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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasauli!

M

P. Gould, New Yorko Her
ald-Tribune ir kitų kapitalisti
nių laikraščių rašytojas, pa
juokdavo komunistinius raštus 
ir sakydavo, kad taip protau
ja tik “kelinių prosytojai.”

Pereitą sekmadienį susitinku 
Gouldą New Yorke. Apšepęs, 
^nudriskęs ir kelinės taip suply- 
šusios, kad niekas neimtų jų 
prosyti. Prisiminus apie kųmu- 
nistus, jis 
jų pusėje 
teisybės.“ 
toliau gal 
»ną teisybę.

Japonija Pasinešusi 
Užgrobt Chinų Plotą 
su 35,000,000 Žmoniy

SHANGHAI. — Japoni
jos kariuomenė su tankais 
ir kitais kariškais įrengi
mais birželio 2 d. buvo ap
gulus namą Hopei provinci
jos gubernatoriaus Tientsi- 

. Fašistinė Chi- 
Kai-sheko val- 
perkėlė Hopei 
iš Tientsino į

gamtos 
miesto,

Artistų gyvenamoje New 
Yorko dalyje, Greenwich Vil
lage, paskutinėmis dienomis i 
buvo per 10 blokų nustatyti 
šaligatviai ir apkabinėtos sie
nos ii’ tvoros jų pagamintais 
paveikslais. Tai suvargusių 
piešėjų darbų paroda atvira
me ore, kur jie tikėjosi praei
viams šiek tiek jų parduoti. 
Dauguma tų artistų nuskurę; 
matyt, bedarbiškai gyvena. Ta
čiaus jų kūriniuose vis dar nė
ra nieko darbininkiško. Iš seno 
papratimo jie pripiešę plikų 
merginų, “nekaltų” 
vaizdelių, paprastų 
vandens reginių ir tt.

O čia pat jiems po nosia 
Union Square verda darbinin
kų demonstracijos; nuolat ei
na streikierių bei bedarbių ko
vos pačiame Greenwich Villa
ge. Bet taikydami savo pieši
nius parduoti buržuazijai, jie 
tokių dalykų “nepastebėjo.” 
Taip ir beliko tik skystos se
noviškos “dailės” temos, ku
rios mažai kam dabar įdomios.

O vis dėlto ir iš Greenwich 
Village artistų brolijos išėjo 
jau keli geri proletariški me
nininkai.

Jeigu jau 350 Amerikos pro
fesorių šią vasarą važiuoja da- 
simokinti į Maskvos Universi
tetą, reikia suprast, kad ir 
vargingesni buržuaziniai artis
tai nėra visiškai apsaugoti nuo 
“raudonųjų” įtakos.

Judamųjų paveikslų žiniose 
Rooseveltas pirmiau buvo įky
riai garbinamas už NRA. Da
bar, Augščiausiam Teismui pa
naikinus NRA, pagal kapitalis
tų padiktavimą, prez. Roose
veltas lieka užpakalin pastum
tas, o šlovinama Augščiausias 
Teismas. Bet NRA gyvavo 
taipgi pagal stambiųjų kapita
listų norą, kol ji buvo jiems 
naudinga. Tuo laiku jie susi
tupėjo ir dabar gali apsieiti be 
NRA. Todėl ir judamieji pa
veikslai ir didžiuma kapitalis
tinių laikraščių užgiedojo kitą 
giesmę.

Sąjunga Negrų Tautos Kėli
mui, buržuazinė organizacija, 
atkalbinėja negrus, kad neitų 
į demonstracijas išvien su ko
munistiniais darbininkais prieš 
Italijos imperialistus.

Jeigu Amerikos negrai ir 
baltieji darbininkai išeitų į 
bendro fronto galingas demon
stracijas, tuom prisidėtų prie 
kovingų Italijos darbininkų; 
tai būtų stambus veiksnys prieš 
Mussolinj. Tas padrąsintų Ita
lijos darbo žmones į dar veik
lesnius išstojimus prieš tą 
draskūną, kuris ruošiasi grob
ti negrišką šalį Abyssiniją, Af
rikoj. O ir Tautų Lygos politi
kai jau supranta, kad Musso
lini kol kas nedrįsta pradėt tą 
kruviną žygį tik todėl, kad 
Italijos darbininkai ir inteli
gentai veikliai tam priešinasi.

Tarptautinis baltų ir negrų 
darbininkų veikimas galėtų 
apsaugot Abyssinijos nepri
klausomybę. Bet amerikinė 
negrų buržuazija bijo, kad 
jeigu negrai darbininkai eis iš
vien su komunistais prieš Mus
solini, tai jie galės pasimokint

ne, Chinijoj 
nų Chiang 
džia, todėl, 
vyriausybę 
Baodinfu.

Japonai kanuolėmis bom
bardavo ir beveik sunaikino 
Chinijos miestą Tsunhwa 
vadinamoje “nuginkluotoje” 
srityje netoli nuo Jeholo ru- 
bežiaus. Jehol yra* Chinų 
provincija, kurią Japonija 
užgrobė virš 2 metai atgal.

Dabar Japonų imperialis
tai siekia paimt savo “glo- 
bon” senąją Chinijos sosti
nę Peipingą (Pekiną), Tien- 
tsiną ir visą Hopei provin
ciją su 35,000,000 jos gyven
tojų. Visą tą plota jie žada 
nuginkluot ir palikt be ka
riškos apsaugos iš Chinijos 
pusės. Nuginklavimas būtų 
žygis linkui galutino užgro
bimo.

Chinijos Chiang-Kai-she- 
ko fašistų valdžia varinėja 
slaptas derybas su Japonija 
ir, matyt, daro nusileidimų. 
Ažuot šalį .apginti nuo im
perialistinių plėšikų, Chiang 
Kai-shekas visas savo jėgas 
įtempia karui del sunaikini
mo Chinu Sovietų, bet tas 
jam nevyksta.

Japonijos armijos vadai 
sako, kad Chinija turės iš
pildyti visus iki vienam Ja
ponų reikalavimus: o jei ne, 
tad Japoniia ginklais pasi
ims, kas jai reikalinga, iš 
Chinijos.

Jungtinių Valsti jų bizniai, 
Standard Oil Kompanija, 
bankai ir kt., rengiasi išsi
nešdinti iš Manchukuo kra
što, kurį faktinai valdo Ja
ponija ir nepakenčiamai 
juos varžo. Vis labiau kai
sta Amerikos kapitalo ka
riškas ūpas prieš Japoniją.

Arklių Šmugelninkų Byla
KIJEV. — Sovietinės 

Ukrainos vyriausybė pa
traukė teisman 60 žmonių, 
kurie apgavingai pardavinė
jo valdžios arklius. Keturi 
žemdirbvstės skyriaus val
dininkėliai tapo išmesti iš 
Komunistų Partijos už tai, 
kad negana saugojo valsty
bės savastį nuo šmugelnin- 
kų.

ir kitais reikalais bendrai veik
ti su revoliuciniais darbinin
kais.

Amerikoniška negrų buržu
azija irgi supranta, kad Mus
solini gali nukirst negriškos 
Abyssinijos nepriklausomybę. 
Bet tiems “patriotams” svar
biau yra kovot prieš komuniz
mo pavojų, negu apgint savo 
tautiečius Abyssinijoj.

Tokia yra logika ir kitų tau
tų buržuazijos, ne vien negrų.

4&A.

Tik bendras frontas Francijos socialistų ir komunistų atmušė buržuazijos bandy
mus įvesti fašizmą. Jeigu ne ta komunistinių ir socialistinių darbininkų vienybė, 
tai Francijos kapitalas jau pernai būtų įvedęs fašistinę diktatūrą.
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Plieno Darbininkai Eina 
Streikan Išvieno su 400 
Tūkstančiu Angliakasiu

Senosios Mainierių Unijos Prezidentas Rengiasi Parduot 
Streiką Mainais už Monopolistinį Guffey Įstatymą.

■

ŠIMTAI AMERIKONŲ: 
PROFESORIŲ VYKSTA

MASKVON MOKINTIS
NEW YORK. — Columbi- 

jos Universiteto Mokytojų 
Kolegijos profesorius G. S. 
Counts praneša, jog 350 
Amerikos profesorių šią va
sarą važiuoja mokintis į 
Maskvos Universiteto vasa
rinius kursus. Pasibaigus 
pamokoms, dauguma jų pa
siliks teatrinių iškilmių pa
sižiūrėti. Tos iškilmės pra
sidės rugsėjo 1 d. ir tęsis 10 
dienų. Tarp važiuojančių 
studijuot į Maskvą yra Har
vardo Universiteto prof. 
Alaine Locke; New Yorko 
Universiteto prof. Lois Mac 
Donald; Carnegie Instituto 
prof. M. M. Fracht ir kiti 
žymūs Amerikos mokslinin
kai, ypač studentų auklėji
mo srityj.

Amerikos atžagareiviai 
bijo, kad tie profesoriai ne
sugrįžtų raudoni.

Hitler Sparčiai Stato 
Tvirtoves Prūsuose

PARYŽIUS. — Praneša- 
ma, jog Rytiniuose Prūsuo
se Hitleris smarkiai stato 
tvirtoves ir karo lėktuvų 
stovyklas. Iki šiol vyrai Ry
tiniuose Prūsuose buvo lai
komi kariniame rezerve (at
sargoj) iki 45 metų. Pagal 
dabartinį patvarkymą, jie 
bus armijos rezervistais jau 
iki 55 metų amžiaus. Hitle
ris nori sudaryt Rytinėje 
Prūsijoje ypač stiprią sto
vyklą karui prieš Lietuvą ir 
kitus Pabaltijo kraštus ir 
prieš Sovietų Sąjungą.

ŽINIOS 15 LIETUVOS7 MOKIN1U SKAIČIUS

Kaip Gyventi Bedarbiui?
Prieš kurį laiką Petrašiūnų 

valsčiaus viršaitis atleido iš 
darbo Povilą šideikį, kuris dir
bo prie valsčiaus savivaldybės 
viešųjų darbų. Minėtas darbi
ninkas jokio turto neturi, tai 
ir dirbdamas gyveno skurdžiai, 
o dabar ir tų kelių centų nega
lėdamas užsidirbti, visiškai pri
blokštas; žmona serga; už bu
tą nemokėta nuoma. Kaip gy
venti ?

Rastas Latvių Balionas
1935 m. gegužės mėn. 12 die

ną apie 11 valandą Pandėlio 
valse. Latvelių km. krūmuose 
buvo rastas latvių balionas No. 
81. Rastoje balione kortelėje 
pažymėta balonas Nr. 56 “11.” 
V. 1935 g. Taip pat toje kor
telėje parašyta latvių ir fran- 
cūzų kalbomis, kad atradėjas 
praneštų Meteorologijos biurui, 
Rygoj, vietą, ir datą, kada ba
lionas nukrito. Balionas nukri
to, turbūt, naktį nes paties ba
liono skrendant nei nukrentant 
nieks nematė.

Nacionalė Konferencija 
Prieš Vergiškas Algas 
WASHINGTON. — Ame- 

rikos Darbo Federacijos ei
linių narių komitetas ir Be
darbių Tarybos šaukia na- 
cionalę konferenciją kovai 
prieš vergiškai žemas algas 
pašalpiniuose darbuose. Su
važiavimas įvyks Washing
tone birželio 22 ir 23 d. Bus 
delegatų iš visų šalies kam
pų. __ _________
v Jarcslavl. — Ant Volgos 
upės apsivertė motorinis 
laivukas, ir 12 žmonių pri
gėrė; 16 išgelbėta.

SOVIETUOSE TREČIA 
TIE K PADIDĖJO

MASKVA. Surengta 
iškilmė Piliorių Svetainėje 
tūkstančiui studentų, kurie 
su pasižymėjimais baigė 
mokslą. Jaunųjų Komunistų 
Sąjungos vadas Al. Kosari- 
jev pranešė, jog dabar So
vietų Rusijoje yra 25,000,- 
000 vaikų ir berniukų, lan
kančių pradines ir vidurines 
mokyklas. Caro laikais to
kių tebuvo tik 7,800,000.

Baigusiems mokslą jau
nuoliams Kosarijev davė to
kių patarimų: “Būkite na
tūralūs ir atviri. Elgkitės 
kultūringai. Gerbkite paty
rimus senesnių savo drau
gų.”

400,000 mainierių Ameri- nijos gengsteriai buvo pa- 
kos minkštosiose angliaka- grobę Wm. Spangą, apskri- 
syklose pasirengę mest dar- čio Plieno Darbininkų Uni- 
bą birželio 16 d. ir išeiti 
streikan. Tą pačią dieną 
ruošiasi sustreikuot ir tūk
stančiai Carnegie Plieno 
Kompanijos darbininkų Du
quesne, Pa., ir plačioj apy
gardoj.

Mainieriai reikalauja, kad 
jiem būtų užtikrinta pama
tinė alga po $6 dienai; bet 
John L. Lewis, senosios uni
jos prezidentas, jau nusilei
do kompanijoms iki $5.50. 
Lewis yra gatavas atšaukti 
streiką, kaip rašo N. Y. He
rald-Tribune, jeigu šalies 
kongresas tuo tarpu priims 
Guffey įnešimą. Tas įneši
mas reikalauja įvest kasyk
lų pramonėje 'taisykles pa
našias į NRA. Bet jeigu 
taip būtų padaryta, mainie
riai nieko gero iš to negau-

Guffey jnešimą kongresui 
priėmus, didieii angliakasy- 
klų savininkai gautų teisę 
nustatyti kainas ir sustip
rinti savo monopolį prieš 
mažąsias kompanijas, kurių 
daugelis būtų priverstos už
sidaryti. ir todėl nauji de- 
sėtkai tūkstančių mainierių 
netektų darbo.

Carnegie Plieno Kompa-

jos prezidentą, Duquesne, 
Pa., ir septynis kitus plieno 
darbininkų vadus. Kuomet, 
pagaliaus, jie buvo iš gengs- 
terių nagų paleisti, juos su
ėmė Duquesne vyriausybė 
neva del to, kad jie darė 
darbininkų paroda Memo
rial Dienoje be policijos lei
dimo. Bet tikrumoj jie areš
tuoti už tai, kad šaukė Car
negie plieno darbininkus iš
eiti streikan birželio 16 d. 
sykiu su mainieriais.

Mainieriai ir plieno darbi
ninkai, organizuokitės į eili- ; 
nių narių komitetus ir im
kite į savo rankas visus ’ 
streiko reikalus!

Carnegie kompanija jau 
turi sutraukus ir apginkla
vus 300 renp'sterių kovai 
pr^š streikierius.

New York. — Generale 
Pildančioji Taryba Interna
tional Moterišku Drabužių 
Darbininku Uniios nubalsa
vo $750,000 streikams remti.

I visuotina streiką ruošia
si namu aptarnautoju uni- 
ia New Yorke ir išvežioto- 
iu ir popieriniu dėžių darbi
ninku unrins nuo pat New 
Vorko smaigalio (Battery 
Park) iki 40-tos gatvės.
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Šovė Uruguayans Dikta
torių Prezid. Terrą

MONTEVIDEO. — Tau- 
tininkas Uruguayans seimo 
buvęs atstovas Garcia šovė 
į šalies diktatorių preziden
tą Terra, kuris sykiu . su 
Brazilijos prezidentu G. 
Vargasu atsilankė į arklių 
lenktynes. Bet vienas šalia 
Garcios stovėjęs žmogus su
davė jam per ranką, taip 
kad šūvis pataikė Terrai tik 
į koją, padarydamas menką 
žaizdą. Vienas karininkas 
pripuolęs kardu perkirto 
Gardai galvą.

