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Fašistinis
kas kitas tą do-

sklokos vadukai 
Petriką, būk jį

Aišku, kad Dr. 
prisidėjo su savo 
Brooklyno lietuviu profesionalų 
dovanos, kuri buvo įteikta 
Grigaičiui-Vaitkui Dexter Par
ke, kaipo parama skridimui pas 
Smetoną. Jis šią dovaną ir įtei
kė, o savo kalboje palinkėjo 
geriausios kloties tam žygiui.

Jeigu Dr. Petriką, sklokos 
šulas, pats nebūtų aukojęs, tai 
būtų atsiradęs 
vaną įteikti.

O dar tūli 
bando apgint
išrinkę profesionalai, ir jis ne
galėjęs kitaip pasielgti... Toks 
aiškinimas skamba blogiau ne
gu vaikiškai.

A. Petriką 
auka prie
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KRISLAI
Profesionaių Atstovas...
Gražioji Maskva.
Lietuva, Arijų Lopšys?
Kas Tie Arijai?

Rašo S. Laisvietis.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasaulį!

4

Tautų Lygos centre, Ženevo
je išeinąs laikraštis “Ix?s Mes- 
sagers des Nations” (francūzų 
kalba) išspausdino straipsnį 
"Lietuva—arijų lopšys.” Jį, ma
tyt, parašė koks fašistinis lie
tuvių patriotas. Straipsnyje iš- 
rodinėjama, kad iš to “lietuviš
ko lopšio” išsivystę ir senovės 
romėnai, graikai, vokiečiai 
kitos “prakilnios” tautos, 
klausančios arijų veislei.

ir 
pri-

im-Pats žodis “arijus” yra 
tas iš senovės sanskritų kalbos 
ir reiškia “garbingas,” “kil
nus.” Buržuaziniai lietuviai pa
triotai vadina savo tautą gry
niausiais arijais. Bet su tuom 
nesutinka Vokietijos hitlerinin
kai, kurie patys vadinasi “ari
jų tautų žiedu,” ir su tuo obal- 
siu terorizuoja žydus ir kitus 
"nearijus” arba “ne tokius gry
nus arijus.”

Kunigaikštis Kropotkin En- 
cyclopaedijoj Britannicoj daro 
spėjimą, kad tariami-“arijai 
veikiausia išsivystė tame kam
pe tarp Suomijos (Finliandi- 
jos) užlajos ir Baltijos marių. 
Bet sunku tatai įrodyti, o nė
ra ir reikalo.

Tikri, bešališki mokslininkai 
nesurado tokio dalyko, kaip 
vienos tautos gamtinis didesnis 
"prakilnumas” prieš kitas tau
tas. Jie įrodo, kąd vadinami 
"tautiniai gabumai” bei kito
kios ypatybės priklauso nuo 
ekonominių, istorinių ir visuo
meninių sąlygų, o ne nuo ‘‘pri
gimto prakilnumo.”

Ethel ė.Jauna keliautoja
Mannin parašė savo įspūdžių 
knygą "Forever Wandering”, 
apie įvairias šalis, kurias ji 
aplankė. Jinai atrado Mask
vą "vienu iš gražiausių ir la
biausia patenkinančių miestų, 
kokius tik galima įsivaizdinti.” 
Sako, staptelėk kur ant kam
po, ot rodos, čia tau bežiū
rint viskas kyla ir auga.

Ethelė Mannin, beje, nėra 
jokia komunistė, o tik truputį, 
blaivesnė buržuazinė inteli
gentė.

Delegacija Kovotojų

Teismas įkalino Dar 
Keturis Kovotojus

Lietuvos fašistų cenzūra 
nepraleidžia į spaudą dau
gumos teismų nuosprendžių 
prieš revoliucinius darbinin
kus. Bet Raudonoji Tarp
tautine Pagelba sužinojo ir 
paskelbė dar sekančias Lie
tuvos kariuomenes teismo 
paskirtas bausmes keturiem 
kovingiem darbininkam:

KAUNAS. — Gegužes 29 
d. kariuomenes teismas tar
dė Vladą Baraną, Abr. Kar- 
pulą ir Joną Kanapą; kalti
no, kad jie priklausę slap
tai Komunistų Partijai ir 
organizavę komunistinę de
monstraciją 1934 m. rugpjū
čio 1, “Raudonojoj Dienoj,” 
Laisvės Alėjoj, Kaune. Ba
lanas ir Karpui liko nuteis
ti 4 metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o Kanapas 3 me
tais. Tą pačią dieną kariuo
menės teismas nubaudė 2 
metais ir 8 mėnesiais kalėji
mo revoliucionierę Golber- 
gaitę už komunistinių atsi
šaukimų skleidimą Kaune.

DEMONSTRAVĘ 15,000 
MEKSIKOS KATALIKŲ

Mexico mieste, sostinė
je, sekmadienį demonstra
vo 15,000 katalikų, reika
laudami religines laisvės. 
Prezidento Cardenaso 
valdžia jų dabar nekliudė, 
sakoma, todėl, kad šiuo 
tarpu buvo laikomas su
važiavimas 4,000 “nota
rų”, patriotų iš Jungtinių 
Valstijų. Demonstruoda
mi katalikai, tačiaus, pri
tarė Cardenasui prieš bu
vusį Meksikos prezidentą 
Callesą, kuris reikalauja 
dar žiauriau malšinti dar
bininku streikus.

VALDŽIA GINKLUOS 
PADAUŽAS KOVOMS 
PRIEŠ STREIK1ERIUS

15,000 Pa. Angliakasiu 
Demonstravo už Streiką

PITTSBURGH, Pa. — 
Sekmadienį demons travo 
15,000 mainieriu iš Green, 
Fayette ir Washington pa
vietų, reikalaudami streiko. 
Jie nubaubė Bonnerj, sekre
torių Jungtinės Mainieriu 
Unijos 4-to distrikto, kuris 
ragino angliakasius eit pir
madienį dirbt.

