 
ir gan drąsiai kovojo.

Iš Anglijos praneša, kad ka- 
1 da karalius Jurgis per savo ju- 

bilėjų važiavo į bažnyčią iš- 
naujo “ženytis,” tai skersai gat
vę buvo iškabinta didelė vėliava 
su obalsiu: “Lai gyvuoja ilgus 
metus karalius!” Bet kada Jur- 

_ gis prisiartino prie tos iškabos, 
tai staigiai ji buvo nutraukta 
ir atsidengė didelė raudona vė
liava su kūju ir pjautuvu ir už
rašais: “Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Kakalius yra išrai
ška viešpataujančio bado, be
darbės ir karo!” žinoma, tai 
buvo komunistų darbas. Ko
munistai ir kiti revoliuciniai 
darbininkai tūkstančiais demon
stravo tą dieną prieš karaliaus 
viešpatavimą ir dabartinę tvar
ką.

t

Pragoję, čechoslovakijoje, po 
žeme ir upės vandeniu įrengta 
didelės ligoninės, kur karo metu 
bus sutalpinta sužeisti kareiviai 
ir karininkai apsaugojimui nuo 
orlaivių atakų.

Visi imperialistai ir kapitali
stinės šalys rengiasi prie nau
jo didelio karo. Darbininkų pa
reiga prieš jį kovoti.

Lietuviai darbininkai Ameri
koje geriausiai pasitarnaus ko
voje prieš karą ir fašizmą, pa
siųsdami savo delegatus į Vi
suotiną Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimą, kuris 
įvyks Clevelande 30 d. birže
lio ir 1 d. liepos. Iš Brooklyno, 
N.Y., jau išrinkta 10 delegatų 
ir bus renkama dar daugiau. Iš 
Brooklyno ir apielinkės busu va
žiuos 35 delegatai ir delegatės.

ROMA. — Laimindamas 
atstovus nuo Tarptautinio 
Ligoninių Kongreso, popie
žius pasmerkė romijimus 
Vokietijoj.
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Atvaizdas vienos stoties ką tik atsidariusio'’ požeminio geležinkelio (subvės) Mask
voje. Visi kapitalistinių laikraščių reporteriai pripažįsta, kad tai yra gražiausias 
pasaulyje požeminis geležinkelis. Jis suplanuotas Sovietinių inžinierių ir pastatytas 
ir įrengtas jėgomis savų mechanikų ir darbininkų. Didelę darbo didžiumą atliko 
savanoriai darbininkai linos laikiais.

ANGLIJA ŠAUKIASI 
DAR 22,500 LAKŪNU 

KARO ORLAIVIAMS
LONDON. — Anglijos 

ministerial turėjo pasikalbė
jimą, iš kurio paleido spau
dai gandą, būk jie norėtų 
susitarti su Vokietija ir 
Franci ja, kad visų tų trijų 
šalių oro laivynai būtų su
lyginti. Ištikrųjų gi Angli
jos valdžia nelaukia jokių 
susitarimų, bet skubiai sta
tydina sau iki 1,500 naujo
viškų karo lakstytuvų ir 
šaukia oro tarnybon dar 
22,500 vyrų. Jau atidaryta 
10 stočių rekrutuot lakūnus 
ir orlaivininkystės studen
tus.

Vadovas Sutrempė Šilko 
Darbininkę Reikalavimą

WASHINGTON. — šilko 
Darbininkų Unijos (Federa
cijos) 32 lokalai nubalsavo 
eiti į visuotiną streiką, kad 
priverst fabrikantus įvesti 
30 valandų darbo savaitę; 
ir eiliniai darbininkai reika
lauja $25 algos už tokią sa
vaitę. Bet Washingtonan 
atvykęs unijos centro sek
retorius Fr. Schweitzer, lai
ke derybų su Šilko Kodekso 
bosais, jau padarė nusileidi
mą fabrikantams. Jis suti
ko, kad ir 34 valandų darbo 
savaitės įvedimas “būtų žy
mus pagerinimas” darbinin
kams.

Matydami tokį nuolaidu
mą iš unijos viršininko pu
sės, dar labiau pasidrąsino 
šilko pramonės atstovai; ir 
jie jau reikalauja, kad Roo- 
seveltas įvestų vieną kodek
są visai audimų pramonei. 
O jeigu taip būtų padaryta, 
tai šilko darbininkams galė
tų būt mokama tokia mini
mum alga, kaip bovelnos 
verpėjams - audėjams, tai 
yra po $12 į savaitę.

LIETUVOS ŽINIOS
Pabaltijo-Anglų Draugija
KAUNAS. — Lietuva ir ki

tos Pabaltijo valstybės stengiasi 
su tūlomis Anglijos grupėmis 
sukurti Anglų-Pabaltijo draugi
ją. Ji organizuojama reikalams 
prekybos (o gal ir politikos?).

Pramones ir Prekybos Ban
kas Nušmugeliavęs 

2,000,000 Litų
KAUNAS. — Atidėta teismas 

prieš vadus Prekybos ir Pramo
nės Banko. Už neatsiskaitymus 
bei išeikvojimus teisman pa
traukti M. Yčas, šode, Prūsas, 
Grigonis, žakavičius, Alekna ir 
Kelertas. J ieškovai (skundikai) 
nori atgriebti virš 2,000,000 li
tų savo pinigų, kurie užstrigo 
tame banke.

pa-

Orlaivyno Manevrai 
Karaliaučiuje 

KARALIAUČIUJE buvo 
daryta dideli Hitlerio orlaivių
manevrai su gyventojų mokini
mu, kaip apsisaugoti nuo prie
šo lėktuvų bombų ir nuodingų 
dujų. Tie manevrai kiek pa
gąsdino ir Lietuvos valdžią.

Del Lietuvos Piliečių Gyve
nimo Latvijoj ir Estijoj 
KAUNAS—Per Latvijos, Es

tijos ir Lietuvos užsienių rei
kalų ministerių konferencija, 
Lietuvos ministeris pranešė, 
kad Lietuva padarė sutartį ne 
tik su Latvija, bet jau ir su 
Estija delei vienos šalies pi
liečių gyvenimo kitoje. Pagal 
sutartį yra panaikinama mokes
čiai už leidimą vienos šalies pi
liečiam gyvenant kitose.

žole ir Javai
KAUNAS—Lietuvoje 

žolė .silpnai želia, bet žieminių 
pasėlių javai neblogai atrodo, 
kaip rašo fašistų laikraštis 
“Lietuvos Aidas”.

šiemet

Savininkas Padegęs Lemo- 
nado Dirbtuvę

KĖDAINIAI. — Vyriausybės 
patvarkymu, Milnerio lemonado 
dirbtuvės sukrypęs namas turė
jo būt nugriautas; bet už kelių 
dienų pirm nugriovimo jis “už
sidegė.” Tik diena prieš gaiš-

savininkas su šeima iš jo 
išsikraustęs. Manoma, 

namas tyčia padegtas, 
gauti 5,000 litų gaisri

ra jo 
buvo 
kad 
idant
nes apdraudos. Savininkas are
štuotas ir tardomas.

Daugelis Išvažiuoja į 
Latviją Uždarbiauti

ALYTUS. — šiomis dienomis 
iš čia»išvyko 800 darbininkų į 
Latviją prie laukų darbų.

20,000 Belgę Mainierię 
Streikas del Algę

BRUSSELS. — Streikuo- 
ja 20,000 Belgijos mainierių 
Charleroi kasyklose, reika
laudami pridėt algų. Dau- 
gelis streikierių nusileidžia dar kitus fabrikantus taip 
į kasyklas, bet nedirba. Taip daryti su darbininkais, ku-
yra saugojama darbus nuo 
streiklaužių.

Vis Tik Žada Atnaujini 
Pašalpas Illinojuje

CHICAGO, Ill. — Vyriau- 
sias šalies pašalpų adminis
tratorius H. L. Hopkins ža
da duoti $5,000,000 bedar
biams šelpti. Illinois vy
riausybė ketina greit vėl 
atidaryti šelpimo stotis, ku
rios buvo uždarytos nuo ge
gužės 1 d., taip kad apie 
1,500,000 žmonių buvo likę 
be duonos. Bet ir dabar 
III. valdovai nesiskubina pa
šalpas atnaujinti.

Hitleris Atšaukia Armijos 
Tarnybą Sveturgimiams

BERLYNAS. — Nors Vo- 
kietijos verstino kareiviavi
mo įstatyme pasakyta, kad 
ir užsieniuose erinę vokie
čiai privalo atlikti karišką 
tarnybą Vokietijoje arba iš
gauti paliuosavima nuo jos, 
tačiaus dabar Hitlerio val
dininkai “apsimąstė” ir aiš
kina, kad Amerikos pilie
čiams vokiečiams nebus pri
valoma kariška tarnyba Vo
kietijoje.

UŽ KLAUSYMĄ S.S.R.S. 
RADIO VOKIETIJOJ

IŠMETA IŠ DARBO
MARI ENWERDERYJ, 

Rytinėj Prūsijoj, vienas fa
brikantas paleido iš darbo 
darbininką tik dėlto, kad 
jis, užbaigęs darbą, klausy
davosi namie radio progra
mų iš Maskvos. Kaip tik 
samdytojas apie tai per šni
pus sužinojo, tuojau be jo
kio perspėjimo pavarė dar
bininką.

Darbininkas kreipėsi į tei
smą, reikalaudamas, kad 
samdytojas piniginiai atly
gintų už paleidimą iš darbo. 
O teismas ne tik užgyrė bo
so pasielgimą, bet pakurstė 

rie klausys radio sovietinių 
programų. Teisėjas užrei
škė, kad tokie darbininkai 
esą “perdaug sunki našta 
samdytojui ir kitiems darbi
ninkams, ir jų negalima pa
kęsti darbavietėse.”

Naziai Išromijo 56,244 
“Netinkamus” Žmones

BERLYNAS. — Vokieti
jos sveikatos teismams iki 
šiol buvo duota “patarimai” 
nuteist išromyt 64,499 žmo
nes, tame skaičiuje 41,622 
moteris. Iki šiol išromyta 
56,244. Dar nazių teismai 
neišsprendė “patarimų” de
lei išromijimo 20,026 asme
nų, kuriuos hitlerininkai 
skaito “teršiančiais” vokie
čių veislę. Romijimai yra 
skiriami neva kriminalis
tams'ir silpnapročiams; bet 
naziai taip sužaloja daugelį 
revoliucinių darbininkų.

Santa Fe, N. M. — Nusi
šovė rašytojo Raoul White- 
fieldo pati, kurios pirmas 
vyras buvo stambus milio- 
nierius W. H. Vanderbilt. 
Antrasis vyras nuo jos pa
bėgo.

Green Remia Streikų
Laužymo Bilių; Stoja
Už NRA Pratęsimų

Rooseveltas/ Užsispyręs Reikalauja Pratęst NRA dar Dviem 
Metam ir Išleist Įstatą Verstinam Streiku ‘Taikymui”
WASHINGTON. — Pre

zidentas Rooseveltas įsakė 
savo politikieriams senate ir 
kongreso atstovų rūme, kad 
pasistengtų būtinai pratęs
ti NRA dar -dviem metam 
nuo š.m. birželio mėn. 16 d. 
Senatas pirmiau buvo nu
balsavęs prailginti NRA! 
veikimą tik 10 mėnesių.

Amerikos Darbo Federa
cijos galva Wm. Green, kal
bėdamas kongresinėj lėšų 
komisijoje, grūmojo šaukti 
net visuotiną streiką šalyje, 
jeigu kongresas neišpildys. 
Roosevelto reikalavimo. Tas j kus su išnaudotojais ir taip 
monelninkas nuduoda, būk j laužyti streikus. To nežiū- 
NRA tarnauja darbinin- į rint, betgi Amerikos Darbo 
kam. Bet visiem žinoma, i Federacijos prezidentas 
jog NRA tik padidino stam- Wm. Green visomis keturio- 
bių kapitalistų pelnus, už- mis remia ir šį streiklaužiŠ- 
gyrė ir sudrūtino kompani- ką Wagnerio-Roosevelto su- 
škas unijėles ir, apskritai manymą.

Drg. Litvinov ir Kiti Padarė Spaudimo, kad 
Italija Sutiko Derėtis su Abyssiniją

GENEVA. — Sovietų už
sienių reikalų , komisaras, 
Tautų Lygos Tarybos da
bartinis prezidentas M. Lit
vinovas padarė spaudimo, 
kad Italija vengtų karo ir 
eitų į derybas su Abyssini- 
ja (Ethiopija). Anglijos at
stovas Eden ir Francijos — 
Lavai taip pat pakartotinai 
ragino Italiją ramiai išsprę
sti kivirčą su Abyssiniją. 
Visi trys taip paveikė, kad 
Italija, pagalinus, sutiko pa
skirti du savo atstovus, ku
rie derėtųsi su dviem Abys- 
sinijos paskirtais atstovais. 
Abyssiniją pasiskyrė fran- 
cūzą profesorių Albertą de 
la Pradelle ir amerikoną 
profesorių P. Ben. Porterį.

Bet Italijos diktatorius 
per savo įgaliotinį, Jtaip 
pranešama, pirma nuošaliai 
išreikalavo, kad Anglija ir 
Franci ja nesipriešintų siun
timui daugiau Italų kariuo
menės į “itališką” Somali- 
landą ir Eritrea, Afrikoj. 
“Itališkas” Somaliland ru- 
bežiuojasi su Abyssiniją, ry
tinėje Afrikoje.

Jeigu du atstovai iš Itali
jos pusės ir tiek pat iš Aby- 
ssinijos pusės nesusitars iki 
liepos 25 d., tai galės pasi
rinkti penktąjį bendrą at
stovą kaipo sprendėją. O 
jei ir tuomet iki rugpjūčio 
26 d. nesusitars, tada susi
rinks Tautų Lygos Taryba 
persvarstyt ginčą tarp Itali
jos ir Abyssinijos.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaul|!

imant, pablogino darbinin
kams būklę.

Rooseveltas taipgi reika
lauja, kad kongresas greitu 
laiku išleistų įstatymą pagal 
senatoriaus Wagnerio “dar
bo ginčų” įnešimą. O tas 
įnešimas reikalauja, kad 

i valdžia tiesioginiai kištųsi į 
streikus ir “taikytų” darbi
ninkus su samdytojais. Jis 
pripažįsta lygią teisę kom- 
paniškoms unijėlėms su tik
romis darbininkų unijomis. 
Ir jeigu toks įstatymas liks 
išleistas, tai valdžia galės 

Į verstinai “taikyti” darbinin-

Italija Nesitrauks Atgal?
ROMA. — Laike kariškos 

demonstracijos, 20 metų su
kakus nuo Italijos įstojimo 
i pasaulinį karą, diktatorius 
Mussolini užreiškė, kad Ita
lija “niekad nedaro žings
nio atgal;” taigi nedarys to 
nei dabar. Vadinasi, Itali
jos imperialistai yra pasiry
žę į skerdynę prieš Abyssi- 
niją, jeigu ji nepatenkins 
visų Italijos reikalavimų.

Italija pasidarė sau prie
kabę iš to, kad pernai gruo
džio 5 d. Italų kareiviai įsi- 
briovė į Abyssiniją, o abys- 
siniečiai juos laukan išmušė. 
Po to įvyko keli kiti pasieni- 
niai susikirtimai, kuriuos iš
provokavo Mussolinio kari
ninkai. Mussolini, supran
tama, kaltina tik abyssinie- 
čius, būk jie “pirmi užpuo
lę italus.”