Garcia suimtas. Jis kerši
jo fašistiniam diktatoriui 

tk'Policija užpuolė'ir išblaš- Terrai už tai,_ kad Terra 
kė juos iš svetainės; tačiaus 1933 m. išvaikė seimą ir pa- 
ex-kareiviai tęsia bado strei- siskelbė vienatiniu Urugua-

2,000 Rumunijos Karo 
Veteranų Bado Streikas

BUCHAREST. — 2,000 
Rumunijos pasaulinio karo 
buvusių kareivių , paskelbė 
bado streiką; suėjo į svetai
nę ir atsisakė bet ką valgy
ti, kol valdžia neišpildys jų 
reikalavimo — duoti pasus 
veltui geležinkeliais važinė-

yaus valdovu.

Paryžius. — Pasieniniai Saharos Tyruose Potroškę
Francijos sargai areštavo 3 
Hitlerio šturmininkus, kurie 
dviračiais važinėjo apie Sar- 
reguemines tvirtinus.

Leningrad. — Sušaudyta 
gelžkelio stoties kasierius ir 
keturi kiti už suktybes bei 
plėšimus.

Nusižudė Du Anglai
Saharoj, Afrikos smėlių 

pustynėje, neiškęs darni 
karščio ir troškulio, nusižu
dė Anglų lakūno Knight 
našlė ir Peyton. Bevažinė
jant jiem automobiliu, išsi
baigė vanduo ir gazolinas.

Japonija Veidmainiauja 
Del Karo prieš Chinus

TOKIO. — Fašistinė Chi- 
niios Chiang Kai-sheko val
džia jau padarė du nusilei
dimus Japonijai: sutiko iš
vaikyti Japonijai priešingas 
chiniečių organizacijas ir 
pašalinti nepatinkama Ja
ponų imperialistams Hopeii 
provincijos gubernatorių Yu 
Sueh-chungą.

šeštadienio pranešimais. 
Japonų armiios vyriausybė 
šiaurinėje Chinijoje grūmo
jo bombarduot senąją Chinų 
sostinę Peipingą (Pekinga) 
ir užgrobt kelias provinci
jas, jeigu Chinija nenusileis 
Japonijos r e i k a lavimams. 
Dabar gi Japonu užsienių 
reikalu ministeris Hirota 
sako, būk Japonų valdžia 
iau nežada kariauti prieš 
Chinija: tačiaus Hirota pri
duria, kad Japonijos armi
ja turi “savo valdybą,” ku
ri gali kartais padaryt žy
gių, neatsiklausdama užsie
nio reikalų ministerijos....

Japonija vis dar teberei- 
kalauja sau pirmenybės 
prieš kitas šalis prekyboje 
ir išnaudoiime gamtos tur
tų Chinijoje.

eft

1



1

Antradienis, Biržj 4, 1935

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
The Laisvė Inc.

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

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year----------------- $5.50
Brooklyn, N. Y., per year_________$7.50
Foreign countries, per year________$7.50
Canada and Brazil, per year_____ $5.50
United States, six months________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months___ $3.00

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

Rinkite Parašas ant Blankų
Lietuvos fašistinė valdžia virš 500 re

voliucinių politinių kalinių kankina ka
lėjimuose. Daugelis jų nuteista ilgiems 
metams kalėjimo sunkiems darbams. 
Daugelis nuteista iki gyvos galvos kalėti.

Lietuvos liaudis neturi jokių civilių 
laisvių, kaip tai laisvės spaudos, susirin
kimų, organizavimosi teisių ir t.t.

Mūsų pareiga ateiti Lietuvos darbinin
kijai į pagelbą. Visuotino Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimo Šaukimo 
Komitetas pagamino blankas ir jos tapo 
išsiuntinėtos visoms ALDLD, LDS kuo
poms ir daugeliui kitų organizacijų. Kar
tu buvo išsiuntinėta ir sekantis laiškas, 
nurodantis kaip rinkti tuos parašus:

1. Tuojaus parašų rinkimų klausimą 
pakelti savo organizacijoj. Lai visi or
ganizacijos nariai metasi į darbą parašų 
rinkimui.

2. Jeigu organizacijos susirinkimas 
greitai neįvyksta, tuojaus sueikite savo 
(ir kitų organizacijų) narius ir gaukite 
kuodaugiausiai parašų rinkėjų, priduoki- 
te jiems blankas; sumobilizavę draugus 
dėkite visas pastangas surinkti kuodau
giausiai parašų.

3. Ant blankų gali pasirašyti tik iš 
Lietuvos kilę Amerikos gyventojai; 
gali pasirašyti ne tik lietuviai, bet ir ki
tataučiai, bile tik kilę iš Lietuvos. Gali 
pasirašyti lietuviai, gimę Amerikoj; gali 
pasirašyti jaunuoliai nuo 16 metų am
žiaus. • ’

4. Rinkite parašus susirinkimuose, iš
važiavimuose, piknikuose, einant per stu- 
bas, kur gyvena lietuviai ir t. t.

traukėsi į vakarus. Tai buvo didėlis 
Chang Kai-sheko laimėjimas. Bet rei
kia atminti, kad komunistai tą pasitrau
kimą atliko ne tiek priversti, kiek savo 
valia. Komunistai išvaryti iš Kiangsi 
provincijos, bet jie nėra sumušti. Dabar, 
komunistai susikoncentravo į vieną vie
tą ir jie užima jau vieną šeštą dalį Chi- 
nijos... Komunistai apsitvirtino Szech
wan provincijoje, prie kurių priėjimui 
yra blogi keliai.

“Jeigu komunistai pilnai sugebės įsi
tvirtinti Szechwane, tai susidarys vienas 
galingas komunistinis blokas Chinijoje. 
Jie tam turi labai geras progas. Jiems 
pritaria masės. Tos masės neapkenčia 
Chang Kai-sheko militaristus... Todėl 
komunistinis judėjimas Chinijoj įgyja 
naują pasisukimą. Vieton to, kad jis bu
vo išblaškytas po plačią teritoriją, tai jis 
bus į vieną daiktą sutrauktas ir sudarys 
neįveikiamą jėgą, kuri galės sunaikinti 
vietos chang-kai-shekines militaristų jė- « 
gas ir gauti savo pusėn pavergtus vals
tiečius, o paskui plėstis į kitas provinci
jas.”

Toliau tas korespondentas rašo, kad 
dabartinė Sovietų Chinijos teritorija tu
ri 60,000,000 gyventojų. Tas sudaro di
delę jėgą ypatingai todėl, kad komunistai 
išrišo valstiečių žemės klausimą ir kitas 
darbo liaudies problemas. Jis rašo, kad 
Japonijos imperialistai derasi su Chang 
Kai-sheku, kad pastarasis leistų Japoni
jos imperialistams pulti Chinijos Sovie
tus. Gal būti tuom sumetimu Japonijos 
imperialistai pradėjo ir naują puolimą 
ant Tientsino ir Peipingo, kad atsidarius 
sau kelią linkui Sovietų Chinijos. Bet 
imperialistams nepavyks nugalėti desėt- 
kus milionų Chinijos darbo žmonių, ku
rie jau apsijungė aplinkui Sovietus. Sun
kiausi ir vargingiausi Sovietų Chinijos 
gyvavimo laikai jau praėjo. Per septy
nis metus ji kovėsi su daug galingesniais 
priešais, o dabar, apjungus savo jėgas, 
dar sėkmingiau kausis.

Hearstas Nesiliauja Melavęs
Reakcionierius- Hearstas, kuris. į me

tus laiko pasidaro, išnaudodamas Ame
rikos darbininkus, apie $80,000,000 pelno, 
nesiliauja skleidęs bjauriausius melus 
apie Sovietų Sąjungą.

Nauji Sovietų Sąjungos Pasiekimai
J. KASPERAITIS '

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
i

Sprendžiamai veikė žmones, bol
ševikiškai užvaldę techniką, iš- 
pildę 6 Stalino sąlygas.

Stalipo nurodymas — užval- 
dyt haujus zavodus, naują tech- 

bar šito nepakanka. Dabar šitą ' nikąį pakelt darbo našumą, nu-

“Pirmo penkmečio metu mes 
sugebėjom organizuoti entuziaz
mą, naujos statybos patosą ir 
pasiekėm sprendžiamų pasiseki,- 
mų. šitai labai gerai. Bet da-

dalyką mes privalom dapildyt 
užvaldymu naujų zavodų ir 
naujos technikos entuziazmu, 
patosu, rimtu darbo našumo 
pakėlimu, rimtu savikainos nu- 
mušimu. šitame dabar svarbu
mas”. (Stalinas, “Leninizmo 
klausimai.” 454 psl.).

Kas atsiekta šioj srityje lai
ke antro penkmečio pirmųjų 
dviejų metų? Sovietų Sąjunga 
pramonės produkcijos apimtim 
iš trečios vietos Europoj atsi
dūrė antroj vietoj (po Vokie
tijos), aplenkė Angliją. O ma
šinų gamyboj p Sovietų Sąjun
ga iš trečios vietos Europoj ir 
ketvirtos pasaulyj pasistūmėjo į 
pirmą vietą Europoj ir antrą 
(po J. A. V.) pasaulyj.

Per antro penkmečio pirmus 
du metus (1933-1934 m.) visos 
pramonės produkcija išaugo iš 
43,3 miliardų rublių iki 53,9 
miliardų rublių, arba 24,5 nuo
šimčiais.

Ytin svarbūs pasiekimai juo
dojoj metalurgijoj. Juodoji me
talurgija, neišpildžiusi pirmo 
penkmečio planą ir antro penk
mečio pirmo meto planą, 
1934 m. pasiekė persilaužimo. 
Spižaus gamybos planas už 
1934 m. perpildytas, jis sudaro 
104,5 nuošimčius. Prieauglio 
davė palyginus su 1933 m. 47 
nuošimčius. Plieno gamybos 
planas išpildytas 98%, priaugo 
palyginus su 1933 
šimčių. Geležies 
pildytas 108,8%, 
palyginus su 1933

mušt savikainą eilėj pramonės 
šakų! per paskutinius du me
tus pasekmingai pravesdamas 
gyvenimai!.

Maskva, 1925-1-24.

ĮVAIRUMAI
} Brooklyno Tiltas

Brooklyno tiltas atidary
tas 1883 metais, 24 d. gegu
žės. i Jo pakabinamoji dalis 
yra 1,595 pėdų ilgio, o su 
privažiavimais 6,016 pėdų. 
Jis yra per East River upę. 
Šis milžinas jau pragyvavo 
virš jpusę šimto metų. Jo iš- 
budąvojimas atsiėjo $25,- 
094,577. Sako, kad apie 10 
metų, kaip tiltas pradėjo 
gesti, labiausiai “virvės” 
(kabeliai) ant kurių jis ka-Į 
bo. Jie yra 15f colių diame- 
triškai. Pirmiaus buvo ban
dyta paslėpti jo gedimas, 
bet dabar jau rengiasi prie 
jo taisymo. Pataisyti gal 
atsięis kelis mil. dol. Tū
li elementai pasidarys pini
gų, bet darbininkų dauge
lis gali netekti gyvasties, 
kaip! paprastai yra prie to
kių i darbų kapitalistinėje 
tvarkoje.

m. 40 nuo- 
planas iš- 

priaugant 
m. 37,8%.

Dideles Bitės
J. -Smith, buvęs Jungtinių 

de- 
partmente asmuo yra išvys- 

i rūšies dideles bi
tes. Jos, sakoma, yra daug 
didesnes' už* ' dabartines ir 
darbštesnes.' "Sakoma, kad

A-------- C7>--------------------- — -------— — -------- ~ ’ 7 ~ -

Spižaus gamybos priaugimas tik Valstijų agrikultūros 
už 1934 m. sudaro kuone ketu
rias penktadalias
spižaus 1913’ m. carų Rusijoj.

si * 1, < i v 1 > Į , j •.

1934 m. Donbasas pirmą kar
tą išpildė anglių gamybos plahąi

pagaminto tęs naujos
RuSilOl. Lina c

Gerb. “Laisvės” Redakcija!
Prašau suteikti žinių šiais 

klausimais:
(1) Kada įvyko vėliausias 

Komunistų Internacionalo 
kongresas?

(2) Kas yra Praplėsti Ko
munistų Internacionalo ple
numai, ką jie svarsto?

(3) Ar Lovestonas turėjo 
progą apeliuoti į Komunis
tų Internacionalą?

(4) Koki įvyko Komunis
tų Internacionalo plenumai?

(5) Kada įvyks sekantis 
Komunistų Internacionalo 
kongresas?

K. J.
Atsakymas:

(1) Komunistų Internaci
onalo šeštas Kongresas įVy- 
ko 1928 metais. Jame buvo 
priimta Komunistų Inter
nacionalo programa ir kon
stitucija. ’ Pagal konstituci
ją Komunistų Internaciona
lo kongresai šaukiami kas 
dveji metai, K. L Pildomojo 
Komit. iniciatyva arba pa
reikalavus Komunistų Par
tijoms, kurios vėliausiame 
kongrese sudarė pusę dele
gatų kiekio.

(2) Po šešto Kongreso 
kas metai buvo laikomi Ko
munistų Internacionalo Ple
numai. Jie yra veik tas 
patsai kaip ir kongresai, kur 
kiekviena didesnė Komunis
tų Partija esti atstovauja
ma.

Devintas Plenumas įvyko 
3-19 dd. liepos, 1929 metais. 
Jame dalyvavo 108 delega
tai nuo 30 šalių. Jie laike 
21 sesiją. : Šis » -plenumas! 
svarstė sekamus klausimus: 
(1) Tarptautine padėtis ir 
Komunistų Internacionalo 
uždaviniai; (2) Ekonominės

5. Visas išpildytas blankas reikia tuo
jaus sugrąžinti.

6. Visas blankas reikia sugrąžinti ne 
vėliau 10 d. liepos (July), 1935 m., kad 
būtų galima jas laiku pasiųsti pasauli
niam lietuvių kongresui, kuris įvyks Kau
ne pradžioj rugpjūčio (August).

7. Blankas grąžinkite šiuo antrašu:
J. SIURBA

Visuotino Suvažiavimo Šaukimo Sekr., 
419 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

Nauji Pasisekimai Sovietų 
Chinijos

| Po to, kaip Sovietų Chinijos Raudonoji 
Armija atliko 1,500 kilometrų, kelių mė
nesių kelionę į vakarus, kelyje apjungė 
kelias atskiras Raudonosios Armijos da
lis, sutraukė revoliucines jėgas daugiau 
į vieną daiktą Szechwan provincijoje, 
komunistinis judėjimas įgavo naują for
mą ir daugiau vilčių pasekmingoms ko
voms.

r Pirmiaus Chinijoje sovietinė teritorija 
buvo platokai išsiplėtus. Tada gyvavo 
keli atskiri sovietiniai rajonai ir juos 
gynė atskiros Raudonosios Armijos, ku- 

; tias dalino šimtai mylių atstumo. Kuopė
si, rinkosi į tas sovietines teritorijas re- 

į. voliucines jėgos. Pagaliaus jos apsijun
gė ir susitraukė į vieną vietą.