Nuo pereito sekmadienio 
turėjo prasidėt 400.000 mai
nieriu streikas minkštosiose 
angliakasyklose. Bet. kaip 
žinoma, unijos prezidentas 
John L. Lewis atidėjo strei
ką dar dviem savaitėm. 
Lewis susiderėjo su prezi
dentu Rooseveltu, kad jeigu 
tuo tarpu šalies kongresas 
priims skebiškus Guffey ir 
Wagnerio sumanymus, tai 
mainieriu streikas visai ne
bus šaukiamas. O tie suma
nymai duoda galią valdiš
koms komisijoms spręsti 
apie darbininkų reikalavi
mus ir verstinai juos sutai
kyti su bosais. ■

Demonstruodami, todėl, 
Pittsburghe mainieriai šau
kė: “Streikuokime pirma-Prieš Mėsos Brangumą dienj! Gana jau tų paliau
bų!” Jie reikalauja $6 al
gos dienai, 6 valandų darbo

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų kongreso at
stovų rūmas priėmė fašisti
nį bilių H. R. 5720, atkreip
tą prieš darbininkų strei
kus. Tas bilius reikalauja 
duot prezidentui galią ap
rengi milicininkų drabužiais 
ir apginkluot gaujas biznie
rių ir šiaip padaužų, kurie 
vadinasi “vigilantes” (budė
tojais, sargais), ir siuntinėt 
juos iš vienos valstijos į ki
ta, žiūrint, kur jie reikalin
gi prieš kovojančius darbi
ninkus. Sakoma, kad ir se
natas priims tą fašistinį su
manymą, kuris todėl liks 
įstatymu.

Jungtinių Valstijų Preky
bos Rūmas stengiasi kong
rese pervaryt Kramerio su
manymą, sulig kurio būtų 
uždrausta visi laikraščiai, 
skelbiantieji reikalą “f 
verst kapitalistų valdžią." 
Šis sumanymas taipgi taiko- 

,mas ne tik prieš komunisti
nę spauda, bet ir prieš ko
vingas unijas.

Kongrese jau svarstoma 
bilius delei milicijos geres
nio pritaikymo kovai prieš 
streikus. Pagal šį bilių, 
prezidentas tuo tikslu galė
tų paliepti bet kurios vals
tijos milicininkų viršinin
kams traukti į bet kurią ki
tą valstiją. Kad šis suma
nymas yra atkreiptas prieš 
darbininkų streikus, tatai 
pripažino eilė / kongresma- 
nų: Zioncheck, Marcanto- 
nio ir kiti.

WASHINGTON.
Chicagos, St. Louis ir New dienos, 30 valandų savaites 
Yorko atvyksta šį ketvirta- jr pilnai pripažint mainie-
dienį pas žemdirbystės mi- 
nisterį H. A. Wallace dele
gatai kovotojų prieš mėsos 
brangumų. Jie reikalaus, 
kad šalies kongresas ištirtų, 
kodėl trustai taip brangina 
mėsą. Delegatai turi įrody
mų, kad mėsos kapitalistai 
be saiko pelnagrobiauja.

Berlynas.—Hitlerio teis
mas pasiuntę kalėj im an 
penkis buvusius radio direk
torius už tariamą jų “suge
dimą ir už perdidelį laisvu
mą.”

NAUJA NRA MAŠINA
WASHINGTON. — Pre

zidentas Rooseveltas pasky
rė viršininkus naujai, be- 
spėkei savo NRA. Jos admi
nistratorium bus James L. 
O’Neill, o jo pagelbininkas 
George L. Berry.' Pastara
sis yra garsus streiklaužis; 
todėl prezidentas jį pasisky
rė “atstovauti darbininkų 
reikalus.” Ši nauja “bedan- 
tės” NRA mašina bus nau
dojama faktams rinkti apie 
darbus, algas ir kt., taipgi,

Roosevelto Agentas 
Vėl Laužo Toledo, 0. 
Elektrininkų Streiką

TOLEDO, Ohio. — Perei
tą penktadienį prasidėjęs 
streikas Edison elektros 
darbininkų jau užgesino pu
sę lempų šio miesto gatvė
se. Stryker miestelyj visai 
sustabdyta elektra.

Prie elektros dirbyklos 
streikierių prisidėjo ir 200 
Edison raštinių tarnautojų. 
Visuotino streiko komitetas 
daro planus delei paskelbi
mo generalio streiko.

Kompanija turi šiek tiek 
streiklaužių, laikomų dieną 
ir naktį Acme elektros dir-1 
bykloj; bet jie nepajėgia pa
taisyt gendančios rųašineri- 
jos. Streiklaužiams maistą 
kompanija siunčia Jungti
nių Valstijų pašto automo
biliais, kaip “pašto siunti
nius.” Tuo būdu paštas ske- 
bauja prieš streikierius.

Dabartinis streikas yra 
atgijimas pirmesnės elektri-j 
ninku kovos. , 
buvo suvilioti Roosevelto 
agentų ir sutiko duoti kom
panijai 10 dienų paliaubas, 
kol eis derybos del darbinin
kų reikalavimo — tuoj aus 
pridėt 5% algos ir toliau 
derėtis del pridėjimo kitų 
15 nuošimčių. Per derybas, 
kompanija atsisakė bent 
centą pridėti.
Geltonieji Vadai Išnaujo 

Parduoda Darbininkus
Antru kartu išėję strei- 

kan, darbininkai pakartoja 
savo reikalavimus. Bet čia 
jau vėl kišasi streiklaužiš- 
kas Roosevelto tarpininkas, 
antrininkas darbo ministe- 
ris E. F. McGradys. Ir 

,nu^ l elektrininkų unijos vietinio 
‘° ” T o k a 1 o d elegatas (biznio 

agentas) Oliver Myers su 
keliais kitais kompanijos 
pataikūnais jau priėmė tokį 
McGrady’o pasiūlymą: Dar
bininkai turi tuojaus grižt 
darban ir palikt pačiam Mc- 
Grady’ui nuspręst, ar kom
panija čia ir dabar turi pri
dėt 5 nuošimčius jiems al
gos. ar visa darbo mokesnio 
pakėlimo klausimą spręst 
per derybas tarp valdiškų 
tarpininkų, bosų ir unijos 
viršininkų.