Cleveland© Darbininkę 
Streikai Sparčiai Aug?

CLEVELAND, Ohio. — 
Sustreikavo Baker Body au- r 
tomobilių darbininkai iš pri
tarimo del streikuojančių 
2,500 White Motors darbi
ninkų. Streikuoja 1,500 
National Carbon elektrinių 
batarėjų darbininkų. Šie 
streikieriai ne tik pikietuo- 
ja savo dirbyklas, bet pade
da masiniai pikietuoti ir In
dustrial Rayon fabriko 
streikieriams. Be to, strei
kuoja 800 Multigrapho ir 
Addressographo darbinin
kų. i
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Lietuvišką Knygą Leidimas Sovie
tą Baltarusijoj

“Raudonajame Artojuje”, No. 25, 
1935 metais, randame drg. V. Skardžiaus 
straipsnį šįuom antgalviu. Labai svarbų 
darbą atliko Sovietų Valstybės leidykla 
išleisdama daug lietuvių kalboje knygų. 
Drg. V. Skardžius rašo:

“Minint Sovietų spaudos atsiekimus, pa
tieksime čia keletą statistikos davinių apie 
išėjusias iš spaudos Sovietų Baltarusijoj 
lietuviškas knygas. Kad tinkamiausiai ap
rūpint reikalavimus lietuvių darbininkų ir 
kolchozninkų, neturėjusių žiauriais cariz
mo laikais spaudos savo gimtąja kalba, Bal
tarusijos komunistų partija ir sovietų val
džia nutarė leisti čia lietuviškas knygas. Tą 
darbą kaip žinom, atlieka dabar Valstybinės 
leidyklos nacionalis sektorius, kuriame 
įsteigtas lietuvių skyrius. Knygų lietuvių 
kalba spausdinimas pradėtas 1928 metais. 
Apart Valstybinės leidyklos lietuviškas kny
gas nuo 1934 metų leidžia ir Partinė leidyk
la, kuri spausdina marksistinę klasinę ir 
šiaip partinę masinę literatūrą.”
Knygos buvo išleista šiomis temomis: 

27 leidiniai masinės literatūros, 8 leidi
niai priešreliginės literatūros, 5—žemės 
klausimu, 26 mokykloms vadovėlių ir 
rankvedžių, 12 iš dailiosios literatūros. 
Toliau drg. V. S. paduoda, kaip kiekvieną 
metą augo leidinių tiražas:

Bendras visų spausdinių tiražas siekia 
tokių skaitlinių:

1928 met. ■— 5,000 ekz.
1929 met. — 3,000 ekz.
1930 met. — 22,000 ekz.
1931 met. — 11,500 ekz.
1932 met. — 36,500 ekz.
1933 met. — 30,500 ekz.
1934 met. — 28,000 ekz.

Bendrai per tą laiką išleista 136,500 
egzempliorių lietuvių kalba knygų ir bro
šiūrų. Štai kur gražus kultūros darbas! 
Kada Lietuvoje smetoniniai fašistai per
sekioja darbininkų spaudą, tai nedidelis 
kiekjs lietuvių kolchozninkų ir darbinin
kų Sovietų Baltarusijoje naudojasi viso
mis 'laisvėmis, ir dar daugiau,—pati So
vietų valdžia leidžia lietuviams knygas, 
brošiūras ir kas penkios dienos “Raudo
nąjį Artoją.” Baltarusijoje bujoja lietu
vių darbininkų ir kolchozninkų kultūra.

Taip pat auga produkcija originalių 
spausdinių. “R. A.” sako:

’‘Lietuviškų knygų leidimą pradėjus dau
giausia buvo spausdinama įvairi literatūra 
versta iš kitų kalbų. Tuomet buvo maža li
teratūrinių jėgų, o be to jos buvo neorgani
zuotos. Tačiau, laikui bėgant, kylant švie
timui ir kultūrai, pamažu užaugo ir literatū
riniai darbininkai, kurie rašo knygas lietu
vių kalba. Originalės lietuvių literatūros lei- 
dirnaš ypač padidėjo pastaraisiais metais, 
ktįomet organizuotai ir sistemačiai įsitraukė 
į yeiklą lietuvių sovietiniai rašytojai ir kiti 
autoriai.1*
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Pasekmėje to, jeigu 1932 metais buvo 
tik 24 nuoš. originalių leidinių, tai 1934 
metais jau buvo 62 nuoš., o vertimų 38 
nuoš. Lietuvių kultūrinis gyvenimas tu
ri puikią progą ir dirvą plėtotis Sovietų 
Baltarusijoje.

Nelaimė ir Nelaimė
Sovietų Sąjungoje paprastas orlaivis, 

besivartydamas ore, atsimušė į milžiną 
“Maksim Gorkį” ir abu orlaiviai žuvo. 
“Maksim Gorki j” buvo kultūros tiks
lams orlaivis, su prietaisais rodyti ju- 
džius, kur jis apsistoja, skleisti laikraš
čius ir lapelius, kurie buvo tame orlaivy
je spausdinami. Tą orlaivį teisingai va
dindavo “Kultūros Palocius.” Žuvusius 
Sovietų valdžia garbingai palaidojo, jų ; 
šeimynas arba artimus aprūpino paaugš- 
tintomis pensijomis.

Progresas reikalauja aukų. “Maksim 
Gorkio” išbudavojimas, jo naudojimas 
kultūros tikslams buvo orlaivininkystės 
vystyme progresas.

Bet prie to negalima priskaityti da
bartinę nelaimę Jungtinių Valstijų kari
nio milžino “6-P-7” Ramiajame vandeny
ne, kur žuvo šeši jauni vyrai. Šis oro 
milžinas susikūlė netoli Midway salų, 
apie 4,000 mylių nuo Jungtinių Valstijų 
krašto. Orlaivis buvo dviejų motorų, 
ginkluotas penkiais kulkasvaidžiais, ga
lėjo vežti iki 2,000 svarų bombų ir atlik
ti 3,000 mylių kelionės be apsistojimo. 
Milžinas pagamintas karo tikslams. Kar
tu su orlaiviu žuvo leitenantai H. A. 
Brandenburger ir C. J. Skelly, orlaivi
ninkystės mechanikas P. C. Pitts, radio 
operatorius F. M. Derry ir ginklų valdy
tojai P. J. Proteu ir O. A. Sharpe.

Šie jauni vyrai žuvo laike Amerikos 
imperialistų prisirengimo prie naujo ka
ro, naujo žmonių žudymo. Ir tai jau ne 
pirmoji nelaimė laike šių milžiniškų karo 
laivyno ir orlaivyno manevrų Ramiajame

Hitlerio Klajonės
Vėliausioje prakalboje Hitleris užreiš- 

kė, kad kada jis pradėjo būdavoti savo 
partiją, tai Vokietijos komunistai jau bu
vo galingi. Gi kada Hitleris pagriebė 
Vokietijoje į savo rankas galią, tai jis 
jau turėjo 13,000,000 balsų, o Komunistų 
Partija tik 6,000,000 balsų. Iš to Hitleris 
daro išvadą, kad jis labai greitai išaugo, 
kad masės pas jį atėjo.

Kiekvienas, kas žino, kas yra fašistai 
ir koki elementai sudaro nugarkaulį hit- 
lerizmo, supranta, kad tai Hitlerio kla
jonė. Ką gi Hitleris atstovauja? Kapi
talizmą, žiauriausią reakciją kapitalizmo 
išgelbėjimui. Kas gi sudaro hitlerizmo 
nugarkaulį? Fašistų knyga, kurioje yra 
aprašoma 1935 metų 1,547 vadų biografi
jos, parodo, kad iš jų 1,022 yra dalyvavę 
pereitame kare ir tai buvę oficieriai, la
kūnai ir karo štabų viršininkai. Toliaus 
seka profesoriai, daktarai, inžinieriai ir 
kitoki buvę kaizerizmo viršininkai.

Tai argi šie ponai buvo komunizmo rė
mėjai? Žinoma, kad jie visada buvo ir 
yra komunistų priešai. Pirmiaus jie 
rėmė kaizerį, o dabar Hitlerį. Jeigu mes 
pažvelgsime, kiek komunistai turėjo pa
sekėjų po karo ir kiek Vokietijoje gy
ventojų sekė paskui kapitalistines parti
jas ir kapitalizmą palaikančias, tai mes 
matysim, kad komunistų įtaka kelis kar
tus paaugo, lyginant su pirmesnių laiku.

Taigi, Vokietijos darbininkų ir valstie
čių, stojančių prieš kapitalistinę sistemą, 
kiekis nesumažėjo, bet keleriopai paaugo. 
Vokietijos Komunistų Partijos įtaka po 
to, kaip fašistai įsigalėjo, dar daugiau 
paaugo, nes milionai darbininkų, kurie 
pirmiaus rėmė socialdemokratus, tikėjo 
į ramų kelią linkui socializmo, įsitikino, 
kad tai tik socialistų vadų svajonė, kad 
darbininkai tik per revoliuciją galės pa- 
siliuosuoti, sudaužyti hitlerizmą ir įsteig
ti sovietinę tvarką.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
KĘSTUČIUI MATULAIČIUI, 

Leningradas, SSSR. — Draugo 
sceniškąjį veikalą “Laimingoji 
Moteris” (vertimą) perdavėm 
ALPM Sąjungos Centro Biurui. 
“Laisvė” teatrališkų veikalų lei
dimu neužsiima.

A. B. STRIMAIČIUI, New 
York.—Tamstos pranešimo ne
spausdinsime, kadangi tai yra 
grynai komercinis dalykas ir, 

kaipo tokis, turi eiti per admi
nistraciją.

SUSIINTERESAVUSIAM.— 
Tuo reikalu kreipkitės pas tą 
asmenį, kuris jums skolingas, 
bet ne į laikraštį.

J. K., Worcester, Mass. — 
Amerikos Lietuvių Proletarų 
Meno Sąjungos sekretorium da
bar yra Pranas Pakalniškis, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y. 
Pas jį kreipkitės del sceniškų 
veikalų.

Gyrėsi Karaliaus Nužudymu

SHANGHAI. — Areštuo
tas jugoslavas jūrininkas 
Michail Abranovič, kuris 
gyrėsi, kad dalyvavęs su- 
moksle, per kurį pernai spa
lio 9 d. buvo nužudytas Ju
goslavijos karalius Aleksan
dras ir Franci jos užsienių 
reikalų ministeris L. Bar- 
thou.

Didysis Sovietų Orlaivis Maksim Gorky, kuris sutiko baisią katastrofą virš sa
vaite laiko atgal. Tokių orlaivių Sov. Sąjungos darbo žmonės pastatys bent kelis.

ĮVAIRUMAI
Kiek Yra žvaigždžių?

Giedrią naktį mes mato
me daug žvaigždžių. Astro
nomijos mokslas patyrė, 
kad yra daug didelių žvaig
ždžių, kurios didesnės už 
saulę. Aplinkui jas keliau
na kitos žvaigždės, kaip ap
linkui saulę žemė ir kiti 
saulės sistemos kūnai. Mok
slas žvaigždes dalina į 12-ką 
eilių arba dydžių. Paprasto
mis akimis galima matyti 
tik iki šeštos eilės žvaigž
des. Kitas galima įžiūrėti 
tik per tvirtus padidinan
čius stiklus. Iki šiolei as
tronomai priskaitė iki 30 
miliardų žvaigždžių. Pirmo
je eilėje yra skaitoma 48 di
lės žvaigždės.

Aplinkui Pasaulį
1933 metais Amerikos la

kūnas Post apskrido aplin
kui pasaulį į 7 paras, 18 va
landų ir 50 minučių. Jis iš
skrido iš New Yorko į ry
tus. Per 25 valandas ir 48 
minutes jau buvo Berlyne. 
Iš Berlyno į Maskvą, paskui 
į Novosibirską, Ruchlovo ir 
Chabarovską. Iš čia į Alas- 
ką, Kanadą ir iš vakarų 
parskrido atgal į New Yor- 
ką. Iš New Yorko orlaivis 
išskrido 15 d., o 22 d. liepos 
jau vėl buvo New Yorke. 
Tai buvo greičiausia aplink 
pasaulį kelionė. Orlaivinin- 
kas turėjo “robotą”, prietai
są, kuris jam padėjo orlai
vį valdyti. Apsistojimuose 
jis ilsėjosi Berlyne 2 valan
das ir 14 minučių, Maskvoje 
—2 vai. ir 50 minučių, No
vosibirske—2 vai. ir 28 mi
nutes, Chabarovske 2 vai. 
ir 18 minučių. Laike poilsio 
vietos stočių darbininkai 
pripylė jam orlaivį aliejaus, 
apžiūrėjo, paruošė tolimes
nei kelionei.

“Sparnuoti” žmones
Sovietų Sąjungoje plačiai 

išsivystęs s k 1 a n d žiotojų 
skrajojimas ir žiemos metu 
bėgimas ant čiūžių (lyžų). 
Čiūžių bėgikai pradėjo pri
sitaisyti nedidelius sparnus 
ir tūli iš jų pasileidę į dide
lius klonius pakildavo pa- 
gelba sparnų į orą ir per- 
skrisdavo iki 100 pėdų.

Vienas austras smarkuo
lis padarė virš 300 pėdų.

šiaurių šviesos
Gražiausį vaizdą sudaro 

šiaurių šviesos, kurios būna 
daugelio spalvų arkų, lan
kų, stulpų, žvakių ir kito
kiuose pavydaluose. šiaurių 

šviesos matomos žiemos me
tu Archangelske, No vaja 
Zemlia saloje, Murmanske 
ir kituose Sovietų Sąjungos 
šiauriniuose kraštuose. La
bai didelės ir aiškios šiaurių 
šviesos yra matomos ir Le
ningrade, Maskvoje bei 
Kurske.

Saulės šiaurių krašte žie
mos metu nesimato ir die
nos metu. Saulės spinduliai 
pagimdo elektrogonus, ku
riuos traukia magnetinė že
mės ašygalio dalis ir iššau
kia įvairiausių spalvų gra
žiausias šviesas. Mokslinin
kai surado, kad didesnės ir 
gražesnės šviesos būna ta
da, kada ant saulės matosi 
didesnės tamsios dėmės.

Ilgiausi Sviete Kalnai
Ilgiausi pasaulyje kalnai 

yra Ramiojo vandenyno pa
kraščiais. Jie tęsiasi per 
visą pietinę, Centralinę ir 
Šiaurinę Ameriką Ramiojo 
vandenyno pakraščiu, per 
didelę dalį Sibiro, Japoniją,
Borneo ir Naujos Gvinėjos 
salas.

Visu Pietų Amerikos Ra
miojo vandenyno kraštu tę
siasi dideli Andes vardu 
kalnai. Jie tęsiasi per Cent
ralinę Ameriką ir per Šiau
rinę. Meksikoje jie vadinasi 
Sierra Madre Occidenta, 
Kanadoje — Coast Range 
kalnais, Sovietų Sibire Sto- 
novi, Anadyr ir Kamčatsky- 
je kalnai. Japonijoje ir ant 
kitų salų kitaip. Šie kalnai 
tęsiasi ir skersai Ramųjį 
vandenyną nuo Azijos lin
kui Amerikos. Žinoma, ten 
jūrų bangos per juos plau- 
ja, bet tuom ruoštu didjūris 
negilus, tūkstančiai yra ma
žų salelių. Šių kalnų ilgis 
siekia virš 30,000 mylių, bet 
jie įvairiose šalyse kitaip 
vadinasi.