Chang Kai-shekas priešinosi tam ap- 
sijungimui. Jis statė savo tikslu—su- 

| naikinti atskiras Raudonosios Armijos 
g dalis. Bet jam tas nepavyko. Visą eilę 

didelių mūšių laimėjo Raudonoji Armija.
, Aplinkui ją daugiau susiglaudė darbi

ninkai ir valstiečiai. Ji tvirtai apsisto-
• jo daugiau strateginėje vakarinėje Chi

nijos dalyje.
Pereitą sekmadienį “New Yorko 

Times” įtalpino žemlapį, parodantį kur 
dabar yra Sovietinė Chinija ir Natha
niel Pfeffer tarpe kitko ten rašo:

“Komunistai11 pasitraukė iš Kiangsi ir

Dabar jis susirado kokį tai gaivalą 
Andrew Smith, kuris jam teikia melus 
apie darbininkų tėvynę. Smith skelbiasi, 
kad jis buvo Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos nariu, veikėju, kad jis būk 
savo pinigus išaukavęs revoliucinėms 
įstaigoms ir 1932 metais išvažiavęs į So
vietų Sąjungą. Jis tikėjosi, kad jį So
vietų Sąjungoje pasitiks kalbėtojai, mu
zika, gal net Stalinas.

Ir štai nuvykus jam į parubežio stotį 
Belo-Ostrov, jis sako: Nėra dūdų muzi
kos, nėra kalbėtojų, kur čia tas mūs pa
sitikimas... ” Jau tas jam labai nepati
ko. Kur čia patiks, kad laukė, kad jį 
pasitiktų su muzika, su prakalbomis, o 
•čia Sovietų Sąjungos liaudis nemato rei
kalo pasitikti kokį nors Smithą, kvailų 
svajonių pilną.

Dabar jis parvykęs atgal. Jis virto 
Hearsto melagiu prieš darbininkų tėvy
nę, Jis rašo visokius melus, kartoja se
nas Hearsto pasakas, kad Sovietų Są
jungoje badas, kad žmonės badu miršta 
ir t. t. Nieko naujo, senai nudėvėta 
Hearsto pantaplinė pletkų virtynė, kuriai 
netiki nei rimtesni buržuaziniai laikraš
čiai.

Smithas Hearsto rankose yra savotiš
kas Kupreišis. Daug jau buvo tokių “le- 
moiių.” Jie lojo, skalino, bet greitai jų 
melų šaltiniai užsibaigė ir dingo, kaip 
kamparas. Gi tuom kartu darbininkų 
tėvynė—Sovietų Sąjunga su kiekvienais 
metais daro milžiniškus atsiekimus in
dustrijoje, kultūrinėje srityje, kiekvieno
je gyvenimo šakoje.
r Reikia atžymėti, kad Hearstas ant tiek 
su pagelba melų nupuolė visuomenės aky
se, kad net augštesnėse mokyklose, kur 
studentams pataria įvairiais klausimais 
jieškoti spaudoje faktų, mokytojai nepa
taria jieškoti jų Hearsto Spaudoje, nes 
ten nieko negalima rasti, kaip tik melus. 
Jeigu jau net didelė dalis mokytojų taip 
žiūri į Hearsto spaudą, tai darbininkai 
negali jai visai tikėti.

1934 m. buvo pagaminta 53,296 dabartinė bitė gali išskrajo- 
tūkstančių tonų, arba 21 milio- 
nas tonų daugiau, kai 1930 m. 
Tai didžiausia Donbaso anglia
kasių pergalė, šita pergale pir
moj eilėj išaiškinama tuo, kad 
laike paskutinių metų sukurtas 
naujas, mechanizuotas Donba
sas. 1934 m. mechanizuotu bū
du buvo anglių pagaminta 77,5 
nuoš. iš to skaičiaus, kuris bu
vo Donbase pagamintas. Ang
lių gamybos mechanizacija Don
base jau aplenkė Angliją, Pran
cūziją, Ameriką.

Pirmą kartą nuo .susijungi
mo metalurgijos zavodų į susi
jungimą “Štai”, 1934 m. ši ūkio 
šaka išpildė savo planą; Kad 
suprasti šios pergalės dydį, reik 
žinot, kad metinė produkcija 
Sovietų Ukrainos (susijungi
mas “Štai“ randas Sovietų Uk
rainoj) metalurgijos įmonių 
1934 m. buvo lygi kaip Angli
jos, kaip Prancūzijos metalur
gijos įmonių produkcijai.

Pirmą kartą 1934 m. Sovietų 
Ukrainos metalurgija davė pro
dukcijos savikainos puolimą: 
pirmam kvartale — 6%, ant
ram — 11 nuoš,, trečiam—9,87 | 
nuoš. (palyginus su 1933 m.). Į

Visoj SSRS pramonės pro- ronaįs (teleskopas) yra ant- 
dukcija už 1933-1934 m. priau-iras savo dydžiu pasaulyje, 
go 10,2 miliardų rublių, iš JM (žiūrono skylė turi 74 co- 

nyhardai rublių (arbajjus skerSai. Didžiausias 
85%) tepka darbo našumo pa-į v.- „ M . wn 0
kėlimui, o laike pirmo penk-1 zJurbnas yia M ount W ns on 
mečio produkcijos prieauglyj! observatorijoje !Kahformjo- 
darbo našumo pakilimas suda- j colių dia-
rė 57%. šitai reiškia, kad 
pasikeitė augimo tempų pri
gimtis, lyginant pirmus du me
tus antro penkmečio su pirmu 
penkmečiu, šiuo metu produk
cijos priaugimas remias, svar
biausiai, ant augimo naujos 
technikos užvaldymo.

, Kas sprendžiamai paveikė į 
šias naujas pergales? žmonės; 
nauji kadrai kvalifikuotų dar
bininkų, naujos inžinierių, tech
nikų, organizatorių jėgos.

ti apie 6į mylias bejieškant 
medaus arba vaško, o nau
jos bitės galės du kartus 
tiek. Šių bičių “motina” 
galės padėti iki 3,000 kiau
šinėlių į 24 valandas laiko.

Siįiithas tvirtina, kaB jo 
bitės yra labai -protingos. 
Kada pereitą metą buvo di
delių karščių, tai bitės pa
stebėjo, kad leidžiasi vaš
kas ir medus teka, tada jos 
pradėjo į avilį nešti vandenį 
ir atvėsino temperatūrą. 
Kartą bites buvo užpuolę 
skrušdės ėsti medų, tai bitės 
paimdavo tas skrusdes ir to
li išiįešę išmesdavo.

Nauja Astronomų 
Observatorija

Toronto mieste atidaryta 
nauja astronomų observato
rija. Ji yra įrengta ant 
Richmond Hill, atstokai nuo 
miesto, kur joki dūmai ne
kliudys tėmyti dangaus kū- 

Į nūs. i
Šięs observatorijos žiū-

metriškai.

Washington© Tiltas
New Yorke ilgiausias til

tas yra Outerbridge, kuris 
su visais privažiavimais tu
ri 10jl40 pėdų ilgio. Bet jo 
pakabinta dalis yra. tik 750

Didžiausias ir daugiau
siai ! pinigų kainavo, tai 
Washington tiltas, kuris

A ■ *

: r. zz

yra skersai Hudson upę. 
Šio tilto pakabintoji dalis 
turi 3,500 pėdų ilgio, o til
tas su privažiavimais 8,700 
pėdas.

Šis tiltas pradėtas- būda
vot! 1927 metais, atidary
tas 1931 metais. Jo išbūda
vo j imas atsiėjo $50,000,000, 
gi su žeme net 60 milionų 
dolerių.

š-kas.

kovos ir komunistų uždavi
niai; (3) Tarptautinė diena 
kovai prieš imperialistinius 
karus; (4) Apeliacijos iš
brauktų iš Komunistų Inter
nacionalo. Ir eilė kitų klau
simų. Taigi iš dienotvarkio 
matote, kad buvo tas patsai 
svarstoma, kas ir kiekviena
me kongrese, darinkta na
riai į Komunistų Internaci
onalo Pild. Komitetą.

(3) Sulyg Komunistų In
ternacionalo taisyklių, iš
brauktas narys arba partija 
turi teisę apeliuoti į sekan
tį Komunistų Internacionalo 
Kongresą. Lovestone savo 
apeliaciją buvo pateikęs De
vintam Plenumui. Jo ape
liacija buvo atmesta ir 
Jungt. Valstijų Komunistų 
Partijos CK atlikti žings
niai prieš Lovestone užtvir
tinti.

(4) Kiti Komunistų In
ternacionalo plenumai įvyko 
sekamais metais:

Dešimtas 8-28 d. vasario, 
1930 metais, buvo atlaikyta 
16 sesijų.

Vienuoliktas Pienu mas 
prasidėjo 25 d. kovo ir bai
gėsi 13 bal., 1931 metais. 
Dalyvavo nuo 25 šalių 180 

I delegatų.
Dvyliktas Plenumas įvy- 

i ko 12-27 dd. rugpjūčio, 1932 
’metais, dalyvavo 174 atsto
vai nuo 35 šalių ir atlaikė 
21 sesiją.

Tryliktas Plenumas pra
sidėjo 28 d. lapkričio ir bai
gėsi 12 d, gruodžio 1933 me
tais. Jame dalyvavo virš 
300 atstovų nuo 38 šalių ir 
atlaikė 25 sesijas..

(5.)‘ Kiekviename Plenu
me' buvo svarstoma ar rei
kia šaukti Komunistų Inter
nacionalo kongresas, ar ne, 
ir suvažiavę Komunistų 
Partijų atstovai atrasdavo, 
kad patsai plenumas išrišo 
visus klausimus.

Tryliktas Plenumas nuta
rė, kad būtų sušauktas Sep
tintas Komunistų Internaci
onalo Kongresas ir jis šie
met įvyks. Dabar Komuni
stų Internacionalo ir jo sek
cijų organuose yra apie tai 
įrašoma, diskusuojama.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Išgąsdintas Vaikas

Drauge gydytojau, aš krei
piuos į jus su klausimu. Mano 
vaikas, 10 mėnesių amžiaus, 
taip, abelnai yra sveikas, bet 
jis yra išgąsdintas. Jam mie
gant, arti gryčios šovė iš šau
tuvo. Nuo to laiko jis, miego
damas, pradeda verkti. Išbu
dęs, nustoja verkęs. Ar tas iš- 
gąsdinimas gali kenkti jo svei
katai ateity? Meldžiu paaiš
kint per “Laisvę” arba per 
laišką, už ką tariu draugišką 
ačiū.

Atsakymas.

Veikiausia, Drauge, nekenks 
ateity. Vaikas, gražiai augda
mas, išaugs. Vis dėlto reikia 
čia patėmyt, išgąstis bendrai 
nėra geras daiktas. Netik ma
žam, kūdikiui, bet ir suauges- 
niam Išgąstis smarkiai sutren
kia nervų sistemą, užduoda 
jai smūgį, ir iš to neretai išsi
vysto tūlos nervų ligos.

Bile kam negerai yra toks 
staigus išgąstis, persigandi-

mas. Taip gi negerai bile kaip 
bauginti, grūmoti, kad va ta
ve kas pagriebs, koks baubas 
gauruotas, niurnas, čigonas. Il
gainiui iš to išsivysto neurozai, 
liguisti nervų nukrypimai. Bile 
koks bauginimas yra labai 
prasta priemonė ko atsiekti.

Tuo tarp kūdikį auginkite, 
kaip ir nieko nebūta. Ypač 
maisto žiūrėkite. Netik pieno 
jam duokite, visų geriausiai 
visai žalio, prėsko, nuo karvės, 
nešildyto, nepasteirizuoto; bet 
taip gi jam duokite vaisių bei 
daržovių sunkos, paskiau ir 
pačių vaisių, gerai prisirpusių 
bananių ir kitų. Kol da dantu
kų nėra pakankamai, tai 
šaukštuku paskuskite ir duo
kite vaikui skutenų bananės, 
obuolio, morkvos ir kitko. Duo
kite ir kietai virtų kiaušinių 
trynio. Taip gi žuvų aliejaus, 
po šaukštelį ar daugiau. lodo 
tinktūros duokite vaikui, po la
šą vandeny, kartą kas savaitė. 
Laikykite jį dažniau ant sau
lės, pridengta galvuke.
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APLA Centro Sekretoriaus Raportas APLA 26-tam Seimui
Gerbiami Draugai Delegatai:—
* APLA. 25-to Seimo, įvykusio birželio 25 ir 26, 1933, vien
balsiai užtvirtintas eiti Centro sekretoriaus pareigas iki liepos 
1, 1935, per pastaruosius du metu nuo 25-to Seimo dirbau kiek 
galėjau ir supratau APLA. ir viso darbininkų judėjimo nau
dai. Dabar gerbiamiems delegatams išduodu, nors labai su
glaustoj fomoj, raportą. i

Eidamas man pavestas pareigas visada žiūrėjau, kad būtų 
pravesta toji linija, kurią nutiesė savo tarimuose ir rezoliuci
jose 25 Seimas. Pamatinis tarimas buvo—žiūrėti, kad APLA 
kaip buvo ir toliaus pasiliktų veikianti bendrai su kitomis dar
bininkų organizacijomis abelname darbininkų judėjime; kad 
būftų bandoma įvykinti gyveniman bendro fronto idėja kovoj 
už pašelpą ir apdraudą bedarbiams ir seneliams; už teisę dar
bininkams streikuoti; prieš katą ir fašizmą, ir tt.

Per pastaruosius du metu, apart rūpinimosi savo narių pa- 
šelpomis ir pomirtinėmis, daug dirbta abelname darbininkų ju
dėjime. APLA. Centras rėmė kiekvieną darbininkų streiką, 
Scottsboro jaunuolių paliuosavimo vajų, Tom Mooney kampa
niją, Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą ir kitas darbininkų 
kovas. Bet labiausia dirbo delei Darbininkų Biliaus H. R. 2827. 
Centro pasidarbavimu' ir susitarimu su kitų tautų organizaci

jomis buvo sušaukta Pittsburghe tuo klausimu konferencija 
ir suorganizuota Fraternalė Federacija Delei Socialės Apdrau- 
dos, kurion įeina visokių pakraipų organizacijų, bent trečdalis 
bažnytinių. Socialės Apdraudos Kongresan Washingtone 

*1934 metais buvo pasiųstas atstovas P. Martinkus, 1935 m.— 
D. Lekavičius. Prieš Karą ir Fašizmą Kongrese taipgi turė
jom savo atstovus. Taipgi nuolatos raginome kuopas ir visus 
narius darbuotis toj linkmėj.

r
Narių Savišalpos Reikalai.

Per pastaruosius du metus, nuo 25-to Seimo iki šio, APLA. 
narių savišalpos reikalai pusėtinai gerai susitvarkė. Pašelpos 
>ir pomirtinės visiems nariams, jei nebuvo labai rimtų kliūčių, 
atmokėta laiku. Nei vienas narys nėra nuskriaustas.

Pomirtinės fondas, pereitame Seime dar neturėjęs 100 nuo
šimčių garantijos, dabar jau turi virš 103 nuošimčių, vadinasi, 
virš 3 nuošimčių daugiau negu reikalauja Apdraudos depart- 
mentų įstatymai- Mirtingumo nuošimtis taipgi per pastaruo
sius du metus sumažėjęs. Tai vis geri organizacijos pasilaiky- 

' mo ženklai. Nes apdraudos fondas yra pamatinis mūsų orga
nizacijos akmuo ir kuomet jis tvirtas, tai ir pati organizacija 
pasilieka pastovi.

s Pašelpos fondas laipsniškai įeina į normalumą. Pereito Sei
mo konstituciniai pataisymai, taipgi nuolatinis raginimas ge
rinus narius prižiūrėti, davė pageidaujamų pasekmių. Porą 
metų atgal mes turėjom didelį deficitą tame fonde ir delei to 
net pašelpų išmokėjimai susitrukdydavo. Dabar jau kas kita. 
Pašelpų išmokėjimas reguliariai atliekamas. Nors fonde nu- 

<' liekamų pinigų dar visai nėra, bet ir trūkumo neturime. Tuo- 
mi irgi reikia pasidžiaugti. Taipgi reikia visiems žiūrėti, kad 
ateity daugiau taip neatsitiktų—neturi būt šiame fonde defici
to.