Streikieriai šaukia: tokio
mis derybomis jau du kartu 
mus prigavot! nepasiduoki
me! Bet senieji unijos va
dai vėl stengiasi suklampin- 
ti darbininkus.

ITALIJA UŽGROBS VISA 
SIDABRĄ KARO REIKALUI

ROMA.
Italijos diktatorius Mus
solini, kalbėdamas buvu
siems grenadieriams, už- 
reiškė, kad Italija galės 
viešpatauti pasauliui atei
tyje, kaip jinai viešpatavo 
senovėje. Karas prieš 
Abyssinijh, atrodo neiš
vengiamas. Į savo koloni
jas Abyssinijos pašonėje 
Mussolini jau nusiuntė 
225,000 kareivių ir darbi
ninkų. Dabar karo reika
lams paliepė, kad žmonės 
turi sunešti visus sidabro 
pinigus, net ir smulkiau
sius.

MEKSIKIEČIU DARBO 
UNIJOS NUGĄSDINO

PREZ. CARDENASį
Meksikos prezidentas L. 

Cardenas šeštadienį pasi
garsino, kad jis esąs darbi
ninkų “draugas” ir kad jis 

Jie” tuometįstatymus delei dar- 
_ _ hininkn rmam onaancmimn

l Nušautas; Virš 100 
Sužeista Gatvekarių
Streike; Karo Stovis

į Omaha Partraukta 1,800 Milicininkų, Streikui Laužyti; 
Streikieriai Sudegino Kelis Skebinius Gatvekarius

rių uniją.

Gilinu Raudonieji Užėmė 
Dar Du Miestu

Japonijos žinių agentūra 
Rengo praneša, kad Chinų 
Sovietų kariuomene ima 
Tiensing miestą arti Chan
gsha. Pastarasis yra Hunan 
srities sostine, o Tiensing 
svarbus karinis punktas. 
Kiek pirmiau Chinų Sovie
tų raudonarmiečiai užėmė 
Ludin ir Kandin miestus žinoma, ir streikams laužy- 
toj srityj. ti.

PAŠALPINIAI DARBAI 
BALTAKA T NIERIAM 
WASHINGTON. — Pre

zidentas Rooseveltas skiria 
$300,000,000 -del pašalpinių 
darbų “balta kalnieriams” 
bedarbiams: raštininkams, 
artistams ir kt. Bet ir jiems 
tebus mokama tik badmiria- 
vimo alga.

Dusseldorf.— Naziai kon
centracijos stovykloj baisiai 
sužalojo socialdemokratą 
Jacobsą, buvusį Saksonijos 
seimelio atstovą, kuris del 
to ir mirė.

bininkų teisių apsaugojimo, 
“nepaisydamas trukšmo iš 
kapitalistų pusės.” Bet plez. 
Cardenas sykiu prižadėjo 
“lygiai” apginti ir samdyto
jų teises. Toks dvilypis pri
žadas reiškia, jog Cardena
so valdžia ir toliau darbuo
sis kapitalistų naudai prieš 
darbininkus.

Cardenas veidmainiškai 
persistatė darbininkų 
“draugų,” norėdamas juos 
numaldyti ir suturėti nuo 
visuotino streiko. Tokį strei
ką darbo unijos planavo, 
kaip protestą prieš grūmo
jantį užreiškimą Pl. Cal
les, pirmiau buvusio prezi
dento, kuris yra sėbras ir 
patarėjas dabartinio prezi
dento Cardenaso.

Calles savaitė atgal pas
merkė Meksikos darbininku 
streikus ir reikalavo, kad 
valdžia juos stropiai mal
šintų. Jis ypač užsipuolė 
darbininkus, s t r eikavusius 
prieš Meksikos gatvekarių 
kompaniją, kuri priklauso 
Anglijos ir Kanados kapita
listams. Calles pirmoj vie
toj reikalavo nuslopinti kai- 
kuriuosius “darbininkų agi
tatorius.”

Del tokio Calles manifes
to pakilo didelis subruzdi
mas tarp Meksikos darbo 
unijų, taip kad gręsė pavo
jus pačiai prezid. Cardena
so valdžiai. Nusigandęs vi
suotino, gal net revoliuci
nio streiko, todėl, Cardenas 
ir atrado reikalinga viešai 
sumeluoti, būk jis “apgin
siąs” darbininkų teises.

TRAUKINIO NELAIMĖ
JE UŽMUŠTA 13

LONDON. — Bėgančiam 
traukiniui trenkus į kitą 
stovintį .traukinį, 13 žmo
nių užmušta ir 40 sužeista.

Karachi, Indijoj, žemė iš 
naujo sudrebėjo. Dvi sa- 
savaitės atgal įvykusiame 
žemės drebėjime šioj srity j 
žuvo 56,000 žmonių.

OMAHA, Nebr. — Neb- 
raskos valstijos veikiantysis 
gubernatorius J u r g e nsen 
atsiuntė 1,800 milicininkų 
prieš gatvekarių streikie- 
rius, prieš kuriuos paskelb
tas karo stovis. Gatves nu
statytos milicininkais, ap
ginkluotais bombomis, šau
tuvais ir 'kulkasvaidžiais. 
Bet streikieriai ir tūkstan
čiai jiems pritariančių dar. 
taip.įkaitę kovon, kad pats 
gubernatorius paliepė kom
panijai sustabdyti visus ske
binius gatvekarius nuo 6 va
landos vakare.