Jūrų “Vapsos”
Hitleris paskelbė, kad Vo

kietija jau turi 450 mažų 
karo torpedinių laivelių. 
Šios jūrų “vapsos” daro po 
70 mylių į valandą, turi po 
•keturias torpedas ir tik po 
5 žmones. Antra eilė kiek 
didesnių turi po 10 žmonių 
ir gali atlikti keliones be ap
sistojimo prieplaukose iki 
2,000 mylių. Vokietijos fa
šistai visu smarkumu ren
giasi prie baisaus karo.

š-kas.

Montello, Mass.
Vietinis Veikiantis Komite

tas, kuris susideda iš kelių pa
žangiųjų organizacijų, darbuo
jas del šaukiamo Visuotino 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 

Suvažiavimo kovai prieš karą 
ir fašizmą, kuris įvyks birželio 
30 ir liepos 1, 1935, Cleveland, 
Ohio. 19 dieną gegužės sušau
kė visų vietinių draugijų kon
ferenciją. Atsibuvo Lietuvių 
Tautiško Namo kambariuose, 
10 valandą ryte. Konferenciją 
atidarė A. Sauka. Mandatų 
peržiūrėti paskyrė J. Staškų. 
Dienotvarkis perskaitytas ir li
kos priimtas. Konferencijos 
pirmininku išrinktas A. Sauka, 
raštininku St. Baronas, kasie- 
rium W. Ambrose.

Mandatų peržiūrėtojas ra
portuoja, kad yra 11 delegatų 
nuo 5 organizacijų. Apkalbė
jus, nutarta siųsti 2 delegatus 
į minėtą suvažiavimą su ta 
minčia, jeigu bus galima, tai 
siųs ir daugiau. Išrinkta komi
sija iš šešių, kuri rūpinsis su
kelti finansų del delegatų ke
lionės.

Komisija ėmės tuoj už dar
bo. Nutarta siųsti tris komisi
jos narius per draugijas antru 
kartu daryti pakvietimą, kad 
pisidetų prie minėto suvažiavi
mo. Nutarta kitą konferenciją 
laikyti birželio 9, 10 valandą 
ryte, toj pačioj vietoj.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

■     i-— ■ i ■   i ■■■■ —

DR. J. X KA1KIAUČIUS
BZ1 Lake Street Newark, K. X

Telephone Humboldt J-7944

JAUNAS DŽIOVININKAS

Drauge gydytojau, aš skai
tau jūsų straipsnius kasdiena 
“Laisvėje,” ir būčiau labai 
dėkingas, jei ir man duotumėt 
kokį patarimą.

Aš esu vaikinas 19 metų, 6 
pėdų ir 1 colio ir 151 svarų. 
Aš pradėjau jaustis silpnas ir 
nuėjau pas gydytoją. Jis nuė
mė X-spinduliais mano krūti
nės atvaizdą ir pasakė, kad aš 
turiu plaučių tuberkuliozę. Lie
pė man gulėt lovoj, laikyt at
darus langus ir valgyt, ką tik 
noriu.

Aš išgulėjau lovoj jau 5 sa
vaites, ir man sugedo skilvis, 
ir aš jaučiuos da blogiau. Dak
taras sakė, kad ultra-vijol etinė 
lempa man galėtų pataisyt 
skilvį.

Prašom man patarti, ar man 
reikia gulėt lovoj ir ką aš tu
rėčiau valgyt, kad sutaisius 
Jūsų gydytojas netikusiai pa- 
skilvį ?

Atsakymas

Drauge, Jums apie maistą 
sakė. Jums sakė valgyt, ką tik 
norite. O gal Jūs kartais no
rite gardaus negyvo maisto, 
be mineralų, be vitaminų: vi
sokių civilizuotų gardėsių, py
ragaičių, džiovimų, blynų, ma
karonų... Iš to Jums naudos 
būti negalėtų. Jums gydytojas 
turėjo įsakyt, kad valgytumėt 
visokių natūralinių, nesugadin

“Laisvėj” jau buvo rašyta, 
kad sunkiai serga S. Brunda, 
“Laisvės” skaitytojas. Jo svei
kata neina geryn. Tuomi jo 
šeimyna labai susirūpinus. Li
gonis guli savo namuose. Jo 
iškadavoja visi jo pažįstami.

šeštadienio “Laisvėj” tilpu- 
sioj korespondencijoj apie dar
bus čeverykų dirbtuvėse klai
dingai parašiau, kad Douglas 
dirbtuvėje dirbs po 5 vai. į 
dieną. Tenai dabar dirbs po 
4 vai. į dieną ir 5 dienas sa
vaitėj. Taipgi, kurie darbinin
kai paskiau priimti, tapo at
leisti.

Šalna.

f

ŠYPSENOS

Dar Nedrįsta
Petrė: “Aš nei apipasakot 

negaliu, kaip giliai aš esu 
užgauta savo vyro elgesiu!”

Mortė: “žodžių tau trūk
sta tą viską išreikšti, ar 
kas?”

Petrė: “Na, ne! Tinkamų 
žodžių aš jau užtenkamai 
žinau, bet, va, vis lyg dar 
nedrįstu jų vartoti.”

Puikus Patarimas
Pirkėjas: “Tai iš tiesų 

jūs manote, kad šios paten
tuotos gyduolės man pagel
bės?”

Aptiekorius: “Taip, jeigu 
tik jūs pildysite mano pa
tarimą.”

Pirkėjas: “Ką jūs norite 
tuomi pasakyti?”

Aptiekorius: “Visada lai
kykite gyduolių bonką drū
čiai užkimštą.”

Parinko A. M. Bedievis.

tų daiktų. Tai Jūs, Drauge, ir 
žinokite, kad valgymas Jūsų li
goje yra visa nulemiantis 
veiksnys.

Valgykite daugiau kiaušinio 
trynių, varškės, sūrio, pieniš
kų, žuvų, šviežios mėsos, vi
sokių daržovių ir vaisių, vis 
daugiausia nevirtų, žalių. Ru
pesnės, čielo grūdo duonos ga
lite vartoti, taipgi ir saldžių 
daiktų, ypač rudojo cukraus, 
nesieruoto siropo (unsulphured 
molasses) ar medaus, su van
deniu ir citrinos sunka — li
monado pavidale.

Gulėt Jums reikia. Jei ir ne 
nuolat, tai vis dėlto pusėtinai 
dažnai. Geras maistas, poilsis, 
geras oras ir saulė yra geriau^ 
sis gamtos vaistas prieš džiovą.

Jums sakė, kad ultra-vijole- 
tiniai spinduliai būtų naudin
ga. Taip, teisybė. Tai būkite 
ant saulės, išpradžių po trupu
tį, o paskiau ir po ilgiau. Gal
vą laikykite tuomet pridengtą.

Būtinai imkite žuvų aliejaus, 
po šaukštą, po kitą po valgio, 
mėnesių mėnesiais. Taipgi cal
cium lactate, 10 grs., 1OO tab
lets, po vieną arba ir po dvi 
tableti po valgio,—sutrinkite 
ir priimkite su vandeniu arba 
su limonadu.

lodo tinktūros, po lašą porą 
kartų kas savaitė. Vengkite bi
le kokio nuovargio. Manau, 
kad po truputį pavaikščiot 
būtų geriau, negu nuolat gulėt.

i
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LIPTONROBERT

senovinę Dovanos

LAIŠKAS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS

Clevelando Kronika

Kapsuko Paveikslai

Svetainė
512

DIDELIS NUPIGINSIĄS

MAČIO-KEKŠTO eiles

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

Ciang Kai-shek vėl Giriasi 
“Sumušęs Raudonuosius”

vario 
žmonių

15c iki 
‘seniori-

Įstaiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

f Kitokiems
Įvykiams

kovo 
skau 
nužu 
supu

gulė ant 
pietinės Af- 

Negrai Afrikoje bu-

medžiokles ant negrų, gau
dyti juos ir vežti vergauti į 
Ameriką. Daug žuvo negrų 
toje kovoje. Bet nepaisant 
visu tų žiaurumų, negrų gi
minė vis daugiau plėtėsi, kol 
ji igavo ten pirma vietų. Af
rikoj negrų yra. kurių plau
kai nieku nesiskiria nuo eu
ropiečių plauku, kitur išsi
laikė negriška žmonių gimi
nė savo artimoje tikrovėje.

Afrika Nelaisvėje

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų 
tuvių, kitokių

liaus.
šis streikas buvo pasėka il

go tarimosi, kuris baigėsi, kuo
met kompanija galutinai pa
siūlė tokią sutartį, kurią Dil
lon užkorė Chevrolet streikie- 
riams. Tas buvo atmesta to
dėl, kad dar blogesnes sąlygas 
norima užkarti White Motor 
darbininkams, kokias jie da
bar turi.

ir J. Baltrušaičio 
“TEATRO ISTORIJA” 
90c vertės, tik už 30 centų

Geografinė Padėtis
« Afrika, tai antras savo 

dydžiu pasauly kontinentas 
(žemės dalis). Afrika užima

Sovietų Sąjunga šiandien yra 
tvirta valstybė, kurios igno
ruoti negalima. Vot, švoger, 
ką mes atsiekėm ačiū pirmos 
ir antros penkmetinės statybai.

Na, tuom kart užteks apie 
politiką.

aligatorių, krokodilių, viso 
kių gyvačių ir kitų šliau 
žiu.

Gerosios naujienos pas mus 
tos, kad mes pasekmingai tę- 
siam socialistinę statybą ir vis 
kasdien nauji ir nauji socialis
tinės statybos fronte laimėji
mai. Pavyzdžiui: duonos kor
telių sistemos panaikinimas 
parodo, kad duonos klausimas 
pas mus pilnai išrištas. Dabar 
duoną valstybei duoda ne buo
žių ir privatinis ūkis, o socia
listinis ūkis. Jeigu 1928-29 me
tais privatinis žemės ūkis val
stybei davė grūdų 86%, o 
kolchozai, ir sovchozai 14%, 
tai 1934 m. atbulai. Kolchozai 
ir sovchozai visų šalies grūdų 
davė 90%, o pavienis smul
kus privatinis ūkis davė 10%. 
Ką tas reiškia ? Tai reiškia, 
kad mūsų žemės ūkis yra so
cialistinis ūkis. O tai . yra at
likta sunkiausias ir svarbiau
sias darbas socialistinėj ž. u. 
statyboj.

Pramonėj irgi socialistinis 
sektorius užima 99.3% ir t.t.

Iš White Motor Streiko, Fran
cis Dillon Norėjo Pakartoti 
Pardavystę, Lygią Toledo 
Chevrolet Streiko Pardavime

NANKING. — Chinijos 
fašistų Chiang Kai-sheko 
valdžia giriasi, būk susikir
timuose su Chinų Sovietų 
raudonarmiečiais “užmušė 
2,000 raudonųjų,” pasieniuo
se Hunan, Hupeh irSzech- 
wan provincijų. Iki šiol kai 
fašistai pasigirdavo “suplie
kę raudonuosius,” paprastai 
jie patys būdavo gavę į kai
lį. Gal taip bus ir dabar.

White Motor Co. darbinin 
kai reikalauja: “closed shop.’ 
pasirašytos sutarties, 
20c pakėlimo algų ir 
ty” teisių.
Lietuvių Darbininkų
Pavesta Streikjerių Stovyklai

White Motor unijos lokalo 
komitetas buvo labai paten
kintas, kuomet Lietuvių Darbi
ninkų Svetainės komitetas jiem 
suteikė savo svetainę dieną ir 
naktį streiko pikieto stovyklai, 
žinoma, išskyrus tą laiką-vaka- 
rus, kurie yra išrendavoti 
draugijų susirinkimams. Strei- 
kierių ūpas geras. Pikietuoja 
masiniai 6 valandų pakaitom. 
Lietuvių yra keli desėtkai čio
nai dirbančių. Streikieriai pasi
rengę kovoti iki pilno laimėji
mo savo reikalavimų.

“Laisves” Rep.

did juris, nuo Eu- 
skiria Gibraltaro 
ir Viduržeminės

Didžiausia Afrikos

lometrus žemės plotą arba 
12,000,000 keturkampes my
lias. Afrikoje gyvena apie 
1^0,000,000 žmonių.

Afrika yra šiltas ir net 
karštas kraštas. Per Afri
kos vidurį tęsiasi ekvato
rius (žemės vidurinė juos
ta) ir į pietų ir šiaurių pu- 
$es nuo šios juostos ant virš 
35 laipsnių yra Afrika. Af
rikoje yra eilė didelių eže
rų—Tanganyka, Victoria,
Nyasa, Rudolph, Banguelo, 
Chad, Tana ir kiti. Nilas, 
Niger ir Congo yra didžiau
sios upės. Yra Ruvenzori 
ir visa eilė kitų kalnų, bet 
taip užimančiu mažą plotą. 
Jie kalnai iškilę į padan
ges, kaip koki milžiniški 
pylimai. » Kilmandzad kal
nas turi net 

*augščio 
tai vulkanų kalnai arba jų 
liekanos.

Afrika labiausiai pagar
sėjus savo milžiniškomis 
smėlio dykumomis, kur ne
galima gyventi, kur vėjas 
pusto smėlį, kaip sniegą. Di
džiausios smėlio dykumos 
yra Sahara.*

Afriką nuo Azijos atida
lina Suezo kanalas, Raudo
nosios jūros, iš rytų—pietų 
apsupa Indiškas didjūris, 
iš>visos vakarų pusės—At- 
lantiko 
ropos 
nerlaja 
jūros.
sala Madagaskaras rytinėje 

*pusėje.
Afrikoje iškasamųjų me

talu tarne yra daug švino, 
vario, sidabro ir aukso. Bel
gijos pavergtam krašte 
J<ongo, 1926 metais, buvo 
iškasta 98.000 tonai vario. 
Afrikoie 1925 metais impe
rialistai pasigamino 330,000 
kilogramus aukso, arba 
55% viso pasaulio aukso 
pagaminimo. Afrikoje 1925 
matais buvo daug pagamin
ta ir visokių brangakmenių 
—iki 5,300,000 karatų, ar
ba 95% viso pasaulio brang
akmenių pagaminimo.

Afrikoje auga avižos, 
kviečiai, rugiai ir kiti javai. 
Eigipte gerai dera medvil
nė. Bet labiausia ten auga 

^įvairūs vaisiai, dera kava, 
cukraus augmenys ir tt.

* Afrikos Gyvūnai .
Šiaurinėje Afrikoje yra 

miškų, kur auga ąžuolai, 
kerdai ir skujoti medžiai, 

Jbet kuo toliau į pietus, tuo 
daugiau paimu ir kitų šiltų 
kraštų medžių. Nilo pakraš
čiais auga dideli papirusai, 
kitur kitoki medžiai. Afri
kos miškai interesingi tuo- 
mi, kad jie yra labai tankūs, 
daugelis medelių susisukę, 

: susikraipę, susipynę savo 
tarpe.