Lėšų fondas tačiaus pasilieka nedatekliuj. Centro Komite
tas nors ir nusitarė daugiau laikytis ekonomijos, pirmininkas, 
sekretorius ir iždininkas liuosnoriai algas nusimažino, kitos 
išlaidos taipgi sumažintos, bet visgi tasai fondas nesusibalan- 

jjsuoja. 1934 metais ypatingai jisai panešė nedateklių. Apdrau
dos department© viršininkai mat peržiūrėjo visą organizacijos 

’stovį ir pridavė gana didelę bylą—$221 su centais. Tai bu
vo nepapastas išmokėjimas. Taipgi nepaprasti išmokėjimai 
buvo APLA. 2 kp. teismo reikalais. O tuo pačiu laiku narių 
skaičius sumažėjęs, išlaidos pasidaugino, tai tuomi ir pasidarė 
didelis nedateklius. Atminkite, kad mes verčiamės su 10 cen
tų* mėnesinių, kuomet kitos organizacijos į tą fondą ima nuo 
20 iki 25 centų. Visgi galima užtvirtinti, kad mums nereikės 

*kelti duokles, kad mes dar didesnę ekonomiją pravedę galė
sime ir išsiversti.

Taipgi reikia priminti, kad apdraudos departmento viršinin
kai, nuodugniai peržiūrėję visą APLA. turtą, pripažino, kad 
visikas tvarkoj. Davė tiktai mažas rekomendacijas, t. y., vesti 
protokolų ir finansų knygas anglų kalboje ir tt.
Kuopų Stovis.

•* 25-to Seimo raportas rodo, kad tuo laiku APLA. turėjo 51
kuopą. Dabar turime 52 kuopas. Mat laike pereito vajaus 
viena nauja kuopa Thomas, W. Va., susiorganizavo, geriau sa
kyt, atsigaivino 23 kuopa iš penkių narių.

Kuopos randasi sekamose valstijose: Pa. 27 kp.; Illinois 
11; Michigan 4; Ohio 3; New York 3; West Virginia 2; In
diana 1; Mass. 1.

Didžiausia kuopa—4, Shenandoah, Pa., turinti 80 narių. 
Mažiausia 57, Scranton, Pa., turinti šiuo laiku tiktai 3 narius, 
nes dabar du išsikėlė į kitas kuopas, vienas mirė ir keli išsi- 
braukė. Draugai žada padirbėti gavimui naujų narių, bet kol 
ka's savo prižado neišpildo.

Šiuo laiku veik jokių nesusipratimų su kuopomis nėra. Kuo
pų kooperacija su Centru irgi gera. Net ir pašelpų klausimu 
viskas išrišama gražiai, be jokių užsipuldinėjimų.
Narių Stovis.

Du metai atgal (birž. 26, 1933) APLA. turėjo 1175 narius 
geram stovy; 181 buvo susispendavę delei laiku nesumokėji- 
mo duoklių; 125 po šešis ir daugiau mėnesių nemokėję ir kai
po bedarbiai prašosi palikti knygose; 2 kp. suspenduotų 167 
delei bandymo pervesti kitai draugijai 2 kuopos turto ir 9 kp. 
3 nariai suspenduoti delei dalyvavimo nelegalėj konferenci
joj; viso sykiu buvo 1651 narys.

Per du metus prisirašė naujų narių 138, bet tuo pačiu sy- 
kiu mirė 27, 2 kp. suspenduotieji pasiliko nuošaliai—167, de
lei bedarbės ir kitų priežasčių išsibraukė 371. Dabartiniu 
laiku APLA. turi sekamą skaičių narių: 1183 geram stovy; 41- 
nemokėjęs virš 6 mėnesius ir parašė Centran prašymus kaipo 
bedarbius palaikyti. Viso pasidaro 1224.

Delei ekonominio krizio daugiausia narių nustojome. Mat 
mes neturėjome specialio fondo juos palaikyti. Kai kurios kuo- 
pos betgi kiek galima prilaikė, bet didelė didžiuma nieko taip
gi nepagelbėjo.

Taipgi mums pakenkė ir kol kas nepravedamas vienybės 
klausimas. Nemažai narių, pageidavusių vienybės, nesulauk
dami pageidaujamų pasekmių, krizio verčiami, metė APLA. ir
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pasiliko LDS. organizacijoj. Buvo ir tokių, kurie priešingi 
vienybės klausimui, kad išsibraukė už tai, kad mes vis keliam 
vienybės klausimą.

Daugiausia nukentėjo APLA. 2 kuopa. Du metai atgal Sei
me buvo svarstyta 2 kp. teismas. Visa organizacija buvo pa
traukta teisman’. Per porą metų tęsėsi varžytinės. Visi su
spenduotieji nariai išsibraukė. Pasiliko kuopoj tiktai 21 na
rys.

Čia turiu raportuoti, kad po ilgų tąsynių po teismus, paga
lios prieita prie susitarimo baigti teismą. Susitaikyta padali
nant 2 kp. turtą. 2 kp. gavo du mortgečiu vertės $5,500.00, 
atskilėliams teko kita dalis kp. turto. Pagal knygas jie gau
na $20,360.79 vertės turto, šiandien be abejonės tiek nėra. 
2 kp. draugai buvo labai priešingi taikytis tokiomis sąlygomis, 
bet Centro Komitetas juos prispyrė ir taipgi ėmė visą atsako
mybę už tokį susitaikymą. Centro Komitetas buvo virš $2,- 
000.00 paskolinęs 2 kp. vedimui teismo, tai dabar susitarta iš
lyginti paskolą paimant 9 kp. mortgečiu.
Finansų Stovis.

Sausio 1, 1933, APLA. turėjo turto, sekamai:
Pomirtinės fonde.......... 22,724.83
Pašelpos fonde ............. 284.68
Lėšų fonde ..................... 126.58

Viso ............................... 23,136.09
Inventorius ................... 934.75

Viso turto ..................... 24,070.84
Sausio 1, 1934, viso turto buvo: 

Pomirtinės fonde........... 26,020.63
Pašelpos fonde ............ 195.18
Lėšų fonde ................... 128.90

Viso ............................... 26.344.71
Inventorius....................  941.25

Viso turto....................... 27,285.96
Sausio 1, 1935, viso turto buvo:

Pomirtinės fonde ........ 29,591.64
Pašelpos fonde ............ 111.44
Lešė fonde ................... 114.36

Viso ............................... 29,817.44
Inventorius..................... 941.25

Viso turto ..................... 30,758.69
Per du metu iki sausio 1, 1935 turtas padidėjo 6,687.85.
Polisų garantijos nuošimtis 1932 buvo 94.88 nuoš., 1933 104 

.43 nuoš., 1934 103.09 nuoš. Mirtingumo nuošimtis 1933 108.- 
39, 1934 102.77.

Actuary Jamison, peržiūrėjęs visą APLA. stovį, pareiškė, 
jogei fihansinis organizacijos stovis gana geras. Tiktai 1934 
metais nuošimčiai už investmentus nedideli. Sako, reikėtų 
daugiau žiūrėti, kad investmentai į mortgečius neštų geres
nius nuošimčius.

Kovo men, 1934 Penna Apdraudos Departmento viršinin
kai buvo atsilankę į APLA. Centro Raštinę ir tris dienas išdir
bo peržiūrėdami visą APLA. turtą. Paskui pripažino, kad 
viskas tvarkoj.

Dabar seka raportas už sausio, vasario ir kovo mėnesius, 
1935. Įplaukų buvo 4,159.14, išlaidų 3,471.22. Su nuošim
čiais pasidaro pelno 837.61. Visas turtas siekia 30,655.05.

Už balandį ir gegužį įplaukų buvo $2,277.55, tuo pačiu sy
kiu išlaidų 2,141.36. Lieka 136.19. Pridėjus nuošimčių 
$139.2^, viso pasidaro padidėjimas per tuos du mėnesius 
$275.44. Visas turtaš siekia $30,930.49.
Viso Turto Stovis.

Su geg. 29, 1935, visas APLA. turtas stovi sekamai:
Mellon National Bank (ant čekių) 2,056.01

” ” ” taupymo skyrius 6,432.96
Union Savings Bank ” ” 5,285.42
Farmers National Dep Bank ” 5,060.13 
Peoples Pitts. Trust Co. ” ” 1,301.25
Bank of Secured Savings ” 34.72

Viso ........................................... 20,170.49
Mortgečiai:

J. Svetakos 3,600.00
Vileniškis 2,160.00
Ludwick 2,500.00
Geo Urbon 400.00

Total 8,660.00
Paskola APLA. 2 kuopai 2,050.00
Pas Centro sekretorių 50.00

Viso 30,930.49
Inventorius 941.25

Visas turtas 31,871.74
Fondai su geg. 29, 1935
Pomirtinė 30,963.59
Pašelpos 436.79 

Lėšų nedateklius 479.89
Mortgičiai.

APLA. Centro Komitetas išdavė paskolas ant pirmo mort- 
gičiaus sekamiems:

J. Svetakhi Wilmerding, Pa. duota paskola $4,000 bal. 28, 
1932. Balandžio 28, 1935 suėjo trys metai, o ant trijų metų 
ir buvo duota. Per tuos tris metus jis atmokėjo visus nuošim
čius ir sumas $400, tai belieka $3,600. Centro Komitetas, 
Svetakai prašant, nutarė atnaujinti dar ant trijų, metų.

A. Vileniškiui Pittsburgh, Pa. duota paskola $2,200 rugp. 
5, 1932 ant trijų metų mokant 6 nuošimčius ir sumos po $25 
kas mėnesis. Sumos jis atmokėjo $40. Nuošimčiu sumokėjo 
$65.16. Paskutinis nuošimčio mokėjimas buvo vas. 16, 1933.
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Jie nuošimčius visada atmoka laiku. Mortgičius pasibai-

Tu^ėjom užmokėti ir ugnies apdraudą $81. Dabar jo nemokė
tų nuošimčių iki liepos 1, 1935 $330, pridėjus sumą, apdraudą 
ir nemokėtą nuošimtį, (pasidaro $2,571. Taksai taipgi nemokė
ta. Paskola todėl prastoj padėtyj. Bandoma gauti paskola iš 
Home Loan Corp., bet kol kas nepasiseka. Paskolos laikas 
pasibaigia rugp. 5, 1935. Seimas turi spręsti, kas daryti tuo 
klausimu.

K. ir M. Levine Turtle Creek, Pa., buvo duota paskola rug
sėjo 14, 1932 $500. Jo namas apdegė, tai gavęs iš Ins. kom
panijos atlyginimą pilnai su APLA. atsilygino. Jis visą laiką 
gerai mokėjo nuošimtį ir skirtą sumą. Pilnas atsilyginimas už
baigta vas. 27, 1935.

A. ir Anna Ludwig, Braddock, Pa., duota paskola $2500 rug
sėjo 14, 1932, ant trijų metų mokant 6 nuošimtį kas 6 mėne
siai.
gia rugs. 14, 1935.

Geo Urbonui, Braddock, Pa., duota paskola sausio 31, 1934 
$400, ant trijų metų mokant 6 nuošimčius kas 6 mėnesiai. Nuo
šimčiai mokama ir viskas gerai.

Taigi, kaip matote, tiktai su vienu Vileniškiu turime nesma
gumų. Su kitais nėra jokių nesmagumų. Centro Komitetas, 
kad geriau apsisaugoti nuo nesmagumų, yra nusitaręs didelių 
paskolų neduoti.

Skolininkai prašo, kad Seimas numažintų nuošimtį, nes šiuo 
laiku ir bankai yra sumažinę nuošimčius.
Nebaigtas Naujų Mortgičių Darbas.

Kad išlyginus paskolą APLA. 2 kuopai suteiktą ir taipgi ki
tas išlaidas, tai Centro Komitetas priėmė 2 kuopos pasiūlymą 
perimti jos mortgičių duotą APLA 9 kuopai sumoj $3,500. 
APLA. gaus iš 2 kuopos laike teismo padarytų smulkių išlaidų 
$89.63 ir nuošimčių už paskolą $40. Centras sutinka 2 kuopai 
išmokėti $1,320.37 skirtumo ir tada visas 9 kuopos mortgičius 
bus pervestas Centrui. Visas turtas padidės ant $129.63.

Taipgi nutarta suteikti paskola ant Lietuvos Sūnų Draugijos 
Namo, 110 State St., Wilmerding—nedaugiau kaip $800. Su 
ta paskola bus pamokėta Centrui už senus L.S.D. narius, kuo
met visa draugija pereiną į APLA. Jau pilnai prieita prie su
sitarimo, tiktai dar neužbaigta formalumai—pravedimas visų 
narių į APLA. Po Seimo tuojaus bus užbaigtas darbas. Virš 
50 narių pereis į APLA.
Užbaigiant.

Tai toks pilnas organizacijos stovis. Darbuotasi delei APLA. 
kiek galėta. Pereitame vajuj padaryta ilgas prakalbų marš
rutas ir surengta prakalbos didžiumoj vietų, kur tik gyvuoja 
APLA kuopos. Tiktai Pietinis Illinojus neaplankyta. Laiš
kais nuolatos raginta narius darbuotis vajuj. Kai kurios kuo
pos gana gražiai pasidarbavo, bet nemažai tokių yra, kurios 
bei vieno nario negavo, baugiausia narių gavo tai 45 kuopa, 
Treveskin, Pa., mažoj lietuvių kolonijoj. Daugiausia pasidar
bavo dd. Načajienė ir Padubonis.

Laiškų su visokiais organizaciniais reikalais kas mėnesis pa
siųsta daugiau kaip po šimtą. Rodos ant kiekvieno klausimo 
buvo atsakyta.

Baigdamas atsiprašau visų delei kokių nors iš mano puses 
įvykusių nesmagumų ar klaidų. Veikiant pasidaro ir klaidų, 
bet tai netiksliai padarytos. Jeigu ką nors matote negerai pa
daryta, dabar vieta pastebėti.

Ačiū visiems tiems, kurie bendrai kooperavo APLA. ir viso 
darbininkų judėjimo naudai varomam darbe. Linkiu Seimui 
pravesti gražių ir naudingų, tarimų, naudingų APLA. ir visam 
darbininkų judėjimui.

Draugiškai, J. Gasiūnas.
APLA. Centro Sekr.

APLA 26-tas SEIMAS

klaida: nereikėjo tomis išlygo
mis taikytis. Tiesa, sako d. Mi
liauskas, skundikai ir atskilė
liai labai daug pralaimėjo, o 
mūsų organizacija laimėjo, bet 
mes būtum kur kas daugiau 
laimėję, jei būtum tęsę bylą.