Milicija pašaukta po 
žmogžudiškam policijos žy
giui, padarytam prieš strei- 
kierius ir jų pritarėjus per
eitą penktadienį. Užpuolę

Sovietai Užsisako 50 
Prekybinių Laivų

MASKVA. — Sovietų vy- 
riausybė užsisakė užsieniuo
se pastatyt jai 50 prekybos 
laivų. Sovietai turi ir savo 
geras laivų statyklas, bet 
jos dar negali paspėt pribū
davo! tiek naujų laivų, kiek 
reikia išvežiojimui produk
tų smarkiai kylančios pra
monės ir lauko ūkio. Mini
mų 50 laivų. įtalpa bus 
300,000 tonų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

pro Pasvalį 
niekšai kėsi- 
numesti nuo 
Tam nežmo-

Išvengta Dideles Nelaimes
Pravažiuojantį 

autobusą kažkokie 
nosi sudaužyti ir 
upės Lėvens tilto,
niškam sumanymui įvykdyti jie 
buvo įspraudę skersai į tiltą bė
gį, kuris galėjo įsibėgėjusį au
tobusą sudaužyti ir nuversti 
nuo tilto į upę. Laimei, šoferis 
buvo tiek akylus, kad laiku pa
matė spąstus ir suspėjo sustab
dyti savo mašiną, kurioj važia
vo 12 žmonių.

Prastas Išradimas
Stakliškes, šioje apylinkėje 

ypač kurie mėgsta žvejoti, iš
rado būdą svaiginti žuvis. Bon- 
kon deda kalkių ir kitos me
džiagos, kaip akmenims skal
dyti. Bonką įmeta vandenin
iu sprogsta kaip granata.

Pil. U. pasidirbęs tokią gra
natą, pasirengė mesti upėn, 
bet pasivėlavo. Bonka sprogo 
ir. sunkiai sužeidė dešinę ran
ką.

Krizis ir Muzikus Griebia
Muzikas VI. Paulauskas tiek, 

įsiskolino ir įklimpo į finansi
nius sunkumus, kad dabar Pa
nevėžio savit. paskolų bankas 
parduoda iš varžytinių jo pia
no, radio ir daug kitų ver
tingų daiktų, kurių tarpe yra 
ir suvenirų, gautų už muzikos 
veiklą.

streikierių minią, atakuo
jančią skebinius gatveka
rius, tada'policininkai vieną 
darbininką nušovė ir virš 
100 sužeidė, du iš kurių vei
kiausia mirs. Tą dieną strei
kieriai su pritarėjais kelis 
skebiškus gatvekarius išver
tė iš bėgių ir sudegino.

Streikas tęsiasi nuo balan
džio 20 d. Darbininkai rei
kalauja pridėt algos ir įvest 
trumpesnę darbo dieną.

Milicijos generolas H. J. 
Paul sako, kad reikėsią ka
ro stovį palaikyt kokias tris 
savaites, kas lėšuos 100 iki 
500 tūkstančių dolerių iš 
valstijos iždo. Milicininkai 
yra daugiausia jauni ber
niukai.

Bus Rekordiniai Didelis 
Sovietu Derlius

MASKVA. — Remdamasi 
faktiškomis žiniomis iš visos 
šalies anie puikiai augančius 
javus, Sovietų valdžia skel
bia, kad šiemetinis kviečių 
ir kitų grūdų -derlius turės 
būt kur kas didesnis ir už 
geriausius užderėjimus pra
eityje. Tam daugiausia tar
nauja kolektyviai ūkiai su 
moksliškais juose įrengi
mais.

Mexico City. — Areštavo 
viena berniuką, kuris laike c d

kataliku demonstracijos su
riko: “Nužudyt prezidentą 
Cardenasą!”

Lietuvių Visuotinojo 
Suvažiavimo Delegatam

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Visuotino Suva
žiavimo sesijos atsibus 
Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave., Cleveland, 
Ohio. Pirma sesija prasi
dės sekmadienį, 30 d. bir
želio, 10 vai. ryte. Iš va
karo atvažiavę iš kitų 
miestų delegatai lai vyks
ta į Lietuvių Svetainę,'iš 
ten vietos draugai pasiųs 
į apsistojimo vietas.

šeštadieni. 29 d. birže- , 
lio, toj pačioj svetainėj 
bus parengimas pasitiki- 
mui delegatų.

Sekmadienio vakare po 
sesijų bus koncertas. Pir
madienio vakare bus ma
sinis mitingas, kuriame 
kalbės eilė kalbėtojų iš 
įvairių kolonijų.

Suvažiavimo Prirengi- 
mo Komitetas, 
Sekretorė,

A. Vasiliauskienė,
14115 Darley Avė., 

Cleveland, Ohio.
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A.L.D.L.D. 20 Metų Sukaktuvės
Šiemet, rugsėjo mėnesį, sukanka 20 

metų Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos gyvavimo. 
Prie organizacijos sukaktuvių rengiasi 
Centro Komitetas ir kuopos.

Sekmadienį, 16 d. birželio, A.L.D.L.D. 
CK. laikė posėdį, kuriame buvo aptarta 
sukaktuvių reikalas. Tam tikslui yra jau 
paruošta brošiūra, kurios bus spausdina
ma 8,000 kopijų. Brošiūra bus graži, nes 
gausiai bus papuošta paveikslais tų dar
bininkų klasės vadų, kurių raštus organi
zacija yra išleidus ir kitų veikėjų. Bro
šiūra bus pagaminta masiniam platini
mui tarp mūsų simpatikų taip, kad pa
siekus visus artimus darbininkus ir 
darbininkes. Jos kaina bus labai ma
ža, tik padengimui lėšų.

Prie to, sukaktuvių metu bus rengia
ma visa eilė prakalbų, prelekcijų, paskai
tų ir kitokių parengimų.

“Laisvė” ir “Vilnis” išleis padidintus 
numerius, kurie bus pašvęsti organizaci
jos l&bui. “Šviesos” N3 bus daugiausiai 
pašvęstas ALDLD reikalams.