Miškuose veisiasi įvairus 
gyvūnai, šiaurinei e Afri
koje yra draskančiu žvėrių, 
prilygstančių pietų Europos 
girioms. Ten veisiasi ir be
uodegės beždžionės. Viduri
nėje Afrikęie skaitlingai 
veisiasi žirafai, nosaragiai, 
sloniai, zebrai, hipopotamai, 
strausai ir kiti gyvūnai. 
Gvinėjoje yra dvi beždžio
nių rūšys, panašios žmogui 
—gorilos ir šimpanzės. Af
rikoje veisiasi liūtai, leopar
dai, hijenos. tigrai ir kiti 
draskūnai. Joje yra daug

Taip seniai tau rašiau, tai 
dabar nežinau nuo ko ir pra
dėti, nes pas mus per tą laiką 
daug kas naujo įvyko. Pas mus 
yra gerų ir blogų naujienų. 
Prie blogų-skaudžių naujienų 
reikia priskaityti netekimą 3 
geriausių komunistų ir seniau
sių kovotojų už paliuosavimą 
darbininkų ir visų darbo ma
sių iš po kapitalistinės siste
mos. Tie draugai buvo: d. Ki
rovas, kuris žuvo nuo klasinio 
priešo rankos, ir mirtis d. Kui- 
biševo ir d. V. Kapsuko 
yra skaudus smūgis del 
pasaulio plačiųjų darbo 
siu. Ypač skaudu 
žuvimą d. Kirovo.

Dviejų dolerių vertės knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. B ARKUS 

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

lonijų ir todėl faktiškai ran
dasi imperialistų rankose.

Eigiptas yra šiauriniame 
-rytiniame Afrikos krašte. 
Eigiptas užima 350,000 ke
turkampių mylių plotį ir tu
ri 15,000,000 gyventojų. Jis 
rubežiuojasi su Italijos ko
lonija (Libija), iš vakarų ir 
iš trijų pusių jį apsupa An
glijos kolonijos. Eigiptas 
faktiškai valdomas Angli
jos’'imperialistu, nors jis ir 
turi savo karalių, v

Vienatinė daugiau nepri
klausoma šalis yra Abyssi- 
nija viduriniame-rytiniame 
Afrikos krašte. Abyssinija 
užima 400,000 keturkampių 
mylių plotį ir turi 11,500,- 
000 gyventojų. Ją apsupa 
Anglijos, Italijos ir Franci- 
jos kolonijos. Francija pra- 
vedus į Abyssinijos sostinę 
Addis Ababa iš prieplaukos 
Jibuti gelžkeli ir jo sritvj 
viešpatauja. Tas gelžkelis 
yra 487 m. ilgio ir tai vie
natinis Abyssiniioje gelžke
lis. Mėlynojo Nilo nakraš- i 
čiais įsigalėję Anglijos im-: 
perialistai. Abvssinija per
skiria dvi Italijos kolonijas 
—Eritrea ir Itališka Soma- 
lilandiją.

Pastaruoju laiku Italijos 
fašistai visu smarkumu ren
giasi pulti ant Abyssinijos 
ir didesnę jos pusę pavergti, 
kad to pagelba apjungus 
Italiios Eritrea ir Somali- 
Inndiją. Abvssiniioi surasta 
žibalo, anglies, kitokiu me
talų ir gerai dera kava. 
Abvssiniios turtai ir trau
kia Italijos fašistus prie už
puolimo ant vienatinės. Af
rikoje laisvos šalies. ‘ ;

D. M. š.

Siųsk Šiandien 

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

Paaiškėjo, kad Wm. Green 
įgaliotinis Francis Dillon prieš 
išeisiant White Motor Co. dar
bininkams į streiką, dėjo di
džiausių pastangų, kad sulai
kius juos nuo streiko, visaip 
prašydamas Suvienytos Auto
mobilių Darbininkų Unijos vie
tos lokalo komiteto, kad “ne
sunaikintų White Motor Co. 
gerą vardą-reputaciją ir lauk
tų. bei atsidėtų ant tolimesnių 
pasitarimų.”

Komitetas pasakė Dillonui, 
kad autoritetas yra nariuose, 
kuomet jie nubalsavo streikuo
ti, pildantis komitetas to ne
gali permainyti. Dillonui norė
josi pakartoti pardavystę, ko
kią jis padarė Toledoi su 
Chevrolet darbininkais. White 
Motor Co. darbininkai jau tu
rėjo patyrimo iš Dillono plau
ko žmonių, kurie pradžioj uni
jos organizavimosi juos išda
vė; tai buvo vietos ADF jiems 
įpiršti vadai, McGvinai ir Mc 
Kinnai. Jie 1933 m. rudenį su 
Labor Board ų ir Wagneriu 
pagelba įsiūlė tęsti su kompa
nija pasitarimus ir atsidėti 
ant kompanijos “gero vardo.” 
Ką gavo iš tų pasitarimu 
White Motor Co. dąrbininkai ? 
Ogi keli šimtai atleisti iš dar
bo ir vėliaus turėjo užsidaryti 
sau burnas apie uniją. Mc
Gvinai nei McKinnai nesirūpi
no tuomet darbininkų padėčia. 
Patys darbininkai turėjo im
tis grieštesnių žingsnių, kad 
išgelbėjus uniją ir pagerinus 
savo sąlygas. Prieš Dillono ti
po vadų norą ir grąsinimą iš
sirinko platų eilinių narių, ko
mitetą iš 39, kurio pagelba jie 
laimėjo pirmą mūšį su kompa
nija pereitais metais vasario 
mėn. Tuomet kompanija buvo 
priversta išpildyti jų dalį rei
kalavimų tuojaus ir kitus vė-

Prez. Roosevelt sako prakalbą turtingu farmerių atstovams, suvažiavusiems 
Washingtoną užgirti valdžios planus, nes jie turtingiesiems patinka.

Politiniai Afrika yra im
perialistų nelaisvėje. Virš 
devynios dešimtos jos dalys 
dabar yra Europos imperia
listų rankose. Francijos ko
lonijos užima 11,500,000 ke
turkampių kilometru plotį 
ir turi apie 48.000,000 gy
ventojų. Anglijos paverg
ti kraštai užima 10,000,000 
keturkampių kilometrų su 
50,000,000 gyventojų. Belgi
ja yra pavergus Kongo 
kraštą, kuris kelis kartus 
už ją didesnis—2,410,000 
keturkampiu kilometrų plo
tis ir turi 20,000.000 gyven
tojų. Portumliios koloni
jos užima 2,100,000 ketv. ki
lometrų ploti su 7,900,000 
gyventoju. Italijos imperia
listai turi 1.590.000 ket. ki
lometrų su 2.000.000 gyven- 
toių ir Ispanija 310,000 ket. 
kilometrų su apie 300,000 i 
gyventojų. Štai kas yra Af
rikos valdonais:

Afrikoje yra neva nepri
klausomos trys šalys: Abys
sinija, Eigiptas ir Liberija. 
Liberija yra tik 40,000 ket. 
mylių pločio su 1,500,000 
negrų gyventojų. Ji yra va
kariniame Afrikos krašte 
prie Atlantiko didjūrio, tar
pe Anglijos ir Francijos ko-

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
mintos vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI- 

ČIUS-KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite 

“LAISVE“
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 70 
6 Skirtingų Rūšių • WC

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisėskite 

ir mokestj. 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.
u . NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Tai 
viso 
ma- 

atsiminus

O tai reiškia, kad socializmas, 
laimėjo ant visados, kad klau-: 
simas kas ką nugalės viduje 
šalies jau išrištas naudai socia
lizmo. Dabar lieka išrišti klau
simas tik tarptautinėj plot- 
mėj kas ką nugalės, ar prole
tariatas kapitalizmą, ar kapi-' 
talizmas proletariatą ? Pas 
mus trukumų ir sunkumo dar 
yra, bet patys sunkiausi laikai 
jau užpakalyj pasiliko, jau 
praėjo. Dabar Sovietų Sąjunga 
ant tiek sutvirtėjo, kad jai ne
baisūs jokie boikotai ir bloka
dos iš imperialistų pusės. Kad 
tai tiesa, kad S. Sąjunga da
bar tvirta, tai rodo Amerikos į 
|pripažinimas S. Sąjungos, vi
sokių diplomatų keliavimas; 
Maskvon, pakvietimas S. S. 
Tautų Lygon ir t.t. Teisingai d. 
Stalinas pasakė, kad imperia
lizmo gadynėj nepriimta skai
tytis su silpnais. Skaitomasi tik 
su stipriais. Ir jeigu šiandie 
kapitalistai daro visokias su
tartis su S. S. ir kviečia ją į 
visokias tarptautines konferen
cijas ir t.t., tai reiškia, kad

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi-
mo Žiedų

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

Šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Šitas įvykis dar kartą paro
do, kad klasinio priešo liku
čiai Sovietų Sąjungoj dar vi
siškai neišnaikinti, kad prie
šas prieš galą griebiasi net 
teroro priemonių. Tas dar 
kartą parodo, kad darbininkų 
klasei reikia budėti, kad klasių 
kova ne tik kad nemažėja, bet 
atskirose vietose dar aštrėja ir 
ginklus sudėti dar ne laikas. 
Sovietų Sąjungoj yra tokių 
žmonių, tai dešinieji oportunis
tai, kurie mano ir kalba, kad 
Sovietų. Sąjungoj jau nėra kla
sių kovos ir proletarinė dikta
tūra jau nebereikalinga ir tt.

žinoma, tai nesąmonė ir taip 
gali kalbėti tik politiniai ne- 
gramotnas žmogus. Ir nužudy
mas d. Kirovo tai aiškiai įrodė.

Nors už d. K. nužudymą 
priešas keleriopai nukentėjo, 
ir jeigu bus reikalas, tai dar 
kelis kart daugiau žus klasi
nių priešų, diktatūra proleta
riato tvirta ir pajėgs visiškai 
užbaigti savo priešą — Reika
lui esant, nesudrebės ranka. . . 
Bet geriausio draugo ir 
tojo netekom, tai labai 
dus įvykis. Drg. Kirovo 
dymas parodo iki kokio 
vimo laipsnio daė.io trockistai- 
zinovjeviečiai, kad net teroro 
griebiasi kovai prieš bolševi
kus. Kas iki šiol nematė ir ne
suprato, kad Trockis, Zinov- 
jevas ir Kamenevas dirbo 
kontr-revoliucinį darbą, tai 
dabar visiem turi būt aišku.

Draugo V. Kapsuko mirtis 
irgi nemažesnis smūgis, ypač 
Lietuvos darbo masėms, nes 
tai buvo vienas iš geriausių ne
nuilstančių darbuotojų ir ko
votojų už darbininkų reikalus, 
už proletarinę revoliuciją Lie
tuvoj ir visam pasaulyj.

Kad geriaus pagerbti d. 
Kapsuką ir amžinai jį atminti, 
mūsų visų pareiga tęsti jo pra
dėtą darbą tolyn iki galutino 
laimėjimo. Tai bus geriausia 
d. K. atmintis.

ves- 
grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir ' krajavus 

L sudarau su 
I amerikoniškais.

Reikalui esant 
H|ir padidinu to
lį ki o dydžio, ko
lūkio pageidauja- 
W ma. Taipgi at- 
j/ maliavoju Įvai- 
' riom spalvom. 

Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Afrikos Gyventojai
Afrika retai apgyventa, 

tik apie 5 žmones ant vie
no keturkampio žemes kilo
metro. Darwinas prileido, 
kad Afrika buvo žmogaus 
išsivystymo lopšinė. Afrikos 
giriose ir dabar gyvena 
žmogui panašios beždžionės 
gorilos ir šimpanzės. Afri
koje suranda akmens 
ir geležies amžių 
dirbinių liekanas. Eigiptas 
su savo istorinėmis pirami- 
domis kalba apie 
Afrikos kultūrą.

Dabartiniai Afrikos gy
ventojai didžiumoje yra 
tamsiaodžiai. Daugybė įvai
rių žmonių giminių gyvena 
vieni su kitais susimaišė. 
Afrikoie yra dar nedideliu 
žmogiuku veislė, tik apie 4 

19.718 pėdų pėdų augščio, kiti pailgomis 
Kenva 17.040 pėdų, galvomis, plaukuoti ir dide

li. Mokslas prileidžia, kad 
dabartiniai bušmenai (maži 
gelsvos spalvos žmogiukai) 
yra seniausia žmonių gimi- 
Yiė pietų Afrikoje. Centra- 
linėje Afrikoje gyvena miš
kuose ir kalnuose nedideli 
žmogiukai, vadinami “pig- 
miai”. Jie buvo balsvos 
spalvos, bet ant jų gulė neg
rai. maišėsi, gyveno, išsi- 
gimdinėjo.

Šiaurinėje Afrikoj gyve
no negrai, jie susimaišė su 
chamitais ir naujos giminės 
tamsūs žmonės 
centralinės ir 
rikos 
vo pradėję kelti kultūrą, bet 
ant jų nelaimės Europos ir 
Azijos užpuolikai pradėio

HARMAN



Reporteris.

Mass. Valstijoj LDS Kuopoms

■
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5 Norwood, Mass.
6 Stoughton, Mass.
7 Montello, Mass.

sur turi dalyvauti skaitlingai 
ir, su patarimais d. Orman, su- 
simobilizuoti, kad iki 1 d. lie
pos nei vienoj kolonijoj nelik- susitverti kuo- 

ir Brighton, 
bostoniečių ir 
pareiga tose

B

H -

r1

tų nei vieno lietuvio darbinin
ko nepakalbinto stoti į LDS.

Praėjo keturi vajaus mėne
siai, o visa didžiuma mūsų kuo
pų vis dar tinkamai nesumo
bilizavo savo narių vajaus dar-,birž. 5 d. iš jūsų, atimta ir pa- 
bui ir, dėlto, vajus eina labaivesta Norwoodui, o birž. 6 d.

Protokolas

Pittsburgh, Pa

bus

J. R.

Telephone, Evergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

priėmimui 
P. Grabaus- 
ir J. Dam- 

suvažiavu-

Francūzas fašistas Jean BoisseI sako prakalbą fašistų 
mitinge, girdamas 'Hitlerį ir atakuodamas komunistus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y

kviečiami dalyvauti.
LDS 1 Apskr. Org.

A. Taraška.
164 Park St., 

Lawrence, Mass.

Dienraščio “Vilnies” admi
nistratorius d. J. P. Milleris, 
važiuodamas iš APLA 26-to 
Seimo, sustos ir Pittsburghe. 
Jam rengiamos prakalbos pir-

S. Visi atstovai, ku-

Ketvirtas Puslapis

Iš Mainieriu Konferencijos Delei Visuotino 
Amer. Lietuviu Darbininkų Suvažiavimo

ALDLD IX Apskričio Pildo
mos Valdybos tapo sušaukta 
konferencija gegužės 12 d.,
Shenandoah, Pa., svetainėj 302 
Main St., 2 valandą po pietų.

Konferencija buvo bendra 
visų sriovių bepartijiniai ap
tarti reikalingumą Visuotino 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimo, kuris įvyks bir
želio 30 ir liepos 1 d.d., Cleve
land, Ohio.

Konferenciją atidarė d. J. 
Rušinskas, įgaliotas komisijos 
šaukimui konferencijos.

Atidarius konferenciją, tapo 
paskirta komisija 
atstovų mandatų : 
kas, O. žiobienė 
bauskas, visiems 
šiem atstovams sutinkant.

Iki mandatus komisija su
tvarkys, pirmininkas atidary
mo konferencijos paskyrė d. 
K. Arminą plačiau paaiškinti | 
atstovams del ko sušaukta ši-1 
ta konferencija bendrai visų i 
sriovių.