Iš kitos pusės kalba d. 
siūnas, teisindamas C. K. 
džiumą. Jis sutinka su d. 
liausko nupiešta istorija, 
čiau, nurodo, APLA CK gerai 
padarė taikydamasis. Mes, sa
ko jis, sutaupėme pinigų mū
sų pusei ir anai pusei. Jei bū
tum tęsę bylą, tai advokatai 
būtų pasinaudoję daugiau, o 
mes būtum turėję daugiau iš
laidų. APLA CK daugiau pi
nigų negalėjo leisti šitai bylai, 
kadangi byla buvo vedama ne 
CK su kuopa, bet vienos da
lies kuopos prieš kitą, todėl fi
nansuoti bylą ilgiau nebuvo 
galima. Pagaliau, atsiminkim, 
kad skundėjų pusėj yra didžiu
ma gerų (tik suklaidintų) dar
bininkų, kurių pinigai taipgi 
buvo sunkiai uždirbti. Todėl C 
K didžiuma ir darė taiką.

Tęsėsi ilgos ir visapusės dis
kusijos. Didžiuma delegatų, 
ėmusių balsus, užgyrė didžiu
mos CK narių poziciją. Pasiū
lyta priimti tuo klausimu re
zoliuciją, kurioje būtų šis klau
simas išrištas taip, kad būtų 
patenkinta abi pusės. (Rezo
liucija tilps “Laisvėje” atski
rai, todėl čia jos turinio ne
paduosiu.)

Rezoliucija šituo klausimu 
priimta vienbalsiai.

Buvo dar kai-kurių smul
kesnės rūšies skundelių, kurie 
atatinkamai tapo išrišti.
• Tenka pastebėti, kad šiame 
APLA 26-tam seime labai ma
žai buvo skundų. Tai parodo 
gerą narių sugyvenimą, drau
gišką nuotaiką.

Skaitoma rezoliucijos. Rezo
liucija vienybės APLA su LDS 
klausimu priimta vienbalsiak 
Kitos rezoliucijos buvo: Vi
suotino Am. Liet. Darb. Su
važiavimo klausimu; Kauno 
kongreso klausimu; prieš de- 
portavįmą darbininkės Petros
ky į Lenkiją; užgyrimo “Lais
vės”, kaipo APLA organo po
zicijos klausimu.

Sesija IV
Skaitoma APLA 9-tos kuo-

A T

Ga- 
di- 

Mi- 
ta-

•44

’Yf
4’a

4

Sesija II-ra

Po delegatų vardosaukio se
kė nauji sumanymai, t. y., pir
miausiai konstituciniai patai
symai. Reikia bestebėti, kad 
šio seimo pirmojoj sesijoj bu
vo padengta labai daug rei
kalų: ne tik suorganizuotas 
visas seimas, bet ir patiekti ir 
priimti visi raportai. Todėl d. 
Milleris, sumanymų ir įnešimų 
komisijos pirmininkas, pradėjo 
skaityti įvairių kuopų naujus 
sumanymus. Dalykai eina 
sklandžiai. Delegatai santar
vingai sprendžia konstitucinius 
pataisymus. Didžiuma, tačiau, 
įnešimų-sumanymų buvo ne
priimti, kadangi pasirodė ne
praktiški bei nepritaikomi gy
venimui.

Sesija III-čia »
Sesija III-čia prasidėjo bir

želio 1 d., 9 v. ryto. Po vardo- 
šaukio eina skundų ir apelia
cijų komisijos raportas. Imama 
APLA 2-ros kuopos (iš Mc
Kees Rocks) skundas ant APL 
A Centro Komiteto didžiumos 
del teisminių dalykų su atski
lėliais nuo APLA elementais. 
Kaip žinoma, didžiuma APLA 
2-ros kuopos narių, vadovau
jamų tam tikrų žmonių, pasi- 
rįžo valdiško teismo pagelba 
atskilti nuo APLA ir nusinešti 
visą turtą. Teisme bylinėtas! 
beveik per du metu. Abi pu
sės išleido nemažai pinigų ad
vokatams ir kt. išlaidom, su
rištom su bylinėjimusi. Tuomet 
APLA Centro Komiteto didžiu
ma siūlė skundikams taiką. 
Prieš taikymąsi, tačiau, stovė
jo C.K. narys J. Miliauskas ir

APLA 2-ra kuopa.
Seime J. Miliauskas plačiai 

nupiešė APLA 2-ros kuopos is
toriją, o taipgi istoriją visos 
bylos. Jo manymu, padaryta

pos rezoliuciją, išstojanti prieš 
kandidatus į centro pirminin
kus—J. Gatavecką ir čirvins- 
ką. Rezoliucija palikta svars
tymui, kada bus renkama 
Centro Komitetas.

APLA 30-ta kp. siūlo, kad 
APLA vienytųsi su Tarptauti-

(Tasa 4-tam Pusi.)

Lietuvoj]J us. Laukia

j

Aplankykite Savo 
Gimtinį Kraštą 

•
GREIČIAUSIA KELIONĖ 

Į LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA 
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogi} nuvykimą i
KLAIPĖDĄ

•
Arba keliaukite populiariniais 

ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN ♦
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo
•

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE, DETROIi; MICH.
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Laiškas Draugams Montrealiečiams
klausimų atsakysiu per “Lais
vę.”

Ir baigiant šį pranešimą svei
kinu jus, draugai, klasės broliai 
ir geidžiu jums irgi trumpoj 
ateityje sutikti 1-mos Geg. die
ną taip linksmai, kaip ir mes 
sutikom ją.

Jūsų drg.,
V. Subačius.

Serdobolskaja ui.
dom 37, kv. 3.
Leningrad, U.S.S.R.

Oakland, Calif.

Brangūs Draugai!
Gautomis žiniomis iš Mon- 

trealo sužinojau, kad klases 
priešai dar vis nenurimsta 
šmeižti darbininkų tėvynę—SS 
RS. Tie niekšai sugalvoja ne
buvusius dalykus, sufabrikuoja 
laiškus, kad pas mus skurdas 
ir badas. Jie kalbėjo, kad mums 
įvažiuojant į So v. Sąjungą vis
ką iš mūs konfiskavo, ir mes 
nuogi ir basi, neturėdami už ką 
nusipirkti, tai kreipėmės pas 
juos (Kanados fašistus), kad 
prisiųstų pinigų ir dvi poras 
obergozų, o nesenai paleido 
šlamštus, kad mes jau nusižu- 
dėm del sunkaus gyvenimo 
sąlygų, būk Tūbelis pasikorė, o 
Subačius puolė i vandenį.

Labai šabloniški šitie kontr
revoliucionieriai buržujų bat- 
laižiai pruseikininkai, Gri- 
ciai yra niekšai pirmos rūšies. 
Stoka pas juos fantazijos ir su
meluoti. Jie naudojasi faktais 
iš buržuazinių šalių bjauraus 
gyvenimo.

Darbininkai žudosi iš bado, 
bedarbės kapitalizmo šalyse, 
Vokietijoj, Japonijoj, Jungtinė
se Valstijose, Kanadoj, ir tada 
skleidžia žinias, kad tai nusi
žudė iš meilės.

Būva ir pas mus, kad darb- 
ninkai “puola” į vandenį, dau
gumoje tie, kurie siunčiami 
šimtais tūkstančių į sanatori
jas, kurortus, poilsio namus 
prie upių, jie ten ir “puola” į 
vandenį su pavelinimu gydyto
jo ir... paplaukę vėl išlipa,! 
ilgai būti vandenyje gydytojas 
draudžia.

Tūkstančiai darbininkų “puo
la” į vandenį vasaros dideliuo
se karščiuose, bet pakartoju tik 
dėlto, kad paplaukyti ir vėl iš
lipti iš vandens ant laimingos 
SSRS žemės, kur nežinome be
darbės, krizio, skurdo, bado ir 
kitų baisenybių.

Ar vaikščioja pas mus nuo
gi? Vaikščioja, tame rajone, 
kur aš gyvenu “Vyborskyj ra- 
jon,” yra pastatyti didžiausia 
ir puikiausia pirtis, laike prau
simo tai būva visai nuogi. Bet 
nevaikščioja Leningrade ar ki
tam mieste.

Atvirai sakyti, kad aš nedrįs
čiau tokio šposo iškrėsti (išeiti 
nuogu), nes paskaitytu psichiš
kai nesveiku, paimtų į ligoninę. 
Aš, uždirbdamas 600-800 rublių 
į mėnesį, galiu nusipirkti ką tik 
sumanau ir geriausius apsiren
gimus ir kitas reikmenas del 
kultūringo gyvenimo. Aš atvirai 
pabrėžiu, kad aš pas nieką pa
galbos neprašiau ir neprašau, 
iŠ mūsų nieko nekonfiskavo. 
Priešai, matydami mūsų laimė
jimus, mūsų atsiekimus indus
trijos srityje, tai jie ir karto
ja prieš darbininkų tėvynę me
lus. O mūs atsiekimai tai yra 
didžiausi, šalis auga dienomis, 
naujos dirbtuvės, nauji fabri
kai, nauji sodai, namai kultū
ros, fabrikai-kuknios, gyvenimo 
namai; tiesiog bežiūrint šalis 
auga.

Kelios dienos atgal mes de
monstravome 1 Geg.—darbo 
pergalės dieną, gatvės užpildy
tos linksmais ir laimingais žmo
nėmis, laimingi vaikai (kuriuos 
mūsų šalis taip myli), važinė
ja dainuodami automobiliais. 
Vaikai, šokiai, linksmos dainos 
ir rodosi būk mes visi tik še
šiolikos metų.

Tiktai pasiliuosavę darbi
ninkai iš kapitalistų jungo taip 
džiaugsmingai gali sutikti ’ šią 
pavasario šventę. Aš ir mano 
drg. kubelis, kurs dirba Lenin
grado autobusų parke, gerai ap
sirengę ir linksmi maršavome 
džiaugsmingose 2-jų milioninėse 
eilėse proletarų Lenino miesto.

Draugai montrealiečiai, pra
šau rašykit man iš darbininkų 
judėjimo, pas jus ir bendrai 
Šiaurės Amerikos darbininkiškų 
draugijų augimo ir klasinio su
sipratimo, aš gautas žinias per
duosiu į spaudą, o ant jūsų

Draugams Urbonams aplei
džiant Californiją, jiems buvo 
surengtas išleistuvių vakarėlis. 
Tarpe kitų darbininkų klasės 
reikalų, nepamiršta ir Lietu
vos revoliuciniai politkaliniai. 
Lietuvos darbo liaudies kovoto
jams buvo parinkta aukų. Au
kavo sekami draugai:

I. Urbonas—$1.00, J. Ka
rosas—$1.00, A. Šatas—$1.00, 
A. Mugianis 50c., Vanagaitie- 
nė 50c., M. Rudienė 50c., T. 
Valiuliutė 50c., L. Ninos 50c., 
M. Latvėnienė 50c., F. Nainiu- 
tė 50c., Draugas 50c.

Viso $7.00.
Ačiū visiems draugams ir 

draugėms už suteiktas aukas.
K. B. Karosienė.

P. S. Kiek pirmiau ALDLD 
198 kuopa, Oakland, Cal., pa
aukavo tam pačiam tikslui $2. 
Ačiū visiems draugams už au
kas. ALDLD CK pinigai gau
ti ir perduoti kam skiriami.

D. M. Š.

POLEMIKA IrTrITIKA
NORWOOD, MASS.

Gegužinės Kivirčių Delei
Dienraštyj “Laisvėj” gegu

žės 23 drg. J. Grybas iškelia 
viešumon mūsų kivirčius delei 
atžymėjimo proletariato šven
tės Pirmosios Gegužės. Tai be- 
ną/bus pirmutinis drg. J. G. 
raštas, kuris taip vykusiai pa
taikė į tašką, o itin jau kas 
liečia Liet. Namo Draugiją. 
Bet tačiaus smulkmeniškai pa
studijavus tą raštą, metasi į 
akį ir keliatas netikslumų, ku
riuos čia paanalizuosiu brūk
šneliais.

Sklokininkai
Kad mūsiškiai sklokininkai 

streikavo prieš gegužinę, tas 
tiesa, ir drg, J. G. karštuvai 
kaip sykis vietoj. Tiktai ne
tikėtina, kad jie kaipo tokią 
paneigtų gegužinės idėją. Vei
kiausiai tame bus savitarpinių 
ginčų rezultatas—kivirčių, ku
rių gijos taip susipynę, kad 
tik ateities įvykiai tegalės iš
narplioti. O, be to, juk L.D.‘ 
D. kp. ir nebuvo kviesta prisi
dėti. Man regis, kad kon- 
struktyvė kritika naudingesnė, 
negu ignoracija.

Republikonizmas

Be reikalo dr. J. G. eikvo
ja energiją delei tūlų repub- 
likoniškai nusiteikusių B-vės 
narių. Juk rep. siekiai kapita
listinė sistema, kuomet geg. 
šventė yra naujos eros proleta
riato solidarumo ir kovų sim
bolis—tai jau ištolo nesuderi
namos idėjos su buržuazinės 
sistemos palaikytojais. Kaip 
kurie iš jų yra gana aktyviški 
Liet. Namo rėmėjai ir tas nau
dinga, o kartais jie, t. y., rep. 
pademonstruoja, kad ir dar
bininkiškam judėjime, bet geg. 
šventės, kaipo tokios, bijosi jų 
akys.

Keleiviniai Socialistai
Netikslus yra primetimas J. 

Pėžos keleiviniams socialis
tam, kuomet tasai vyrukas nė
ra buvęs ir nėra jokis socia
listas ir da. niekados neprenu
meravęs “Keleivio”, berods, 
jisai noprenumeruoja nė jokio 
kito laikraščio, apart “Tėvy
nės”, kurią gauna apdraudos 

tikslu. Pėžos nusistatymą sun
ku nustatyti, veikiausia jisai 
bus artimiausias kietakočiam 
republikonam.

Biskutis Apie Pirmininką
Liet. Namo B-vės pirminin

kaująs P. Bložis yra gana sim
patiškas ir linksmo būdo vy
rukas. Jisai patiktų visiems, 
jei tiktai biskutį dauginus pa- 
silavintų ir dauginus pasitikė
tų snvimi ir knd atmestų tą 
užkulisinę politiką, kuri ne
kartą jį patį įvelia į negarbin
gą rolę.

Kalbėtojo Tautybė
Drg. P. Kručas B-vės susi

rinkime pareiškė, kad g-nėj 
kalbėjęs žydelis. Nors neži
nau tendencijos, bet manau, 
kad jisai tuomi nemanė pa
neigti žydų tautybės, ale tik
tai prasitarė, kaipo apie pras
tą kalbėtoją. O drg. J. Gry
bas nuginčina, kad kalbėtojas 
airišis. Tai kaip čia dabar 
bus? Norint nuodugniau ištir
ti, prisieitų tą kalbėtoją išeg
zaminuoti, būtent, kokias jisai 
krikšto ceremonijas priėmęs— 
žydiškas ar krikščioniškas.

Sveikinimai
Daug komentarų sukėlė pas 

mus drg. J. G. sveikinimai ma
nęs ir drg. A. Protašio, kaipo 
soc. dem. sekėjų. Man irgi 
neaišku, kame tikslas:

Ar aš pakairėjau, ar drg. 
J. G. sulepšėjo, bet kaip ten 
nebūtų, aš visgi įvertinu tuos 
komplimentus, kokių nelabai 
kur užsitarnauju. Aš irgi galė- 
lėčiau drg. J. G. tuom patim 
atsimokėti, jei tiktai jisai su 
savo šalininkais nuoširdžiau 
pradėtų darbuotis Liet. Namo 
gerovei, kuri yra laisvųjų dar
bininkų įstaiga. Berods, yra 
girdų, kad B-vę užvaldė fa
šistai. Lai jau ir būtų fašis
tai, bet galvų vis tiek nekapo- 
ja, tai ko čia bijotis, arba 
kerštauti ? Tiktai dirbant nuo
širdžiai iš vidaus galima pa
taisyti organizacijos ydos ir 
gauti simpatingų savom idė
jom, bet1 ne iš lauko pusės 
bombarduojant/'"Taigi, broliai 
komunistai, į nuoširdų darbą, 
į bendrą frontą.