ALDLD šių metų vajus jau davė virš 
700 naujų narių, o tai yra didelis atsie- 
kimas. Centro Komitetas iškėlė obalsį, 
kad 1935 metais būtinai turime gauti 
1,000 naujų narių. Tas nesunku bus pra
vesti gyveniman, nes jau dabar turime 
700 naujų narių, reikia (Įar 300. Organi
zacija juk turi apie 200 kuopų, tat jeigu 
kiekviena kuopa gautų tik po 2 naujus 
narius iki pabaigos metų, tat turėtume [ 
kvotų su kaupu. Žinoma, yra vietų, kur 
nėra daug lietuvių darbininkų, kur sun
ku ir tą mažą kiekį narių gauti, bet tokių 
vietų gal bus dvi, trys ant šimto.

Šiamet yra gera proga padidinti orga
nizaciją naujų narių kiekiu, nes knyga, 
“Povilas Jurka”, jau gatava, daugelis na
rių perskaitė, jos yra apščiai atspausdin
ta, galima knygos pagelba gauti dar daug 
naujų narių. Organizavimas darbininkų 
į mūsų kultūros ir apšvietos organizaciją 
turi labai didelės svarbos. Darbuokitės 
gavimui naujų narių į A.L.D.L.D.!

miant tais nurodymais, reikia tvirčiau 
sudaryti Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos lietuvių frakcijų geresnius’ ry
šius su mūsų artimais Sijnpatikaįs, rė- 
inčjais, darbuotojais ir darbuotojomis. 
Kaip Sovietų Sąjungoje yra milionai ir 
milionai nepartijinių bolševikų, taip pas 
mus yra šimtai ir net tūkstančiai darbi
ninkų ir darbininkių, kurie šiuom kartu 
dar nėra Komunistų Partijoje, bet jie 
nuoširdžiai dirba Komunistų Partijos li
nijos pravedime masinėse kultūros, ap
švietos, dailės, savišalpos ir kitose orga
nizacijose. Tvirtumas lietuvių darbinin
kų revoliucinio—komunistinio judėjimo, 
palaikymas mūsų dienraščių rymo, ne 
vien ant lietuvių komunistų partiečių, 
bet ir ant komunistiniai nusistačiusių 
mūsų simpatikų. Jau tą geriausia įrodė 
aną metą mūsų simpatikai išvien su par
tiečiais, atremdami Prūseikos-Butkaus 
pasikėsinimą atimti iš Komunistų Parti
jos dienraščius “Laisvę,” “Vilnį” ir iš
laikyme bolševikiškoj linijoje mūsų masi
nių organizacijų. >

Lietuvių komunistų ir mūsų simpatikų 
pareiga dar tvirčiau suglausti savo eiles 
bendroje kovoje. Partiečių pareiga pa
gelbėti simpatikams perkeisti jų simpati
jas į stojimą į savo klasės partiją ir tuom 
pat kartu plėsti, didinti mūsų simpatikų 
eiles, kurios dar tvirčiau apsuptų parti- 
jiečius kovoje už visos darbo žmonijos 
reikalus ir pasiliuosavimą.

Maskvos subvėjc įtaisyta planai, rodą stotį ir kitką. 
Paveiksle matome grupę darbininkų studijuojančių 
tokį planą.

ĮVAIRIOS ŽINUTES

kaip laivo, kurie suspausto 
oro arba elektros batarėjos 
pagelba greitai sukasi ir 
torpedą varo apie 50 mylių 
į valandą.

Torpeda nustatyta linkui 
cieliaus visą laiką išsilaiko 
tiesios linijos, nepaisant jū
rų bangų ir paviršium van
dens bėga prie savo tikslo. 
Karo laivų išmesta torpeda 
gali atlikti kelionę apie 15 
kilometrų (10 mylių) pati, o 
kartais ir daugiau.

Pereitame i m p e r lakšti
niame kare torpedų pagel
ba buvo nuskandinta virš' 
7,000 laivų. Torpeda greitai 
nuskandina laivą, nes jos 
sprogimas išverčia laivo šo
ne tokias “duris”, per ku
rias keli vežimai galėtų įva
žiuoti.

Torpedas gali nuleisti bi
le karo laivas, nes jie tam 
turi specialius prietaisus —j 
torpedų tūbas. Bet daugiau
siai torpedomis “šaudo” 
submarinai arba torpedi
niai laivai, kurie turi net iki 
12 torpedų tūbų, iš kurių 
jie išmeta tuos baisius prie
taisus.

sypsenos
Smarkesnis už Edisoną
Albertas: “žinai, Stasy, 

laikraščiai rašo, kad Tomas 
Edisonas, visų žinomas, 
kaip išradėjas gramofono ir 
kitko, miegodavo tik dvi va
landas kas nakt.”

Stasys: “Tokiame atsitiki
me mano anūkas ateityj bus 
dar geniališkesniu žmogu
mi, nes jis visai nemiega, 
bet visą naktį verkia.”

J. Robziw.

Omaha ir Toledo
Visos Amerikos Darbininkų klasės re

voliucinės dalies akys atkreiptos į Omaha 
ir Toledo streikus. Roosevelto valdžia ir 
vėl atsakominga už tai, kad tų miestų 
gatvėmis maršuoja Nacionalės Gvardijos 
kareiviai ir žudo streikuojančius darbi
ninkus.

Omafya mieste nepakenčiamos gyveni
mo ir darbo sąlygos, mažos algos priver
tė gatvekarių darbininkus stoti į streiką. 
Nebraska gubernatorius Cochran ir jo 
pagelbininkas Jurgensen tuoj aus pašau- 

| kė 1,800 Nacionalės Gvardijos kareivių, 
kurie užpuolė streikierius. Vienas dar
bininkas užmuštas ir virš 100 sužeista, 
daugelis iš sužeistųjų yra mirties pavo
juje. Prezidentas Rooseveltas ramiai 
žiūri į tą darbininkų skerdimą, nes gu
bernatorius praveda jo planus.