Komisijai sutvarkius man
datus, paskelbus skaičių pri
buvusių atstovų, tapo paskelb
ta rinkimas pirmininko ir se-' 
Pretoriaus vedimui konferen- ( 
cijos. Pirmininku išrinktas K.' 
Arminas, sekr. J. Ramanaus
kas.

Pirmiausia paimta apkalbėti i 
ir išdiskusuoti suvažiavimo die- j 
notvarkis paeiliui.

1. Kova prieš ruošiamą nau
ją imperialistinį karą. Plačiai\ 
apkalbėta ir išdiskusuota karo 
žiaurumas. Konferencija vien- Į 
balsiai nutarė visais galimais 
būdais išstot prieš rengiamą 
karą bendrai.

2. Nutarta nuo 16 organiza-i 
cijų susirinkusių 39 atstovų 
stovėt bendru frontu prieš ke
liantį galvą fašizmą Jungtinė
se Valstijose.
*>•3. Reikalavimas Amerikos 
lietuvių darbininkų nuo Lietu
vos fašistinės valdžios civilių 
teisių Lietuvos darbininkams.

4. Plačiai apkalbėta ir dis-1
kusuota apie atstovų siuntimą. 
nuo Amerikos lietuvių į pro-, 
ponuojamą viso pasaulio lie
tuvių išeivių kongresą Kaune.! P. 
Prieita prie išvados, kad rei- rie dalyvavot konferencijoj, 
kalingtimą kongreso ir siunti- teiksitės priduot skaičių narių 
mo atstovų į jį galės išrišti savo organizacijos, kurią at- 
pilnai tik Visuotinas Amerikos stovavot, Priešfašistinio Ko- 
Lietuvių Suvažiavimas, Cleve- miteto sekretoriui šiuo antra- 
lan, Ohio. su: Mrs. E. Motuzienė, 212

5. Plačiai išdiskusuota ir jSchuylkill Ave., Shenandoah, 
prieita prie išvedimo delegatus Hights, Pa.
į Visuotiną Amerikos Lietuvių •

Suvažiavimą rinkti konferen
cijoj, paliekant pilną teisę 
kiekvienai organizacijai, kuri 
galės, pasiųsti atstovą nuo sa
vęs tiesiai. Finansiniai neišga
lint nuo savo organizacijos pa
siųsti—reikia prisidėt, kiek iš
galint finansiniai prie paden
gimo lėšų pasiuntimui atstovų, 
išrinktų atsibuvusioj konferen
cijoj.

Nutarta siųsti 5 atstovus nuo 
bendros konferencijos. Didžiu
ma balsų liko išrinkti šie atsto
vai: J. Rušinskas, D. Judzenta- 
vičienė, P. Grabauskas, A.
Užupis, J. Morkcvičius. Alter- LDS kuopos, įvyks geg. 31 d., 

O. žio- 7 vai. vakare, Laisvės Choro 
svet., 199 Washington St. Vi
si

skiriama Stoughtonui. Draugai 
stougtoniečiai žymiausia pa
sidarbavo vajuje, tad, mano
me, tinkamai pasidarbuos ir d. 
Orman pasilikimui.

Nepamirškim, kad
baigsis su birž. 30 diena, tad 
iki tai dienai turime atlikti 
darbą naujų kuopų organiza
vimo ir naujų narių gavimo į 
senas kuopas.

Lawrence, Mass.

LDS narių ir pritarėjų 
dras susirinkimas įvyks
29 d., 7 vai. vakare, L. P. Kliu- 
be, 41 Berkley St. Skaitlingai 
visi dalyvaukit.

Haverhill, Mass.

Bendras visų Haverhillo lie
tuvių susirinkimas, sutvėrimui

natai: M. Kaunienė, 
bienė, B. Jurkonis.

6. Padengimui lėšų pasiųst 
atstovus į suvažiavimą nutarta 
parengt pikniką bendrai, Port 
Carbon, Pa. Jo surengimu ir 
laiko paskyrimu rūpinsis iš
rinktas Priešfašistinis Komite
tas.

7. Prieš-fašistinis Komitetas 
'išrinktas tvarkymui visų reika-

‘ lų iš šių draugų : A. Užupis, E.
. 'Motuzienė, K. Arminas, J. 
• Dombauskas, D. Judzentavi-

|čienė ir J. Rušinskas.
8. Ant vietos aukų sudėta

i atstovų pasiuntimui $9.87. Au-(prieš karą ir fašizmą 
ikavo: S. L. A. 199 kuopa, 
Shaft, Pa., per d. M. Vailionį 
($2.00; P. Valaitis $1.00; po 
(50c. A. Bačkus, D. Judzenta- 
jvičienė, J. Mordusa, A. Užu
pis ir Alek. Čeponis. Smulkių 
aukų $4.37.

9. Įnešta ir priimta išnešt 
protesto rezoliuciją prieš Lie
tuvos fašistinės valdžios netie- 
sota nuteisima d.d. Šokoto ir 
Komodaitės ilgiems metams į 
katorgą, ir antra prieš New 
Mexico valstijos valdžią, pasi- 

; rengusią pasiųst 10 nekaltų 
darbininkų elektros kėdėj su
degint ir už pavogimą ir kan
kinimą d. R. Minor ir Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo advokato D. Levinson.

Konferencija buvo gyva vi
sapusiškai bendro fronto žvilg- gimė dalyvauti, 

jsniu. Užsidarė sugiedant “In
ternacionalą.”

Konferencijos Sekr.
J. Ramanauskas.

Pradedant su šiomis dieno-'silpnai.
mis d. J. Orman atlankys j Susirinkimai, kuriuos atlan- 
Mass. valstijos kolonijas su kys d. Orman, turi būti skait- 
Liet. Darb. Susivienijimo or-dingi, juose turi būti pakeltas 
ganizaciniais reikalais. Jis bus (vajaus klausimas ir rimtai ap- 
šiose kolonijose: svarstytas. Aštriai turi būti rei-

Geg. 29 d. Lawrence, Mass, jkalauta, kad kiekvienas narys 
Geg. 31 d. Haverhill, Mass, 'iki liepos 1 d. turi gauti dau- 

gali narių. Visi 
vajaus klausimu 

į darbą.
komitetas deda

LDS

Geg. 31 d. Haverhill, Mass. ,
Birž.-------

kėje.
Birž.
Birž.
Birž.
Birž. 8-9 Worcester, Mass.
Birž. 10 Gardner, Mass.
Visos virš sužymėtų koloni

jų jaunuolių ir suaugusių kuo
pos turi bendrai stoti j darbą, 
kad sušaukti skaitlingus LDS Mass, 
narių ir tinkamų stoti į LDS tuojau turėtų pasitarti ir pra- 
lietuvių darbininkų susirinki-įnešti apskričio komitetui, jei 
mus. Ypatingai LDS nariai vi- reikalinga pagelba kuopos su

tvėrimui, o apskričio komitetas 
pasiųs d. Orman, ar kitą drau
gą iš apskričio.

Būtinai turi 
pos Cambridge 
Mass. Draugų 
dorchesteriečių 
kolonijose pasidarbuoti.

Bostoniečiai įsitėmykit, kad

1-4 Bostone ir apielin- gausia kiek 
jsusirūpinkim 
: ir meskimės

Apskričio 
pastangas, kad sutverti 
kuopas Haverhill ir Gardner, 

j Taipgi Fitchburg ir W. Lynn.
Manau, kuopos turėtų būti 

, sutvertos Athol, Mass., Pitts
field, Mass, ir Springfield,

Šių kolonijų lietuviai

Visi j Demonstraciją Geg. 30

Geg. 30, kaip 3 vai. po pie
tų, įvyksta demonstracija 
Schenley parke. Tai bus kova 

. Kalbės
garsūs kalbėtojai, tarp jų ir 
Komunistų Partijos generalis 

(sekretorius Earl Browder.
Visi ir visos į Schenley par

ką. Visi sykiu demonstruokime 
prieš karą ir fašizmą, už ge
resnį gyvenimą.
Parengimas Išleidimui Delega

tų i APLA Seimą

Puikus parengimas įvyksta 
trečiadienį, gegužės 29. APLA 
50 kuopa prisirengus gražiai 
išleisti delegatus į APLA 26-tą 
Seimą. Bus programas ir šo
kiai prie lietuviškos muzikos. 
Vieta Lietuvių Darb. Kliubo 
naujoj svetainėj, įėjimas iš 
1339 Medley St. Pradžia 8 v. 
vakare.

Visi kviečiami šiame 
Bus

gražiai laiką praleisti.
Drg. J. P. Milleris 

Pittsburghe

U

vajus

Važiuojant No. 87 keliu

J.

Paterson, N. J

Liaudės Name, 701 N.

PIKNIKAI

Dar žodis del drg. A. Bim-

WWW

draugės, visi privalom 
atsilankyti ant susirin-

ben- 
geg.

kaip mes turime prieš fašizmą 
Į kovoti.

“LAISVĖS” NAUDAI
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Montreal Liet. Organizacijos Ruošiasi Pa
siust Atstovybę į Amer. Liet. Suvažiavimą

Iš Visuot. Amerikos Liet. Su
važiavimo šaukimo Komiteto 
gautą laišką Montreal© liet, 
organiz. Bendro Fronto Komi
tetas savo posėdyje svarstė, 
kur dalyvavo spetynių organi
zacijų atstovai: trijų pašelpi
mų ir keturių apšvietos organi
zacijų.

Bendro Fronto Komitetas 
nutarė daryti žygius pasiunti
mui bent vieno atstovo nuo 
Monteralo lietuvių darbininkų 
į šaukiamą Visuotiną Ameri
kos Lietuvių Suvažiavimą, bir
želio <30 d. ir liepos 1 d., Cleve- 
lande, Ohio, kur bus išdirba
mi planai, kaip apsiginti dar
bininkų klasei nuo ruošiamos 
imperialistinės skerdynės—ka
ro ir fašizmo.

Pritarimas org anizacijose 
narių tarpe randasi. Nežiūrint, 
kad karo ir fašizmo užtarėjai

ašaroja, kad didelės išlaidos 
susidarys, bet darbininkų skait
lingosios masės tam pritaria. 
Jos pažysta, kas karas ir kas 
fašizmas darbininkų klasei. 
Kiekviena vedama kova atne
ša dalinus ekonominius nustę- 
lius organizacijoms ar atski
riems nariams, bet tai tik lai
kinai, o vėliau tas pilniausiai 
pateisinama. Jeigu buržuazija 
išleidžia milion. ir bilionus do
lerių ruošimui skerdynės mū
sų klasės broliams, tai mes tu
rime pasiaukoti, kad tokius 
pragaištingus žygius sulaikyti. 
Kiek nors galvojantis darbi
ninkas visuomet pritars kovai 
prieš karą ir fašizmą ir daug 
gana rimtai įvertina svarbą 
dalyvauti Visuot. Amerikos 
Liet. Prieškariniam ir Prieš- 
fašistiniam Suvažiavime.

K. Augus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

Svarbios prakalbos įvyks 30 d. ge
gužės. Pradžia 7 vai. vakare, Darbi
ninkų Centre, 341 W. Market Street 
Kalbės garsus darbininkų kalbėtojas 
ir rašytojas, draugas R. Mizara iš 
Brooklyn. Todėl visi kurie sužinosi
te iš skelbimų, atsilankykite ir kitus 
paraginkite.

Rengimo Komitetas.
(124-126)

PLYMOUTH?PA.
Iškilmingas Laisvų Kapinių 

Aplankymas
Laisvų Kapinių Bendrove praneša 

visai Wilkes-Barre ir Plymouth lie
tuvių visuomenei, kad rengiame iš
kilmingą aplankymą Laisvų Kapinių, 
gegužės 30 d., taip pat kaip rengda- 
vom ir kitais metais.

Rojus Mizara, “Laisvės” Redakto
rius, iš Brooklyno, sakys prakalbą. 
[Kaip kitais metais taip ir šiemet 
gražiom dainom apdovanos mus 
Wilkes-Barre^ Aido Choras. Lai bū
na mūsų visų pasirjžimas susirinkti 
ant kapinių. Kas praleisite šią iškil
mę nepamatę, skaudžiai nusivilsite. 
Apvaikščiojimas bus 10 vai. ryte, tai 
kaip

HUNTSBURG, OHIO
ALDLD 51 kuopa rengia pikniką 

kuris įvyks birželio 2 d., 1935, J. 
Kuba farmoj. Draugės ir draugai vi
sus užkviečiame dalyvauti mūsų pik
nike. Bus muzikos, šokiai ir kitokį 
pasilinksminimai. Taipgi bus ir vir
vės traukimas; clevelandieciai jau du 
kartu pralaimėjo su farmeriais. Gau
site progą išlaimėti įvairių dalykų 
piknike.

Kelrodis:
tris mylias į rytus, nuo »Middlefield 
imk County Line kelią į šiaurius; va
žiuojant Mayfield dvi mylias į rytus, 
nuo Huntsburg ir į pietus tiesiog į 

Ruba farmą.
Rengimo Komisija.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 9-to Apskr. Vaikiančio Ko

miteto susirinkimas įvyks 1 d. birže
lio, subatoj, 7:30 vai. vakare, Dajr» 
bininkų Svetainėje. Malonėkite visi 
draugai ir draugės laiku pribūti į su
sirinkimą, nes yra daug svarbų rei
kalų aptarti kas link mūsų organi
zacijos.

Org. A. Žemaitis.

Iš ALDLD 84 Kp. Susirinkimo

Susirinkimas įvyko gegužės 
19 d. Reikia pasakyti, kad 
buvo skaitlingas susirinkimas. 
Daug gerų tarimų padaryta. 
Buvo skaitytas laiškas nuo 11 
Apsk. kas link rinkimo delega
tų į apskričio konferenciją. 
Tapo išrinkti šie draugai: V. 
Bastis, B. Makarskis, S. Sa
dauskas, S. Vilkas. Taip gi 
buvo kalbėta apie darbinin
kus apskričio piknikui. Virš 
minėti draugai apsiėmė ir pa
dirbėti piknike. Piknikas įvyks 
liepos 14 d., Eagle Rock, N. J.

Drg. J. Matačiunas pakėlė 
klausimą, kaip geriau prisi
rengti prie dienraščio “Lais
vės” pikniko, kuris įvyks lie
pos 7 d. Ulmer Parke, Brook- 
lyne. Buvo plačiai apdiskusuo- 
ta ir prieita prie išvados, kad 
reikalinga organizuoti busas ir 
organizuotai važiuoti į pikni-

paicn- ką. Draugai liuosanoriai apsi- 
piogos -mg tuojaus darbą pradėti. Į

bos prakalbų, atsibuvusių ge
gužės 4 dieną. Apskritai pasa
kius, prakalbos buvo geros, 
publikos prisirinko beveik pil
na svetainė, klausėsi rimtai. 
Paskiaus buvo statomi klausi
mai, į kuriuos d. Bimba atsa
kinėjo, taip gi atmušė paleis
tus “opozicionieriaus” E. But
kaus melus. Paskui buvo rink
ta aukos—surinkta $6.64. Iš 
tų aukų paskirta $3 Lietuvos 
politiniams kaliniams. Aukojo 
sekamai: P. Dannis $1; po 50 
centų B. Makarskis ir G. Lat
vis; S. Sadauskas 35 centus; 
po 25 centus B. Kerševičius, 
G. Yankus, J. Matačiunas, J. 
Skaudis, O. Kerševičienė,' S. 
Bimbienė ir O. Padrezienė; K. 
Motejunienė 30 centų; M. Pa- 
drezas 20 centų; J. Gilius ir 
M. Matačiunienė po 19 centų. 
Smulkių surinkta $1.80. Auko
tojams tariu, širdingą ačiū.