J. Pakarklis.

Lawrence, Mass.
Darbai sumažėjo abelnai. 

Visos dirbtuvės suslekavo. 
Daug darbininkų atleista iš 
darbo, palikta ant “dievo va
lios”, kaip norit, tai taip gy
venkite, nes fabrikantams ne 
galvoj. Mat, jie sau pelnų pri
sikrovė per porą mėnesių. Kai 
katros dirbtuvės dirbo dienom 
ir naktim, taip skubiai varė, 
kad darbininkai neturėjo ka
da ir “lunch” suvalgyti. Manė 
sau, kad dabar tai bus gerai, 
darbo daug yra. Bet apsiri
ko, manydami dirbti per visus 
ištisus metus. Turės būti da
bar namie.

Mat, fabrikantai .gerai mo
ka mulkinti darbininkus, pa
skelbdami, būk darbo daug 
turi ir jūs darbininkai, nieko 
neatbokit ir būkite ramūs. 
Kai katrie darbininkai buvo 
labai privarginti, ilgai nedirbę. 
Gavo kokį ten darbelį su ma
ža užmokestim, nepaspėjo sa
vo visas užtrauktas skolas ap
mokėti, ir vėl paleido namon, 
vėl sau galvą kvaršink, kaip 
reiks gyventi ir kaip šeimyną 
užlaikyti nuo bado. Štai koks 
supuvęs surėdymas, supuvusi 
tvarka.

Darbininkai turi badauti, 
kuomet visur užversta viso
kiais produktais. Maistas pūs
ta, ir naikinama, kad tik pa
kelti kainą ant prekių, kad 
tik kaip nors ištraukti iš dar
bininko paskutinį sudilusį cen
tą.

Darbininkai ir darbininkės; 
organizuokitės, stokite į dar
bininkiškas o r g a n i z a ei jas, 
ypač į Komunistų Partiją, nes 
tai viena partija, kuri už dar
bininkus stovi' ir prisirengus 

kovą laimėti. Kaip tvirtai bū
site organizuoti, tai nušluosite 
visokius niekšus fašistus ir vi
są šią supuvusią tvarką

Arlington Mill Dirbtuvėj su
žeidė vieną darbininką labai 
pavojingai—Patrick Donahue. 
Guli generaliam hospitolyj. 
Tai vis neapžiūrėjimas. Mat, 
pastato darbininką prie ma
šinų ir dirbk, kaip nori, jiems 
galva neskauda, kad darbi
ninką sužeis, ar užmuš, bile 
tik jiems pelno daugiau pada
ryti.

Dienos laike, einant per 
miesto daržą vienai moteriš
kei, puolė vienas jaunuolis ir 
mėgino ištraukti krepšį su pi
nigais. Moteriškė pradėjo 
rėkti. Pripuolė jauna mergai
te į pagelbą. Jaunuolis, pa
matęs, kad bus blogai, pabėgo. 
Štai prie ko privėdė Amerikos 
civilizacija. Jaunuoliai turi ei
ti vogti, neturėdami pinigų, nė 
darbo. Tai vis darbininkų tė
vų vaikai, o ne kapitalistų.

Nors senokas laikas, bet ne 
iš kelio būtų paminėti, kad 
vienas lenkas, Bronislovas Nie- 
virowicz pasikorė. Tai buvo po 
velykų antrą dieną. Mat, tas 
darbininkas ilgai buvo be dar
bo, apie 2 metus ir vilties ne
turėjo gauti, nes jau buvo se
nas, apie 60 metų. Jis buvo 
geras katalikas ir parapijonas, 
taigi ir pakavo j o su bažnyti
nėmis iškilmėmis. Kunigėliai 
nežiūrėjo, kad žmogelis mirė 
be patepimo, kada žentas pi
nigų davė pakavojimui.

L. K. Biuras.

Baltimore, Md.
Protesto Demonstracija

Amalga m a ted Clothing 
Workers of America, kaipo 
dalis Amerikos Darbo Federa
cijos, gegužės 29 dieną suren
gė protesto demonstraciją 
prieš panaikinimą N.R.A., už 
Wagnerio-Lewis apdraudos 
bilių, už 30 valandų darbo 
savaitę.

Pagal anglų spaudos prane
šimą, dalyvavo 4,000 darbi
ninkų ir darbininkių, tiesiai iš 
dirbtuvių, kaip 2:30 vai. po 
pietų, su iškabomis, ant ku
rių dirbtuvių vardas pažymė
ta.

Darbininkai demonstravo 
gatvėmis iki Lyric Teatro, kur 
įvyko masinis susirinkimas, 
kurie netilpo viduje, tie iš lau
ko pusės per garsiakalbį klau
sėsi kalbėtojų.

Dalyvaujant demonstracijo
je įspūdis nebuvo perdaug ge
ras, nes išskiriant dalyvius, 
People Unemployment League 
jokių tuoj autinių, reikalavimų 
nesimatė, o jų šiandieninis gy
venimas mums duoda gana 
daug ir įvairių, ir tokioje de
monstracijoje jų turėjo būt 
šimtai, kad supažindinti šaly- 
gatvių žiūrovus, kurių buvo 
gana daug, kur mes einam, ko 
mes reikalaujame.

Tas aiškiai parodo, jogei 
ponams iš Amerikos Darbo 
Federacijos darbininkų tikroji 
padėtis mažai suprantama ar
ba slepiama tiksliai.

Antra, tai jaunuolių, ypa
tingai merginų bėgimas iš de
monstracijų eilių.’

Prie Lyric Teatro jau laukė 
minios žmonių, tarp kurių 
smarkiai darbavosi Jaunųjų 
Komunistų Lygos nariai par
davėjai darbininkiškos litera
tūros ir garsintojai Youth Day.

Kiek matėsi, pasekmes bu
vo geros, nes darbas atsakė 
laiko sąlygomis.

Kaip demonstracijoje, taip 
ir salėje matėsi daug negrų 
darbininkų, kurie, neveizint 
karštos oro atmosferos, kuri 
radosi salės viduje, atydžiai 
klausėsi kalbėtojų, kada bal
ti darbininkai, ypatingai jau
nuoliai būriais slinko lauk, 
mat, “perkarsta,” tuom kart 
trukdydami ir kitus.

Susirinkimo vedėjui ponui 
Joseph McCurdy, prezidentui

Maryland ir District of Co
lumbia Darbo Federacijos, ati
darant susirinkimą, benas su-i 
griežė “Star Spangled Ban-| 
nėr.”

Prieš kalbą senatoriaus Le
wis Schwellenbach (demokra- 
to, iš Washington), benas 
skardžiai sugriežė “Interna
cionalą”, ką darbininkai savo 
atsistojimu pilnai pagerbė.

Neveizint patriotiškumo, 
kur Amerikos vėliavos puošė 
estradą, matėsi ir demonstran
tų tarpe darbiiiinkų ūpas bu
vo pakilęs, kovingas, ką aiš
kiai parodė kongresmano Vito 
Marcantonio kalba, kuri iš
šaukė skardžius aplodismen
tus del kiekvieno kovingesnio 
nurodymo, kad sutrumpinus 
darbo valandas ir prieš algų 
kapojimą.

Nors plakatuose buvo gar
sinta, kad kalbės Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas William Green, bet buvo 
užimtas Washingtone, o ponas 
Sidney Hillman turėjo gerklę 
užkimusią, tai nei į susirinki
mą neatvyko. Labai skeptiš
kai išrodo.

Kalbėjo Frank Morrison, se
kretorius A. F. of L.

David Dubinsky, preziden
tas International Ladies Gar
ment Workers of America, Ul-
isse De Dominies, vietinis A. 
C. W. of A. manadžerius.

Vinco Duktė.

APIA 26-tas Seimas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

niu Darbininkų Ordenu. Įneši
mas nepriimtinas, kadangi 
APLA turi padariusi nutari
mą vienytis su LDS ir jau tuo 
klausimu vedami atatinkami 
darbai.

Nutarta paimti dienraštį 
“Laisvę” už APLA organą se
kamiems dviem metams.

R. Mizara (‘‘Laisvės” re
daktorius) pasiūlė seimui iš
rinkti redakcinę komisiją, ku
ri rūpintųsi APLA skyrium, 
telpančiu “Laisvėje” ir kuri, 
reikalui prisiėjus, spręstų AP 
LA reikalais raštų tinkamumą.

Sekė diskusijos. Visi disku- 
santai pasisakė už tokios ko
misijos išrinkimą. Išrinkta: J. 
Miliauskas, G co. Urbonas ir J. 
Urbonas.

Eina CK rinkimas. Išrinkta: 
pirm. J. Gataveckas; vice-pir- 
minink.—K. Stašinskas; sekre
torium—J. Gasiūnas; ižd.—Je- 
sadavičius; iždo globėjais— 
Lekavičius, Žvirblis ir Mažei
ka.

Algos CK nariams palikta 
tos pačios, kokios buvo iki šiol;

Nominuojama vieta sekan
čiam seimui. Didele didžiuma 
balsų nubalsuotas Pittsburgh, 
Pa. Taigi 27-tas APLA sei
mas bus laikomas Pittburghe.

Po to sekė visa eilė prakal- 
bėlių, kurias pasakė patys de
legatai.

Su tuo APLA 26-tas Seimas 
ir užsidarė.

Šis APLA Seimas buvo vie
nas iš ramiausių ir konstruk- 
tyvingiausių APLA Seimų. Už-1 
sibaigė jis nepaprastai jaukioj 
ir draugiškoj atmosferoj.

šeštadienio vakare, po sei
mo sesijų, toj pačioj svetainėj 
įvyko koncertas ir šokiai. Kon
certo programoj dalyvavo Ai
do Choras, vadovaujamas drg. 
Zdaniūtės, Aido Choro Mer
ginų Kvartetas ir Wyoming© 
Moterų ir Merginų Sekstetas.

Delegatai ir vietiniai drau
gai suėjo į artimesnę pažinti, 
pasilinksmino ir pasišnekučia
vo draugiškoj wilkes-barriečių 
suruoštoj pramogoj.

Menu, kad apie tas pramo
gas ir kitus dalykėlius plačiau 
parašys vietiniai draugai.

Reporteris.
r ~~ ' . r.■■r. -------------L

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
COAL CENTRE, PA.

APLA 29 kp., jaunuolių, rengia 
puikų pikniką, kuris įvyks 16 d. bir
želio. Įžanga—kaip keno loska, ne- 

priverstina mokėt. Tai istorijoj yra 
pirmas žingsnis jaunuomenės Coal 
Centre. Labai puiki vieta. Galima 

i smagiai pasišokt, puikus pavėsis pa
kvėpuoti tyru oru.Meldžiam nepra- 

I leisti šitos pirmos progos mūsų jau
nimo, priduokim jiem didesnės ener
gijos žengti pirmyn. Visiem stengsi
mės prirengt linksmų laiką. Orkestrą 
bus iš šešių kavalkų.

__ Kviečia Jaunuolių Komitetas.
KELRODIS: Važiuojant no Pitts- 

burgho 88 keliu, reikia važiuoti ant 
Bronzvilės, ir nedavažiavę West 
Bronzville, ant kalno rasite iškabą 
(sig’n), kuri nurodys i pikniko vietą.

'(131-133)

BAYONNE, N. J.
Dvylika organizacijų rengia pikni

ką taipgi ir LAU Kliubas, įvyks ne- 
dėlioj, birželio 9. Pradžia 10 vai. 
ryte, Walnut Grove, Clark Township, 
Rahway, N. J. Įžanga 35 centai as
meniui.

Draugai ir draugės neapleiskite 
šios progos, nes labai puiki vieta, 
svetainė del šokių gera, o pasivaikš
čioti tai puikiausias sodas, taipgi ga
lima ir maudytis, jeigu kas norės. 
Bušai išeis nuo Kliubo salies, 10 W. 
22nd St. Tikietas nuvažiuoti ir par
važiuoti—60c.

Kviečia Visus Komitetas.
(131-133)

BAYONNE, N. J.
Birželio 8, bus rodomi Sovietų kru- 

tami paveikslai, “Deserter”, bus rodo
ma apie nazių terorą. įžanga 25c, L. 
A. U. Kliube, W W. 22nd St. Malo
nėkite visi ateiti.

Kviečia Rengėjai.
(131-133)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kuopos susirinkimas 

įvyks 4 d. birželio, 7-tą vai. vakare, 
pas drg. Jervis, 418 Palmer St. Drau
gai ir draugės, dalyvaukite visi Šia- 

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAI
Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 
gi. Ant tokios pat skalės rengkimes 

™ ir šiemet. Bet pasirįžusiai darbuo
kimės, kad atsiekti pereitų metų 

pasisekimo.
BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ 

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

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

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

. . , parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

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

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

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugsėjo-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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

me susirinkime, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti, taipgi yra pri
siųstos knygos “Povilas Jurka.”

J. Roguskienč.
(131-133)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, birželio 7 d., 3014 
Yeman, 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
būkite laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti, taipgi turi išrinkti 
delegatus į apsk. konferenciją, ir į 
Cleveland© suvažiavimą.

A. Varaneckienė.
(131-133)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopa ■ <nutarė “Lais

vėj” surengti pikniką, 14 d. liepos, 
Laudeman Giraitėj. Vėliaus mes gar
sinsime kokia bus programa ir tt.

P. Grabauskas.

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ-^FURS

705 GRAND STREET
’ 14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.
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KRUGLEDUROVAS
YALAS -------- ------ ■-----------RAŠO

(Pabaiga)
Pas draugą Cviką randa laikrodį. Kru- 

gledūrovas ėmė jį su savim, nuneša į ka
lėjimo sandėlį. Ant rytojaus sandėlio 
vedėjas įteikia Krugledurovui kvitą nu
nešti d. Cvikui. Bet Krugledurovas jau 
senai užmiršo, kad jis vakar atėmė pas 
ęviką laikrodį ir ateinant į kamerą 
klausia:

—Vyrai'? kas čia per vagystė pas jus 
įvyko ?

Visi žiūri į jį.
—Pas mus jokių vagysčių neįvyko.

< —Man neaiškinkit. Žinau. O kas laik
rodį pavogė pas jus?—ir padeda raštelį 
ant stalo, nes negali perskaityti pavar
dės.

Tada vienas draugas ima raštelį ir per
skaito. Pasirodo, kad tai yra kvitas, ro
dantis, kad Cviko laikrodis randasi san- 
dėlyj ir kurį galės gaut tik išeinant iš 
kalėjimo.

Krugledurovas Išduoda Siuntinį
Draugui Cvikui atėjo siuntinis. Tuo 

pat laiku kitam draugui reikėjo pranešti, 
kad surinktų savo daiktus ir pasiruoštų 
važiuoti į 9-tą fortą. Bet Krugledurovo 
atmintis tokia, kad užeinant į kamerą, 
šaukia:

—Cvikas!?

daugelio kartų reikalaujant sutaisyti, ad
ministracija atsiunčia Krugledurovą “iš
tyrimui” dalyko.

Ateina Krugledurovas su savo sekreto
rium ir klausia:

—Tai ką čia jums reikia taisyti?
Draugai, rodo į supuvusias grindų vie

tas.
—Aha, reiškia ka-pi-ta-li-nis remon

tas. Rašyk... ka-p-it-alinį remontą, — 
įsako Krugledurovas savo sekretoriui ir 
vėl pradeda žiūrėti į grindis.