Toledo mieste streikuojanti elektros 
gaminimo darbininkai puolami visu žiau
rumu. Viešpataujanti klasė ginklų pa
gelba nori užkarti darbininkams baisiau
sias išnaudojimo ir pavergimo sąlygas.

Darbininkų pareiga solidariai ir vienin
gai stovėti su Omaha ir Toledo darbinin
kais, teikti jiem savo pagelbą, kad jie ga
lėtų laimėti kovas.

» III I

t Apie Mūsų Simpatikus
Vakar dienos “Laisvėje” buvo įdomus 

editorialas, paimtas iš “Pravdos” apie 
partijinius ir nepartijinius bolševikus. 
Žinoma, jis taikomas Sovietų Sąjungos 
sąlygoms, bet daug svarbos jis turi ir 
mūsų revoliuciniame judėjime. Pasire

Į Mases ir “Į Mases” .
Oportunistai, virtę renegatais, supran

tama, turėjo jungtis kovai prieš komu
nistus su visais priešdarbininkiškais ele
mentais. Jie vieni kitus remia, palaiko, 
vieni išmislija prieš komunistus šmeiž
tus, spausdina savo gazietose, kiti, pa
vyzdžiui “Amerikos Lietuvis”, “Vienybe” 
su ukvata persispausdina iš “Naujosios , 
Gadynės.”

Prūseika ir Butkus kiekvieną savo ( 
žingsnį teisina tuom,kad būk jie eina “į ; 
mases”. Prūseika nuėjo garbinti Ambra
ziejų, tai vis į “mases ėjimas.” Butkaus 
duktė nuėjo su lyraitėmis’išpildyti pro
gramą Vaitkaus parengime irgi “į ma
ses”. Į Clevelando Prieškarinį ir Prieš- 
fašistinį Darbininkų Suvažiavimą jie ne
važiuoja, mat ten “nėra” masių. Už Lie
tuvos darbininkus revoliucinius kovoto
jus nestoja, nes masės yra už marių ir tt.

Drg. Stalinas kalbėdamas apie Leniną 
sakė, kad niekas kitas taip gerai nesu
prato reikalo ėjimo į mases, bet niekas 
kitas taip ir nebuvo tvirtas besilaikyme 
principų, kaip Leninas. Jis aiškindavo, 
kad “principinė politika yra pati tikroji 
politika.” Jis jos griežtai laikėsi ir begai- 
lestingai mušė visus darbininkų priešus.

1909-1911 metais Rusijoje viešpatavo 
baisi reakcija, daugelis net partiečių ma
nė, kad reikia likviduoti pagrindinę Bol
ševikų partiją ir stoti į stolipininę viešą 
partiją. Tokis buvo ūpas net partijos 
“masių”. Bet Leninas nepasidavė jam, 
jis augštai laikė partijos vėliavą, jis ran
kiojo išblaškytas kovingas jėgas, būrė 
jas į daiktą.

Antras momentas buvo 1914 metais, 
kada imperialistai pradėjo karą. Jiems 
laikinai pavyko apgauti drbininkų ir val
stiečių mases, iššaukti patriotizmo jaus
mus. Plechanovas ir eilė kitų buvusių 
social-demokratijos vadų garsiai šaukė 
“Ura”. Kur masės buvo? Tik jau ne 
pas bolševikus. Ar Leninas ėjo paskui 
tas mases? Ne. Jis ir kiti bolševikai ėjo 
prieš tekėjimo sriovę, prieš tą darbinin
kams kenksmingą patriotinį nusistaty
mą, jie aiškino, kad imperialistinis karas 
vedamas buržujų naudai, jie iškėlė obal
sį: jis turi būti paverstas į piliečių karą 
už darbo žmonių reikalus.

Tie, kurie “ėjo į mases”, juokėsi iš to 
obalsio. Juokėsi iš Lenino, iš bolševikų. 
Bet ką gyvenimas parodė? Karas, var
gas, žmonių žudymas, kančios privertė 
atsikratyti jas nuo patriotizmo, palikti 
tuos, kurie “ėjo į mases”, nusisukti nuo 
jų, atsigrįžti linkui bolševikų.

Taigi ir pas mus, buvę oportunistai ir 
virtę revoliucinio darbininkų judėjimo 
renegatais, savo “ėjimu į mases,” ne dar
bininkų mases pas save gaus, bet patys 
atsidūrė proletariato priešų tarpę. Dar
bininkai, net ir tie, kurie yra suklaidinti, 
tą pamatys ir atsuks jiems nugarą. Ėji
mas į mases revoliuciniam darbui yra 
vienas dalykas, o vilkimasis paskui “ma
ses” yra visai kitas.

Ar žmogus Galės Skrajoti?
Kada Sovietų Sąjungoje 

G. A. Smitį ir Klim Son iš
rado sparnus, su kuriais jie 
paskrajojo ore ir nusileido, 
ir kada Jungtinėse Valstijo
se F. Davis panašius spar
nus išrado, tai vėl atsistojo 
klausimas: ar žmogus galės 
skrajoti?

Jau daug metų yra studi
juojama paukščių skrajoji
mas. Tas davė pradžią prie 
orlaivininkystės. Paukštis 
neišvysto daug jėgos tam, 
kad galėtų skrajoti. Arai 
net “plaukioja” ore' neju
dindami sparnus. Sovietų 
Sąjungoje plačiai išsivystė 
sklandžiotojų skrajojimas, 
kada lakūnai su lėktuvais 
be motorų išsilaiko virš 20 
valandų ore. ’Į’aigi tas gim
do pas žmogų norą skrajoti.