Kas rėmė Scottsboro jau- 
busų organizavimo komisiją į- nuolių gynimą ir siuntimą jau- 
eina draugai M. Padrezas, 57 nuolio delegato į Sovietų Są- 
Graham Avė., S. Sadauskas, jungą? Aukojo sekamai: 
115 E. Holsman St., V. Bastis,' 
136 Lafayette St. ir S. Vilkas, 
50 Lafayette St. Patersono lie
tuviai galite registruotis pas 
tuo komisijos narius. • Kaip 

(girdėtis iš komisijos narių pa-
madienj, birželio 3, Liet. Darb. j reiškim0| tai jie 
Kliubo svetainėj, 1322 Reeds-' 
dale St., N. S. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

visada būdavo.
(124-126)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kuopa rengia pikniką 

naudai Komunistą Partijos. Įvyks 30 
d. gegužės. Prasidės tarp 9-10 vai. 
ryte. Pikniko vieta labai gražioj 
naujoj vietoj, tarp didelių ir ma
žų medžių. Bus šokiai prie geros or- 
kestros. Prie to bus prakalbų progTa- 
ma.

KELRODIS: Rytinėj gale Sunbu
ry St. Readingo gelžkelio stotis, čia 
reik važiuoti skersai rėlias į rytus 
prieš kalną iki antram rėdui stubų. 
Čia kelelis po kairiai, porą varsnų j 
pavažiavus, dvi stubelės po Viešimai 
ir už jų matysis mūsų piknikas. Tai
gi norėdami darbininkų klasės rei
kalus paremti, dalyvaukite šiame pik
nike, kaip vietos, taip ir visos apie- 
linkės.

Kviečia Rengėjai.
(124-126)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre Aido Choras turės 

savo pirmą šio pavasario pikniką ku
ris atsibus 30 dieną gegužės, visiems 
žinamoj vietoj žemutinėj daly Wilkes- 
Barre, tai yra į Lynwood prie Sus
quehanna upės. Bus nauja platforma 
šokiams, taipgi gera orkestrą grieš 
visokius šokius. Bus valgių ir gė
rimų, apart to visko bus ir g’era 
programa kurią duos Aido Choras.

Kaip vietos taip ir apielinkės 
publiką kviečiame skaitlingai atsi
lankyt. Pradžia 12 vai. dieną.

Kviečia visus Aido Chorais.
(124-126)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo 9-tos kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, gegužės 28 d., 
kaip 8 v. v., 
8th Street.

Draugai ir 
ne tik patys 
kimo, bet ir naujų narių turim atsi- 
vest. Juk vajus gavimui naujų narių. 
Apart to, kurių užsivilkę narinės mo- 
kestys malonėkim pasimokėt.

Sek.Potiene.
(123-125)

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir ųž prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parent, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Drg. J. P. Milleris yra ge
ras kalbėtojas, turi daug 
patyrimų darbininkų judėjime. 
Bus labai žingeidu išgirsti jo 
kalbą. Todėl visi kviečiami at
silankyti. Ypatingai svarbu 
daugiau susipažinti su dabar
tine padėtimi Europoj ir Ame
rikoj. Drg. Milleris išaiškins, 
kaip Hitleris rengiasi užgrobti 
Klaipėdą ir visą Lietuvą ir

ne juokais 
rengiasi parodyti, kad kai Pa- 
tersonas stovi, dar nėra tiek 
susiorganizavę lietuvių daly
vauti dienraščio “Laisvės” iš
kilmėje liepos 7 d. Bravo, 
draugai, parodykime, kad Pa- 
tersonas nėra toks, kokiu per
stata mūsų priešai!

ALDLD 84 kuopa $2, po 
dolerį J. K. Gilius, P. Lapė ir 
W. Demsin; po 50 centų, V. 
Bastis, S. Bakanauskas, G. 
Link, Alf. Lapinskas, W. 
Sawrs, J. Liekavičius, P. Osi- 
pauskienė, T. Prieskinis, O. 
Kersevičienė ir P. Dennis; po 
25 centus J. Bimba, S. Vilkas,
J. Matačiunas, U. Malinauskie
nė, M. šumskis, G. Petkus, J. 
Ragauskienė, M. Jaskevičius,
K. Ragauskas, A. Kochišin, L. 
Savickas, S. Bimbienė, O. Stu- 
purienė, O. Padrozienė, K. 
Motiejūnienė ir B. Makorskis; 
J. Skaudis aukojo 20 centų. 
Viso surinkta $14.20. Aukos 
skiriamos pusiau: Scottsboro 
jaunuolių gynimui $7.10 ir 
Jaunuolių Komitetui del siun
timo delegato į Sovietų Sąjun
gą—$7.10.

Šiuos pinigus surinko komi
sija, kuri susidėjo iš sekamų 
draugų ir draugių : V. Bastis, 
P. Buslavičienė, J. Matačiunas 
ir S. Bimbienė. Varde ALDLD 
84 kuopos tariame širdingą 
ačiū visiems aukotojams.

Vabalas.

Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 
gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 
ir šiemet. Bet pasirjžusiai darbuo

kimės, kad atsiekti pereitu metų 
pasisekimo.

BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

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

Jau organizuojama programa ir greit bus 
paskelbta. Brooklyniečiai prašomi jsitėmyti 
ši pokilj. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

• tų, juk tuom laiku puikiausia proga jūroje 
pasimaudyti ir dalyvauti savo dienraščio

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS {VYKS

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 ĮVYKS

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

čia irgi duodama augštos dovanos prie į-
• 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.



Pirmadienis, Geg. 27, 1935
t

k LAISVA Penktas Paslapty

KELIONES ĮSPŪDŽIAI
.."—Iš San Francisco į New Yorką—“

Apleidžiant San Francisco, noriu nors 
*. trumpai perbėgti to miesto reikšmę abel- 
^nam gyvenime. San Francisco Golden 
Gate (auksiniai vartai) labai plačiai pa
sauliui žinomi, ypatingai jūrininkams. 

*San Francisco prieplauka, tai puikiau
sias gamtos tvarinys, rodos lig specialiai 
padaryta. Golden Gate, tai San Fran
cisco įlajos (bay) krantai, auksinės 
spalvos skalos, kurios saulei leidžiantis 
išduoda puikų blizgėjimų, lig tai jos būtų 
iš aukso akmenų išbudavotos, išmarintos 
ir gana neplati vieta. Dabar ten būda
vo ja tiltą, kuris bus be jokių stulpų vi
duryj įlajos. Tiltas budavojamas ant pa
čių Golden Gate krantų, o toliau toji įla- 
ja išsiplėtė ja, išsišakoja, jungia kelioliką 
miestų-miestelių. Kitas tiltas budavoja
mas per įlają, kuris bus vienas iš didžiau
sių pasaulyje, jungs San Francisco ir 
Oaklandą su priemiesčiais. Abu tiltai

♦ bus labai augštai iškelti, kad visoki ka
riniai ir prekybiniai laivai galėtų liuosai 
pro apačią plaukioti.

t San Francisco pirmiausia pagarsėjo 
bene 1906 m., kada įvyko didelis žemės 
drebėjimas, kuris sunaikino virš trečdalį 
miesto. Žemės drebėjimas įvyko apie 6

* vai. ryte, kada dar dauguma žmonių 
miegojo. Taip smarkiai žemė buvo su
krėsta, kad trūko, pasidarė plyšiai vie-

’ tomis virš pėdos pločio ir keliolikos pėdų 
gylio. Tokiam sukrėtime buvo sugadin
ta vandens vamzdžiai, buvo suparaližuo- 

x ta visa vandens sistema, daugybė namų 
buvo sugriauta. Pergyvenę žmonės tą 
įvykį pasakoja, kad dauguma žmonių ta- 

F da patys save užsimušė del didelio išsi- 
gandimo. Vietoje eiti per laiptus žemyn, 
tai šoko pro langus lauk ir puldami že
myn užsimušė, nors* namas, kuriame jie 
gyveno, nesugriuvo.

r Šių žodžių rašytojui teko pergyventi 
menkus ir stambesnius žemės sukrėti
mus, kurie įvyksta San Francisco. Kaip

* kada siauram plote, vienam pakraštyj 
miesto jaučiamas drebėjimas, kitam ne. 
Pasitaiko nakties laiku, tai kaimynai pa
budę sudega žiburius, sukelia žmonėse 
tokią keistą paniką. Žmogus jautiesi

* neturįs pagrindo ant ko stovėti. Laukia 
j visi didesnio drebėjimo. Daugiausia ne

pasikartoja, tada vėl visi aprimsta.
Šiaip jau menkesnieji drebėjimai ne 

visiems žmonėms jaučiami. Tam tikri in
strumentai tik užrekorduoja ir laikraš
čiuose paskelbia.

1906 m. žemės drebėjimas ne tik na
mus sugriovė, bet pagimdė gaisrą, o van
dens gaisrininkai negalėjo gauti del su
naikinimo vandens sistemos, negalėjo ge
sinti gaisrą. Visas miestas paskendo 
pragariškam ugnies verpete. Daug žmo
nių sudegė namų griuvėsiuose, nieks jų 
ir šiandien nežino, nes buvo slepiama

* kiek galint, kad neišgązdinus žmonių ir 
nesulaikius nuo važiavimo į San Fran
cisco.
* Antras San Francisco pasigarsinimas 
įvyko karo laiku, kada provokatoriai me
tė bombą į demonstraciją ir kurios kaltė 
buvo primetama Tarnui Mooney, kuris ir 
šiandien žinomas visam plačiam pasau
liui, kaipo nekaltai laikomas kalėjime. 
Vėliausias San Francisco pasigarsinimas 
fr bene bus vienas iš žymiausių, tai per
eitų metų generalis streikas, kurio aidas 
nuskambėjo ne tik per Jungtines Valsti
jas, bet ir per platų svietą. San Fran
cisco darbininkų solidarumas turėtų duo- 

> ti ,paakstinimą visiems darbo vergams 
jungtis kuotvirčiausiai, kad visiems ben
drai kovoti prieš kapitalistus. j

San Francisco generalio streiko prisi
rengimas buvo daug baisesnis kapitalis
tams, negu pats streikas. Iš sykio dus
liai pradėjo dundėti darbininkų solida- 

* i^umo griausmas, biskis po biskio tie gar
sai darėsi aiškesni, daugiau girdimi. 
Buržuazinė spauda kėlė didžiausį riksmą 
prieš darbininkus, nerėdama užglūšinti 
tuos nelabai garsius generalio streiko 
dundėjimus. Buržuazinė spauda persta
tydavo, kad darbininkai gązdinimus tik- 

i tai daro, kad niekas rimtai ir nesirengia 
prie tokio negeistino kapitalistam strei
ko. Bet darbininkų solidariškumas da
rosi kasdien vis aiškesnis, darbininkiškos 
kovos padangė vis daros tamsesnė ir rūs-

tesnė, kaip kada išsiveržia bendri darbo 
žmonių obalsiai, kurie apkurtina kapita
listinės spaudos šūkavimus. Buržuazija 
sudreba iš baimės, nežinodama ko klau
syti. Taip tas tęsėsi virš poros sav. laiko. 
Vieną dieną visa kapitalistų mašina, laik
raščiai, radio rėkia, džiaugiasi, kad ge
neralio streiko nebus. Kitą dieną apim
ti išgąsčio isteriškai šaukia, koks baisus 
bus tas streikas, baisesnis už visokius 
žemės drebėjimus, “kaip žmonėms reikės 
badu mirti” ir kitokias baisenybes ken
tėti. Bet darbininkai, eiliniai unijų na
riai, susirinkimas po susirinkimo nubal
suoja už generalį streiką. Viena unija 
po kitos pasisako už streiką. Artinas ga
lutina valanda. Išvakarėse generalio 
streiko darbininkiškas frontas, lig tvir
čiausias lankas, veržia visą miestą, vi
siems parazitams darosi ankšta ir troš
ku, visa atmosfera pritvinkusi. Darbi
ninkai tvaną rengia savo išnaudotojams, 
kovos obalsiai, lig žaibai, tviksi visuose 
kampuose. Buržuazinė spauda, lig tas 
gyvūnas išsigandęs, atidarė plačiausiai 
akis, uždėjo didžiausius antgalvius laik
raščiams, kad generalis streikas įvyksta. 
Per radio rėkia be pertraukos, kad pri- 
sistorotų maisto, ba gali būt badas. Visi 
parazitai pamatė, jog nebe juokai, kad čia 
bus tikrenybė, bėgo, kaip apkvaišiai, į 
maisto krautuves, prisipirko maisto įvai
riausio, kiek tik kas galėjo.' Nekurie 
maisto sandėlių savininkėliai džiaugėsi, 
kad kenuoto maisto išpardavė tiek daug, 
kiek tik turėjo krautuvėje. Nekurie ke- 
nai 6 metų senumo likos išpirkti. Visas 
miestas pavirto lig pamišėlių liogeriu.

Darbininkiškas frontas tvirtais žings
niais maršuoja prie galutino mūšio, su 
tvirtu pasiryžimu, kad laimėt kovą. Bur
žuazija apsiginklavus nuo kojų iki gal
vos, policija, ne tik visi rezervai buvo 
pastatyti apgynimui kapitalizmo intere
sų, bet ir iš apielinkių miestelių nemažai 
policijos buvo sutraukta. Valstijos gu
bernatorius Merriam pasiuntė pulkus mi
licijos, apginkluotos kulkasvaidžiais, ir 
lengvąja artilerija, visokia spėka, kokia 
tik buvo galima, buvo sutraukta apgyni
mui streiklaužių, su kuriais buvo pasi
ryžę sutriuškinti streiką.

Darbininkai pikietuoja masiniai, apgu
la prieplaukos vietas, kur buvo krauna
ma prekės į trokus streiklaužiam vežti, 
lig tai darbininkams ant laimės prieš 
prieplaukos pikietavimo vietą, gerai ank
sčiau atsispyrimui prieš puolančią polici
ją ir miliciją prie to, dar rados nugriau
ta keletas namų, kur bus tiltas budavoja
mas, buvo galybės plytų. Raita policija, 
kazokai, mil. būriai puolė darb. pasiu
tusiu žiaurumu. Darbininkai apsigyni
mui panudojo plytas, o drąsesnioji pub
lika atėjo darbininkams talkon, prista
tydama plytų. Nešė glėbiais ir teikė dar
bininkams, kovojantiems šią žūtbūtinę 
kovą.

Didelė didžiuma miesto gyventojų bu
vo su streikieriais. 'Susidarė toks tvirtas 
pikietuotojų frontas, o tos plytos raižė 
orą, paleistos iš muskuluotų darbininkų 
rankų—ne vien tik orą raižė, bet ir po
licijos galvas. Policija jokiu būdu nepa
jėgė sulaužyti darbininkų frontą. Tada 
metėsi apsiautimui, bet ir tas nelengvai 
sekėsi. Kova buvo žiauri ir atkakli. 
Darbininkai nesnaudė, kada vieni kovo
jo su policija, tai kiti su streiklaužiais. 
Buvo apstoję drąsių kovotojų visi keliai, 
kad nieko neįvežtų ir neišvežtų.