—Rašyk keturis kvadratinius ki-lo-me- 
trus,—vėl įsako jis sekretoriui.

Sekretorius, taipgi kalinys (kriminali
nis) pažiūrėjęs į Krugledurovą taria:

—Pone vyresni, ką jūs čia kalbat?
—Ne tavo dalykas! sakyta rašyt, ra

šyk!—Piktai įsako Krugledurovas.
Kur tai kvailas Krugledurovas girdė

jo žodžius “kapitalinis”, “kilometras”, 
tai klijuoja jis juos kur reik, kur nereik. 
Vietoj reikalingo maž daug vieno kvad
ratinio metro grindų, pas jį—4 kvadr. ki
lometrai !

Draugai nurodo dar Krugledurovui į 
išdaužta sienos tinka.

—Aha, ir čia reik... Rašyk dar 2 
kvadratinius kilometrus tinko.

O šypsodamasis sekretorius rašo.
Visa kamera turi apie 30 kvad. met

rus, o Krugledurovo “kapitaliniam” re
montui reikia 2 kvad. klm.

40,000 Bedarbių Kovoja 
Už Unijines Algas

LOS ANGELES, Cal. — 
Pašalpinių Darbininkų Są
jungos pirmininkas Dave 
Price sako: turi būt moka
ma unijine alga bedarbiams 
tuose darbuose; kitaip, jie 
visai atsisakys dirbti ir ims 
paprastą pašalpą. Pašalpi- 
nių Darbininkų Sąjunga tu
ri 40,000 narių.

Washington. — Senato fi
nansų komisija užgyre ap
gavikišką Wagnerio-Lewiso 
neva “socialio užtikrinimo” 
(apdraudos) bilių.

—Susirink daiktus ir važiuosi į 9-tą 
fortą.
* Įsako Krugledurovas Cvikui, o kitą 
draugą ėmė ir nusivedė siuntinį išduoti. 
Bet tas nuvykęs siuntinį pasiimti, atsi- 
sakė priimti, nes ne jam siuntinys, o 

' Cvikui. Krugledurovas grįžta į kamerą 
ir atidarius duris surinka:
, —Iš-ei-t!

Draugas Cvikas, nieko nelaukdamas, 
griebia savo mantą ir drožia koridorium 

—O kur tu su visais daiktais eini?!
—Supykęs klausia Krugledurovas.

—Gi, pone vyresni, liepėt daiktus su
rinkt.

—Eik padėk atgal! Negalima jau su
sikalbėti su jumis.
Krugledurovas Atsiduria “Liet, žinių”. 

Redakcijoj
1929 m. Kauno kalėjime vienu laiku 

mirė 2 kriminaliniai kaliniai. Vieną, pas 
kurį buvo giminės, reikėjo palikti tas gi
minėms atsiimti, o antrą, pas kurį gimi
nių nebuvo, reikėjo perduoti anatomikai. 
Šitą atlikti buvo pavesta Krugledurovui. 
Kurį atiduoti anatomikai ir kurį palikti, 
Krugledurovas galėjo žinoti sulig pridė
tų* ant mirusiųjų krūtinių raštelių, už
rašytų pavardėmis. Bet “raštingas” 
^Krugledurovas taip perskaitė, kad su
maišė: pas ką turėjo atvažiuoti giminės, 
jis atidavė anatomikai, o kitą paliko.

Atvažiuoja motina atsiimti sūnaus la
voną, Krugledurovas atidaro jai lavoninę. 
Ji puola savo “sūnų”, verkia, bučiuoja... 
Ir staiga ji pastebi, kad čia visai ne jos 

^sūnus.
—Čia ne mano Antanėlis! Duokit ma

no Antanėlį!!!—rėkia motina.
•—Kaip ne tavo, čia tavo!—šiurkščiai 

atsiliepia Krugledurovas.
Motinai pakėlus didžiausią trukšmą, 

subėga visa kalėjimo vyresnybė. O ką 
gi?... Nustato, kad ištikrųjų, čia ne 

^jos sūnus. Bet jau vėlai buvo. Anato- 
mikas jau suspėjo “apsidirbti” su lavonu.

Šitas skandalas atsidūrė “Lietuvos Ži
nių” skiltyse, apie ką sužinojo .ir Krug
ledurovas.

—Kaip jūs drįsot įžeisti valstybinę 
įstaigą?—klausia Bortkevičienės Krug- 

^.ledurovas, įsiveržęs į redakciją.
Bortkevičienė, laikraščio redaktorius, 

išklausius jo, sako:
—Pirmas dalykas, Jūs ne valdiška 

įstaiga. Antra, iš kur žinot, kad apie jus 
rašo, jog jūsų pavardės neminėta laik
raštyj ?

—Nesvarbu, kad čia nėra mano pavar- 
* dė, bet faktai juk atatinka tikrenybei,— 

aiškinasi Krugledurovas.
—Jei faktai atatinka, tai ką gi jūs no

rit?—klausia Bortkevičienė.
—Jūs neturėjot teisės įžeisti manęs, 

nes aš valdžios žmogus.
*■ “Kapitalinis Remontas”

Vienoj revol. politkalinių kameroj bu
vo keleto j vietų supuvusios grindys. Po

Krugledurovas — Politkalinių Tiesioginis 
“Auklėtojas”

Ateina jisai skelbti “naujas” refor
mas.

—Tai vot vyrai... Kad nuo šios die
nos bus jau visai kitaip. Kalėjime nauja 
tvarka.

—Iš ryto,—aiškino jis,—kaip tik švil
pukas, visi turit tuojau, per 15 minučių, 
lovas sutvarkyt, kaip reikia apsirengti. 
Girdėsite ir antrą švilpuką, turit visi iš
sirikiuoti po du į eiles.

—Kaip tik ponas valdininkas pasakys 
“Sveiki vyrai,” turit atsakyt: “sveiks 
tamsta.”

—Valdininkui išėjus, negalima išsiskir
ti, kol nebus trečio švilpuko.

Krugledurovas nejudėdamas stovi vie
toj kaip statula. Jo akys žiūri į palubes, 
laukia iš kur tai, kas tai padėtų jam pri
siminti, ką jam dar įsakyta pranešti.

—Arba dienos metu užgirsit koman
dos: “Stok ramiai!”, turit visi sustot po 
du ir stovėt tol, kol neužgirsit vėl ko
mandos “laisvai.”

—O ką, sunku jum biskį pastovėti?
—Aš irgi stoviu prieš savo vyresnybę.
—Jūs daug skaitot. Nuo ryto ligi va

karo. Bet kuomet girdėsit komandos* 
“ramiai”, skaityt negalima. Tada rei
kia knygą padėti, atsistot...,—jis ima 
nuo stalo knygą ir demonstruoja kaip 
teks daryti.

—Kai užgirsti “laisvai”, imat vėl kny
gą ir skaitot.

—Žinokit. Mes norim jus mokinti 
skaityti ir rašyt. Nuo 9 iki 11 valandos 
visi turit būtinai skaityt ir rašyt. O kas 
neskaitys tuo laiku, bus baudžiamas.

Taip Krugledurovas skelbia apie pri
verstiną “švietimą” ir jis paskirtas tuo 
“kultūrtregeriu”.

—Man nesvarbu, turit ar neturit kny
gų. Laikas skaityt, tai reikia skaityt. 
Tokios tai kalėjimo taisyklės.

J

Kaip Krugledurovas Padarė Savo 
Karjerą

Krugledurovą už savo padėjėją pasi
rinko Korsakevičius • (Korka), Kauno 
sunk, darbų kalėjimo korpuso vedėjas. 
Kas tas Korka? Tai tas baisusis revo
liucinių politkalinių inkvizitorius - bu
delis, kuris neša ant savo sąžinės ne 
vieną nukankintą revoliucionierių. Ko
dėl gi tas tipas, Korka, sau pasirinko pa
dėjėju Krugledurovą? Todėl, kad jis — 
Korka — didžiausias vagis, kyšininkas, 
girtuoklis ir kad jam savo juoduose dar
buose niekas nekliudytų, jam tinka kvai
las, durnas Krugledurovas. Mat, bude
liams daug proto nereikia, ir todėl, kuo
met buvo įvesta fašistų taip vadinama 
“progresyvinė sistema” kalėjimuose, 
Krugledurovą paskyrė revoliucinių poli
tinių kalinių auklėtoju. A

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7(1
6 Skirtingų Rūšių » U c

V Persiuntimas Apmokėtas
Kaltu su užsakymu prisiųskite 
ii mokestį. GaĮite mokėti pašto 
7 stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

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.

DIDELIS NUPIGINTAS*
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurių'* D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina. .
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

ROBERT

harmąn:

LIITOV
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Puslapi?

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

Notary Public Tek STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.

r-
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5 Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijbms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

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

R/0Z4S

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Harry’s Cafe |
Kur Geri Draugai Susieina g 

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

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

Smagiausia Vieta Mieste g
Specializuojasi Įvairiais Žuvų g

Valgiais (Sea Foods) g 
7~ MOTERIMS STALAI g 

BUSINESSMEN’S LUNCH g
HARRY SLOBODIAN g

Savininkas g
Bell Phone Poplar 9257 R

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

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 palaidotu tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdnu automobilius vestuvėm, 

parfm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MlW RflSODfl
“POVILAS JURKA” yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyveni

mo. Ji turi 318 puslapių, stipriais popieriniais viršeliais. Šią apysaką 
privalėtų kiekvienas perskaityti. Jos kaina $1.50. Parašė Mikas 
Rasoda.

Bet kas 1935 metais stos į Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, tai gaus knygą “Povilas Jurka” ir per visus metus 
aplaikys geriausią žurnalą “šviesą.”

A.L.D.L.D. įstojimas yra tik 10 centų, metinė nario duoklė $1.50.
Vajaus metu į mūsų organizaciją stojo apie 700 darbininkų ir 

darbininkių. Prie A.L.D.L.D. prigulėti reikia kiekvienai darbininkei 
ir kiekvienam darbininkui. Ne vien tas, kad gauna geras knygas 
ir žurnalą, bet darbininkų pareiga būti organizuotais, susivienijus ir 
kovoti už savo klasės reikalus, o tas galima sėkmingai atlikti tik 
priklausant klasinėse organizacijose.

Platesnių informacijų arba savo duokles, jeigu nežinote A.L.D. 
L.D. vietos kuopos, galite siųsti sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS,
A.L.D.L.D. C.K. Sekretorius.

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Mėsos Streiko Eiga

Pereitos savaitės šeiminin
kių ir abelnai mėsos vartoto
jų streikas praūžė pro Harle
mą. Apie tūkstantis vartotojų 
sudarė skrajotojų būrį ir ke
liavo pagal Lenox Ave., laiky
dami mitingus prie visų atdarų 
krautuvių. Visos krautuvės 
tarp 129th ir 145th Sts., apart 
L. Oppenheimer Market, su
sitaikė su Veiklos Komitetu ir 
numušė kainas 25 nuošimčiais.
“Dieve Laimink Komunistus”

Unija Užstreikavo 22 Šapas

Tuo pat laiku, kada vartoto
jų streikas plečiasi, 22 mėsi- 
nyčių darbininkai sustreikavo, 
kada jiems buvo įsakyta dirbti 

valandas vieton 52. Veik- 
Komitetas ir Moterų Tary- 
pasižadėjo juos remti.

Mėsiniai Pikietai Brooklyne

los

Veikla vartotojų “stapičiu- 
jc” (susilaikymas nuo pirki
mo, darbo ar tam panašiai), 
smarkiai pakilo ir Brooklyne. 
Bensonhurst srityj Moterų Ta
rybos turėjo pikietą 65th St., 
kur 6 streikieriai tapo areštuo
ta, primetant jiems “netvar
kų elgesį.” Keturi dideli mi
tingai įvyko Borough Park 
sekcijoj, kur trylika 13th Avė. 
krautuvių užsidarė. Tūkstan
čiai dalyvavo demonstracijose 
Brighton Beach sekcijoj. Italas 
darbininkas tapo areštuotas 
ant Moore St., Williamsburge.

šeštadienį prasidėjusios de
rybos tarp Veiklos Komiteto ir 
Kosher Bučerių Federacijos te-

Darbininkai veikloje pajuto 
savo spėką ir pasidarė savo 
apielinkėje šeimininkais. Kaip 
tik mėsininkai sutiko numušti 
kainas, taip greit moterys už
šoko ant stalų ir nuplėšė augš- 
tų kainų užrašus nuo langų ir 
uždėjo naujus.

“Dieve laimink komunistus,” 
sušuko negrė darbininkė, kuo
met pamatė naujas kainas lan
guose Lenox Ave. krautuvėj. 
Komunistų Partija, sykiu su 
Bedarbių Taryba ir Lyga Ko
vai Už Negrų Teises, vadovau
ja veikimą šioj sekcijoj.

Pagal visą Lenox Ave. ma- besitęsia. Pasėkos šiuo tarpu 
tysi languose iškabas su užra-! dar nežinomos.
šu: “Ši krautuvė susitaikė; kai- Susidomėjimas streiku ir 
nos numuštos 25 nuoš. paremi- simpatija jam yra didelė. Ta
rnui vartotojų.” Jokia krautu- čiau to negana. Reikia, kad 
vė nesiderėjo ilgiau 5 minutų simpatija virstų bendra veikla, 
po pribuvimo pikietų šeštadie- tai tada bus galima greit ir 

daug laimėti kovoje prieš 
augštas kainas mėsos ir kitų 
reikmenų, kurios pastaruoju 
laiku pasidarė neįperkamos.

Karo Meistrai Užpakaly 
Studentų Mėtymo

“Daily Worker” iškelia aik
štėn, kad Marcellus Hartley 
Dodge, Remington Arms kom
panijos direktorių tarybos pir
mininkas, kuri įstaiga yra kon
troliuojama E. I. du Point de 
Nemours and Co., amunicijos 
dirbėjų, tasai pats Dodge yra 
Columbia Universiteto vado
vaujamu trustistu. Direktorių 
taryboje sėdi ir kitų pinigingų 
kompanijų atstovai.

Tas dar daugiau šviesos su
teikia faktui delko Columbia 
viršininkas, Willard C. Rap- 
leye, iš Medikališko Centro 
pravarė 6 studentus, 3 techni
kus ir du instruktorius už jų 
prieškarinį veikimą. Tas taipgi 
sustiprina kaltinimą, kurį pa
darė pereitą šeštadienį Dr. 
Kari N. Llewellyn, Columbia 
teisių profesorius, pareikšda
mas, kad didžiapinigių spau
dimas buvo priežasčia prava- 
rymo minėtų žmonių iš Medi- 
kalio Centro.

Kovai už sugrąžinimą stu
dentų, technikų ir instruktorių 
yra šaukiamas masinis pikie- 
tas šiandien, 
2 iki 7 vai. 
pikieto linija 
Broadway ir

Paliegę Delegatai Tebelaukia
Trys iš šešių paralyžiuotų 

darbininkų delegatų, kurie įė
jo Nepaprastos šalpos cent- 
rant pereitą trečiadienį, reika
lauti darbų, pareitą sekmadie
nį dar tebebuvo mažam kam
barėlyje ant 11 augšto įstaigos 
name. Jais yra Pauline Portu
galo, Morris Dolinsky ir Hy
man Abramowitz, sekretorius 
Paliegusių Bedarbių Lygos. Po
nas Knauth, dabartinis Nepa
prastos Šalpos Biuro direkto
rius dar “nesurado” laiko pa
simatyti su delegacija. Darbi
ninkai planuoja masinį pikie
tą, kad priversti poną Knauth 
skaitytis su paliegusiais bedar
biais.

vakarais 20c.
Tam judžiui Komunistų Par-' 

tijos 6-ta sekcija paėmė pluoš
tą tikietų. Juos galima gauti 
pas visus partijiečius. Perkant 
už juos mokate 10c., bet jei 
tikietas bus naudojamas vaka
re, tada einantis damokės 10c. 
Už iš anksto parduotus tikie- 
tus sekcija gaus tam tikrą nuo
šimtį, dėlto prašomi visi pasi
pirkti iš anksto tikietus ir sy
kiu su pamatymu judžio pa
remti partiją.