Sovietų Sąjungos moksli
ninkai prileidžia, kad netoli 
tas laikas, kada bus galima 
ant tiek išvystyti “žmonių 
technikinius sparnus,” kad 
bus galima skrajoti pagelba. 
savo muskulų veikimo ir ne
bus reikalinga daug jėgos, 
kad išsilaikyti ore. Žmogus 
judins kojas, rankas ir kitas 
kūno dalis, tas privers apa
ratą veikti ir jis galės skra
joti. h

kiekvienas išvysto 800 ark
lių jėgą. Orlaivis turi 3 kul- 
kasvaidžius, vežasi iki 600 
kilogramų bombų ir jame 
yra 5 žmonės. Šis orlaivis į 
8 minutas ir 30 sekundų pa
kyla ant 4,000 metrų (13,- 
000 pėdų) augščio.

Anglija smarkiai vysto di
delių karo orlaivių gamini
mą, kurie iš oro gali nuleisti 
torpedas į jūras ir jų pagel
ba nuskandyti laivus. Angli
ja turi jau net 7 eskadras 
tokių lėktuvų.

Geriausi jos torpedas ne
šanti lėktuvai yra “Baf
fin” ir “Wildbist” tipo. Tie 
lėktuvai vežasi po 180 kilo
gramų bombų ir torpedas. 
Jų torpedos yra po 5,5 me
trus (apie 16 pėdų) ilgio,jos 
sveria po 680 kilogramus. 
Orlaivis torpedą išmeta į 
jūras būdamas apie 90 pėdų 
virš jūrų.

Išmesta torpeda jūroj pa
ti įriasi apie 43 mylių grei
tumu į valandą linkui laivo 
ir jos prietaisas ją gali va
ryti virš mylios atstą. Ka
da torpeda atsimuša į laivą, 
tai įvyksta baisiausias spro
gimas, kuris į kelias sekun
das gali didelį laivą nuskan
dinti.

Kompasas
Kompasas, tai yra tokis 

magnetinis prietaisas, kuris 
savo laiku buvo vyriausias 
keliauninkų kelio rodytojas. 
Jis ir dabar vaidina nepava
duojamą prietaisą, nors da
bar jau yra ir kitokių prie
taisų.

Kompase yra magnetine 
plunksnelė, kurios vienas 
galas nuolatos rodo į šiau
rius. Ta plunksnelė liuosai 
pritaisyta, kad galėtų leng
vai sukinėtis. Žinant, kur 

lyra šiauriai, lengva žinoti, 
i kur pietai, rytai, vakarai ir 
tt. Įtalpa, kurioje yra kom
pasas, yra padalyta į 32 da
lis—pietai, vakarai, šiauriai, 
rytai, šiaur-rytai ir tt. 
Kompasai išrasti ‘apie 700 
metų atgal.

š—kas.

Nemato Skirtumo
Raulas: “Kazyte, ar tu 

kada pirmiaus buvai myli
ma kokio vaikino?”

Kazė: “Rauluti, mielasis! 
Tikėki manim, tu esi pirmu
tinis.”

Raulas: “Ah, kaip aš tave 
myliu, Kazyte! Jokis kitas 
vyras negalėtų lygintis ma
no meilei.”

Kazė: “Aš nematau tavo 
meilėje jokio skirtumo nuo 
kitu.”

Krautuvėje
Kostumeris: “N o r ė č iau 

pasipirkti apysakaičių pasi
skaityti.

Pardavėjas: “Gal tamsta 
norėsite lengvesniųjų apy- 
skaičių?”

Kos.: “Gali būti ir sun
kios. Turiu lauke Fordu- 
ką, tai pajėgs partempti.”

Valgykloje
Kostumeris: “Ar jūs Ger

vinate’ ir kiaulės snukių 
čionai?”

Veiteris: “Mes Gervina
me’ visus, prašome sėski
te.”

J. J. Butkus.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Naujos Patrankos
Švedijoje Bufors kompa

nija gamina naujas kanuo- 
les. Bufors gamina kelių 
rūšių patrankas, bet dau
giausiai dedama svarbos į 
vidutinio dydžio. Kanuolės 
turinčios 105 milimetrų ger- 
>klę siekia už 20,000 metrų 
(20 kilometrų) atstos. Jų 
kulka sveria 16 kilogramų 
ir pradžioje į sekundą lekia 
850 metrų. Visa tokia ka- 
nuolė su prietaisais sveria 
4,500 kilogramų.

Tos pat kompanijos dides
nės kanuolės, būtent 150 
milimetrų, muša toliau ir jų 
kuįka sveria 41 kilogramą. 
Šios kanuolės kulka į sekun
dą daro ■ 580 metrų, o pati 
kanuolė sveria 5,400 kilo
gramų.

Paskutiniu laiku Buforso 
fabrikai dirba visais garais, 
nes daug kanuolių gamina 
Vokietijos fašistams.

Karo Orlaiviai
Belgija gaminasi naujus 

karo orlaivius “SV—10.” Jie 
turi po du motorus, kurių

Kas Yra Torpeda?
Torpeda yra karinis prie

taisas. Pirmas ją išrado 
1805 metais Robert Fulton, 
kuriam atėjo mintis, kad 
kaip nors prie laivo priarti
nus prietaisą su daug para
ko ir susprogdinus, kuris 
pralauštų laivą. Iškarto bū
davo priešas taikosi prisi
artinti prie laivo mažomis 
valtimis, nakties metu, laike 
rūkų, ir pristūmęs prie lai
vo įtalpą susprogdinti ją pa
degus.

1873 metais J. L. Lay iš
galvojo torpedą, panašią į 
milžinišką cigarą, kuri iš
mesta į jūras įriasi į nusta
tytą taikyklį ir atsimušus 
galu sprogsta.