Atsirado keletas biznierėlių, kurie nu
važiavo mėsos parsivežti su savo auto
mobiliais. Darbininkai pastojo jiems ke
lią. Kurie gražumu grąžino mėsą ir ki
tas prekes į sandėlius, tų niekas nekliudė. 
Bet kurie piktai priešinosi darbininkų 
patvarkymui nevežti, tie nukentėjo. Ne- 
kuriems krautuvių langus išdaužė, veži
mus su prekėmis apvartė. Tada ir tie 
atkaklieji biznieriai nuleido rankas, ne7 
išdrįso priešintis darbininkų frontui, be
sigrumiant nelygioje kovoje su kapita
listų moderniškai apginkluotais sargais. 
Žuvo du drąsūs kovotojai, keliolika likosi 
sužeista, bet tuo pačiu sykiu nemažai ir 
policijos buvo sužeista, taipgi ir streik
laužių nukentėjo. O mušis vis tęsėsi.

(Bus daugiau)
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Za-

Iš Madison Sq. Garden 
Susirinkimo

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
ninku unijos prezidentas
ritsky. Jis neilgai kalbėjo 
baigė už unijų demokratiją.

Paskui sekė mainierių unijos 
prez. J. L. Lewis. Jis sakė, 
kuomet jis, Ilillmanas ir dar 
kiti unijų viršininkai buvo 
Hooverio pašaukti pasitarimui 
delei bedarbės ir kitų reikalų, 
tai jis tvirtino, jog bedarbė il
giau nesitrauks, kaip 3 mėne
sius. žiūrėdamas į iškabą, ant 
kurios užrašyta: “Ponas Hoo- 
vęri, tavo gerlaikis dar vis už 
kampo,”—suriko— laukėme 3 
mėnesius, metus, dabar jau še
ši metai ir bedarbė nesibaigia. 
Tad mes ilgiau jau nelauksi
me. Turi būt pravesta 30 vai. 
darbo savaitė, tinkamos algos 
ir įdėta NRA dantys.

Pabaigus kalbą, Ryan pri
dūrė: “Čia ne radikališka, bet 
atsargi pastaba. Unijistų bal
sas turi būti kongreso girdi
mas.”

Dubinsky isteriškai rėkė už 
NRA ir 30 vai. savaitę ir bai
gė taip pat nelaukimu.

Ryan vėl pastebėjo: “Čia 
ne grasinimas, bet reikalavi
mas.” Perstatydamas kalbėti 
Hillmaną pridėjo, jog šitas 
žmogui daug dirba Washing
tone atgaivinimui gerlaikio. Tr 
jeigu visi taip dirbtų, tai tikrai 
mes jį turėtume. Besarmatiškai 
vieni kitus išsigina ir tuomi 
baigiasi jų visas darbavimasis.

Ilillmanas aiškina, kad kon
gresas daugiau klauso komer- 
cininkų ir fabrikantų, negu 
unijistų. O ar pirmiaus to kas 
nežinojo? Komunistai visada 
taip darbininkams aiškino, o 
jis tik šiandie tą “paslaptį” 
atidengė.

ADF prezidentas Green kal
bėdamas atidengė kitą “pa

slaptį,” tai, kad kongresas se
ka reakcioniškiausių valstijų 
(gubernijų) sumanymus. Ne
nori, kad būtų NRA dviejų 
metų prailginimas ir sutrum-

ir,pintos valandos. Jeigu kongre
sas nepraveš NRA įstatymu 
bent porai metų, nesutrumpins 
valandų, — mes sustosime dir
bę. šį jo pareiškimą unijistai 
pasitiko atsistojimu. Jiems su
sėdus jis dar pridėjo, kad tas 
reiškia, ką jis sako. Bet jeigu 
vengia žodžių “generalis strei
kas,” tai jo ir nebus, jei dar
bininkai patys nepaskelbs.

Kalbėjimas ir barstymas 
limpančių frazių į darbinin
kus vienas klausimas, o jų 
įstatymais padarymas — kitas. 
Net jokia rezoliucija nebuvo 
priimta minimais klausimais. 
O gal būt vėliau, bet aš neti
kiu, nes palubinė galerija jau 
buvo tuščia, žemesnioji irgi at
rodė, kaip skynimas, krūvelė 
žmonių čia, kita toliau, nuo 
žeminių grindų žmonės ėjo na-’ 
mo, tai kam būti/ reikalingas 
skaitymas rezoliucijos? O jie 
pradėjo eiti namo tuo laiku, 
kaip Green ėmė sakyti, jog 
Wagneris yra darbininkų prie- 
telis. Prieš karą ir fašizmą nei 
žodį nesakė. Mat, čia ne “uni
jistų klausimas.”

Pirma, negu kalbėjo Green- 
as, Ryan sakė, jog dabar lau
ke jau yra 50,000 žmonių, o 
viduj 30,000. Taigi mūsų bal
są kongresas turi išgirsti, nes 
dabar Amerikos žmonės stovi 
tarpe komunizmo ir revoliuci
jos.

Reiškia, kongresas eina re
akcionierių keliu, nepaisydami 
nieko, o to pasekmės gali baig
tis sukilimu, tai susišaukė vi- 
'sus, kad gavus patarimą, kaip 
užlopyti skylėtą kapitalizmą.

Susirinkimą palikau 6:30. 
Kas toliau buvo — nežinau.

Prakalbas Girdėjęs.

Drg. Kapsuko Vardo 
Fondas Lietuvos Rev.

Spaudai Remti
Drg. Bimbai.
Gerb. Drauge:

Šiame laiške rasite $5 ver
tės čekį. Vieną dolerį priduo- 
kite užsienio literatūros plati
nimo agentui, tai yra, vieniem 
metam užprenumeruoti “Prie
kalą” žemiau paduotu adresu. 
Kiti keturi doleriai yra mano 
auka Lietuvos revoliucinei 
spaudai. Gerai, kad draugas 
pradėjote. Senai jau reikėjo 
tas darbas vykdyti.

Mat, pas mus amerikonus 
daug yra noro, kad užsienio 
draugai daug ką nuveiktų, pa
darytų, bet su parama tai mes 
mažai rūpinamės. Draugas pa
darydamas pradžią su dviem 
doleriais proponuoji, kad 
Amerikos lietuviai sukeltų 
$250. Aš manau, kad ameriko
nam būtų sarmata pasirodyti 
tik su dviem šimtais ir penkio
mis dešimtimis dolerių prieš 
Sovietų Sąjungos lietuvius. 
Tiesa, kad pas mus nedar
bas, daugelis neišgali. Tiems 
yra atleistina. Bet daugelis da 
išgali, bet prisidengia nedar
bu, sako, “nedirbu, neturiu ir 
neduosiu.” Tuo tarpu savo 
ypatiškiems pasilinksminimo 
reikalams, tai turi. Aš nesa
kau, kad pas visus tas yra, bet 
pas daugelį taip yra.

Tiems draugams, kurie kal
ba, kad jie pritaria ir remia 
Lietuvos revoliucinius draugus 
ir jų spaudą, aš duodu patari
mą : Tegul biskį prisilaiko Dr. 
Kaškiaučiaus patarimo, suma
žina vartot valstybinės stikle
lį, alaus ir cigareto per vieną 
mėnesį, o matysime, kad mes 
sukelsime ne $250, bet $500.

Na, paimkime kad ir kitaip.

'Juk Amerikoje randasi ne 
penki šimtai pritariančių ir re
miančių Lietuvos draugus ko
votojus, bet daug daugiau, pa
imkime, mažiausia tūkstantis. 
Tuo būdu- mes sukeltumėme 
$500 paaukodami tik po 50 
centų!

Gal visi ir negalėtų išpildy
ti savo kvotą, tai galėtų po 
mažiaus paaukoti, bet kiti 
draugai duotų po daugiaus ir 
kvota būtų išpildyta. Amerikos 
lietuvių penki šimtai dolerių 
Lietuvos komunistinei spaudai 
būtų milžiniška parama.

Pradėtą darbą varykime pir
myn. Mes atsiekę savo tikslą 
užduosime smūgį fašizmui ir 
Lietuvos draugams bus leng
viau kovoti ir kovą laimėti.

Draugiškai,
B. Kirstukas,

Cleveland, Ohio

šis draugo Kirstuko laiškas 
nereikalauja jokių komentarų. 
Jis visiems aiškus. Taip pat d. 
K. auka Liet, darbininkų re
voliucinei spaudai kalba pati 
už save. Bet kur mūsų, kiti 
draugai? Kur kiti clevelandie- 
čiai ? Iki šiol dar tik viso la
bo šešius dolerius teturime au
kų į Drg. Kapsuko Vardo 
Fondą.

Klausyk, drauge Kirstuk, 
pasiimk didelę kepurę ir pa
prašyk pas kitus clevelandie- 
čius aukų šiam tikslui. Gal 
Clevelandas pfalauš pirmuo
sius ledus. Lauksime nuo jūsų 
daugiau žinių.

A. Bimba.
P. S. Manau, kad greitu lai

ku viena kuri mūsų nacionalė 
įstaiga paims šio fondo reika
lus globoti ir paskirs jam iž
dininką. Tuo tarpu aukas gali
te siųsti mano vardu, arba per 
“Laisvę.”

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

Didelis Amerikoniškų Biznių 
Banknitavimas Chinijoje

SHANGHAI. — Nuban- 
krūtavo amerikono F. J. 
Raveno bankas ir trys kitos 
jo kompanijos. Nušlavė 
$30,000,000 svetimų pinigų. 
Raven del savo bankrūtų 
kaltina Amerikos valdžią. 
Sako, kad Rooseveltas išpir
ko perdaug sidabro iš Chi-

nijos; todėl pritrūko sidab-. 
rinių pinigų, kurie ten lai
komi svarbiausiais.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9991 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law 256 4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings to be con
sumed on the premises.

ROBERT S. De LIA
(BOB'S TAVERN)

256 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-10763 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under i 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4623 7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings to be con
sumed on the premises.

WILLIAM GREENSTEIN 
JACK’S TAVERN

4623 7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section j 
132 A of the Alcoholic Beverage Control j 
Law at 206 42nd St., Borough of Brooklyn, i 
County of Kings to be consumed on the . 
premises.

FRANK De NICOLA
206 42nd St. Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No. 1 
Iy-403 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec- ■ 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4812 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

H. T. DUNWORTH 
4812 3rd Avenue Brooklyn, N. Y. I

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisninotas 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.

I Harry’s Cafe
to Kur Geri Draugai Susieina
g 1701-03-05 No. Dover St.
g PHILADELPHIA
g Ant Columbia Ave., tarpe
B 28th & 29th
f Smagiausia Vieta Mieste
g Specializuojasi {vairiais Žuvų
g Valgiais (Sea Foods)
•; MOTERIMS STALAI ~
? BUSINESS MEN’S LUNCH

į HARRY SLOBODIAN
? Savininkas
? Bell Phone Poplar 9257

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
N. Bruckheimer’s Sons, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIU

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

5

5

$
» nNuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi- j 

mąs bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. I

Lietuviu Angliy Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

$
&

i

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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si yra per d. Klimą prirašyti.

Kalbant apie A. Liet. Darb. 
Visuotiną Suvažiavimą, išrink
ta du atstovai į bendrą drau
gijų konferenciją ir paskirta 
$3 tam tikslui.

Šiandien Visi Traukit į Madison Sq. Garden!
Pasiliki! Minor ir Levinson ir Išgirskit apie Fašistų-Vigilančių Terorų, kurį Jiedu Pergyveno! Sužinoki! apie Coughliną!

Visi sujudę ir susidomėję'karą, 
būsima didžiule demonstraci- SqUare Garden.

{ Eina 
mas ne 
Sq. Garden mitingui, bet taip 

j pat pasitikimui kovingo Robert 
Minor ir Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo advokato 
David Levinson. Jiedu atvyks 
Pennsylvania gelžkelio stotin, 

j 33rd St. ir 7th Avė., pirmadie- 
nį, 7 vai. čia darbininkai de
monstratyviai juos pasitiks ir 

įlydės į Madison Square Gar
den, kur Minor bus vienu iš 
vyriausių kalbėtojų. Minor ir 

Į Levinson vadovaus demonstra- 
cijai iš stoties į Madison Sq. 
Garden.

EARL BROWDER _

27 gegužes, Madison jNew Mexico, ginti mainierius, 
prieš kuriuos yra padarytas 

i suokalbis nuteisti mirčiai už jų 
kovingumą. Už tai Minorą ir 
Levinsoną užpuolė vigilančių 
gauja, sumušė ir išvežę į lau
kus, užrišę krauju pasriuvusias 
galvas maišais, paliko juos 
mirčiai. Tačiau jiedviem pavy
ko atsipeikėti ir pasiekti in- 
dijonų šeimyną, kuri juos iš
gelbėjo. Newyorkieciai darbi
ninkai su nekantrybe
atvyksiant savo kovingą vadą i paliuosavimą. 
Mino1- i žodžiu, šis mitingas bus

Earl Browder, Komunistų : žiniškas, tikslus ir stiprus 
Partijos generalis sekretorius, 
iškels aikštėn daug 
faktų apie Coughlin 
šistinę programą. 
Hathaway nušvies

energingas prisirengi- 
vien pačiam Madison

Francuzų-Sovictų sutarties.
Labai įdomų pranešimą pa

darys slaptos Vokietijos Ko
munistų Partijos žymus vadas, 
kuriam gerai žinomas tos par
tijos pogrindinis veikimas.

čia taip pat bus proga pa
matyti ir pasveikinti garsiau
sio pasaulyje kalinio brolį 
John Mooney, kuris čia atvy
ko, kad asmeniškai perduoti 
Tamo Mooney pasveikinimą ir 

jo

Gegužės 14 d. įvyko bendra 
draugijų konferencija. Suda
rytas komitetas sukėlimui lė
šų delegatų kelionei ir išrinkta 
delegatai į suvažiavimą S. Pet
kienė ir G. Klimas. Dar viena 
konferencija bus šaukiama 
prieš suvažiavimą.

Darbininko Sūnus.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

laukia I sustiprinti kampaniją už

Joseph Bayer, 60 metų, 31 
Cooper St., mirė gegužės 22 d. 
Palaidotas geg. 25 d., Kalva
rijos kapinėse.

Agnes Balčiūnienė, 38 metų, 
174 York St., mirė gęg. 23 d. 
Pašarvota graboriaus Garšvos 
koplyčioj. Laidos geg. 27 d. šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. Garšva.

Kaip žinia, Minor ir Levin
io kuri įvyks pirmadienio va- |son buvo nuvykę į Gallup,

svarbių 
ir jo fa- 
Draugas 
reikšmę

mil- 
d ar- 

bininkų kirtis fašistinei reakci
jai. Drauge, nežiūrint kitų rei
kalų, tavo pareiga dalyvauti 
ir būti dalimi to galingo pro
testo prieš reakciją.

Iš Madison Square 
larden Susirinkimo

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street 
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimag tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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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tą Teisę Streikuoti ir Pikietuo- 
ti”; “Už Augštesnes Algas Pa
dengimui Kylančio Brangumo 
Pragyvenimo Reikmenų” 
“Priimkite HR 2827 Bilių”; 
“Už 30 Valandų Savaitę”; 
“Paliuosuokite Tom Mooney”; 
“Už Darbo Partiją.”