Birželio 22, Park Theatre, 
Columbus Circle, prie 59th St., 
New Yorke, Rossini Grand 
Opera Co. stato scenoj operas 
Cavalleria Rusticana ir Don 
Pasquale. Šioj operoj daininin
kė Konstancija Menkeliuniutė 
vaidins-dainuos Santuzzos rolę. 
Orkestros vietų tik i etai po 
$1.10, ložų po $1.50, balkono 
po 55 ir 83 centus.

Newark, N. J
Extra ! Piknikas ! Extra I

4 birželio, nuo 
po piet. Masinė 
formuosis prie 

116th St.

Gyvybei Pavojus Harlem 
Ligonbutyje

Atviram kvotime Harlem 
padėties kas liečia sveikatą ir 
ligonbučius, majoro komiteto 
sesijoj pereitą penktadienį 
tapo iškelta, kad operacinės 
galimybės Harlem ligonbutyje 

ypa-

nį.
Kova Prieš Pakavimo 

Kompanijas

Atviro oro mitinguose kalbė
tojai visur pabrėžė, kad kova 
turi būti ir yra vedama ne Bedarbio Kūnas Upėje 
prieš mažuosius krautuvinin- ( 
kus, bet prieš didžiuosius pa- . .. - . ..
kuotojus. Buvo pranešta, kad į taP° ištrauktas iš East River tingai nakties metu. Ligoniai, 
Harlemo Veiklos Komitetas sy-j šeštadienį, netoli 171
kiu su mažmenomis pardavinė
jančių bučerių komitetu < 
pas mėsos pakuoto jus pradžioj 
šios savaitės.

Pelham Bay Parkway sekci
joj Bronxe įvyko didžiausia 
demonstracija iš visų buvusių 
šioj sekcijoj. Bučeriai, kurie 
sulaužė sutartį su Veiklos Ko
mitetu, atidarydami krautuves 
senomis kainomis, pasitiko iš

Apiplyšęs ir sunykęs kūnas toli yra nepakankamos,

1 E.. kurių vienatinė progą pasveik- 
.„.Į^lst St. Policija jį pripažino, ti remiasi ant skubios operaci- 
cis i kaipo James Solata, bedarbį,1 jos, būna priversti laukti ope

racijos net po šešias valandas. 
Taip liudijo Dr. Ralph H. 
Young, negras, operacinio šta
bo narys Harlem ligoninėje.

Dr. Young tiesiog kaltina 
Dr. S. S. Goldwater, ligonbu- 
čių. komisionierių, už esamas 
sąlygas, kurių padėtis yra 
“mažiausia pasakant — gėdin
ga,” sako Dr. Young.

kuris seniau gyveno Municipal 
Lodging House, E. 25th St. Jis, 
sakoma, jau trečias bėgyje 
paskutinių 4 dienų. Sargas, 
dirbantis netoli tos prieplau
kos, sako, kad bedarbių saužu- 
žudystės ties ta vieta būna 
veik kasdieninis prietikis.

Bedarbiai žudosi dėlto, kad 
pasipiktinusių d e m o nstrantų į nežino, jog kovoje galėtų lai- 

į meti. Reikia sustiprinti kovą už 
bedarbių reikalus.

Komunistų Partija Šaukia 
Visus Remti Stapičiy

Sąryšyje su esamu mėsos 
vartotojų stapičium Komuhis- 
tų Partija išleido pareiškimą,

nemalonų pasveikinimą.
Masės Remia Streiką

Minios vyrų ir moterų suki
nosi sykiu su pikietais prie 
krautuvių ant Lyding Avė. 
reikšdami simpatiją pikietams 
ir pasiryžimą neleisti streik
laužių. Pasėkoje dvi moterys 
ir vyras, drįsusieji pirkti mė
są, prarado savo pundelius iš- kuriame sakoma: 
matose ir minia šaukdama' “ši kova yra 
streiklaužiais juos nulydėjo, j reikšminga. Tai

Pora policijos vežimų švais- tikrai organizuotas judėjimas 
tesi po šią sekciją, kartą be-į pastaraisiais metais New Yor- 
gailestingai užvažiuodami antj ke, kuris ypatingai atsako rei- 
šaligatvio minion žmonių prie kalavimams šeimininkių kovo- 
krautuvės, tačiaus tas neišar- je prieš augštas pragyvenimo 
dė pikieto. Masiniuose atviro kainas. Buvo 
oro mitinguose dalyvavo 
800 ir 
karštai 
teto ir 
žadėjo

po 
daugiau žmonių, kurie 
sveikino Veiklos Komi- 
Moterų Tarybų žygį ir 
paramą.

nepaprastai 
yra pirmas

st.,

Visokių Rūšių šviežus Valgiai
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Gaminami Lietuvišku
Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Sietyno Choras turės savo 
metinį pikniką ant Eagle Rock 
kalno, indi jonų sostinėj, West 
Orange, N. J., birželio 9 dieną.
Kas Per Vieta Eagle Rock?

Puikiausias sodas del pikni
kų New Jersey valstijoj. 5000 
pėdų virš jūrų vandens. Ant 
viršaus kalno labai gražus eže
ras (lake) del maudymosi ir 
valtelėms važinėti. Ant šio 
kalno, 500 metų atgal buvo 
New Jersey valstijos i nd i jonų 
sostinė.

Acme Theatre, prie Union 
Square teberodo Sovietų judį 
“Maximo Jaunystė.”

Cameo Theatre, 42nd
netoli Broadway, rodo naują 
Sovietų judį “Arktiko Didvy
riai.” Tai jaudinanti faktai iš 
drąsios čeliuskiniečių ekspedi
cijos per šiaurių Vandenyną. 
Taipgi rodomi vaizdai iš So
vietų Ukrainos gyvenimo.

Piliečių Kliubo Susirinkimas

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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ATLETU DIENA 
PIKNIKAS

Rengia Lietuvių Atletų Kliubas
CLINTON PARK

Betts Ir Miaspeth Avės., Maspeth N.Y.
Grieš Du Benai

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

Įvyks Subatoj

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

kus pasižymėjimus. Speciales dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 
traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik
nike.

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

maži streikai 
prieš augštas pieno ir duonos 
kainas, bet tie nesuleido šak
nų. Kodėl šis i 
tokį milžinišką atsiliepimą, ku-U 
rį net visa kapitalistinė spau- OuCIKlį 
da pripažįsta ir kurį jie bando 
“išaiškinti” ?

Majoras Šaukiamas Teisman
Majoras LaGuardia, jo sek

retorius Stanley Howe ir poli
cijos kapitonas Horton šaukia
mi liudyti Rae Fields teisme 
ateinantį trečiadienį, First Dis
trict Magistrates teismabutyje, 
White ir Centre Sts. Rae 
Fields areštavo pereitą ketvir
tadienį prie miesto rotužės, 
kur su kitais darbininkų dele
gatais jinai buvo pasiųsta rei
kalauti majoro, kad jisai įsa
kytų bešališkai ištirti nužudy
mą Aubrey Knight, negro jau
nuolio, kuris krito policijos te
roro auka. Darbininkai turėtų 
perpildyti teismabutį.

Kas Dalyvaus Programoj?

Garsusis Brooklyno Aidas, 
Bangos Choras iš Elizabetho, 
vietinis Sietynas, visi su nau
jausiomis dainelėmis linksmins 
svečius.

Kokių Svečių Turėsime 
Piknike ?

Brooklyno, Elizabetho, Ba
yonne, Paterson, Harrison ir 
kitų apielinkės miestelių dar
bininkai dalyvaus.

Muzika pirmos rūšies pro
fesoriaus Roczenko vadovy- 
tėj grieš įvairiems šokiams. 
Valgiai visi namų darbo: sil
kės, kilbasai, sūriai, kiauši
niai ir tautiški bulviniai bly
nai. Gėrimas: alus, arbata, ka
va, sode. Dovanos prie įžangos 
pinigais ir rankų darbo trys 
kavalkai—• užtiesalai. Įžanga 
tik 25 centai.

Kom. Narys.

Kliubo priešpusmetinis susirin
kimas įvyks birželio 4 d., 7:30 
vakaro, Kliubo Name, 80 
Union Avė., Brooklyne.

Šis susirinkimas yra svar
besnis, negu paprasti susirinki
mai tame, kad bus renkama 
pusė komiteto. Todėl visų na
rių yra pareiga jame dalyvau
ti. Be to, bus ir daugiau svar
bių dalykų apkalbėjimui. Jau 
ir Kliubo piknikas netoli, apie 
tai irgi reikės pakalbėti.

Kliubo Sekretorius.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS ,
‘LOna Katroniutė, 7 m. am

žiaus; 1597 Nostrand Avė., 
mirė birželio 1 d. Bus palaido
ta birželio 4 d., šv. Jono kapi
nėse. Laidotuvių apeigomis rū
pinasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

su- 
bir-

Trumpos Žinutės

streikas gauna Bickford Bando Užginčyt o tai I mm m n kn-i 1 ** »

Policijos komisionierius Va
lentine pridavė LaGuardijai 
raportą, kuriame nurodo, kad 
piktadarybės pakilo 15 • nuo
šimčių ir kad piktadariais yra 
daugiausiai jaunuoliai, pirmu 
syk vagiantieji arba plėšian- 
tieji, bedarbiai. Tai prie ko 
veda jaunimą skurdas. Štai 
kur svarbu, kad jaunimas bū
tų organizuotas, nes organizuo
tas jaunimas apgina savo tei
ses kovos keliu ir tas išgelbsti 
juos nuo moralio supuvimo.

“Mėsos kaina pašoko virš 
50 nuošimčių bėgiu vienų me
tų. Mėsa yra vyriausias tautos 
valgis. Mėsos trustas, laikyda
masis Roosevelto nuosprendžio 
palaikyti augštas kainas ir jas 
kelti, neapsileido
publikos. Iš kitos pusės, darbi
ninkai atrado, kad jų algos ne
pakilo iki pakilusios pragyve
nimo lygmalos. Priešingai, tik
rosios algos— tai yra algos su- 
lyg perkamosios galios —< nu
puolė. NRA kodeksai nieko ne
reiškė. Algos nukapotos, va
landos numažintos ir darbinin
kas pasijuto, kad begali ma
žiau praleisti maistui, kaip me
tai atgal.”

Norėdami apgauti streikie- 
rius remiančią publiką, Bick
ford kavinių savininkai už- 
streikuotose kavinėse išstatė 
kortas sū užrašais: “Ši Kavinė 
Nestreikuoja.” Streikas įžengia 
į trečią savaitę. Jį veda Maisto 
Darbininkų Industrinės Unijos

apgrobime Lokalas 110.
Tūkstančiai darbininkų susi

rinko žiūrėti masinio pikieto 
pereitą penktadienį prie 34th 
St. ir 7th Avė., kas sulaikė vi
są biznį pietų laiku. Policija 
areštavo 4 streikierius, bet ne
vyko suardyti pikietą. Kitoj 
vietoj areštavo du. Sulaikymui 
nuo streiko dar tebedirbančių 
darbininkų kompanijos virši
ninkai prižadėjo vakacijas ir 
kitas koncesijas.

Du vaiku įsilipo dėdes auto- 
mobiliun, kurį jis pastatė prieš 
jų apartmentą, 600 Academy 
St. ir sumanė pasivažinėti. Už 
dviejų šimtų pėdų automobi
lius atsimušė į akmens sieną ir 
apsivertė. Vienas vaikas, 5 me
tų, tapo užmuštas, o mažesny
sis išliko tik biskį sužeistas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos mėnesinis 
sirinkimas įvyks ketvirtadienį,
želio 6 d., “Laisves” Svetainėj, 7:30 
vai. vakare. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turėsim daug svarbių dalykų ap
tarti. Taipgi, kurie esate užsilikę su 
duoklėmis, tai malonėkit užsimokėt, 
kad liepos mėnesi pusmetiniam su
sirinkime nebūtumėt susispendavę. 
Neužmirškite ir naujų narių atsivsti. 
Dar prie progos turiu priminti tiem 
draugam, kuriem buvo pasiųsti ti- 
kietai del kuopos parengimo atsibu
vusio 21 d. balandžio, tai kurie drau
gai dar nesate kuopai atsiteisė, tai 
malonėkit tai padaryti, nes kitaip 
rengimo komisija negali pilnai da
lykus sutvarkyti.

J. Grubis,
LDS 1 kuopos Finansų Raštininkas.

(131-132)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD II, LDS ir ALPMS Apskričių 

Kom. Atydai.
Literatūros Draugijos II Apskritys 

kviečia virš minėtus apskričius į ben
drą posėdį, birželio 14 d., 7:30 v.v. 
“Laisvės” name. Draugai, komiteto 
nariai, būtinai dalyvaukite virš mi
nėtam posėdį, kur bus nuodugniai ap
svarstyta rengimasis prie sudarymo 
didžiausio pikniko spaudos naudai 11 
d. rugpjūčio. Jau parkas paimtas 
West Orange, N. J.

G. A. Jamison,
II Apskr. Sekretorius. 

(131-133)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Petras čereška, pajieškau Mi

kalojaus Virbalo ir Monikos Virba- 
liutes. Pareina nuo čenelių kaimo, 
Balnikų parapijos, Ukmergės apskr. 
Kas apie juos žino, prašau pranešti 
man, arba patys atsišaukite.

Peter Chereška.
191 South Street;

Askam, Pa.
(131-133)

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Williamsburgieciams gera 
proga pamatyti garsų Sovietų 
judį “Chapayev” namie. Jį ro
dys birželio 11, 12 ir 13, nuo 
1 po piet iki 11 vakaro, Model 
Theatre, 131 Lee Ave., netoli 
nuo Williamsburg Bridge; Pla
za. Įžanga dienos metu 10c, o

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS darbininkas arba ir 

pora, vyras ir moteris ant mažos 
farmos. Vyras turi mokėt su dalgiu 
šieną pjaut ir kitką, o moteris prie 
virtuvės pagelbėt. Valgis labai ge
ras, bet algą tinkamą nepajėgiame 
mokėt. Mes laikom ir “burdingierius,” 
tai ir nuo biznio priklauso, bus dau
giau darbo, bus ir naudos daugiau, o 
jei ne, tai ne. Atsišaukite tuojaus.

Avanta Farm, 
Ulster Park, N. Y.

(131-132)

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

W1LLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomla 
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.: Foxcroft t-6101

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.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

g Telefonas: Evergreen 7-7770 ?
I PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS 2

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

| Veltui Chapel Šermenim | 
x Parsamdo automobilius Serme- g 
g nims, vestuvėms, krikštynoms S 
:« ir kitokioms parems g
5 Saukit* dieną ar naktį S

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme
Ausy, Akių ir Gerklės

OFISO VALANDOS 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai,. 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi- i 
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidai, 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-spmduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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