Buvo daug kalbėtojų įvai
rių darbo unijų atstovų. Ange-

Daugelis Uniją Masiniai Da-
- lyvavo Union Square 

Demonstracijoj
Kuomet AF of L didieji vir

šininkai, kapitalistų politikie
riai ir didieji Socialistų Parti
jos viršininkai, Madison Sq. 
Garden mitinge, kėlė į padan
ges NRA,. tai tuo pat laiku !lo Herndon, jaunas darbinin- 
apie 15,000 darbininkų susirin-, kų organizatorius, kurio ape- 
ko į Union Square ir čia de-; liaciją ką tik atmetė J. V. 
monstratyviai pasmerkė NRA Augščiausias Teismas, sutiko 
ir Wagnerio streiklaužišką bi-i entuziastišką pasveikinimą iš 
liy. čionai šaukta visi darbi-j susirinkusių darbininkų, kada 
ninkai į bendrą veikimą prieš | jis pasirodė priešais garsiakal- 
Roosevelto užsimojimą ant bį.
darbininkų.

Demonstraciją šaukė Ada
tos ATęnatų Unijų Eilinių Na
rių Kdiftitetas ir unijų vėliavos 
liūdij'o, kad daugelis Didžiojo 
New York o unijų atstovauta 
demonstracijoj. Jos nusistaty-Į 
mas aiškus—] 
tėsi tokios iškabos: 
Wagnerio Verstinos Arbitrą-Į 
cijos Bilių;” “NRA Pelnus Pa-' 
kėlė 63 Nuošimčiais, O Algas 
nupuldė 5%”; “Mes pasmer-! 
kiame Presidentą Hillmaną už 
Pritarimą Kompaniškam Uni- 
jizmui Auto Industrijoj”; 
“Prieš NRA;” “Už Neapribo-

Prieš Maisto Brangumą Rei
kia Sutartino Veikimo

Ne vien pirkėjus apeina 
maisto brangumas, bet jis tei
kia daug nemalonumo ir ma
žų krautuvių savininkams. Dėl
to daugelis smulkiųjų mėsinin
kų, dalyvavo mėsos pirkėju 
stapičiuje pereitą savaitę. Gi 
mėsos naudotojai aktyviai re
mia Veiklos Prieš Maisto Bran
gumą Miesto Komiteto planus 
pravesti protestą visam mieste 
prieš mėsos brangumą, 
miausiu reikalavimu yra 
mušti 10 centų ant svaro 
sos.

Komitetas perspėja,
tas žygis nėra prieš smulkius 
krautuvninkėlius, o prieš ur
mo parduotuves (wholesale). 
Vietiniai bučeriai daugelyje 
vietų uždarė savo krautuves 
trečiadienį, kad paremti nau
dotojų protestą. Ypatingai 
Ęrownsville, Williamsburgo. 
Coney Island, Brighton Beach 
ir Middle Village sekcijų 
Brooklyne, taipgi 
tuvninkai parodė 
.kovai.

Pirmadienį, 27
legaeija iš įvairių apielinkių 
Veiklos Komitetų iteiks savo 
reikalavimus stambiom urmo 
parduotuvėm, kaip United 
Beef Co., Wilson Packing 
House, 42nd ir 1st Ave., taipgi 
Swift Co., 32 — 10th Ave., 
New Yorke. Su delegacija 
tūkstančiai mėsos pirkėjų 
šeimininkės, kurios parems 
vo reikalavimus.

Norintieji daugiau informa
cijų kreipkitės: City Action 
Committee Against the High 
Cost of Living, 799 Broadway, 
New York.

Pir- 
nu- 
mė-

kad

tiesiog iš dirbtuvių ir krautu
vių. c

Rep.

Iš Visuotino Suvažiavimo 
Komiteto Mitingo

Gegužės 19-tą įvykusios 
konferencijos išrinktas komi
tetas turėjo pirmą susirinkimą 

prieš NBA,., Ma- j pen]<ta(iieni0 vakarą ir apta- 
iškabos. ^liesire, kaip vesti prisirengimo prie 

suvažiavimo darbą pirmyn.
i Nutarta smarkiai rengtis 
; prie delegatu išleistuvių, ku
rios įvyks 27 birželio, “Lais-

I vės” svetainėj. Tai turės būti 
šaunus vakaras, su muzika, 

: dainomis, delegatų atsisvei- 
. kinimo kalbomis, šokiais, už- 
į kandžiais ir gėrimais. Komite
tas draugiškai pasidalino dar
bais ir yra pasiryžęs dirbti 
daug, kad tinkamai išlydėti sa
vo delegatus. Prašome visu tą 
dieną pasižymėti dideliu žen
klu ir pasilaikyti delegatų 
gerbimui.

Nutarta Williamsburge 
ruošti pirmą didelį masinį 
tingą delegatų sulauktuvėms 
ir išklausymui raporto. Paskir- 
,ta komisija gauti didelę sve-

“GHAPAYEV”
Raudonasis Komandierius
Puikiausias Sovietų kalbinis 

paveikslas, Kurį giria laikraŠ- i 
čiai visose šalyse, kur tik jis j 
buvo rodomas. New Yorko lai
kraščiai gyrė jį neatsidžiaug
dami puikumu technikos; ta-Į 
lePtjngumą artistų žymėjo pa
kartotinai. Net Lietuvos snau-j 
da paduoda, kad kur tik Lie
tuvoje buvo rodomas “CHA-'tainę. Galutini planai bus pa- 
PAYEVAS” visur publikos bu-delbta, kaip jau turėsim sve- 
vo persipildę. New Yorke jis įajne 
buvo ^rodomas nėr keletą mė- ‘ 
nėšių su dideliu pasisekimu, 
dabar bus rodomas
MANHATTAN THEATRE

105$ MANHATTAN AVĖ.
’ * Brooklyn, N. Y.

pa-

su- 
mi-

Bronx k ra u-1 
paramą šiai I

gegužės, de-

eis
ir

sa-

Masės Privertė Miestą Duoti 
Jaunuoliams Madison Parką

Jaunuolių ir suaugusių orga
nizacijų bendras spaudimas 
privertė Parkų Departmentą 
išduoti leidimą naudoti Madi
son Square Parką Jaunimo 
Demonstracijai 30 gegužės. 
Jaunimo Kongreso Komitetas 
pareikalavo, kad Parkų De- 
partmentas išduotų raštišką 
liūdymą, jog leidimas yra iš
duotas.

Tikimasi parade dalyvau
siant bent 20,000 jaunų darbi
ninkų ir studentų. Gi tą skai
čių keleriopai padidins suau
gusieji, kurie taip pat rems 
jaunimo paradą ir demonstra
ciją.

Jaunų Komunistų Lygos na
riai dėvės uniformas— baltus 
marškinius ir mėlinus kakla
raiščius. Visos organizacijos | 

I raginamos dėvėti savo unifor- 
Imas. jei tokias turi.

Mobilizacija prasidės ketvir
tadienį, 30 gegužės, 11 vai. 
ryto, East ir West prie 2nd 
Avė., ant 10-tos, 11-tos, '12-tos 
ir 13-tos gatvės, New Yorke.

Kalbėjo Visi Skylėto Kapi
talizmo Lopytojai

Gegužės 23 d., augščiau mi
nėto j vietoj buvo vyriškų ir 
moteriškų drabužių siuvėjų ir 
kepurninkų unijų masinis mi- 

■ tingas. Mitingo vyriausias tiks- 
•|las,— prailginti NRA ir kad 
būtų kongrese priimta Wagne
rio ir Connerio bilius; 30 va
landų darbo savaitėje.

Susirinkimą atidarė solistei 
dainuojant ir orkestrai grie
žiant Amerikos himną 3 :40 
v. po piet. Pabaigus himną or
kestrą užgrąjino Internaciona
lą, kuris buvo pasitiktas gar
siu delnų plojimu, kas nebuvo 
daroma pirmajam. Tas reiš
kia, kad unijistai jau supran
ta, kuris himnas yra buržuazi
jos, o kuris darbininkų.

Pirmininkavo cent ralinių 
amatinių unijų ir darbininkų 
tarybos pirmininkas ■— J. P. 
Ryan, pasižymėjęs savo reak- 
cioniškumu streikuose. Jis pa
reiškė, kad šitas susirinkimas 
sušauktas ne verstinai, kaip 
kad laikraščiai rašė, bet liuos- 
noriai, kame yra 30,000 viduje 
ir 15,000 negalinčių sueiti sve
tainėn unijistų.

Mes čia susirinkome, idant 
būtų priimtas kongrese Wag
nerio susikirtimų ar ginčų bi
lius ir kad būtų pratęsta NRA 
mažiausia ant dviejų metų. 
Jeigu panašus Wagnerio Bilius 
būtų priimtas pirmiaus — tę
sė jis, tai tokis streikas, kaip 
San Francisco praeitą gegužės 
mėnesį, nebūtų įvykęs.

Prie šito pareiškimo ko
mentarų nereikia, nes kiekvie
nam bus aišku, jog tasai Wag
nerio bilius atims darbinin
kams teisę streikuoti pagerini
mui gyvenimo sąlygų. Prieš ši
tą bilių reikia kovot.

Pirmiausia kalbėjo kepur-
(Tąsa 5-tam pusi.)

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

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

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

Tel.: Foxeroft 1-6101

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

Juozas Levanda

(LEVANDA USKAS) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.Brooklyn. N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Great Neck, N. Y.
Great Necko lietuviai darbi

ninkai nepasilieka nuo kitų 
kolonijų Am. Liet. Darbininkų 
Visuotino Suvažiavimo klausi
mu.

Gegužės 1 d. Lietuvos Duk
terų ir Sūnų Draugystės susi
rinkime atstovai nuo ALD Vi- 
suot. Suvažiavimo šaukimo ko
miteto, A. Lideikienė ir G. 
Klimas, išdavė raportą, pažy
mėdami, kad suvažiavimui vis- 

t ir kad 
dabar klausimas, kelis delega
tus siusime. Delegatu išrinkta 
A. Lideikienė, alternatu —Kli
mas. Ir paskyrė $15 delegato 
kelionei. Bra.vo, Dukterų ir Sū
nų Draugystė, kad supranta 
taip svarbius visuomeninius 
reikalus.

Reikia pasakyti, kad Dukte
rų ir Sūnų Draugystė yra stip-

Komunistų Partijos Bazaras 
Turtingas Menu ir Daiktais ’ja? Jau,yra priren«ta 

z 1 n l y v» 1 r 1 n 11 n i yvi n n Imlia

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 

Hk _ I Nervų Ligos,
Hg Bendras Nusilpi-

Wjn mas, Nervų Jė- 
vt \ I gos išeikvojimai,- jBk / K a t a r i n iai ir

/ Chroniški Skau-
dūliai. Skilvio ir ■k žarnų L i g os,ESS^. <21 Mėšlažamės TĄ>,

gos. Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
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-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitaritnas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. ir Irvine PL 

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

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šiuomi pranešam jog Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas rengia 
pikniką, kuris įvyks 21-mą dieną 
liepos, 1935, Klaščiaus Parke. Todėl 
prašom kad kitos draugijos nieko ne
rengtų tą dieną.

Išrinkta delegatas lankytis į 
Amerikos Lygos Kovai Prieš 
Karą ir Fašizmą Miesto Ko
miteto susirinkimus ir ten ra
portuoti apie mūsų veikimą, 

i taipgi parnešti mums raportus Puiki Balalaikų Orkestrą grie
žia kas vakarą bazaro restau- 
rane, kuris veikė visais vaka
rais, o šeštadienį ir sekmadienį 
visą dieną. Labai daug

Penktadienio vakarą bazaro 
programą išpildė' didysis Frei
heit Choras, taipgi Latviu Cho
ras ir IWO Dramos Grupė.

Kom.
(123-125)iš Lygos veikimo.

Komiteto sekretorė įgaliota
> “CHAPAYEVAS” 

pūliais veriantis 
“Chapayevas” yra 
dailydė, kuris patampa raudo- laiškais pranešti visoms daly- 
nbsios armijos komandierium. vaujančioms 
Jis didvyriškai kaujasi su bal
tagvardiečių armijomis. čia 
parodoma revoliucijos laimėji- i 
mai, nors pats “Chapayevas” 
miršta.
Bus rodoma sekančią savaitę 
Antradienį, Geguž.-May 28 
Trečiadienį, Geguž.-May 29 
Ketvirtadienį, Geg.-May 30 

Įžanga 25c. Asmeniui 
Nusipirkite bilietus “Lais

vės" ofise ir būtinai pamatyki
te tą nepaprastai gražų ir įs
pūdingą veikalą.

yra šiur- 
vaizdas. 

valstietis

organizacijoms 
apie svarbiuosius komiteto 
veiksnius, kad organizacijos 
neliktų neinformuotos, jei del i 
kokios nors priežasties organi
zacijos delegatas nebūtų susi
rinkime.

vi- PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

šokių meno dalykų-piesinių ii Iriausia Gieat Neck Diaugija, PARSIDUODA saliūnas tirštai apgv- 
kaip nariais, taip ir finansais.kitokių; bazaras atrodo, kaip 

koks palocius. šis bazaras, tai 
savo rūšies paroda ir koncer
nas visas 5 dd., 22, 23, 24, 25 
ir 26 geguž., New Star Casino, 
107th St. ir Park Ave., New 
Yorke.

Apart gražmenų, bazare 
daug vasarinių drabužių vy- 

'rams, moterims, vaikams ir la
kamomis,

Komitetas dės pastangas j- 
traukti į dalyvumą suvažiavi
me ir vietos komitete tas drau
gijas, kurios buvo kviestos, bet 
nedalyvavo konferencijoj, taip bai prieinamomis 
pat ir tas, kurių nepasiekėm su taipgi kitokių naudingų reik- 
kvietimu į konferenciją. menų, ne atlikusių, bet naujų,

ventoj lietuvių apielinkėj, kur gali
ma padaryt geras pragyvenimas. Del 
daugiau informacijų kreipkitės šiuo 

Gegužės 6 d. įvyko LDS 24 antrašu: 794 Grand Street, Brooklyn, 
kuopos susirinkimas. Išduo- jY‘
dant valdybai raportus ir pri- PARSIDUODA alinė ir restauracija 
ėjus prie organizatorių, d. Kli-labai geroj vietoj, prie prieplau- 
mas sako: “Neturiu daug ką 
pasakyti, tik Štai keturių na
rių aplikacijos.” Pasirodo, kad 
d. Klimas yra stebėtinai gabus 
organizatorius ir atveda po 7 del
ir net 13 narių ant karto. Vai-'svarbios priežasties, kurią sužinosite 
kų kuopelė iš 15 narių veik vi-fe 564 Wythe Ave- Bro<>k-

kų, arti dirbtuvės ir tirštai apgy
ventoje vietoje. Parduodu su namu 
dviejų šeimynų, trim karam gara- 
džius ir patalpa bizniui. Biznis eina 
gerai, yra pinigų. Su pabaiga birže
lio baigiasi laisniai ant alaus, tai 
naujam savininkui gera proga ant

g Telefonas: Evergreen 7-7770 į
1 PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS t

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

| Veltui Chapel Šermenim |
5 Paršam do automobilius Serme- g 
g nims, vestuvėms, krikštynoms g 
2 ir kitokioms parems g
g Saukite dieną ar naktj P

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