Dabartines torpedos yra 
panašios į milžiniškus ciga
rus. Jos turi iki 25 pėdų il
gio ir apie 21 colį diamet- 
riškai (skersai). Dabarti
nės torpedos pačiame prie
šakiniame gale turi pistoną 
(uždegtuką), kuris atsimu
šęs į laivą, susprogdina tor
pedą; toliau yra keli šimtai 
svarų sprogstančios me
džiagos, paskui suspaustas 
oras, kiti prietaisai ir pačia
me uodegos gale sparneliai,

BLUŽNIES LEUKEMIA— 
PAVOJINGA KRAUJO LIGA 

. I . . 1

Prašau daktaro patarimo 
dėl mano brolienės, Lietuvoj 
gyvena. Pirma ji buvo labai 
dikta, svėrė virš dviejų šimtų 
svarų, bet, įsimetus ligai, su
džiūvo, kaip šakalys, nęt ne- 
možna ir pažint. Senumo virš 
keturiasdešimt metų, ūgio 5(4 
pėdų.

Buvo nuvežta į Kauną pas 
specijalistus, tai jai pripažino, 
kad ji turi blužnį, blužnies li
gą. Kas tai do liga, ar ji gali
ma pagydyti? Tie daktarai da
vė trytmentus su elektriką, bet 
jai nieko nemačijo. Ir vis eina 
prastyn, o mano brolio kiše
nini tušti.

Daktarai sakė, kad jai gen
da kraujas. Ji buvo pradėjus 
tinti keturis sykius, bet vis at
sitaisė. Ar galima dar pagy
dyti ir kas reikia daryti tai li
gai. Prašau duoti patarimą 
per “Laisvę”. Aš tą patarimą 
iškirpsiu ir pasiųsiu Lietuvon. 
Ačiū.

ATSAKYMAS

Tai, Drauge, Jūsų brolienei 
veikiausia yra taip vadinama 
blužnies leukemia, gana rim
ta kraujo liga.

Paprastai sveiko žmogaus 
kraujas daugiausiai turi rau
donųjų skritulėlių ir tik mažą 
dalį kelių rūšių baltųjų kraujo

celių. Bet, įsivyravus tai nela
bajai ligai, į kraują susidaro 
labai daug tų baltųjų skritulė
lių, ir jie nustelbia raudonuo
sius skritulėlius, ir iš to pasi
daro negerai visam organiz
mui. Ligos vardas angliškai— 
splenic leukaemia. Spleen— 
blužnis, didoka liauka kairiam 
pilvo šone, žemiau šonkaulių. 
Leukaemia—du graikų kalbos 
žodžiai: leukos—baltas ir hai- 
ma—kraujas. Visas žodis leu
kaemia reiškia kraujo subaltė- 
jimą, o raudonumo sumažėji
mą.

Iš ko ta liga paeina ? Pasta- » 
rieji tyrinėjimai rodo, kad tai 
yra savo rūšies lyg ir vėžio 
liga, ir, kaipo tokia, nesiduoda 
gydyti.

Ligonis galima palaikyti, 
dažnai įleidinėjant į gyslas 
sveiko žmogaus kraujo (blood 
transfusion).

Kai kada švitinimas blužnies 
X-spįnduliais palengvina ligą.

Maistas, kaip ir visada, taip » 
ir čia daug reiškia. Liga vei
kiausiai ir pradžią gauna nuo 
netikusio maisto, kaip ir kitos 
rūšies vėžiai ir šiaip daugybė 
visokių ligų paeina vis dėl to 
netikusio maisto. Sveiko gyvu
lio (karvės) žalios .kepenys 
yra geras daiktas. Dažnai jų 
turėtų valgyti. Ir šiaip papras
to, nesugadinto, įvairaus gam
tinio maisto.
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Sov. Sąj.-Francijos Sutartis ir Komunistai
; TreJIas Puslapis

4 %Po to, kuomet Sovietų Są
junga padarė bendrą gyni
mosi sutartį su Francija, 
komunistų priešai pradėjo 
sielotis, skelbdami, būk tuo- 
mi Sovietų Sąjunga “pakir
to darbininkų klasės solida
rumą”, “išsižadėjo leniniš- 
kij principų” ir jau “bend
radarbiauja su imperialisti
nėmis šalimis.” Tūli jau 
net lygina Sovietų Sąjungą 

^prie caristinės Rusijos. Del 
to puola Sovietų Sąjungą 
socialistų lyderiai, puola 
trockistai ir kiti.

Priešai ypačiai bando pa
naudoti tą oficialų praneši
mą, kuris buvo padarytas 
^įtvykus į Maskvą Lavalui 
ir pasikalbėjus su dd. Sta
linu, Molotovu ir Litvinovu 
apie pasaulio taikos reika
lus. Minėtam pranešime, be 
kitko, buvo pasakyta:

Pasikeičiant nuomonėmis bu
vo konstatuota pilnas abiejų 
šalių pažiūrų supuolimas j tas 

/ prievoles, kurios, prie susida
riusios tarptautinėš padėties, 
išteka del valstybių, nuošir
džiai atsidavusių taikos daly
ko išsaugojimui ir jau davusių 

^neginčytinus savo taikingumo 
įrodymus sutikimo keliu daly
vauti tarpusavinių garantijų 
sudaryme.

Kaip tik taikos išsaugojimo 
interesuose šitos valstybės pri
valo visų pirma niekuo ne- 

^silpnyti savo valstybinio apsi
gynimo priemonių. Prie to, iš 
dalies, d. Stalinas pasisakė pil
ną valstybinio apsigynimo po
litikos supratimą ir užgyrimą, 
Francūzijos pravedamos su pa- 

* laikymo tikslu savo ginkluotų 
jėgų ant lygmenio atatinkan- 
čio jos saugumo reikalavimais.

Delei šito Stalino pasaky
mo komunistų priešai tuo
jau sušunka: “Stalinas eina 
su imperialistais,” arba: 
*Dabar Franci jos komunis
tai liausis priešinęsi Fran- 
cijos buržuazijos ginklavi
muisi” ir tt., ir tam pana- 
v • •
šiai.

Mes, žinoma, ne tik ši
tiems priešų tikrinimams 
netikime, bet sakome, kad 
kiekvienas žingsnis, kurį 
Sovietų vyriausybė daro, 
kiekvienas dokumentas, kurį 
jinai pasirašo, visuomet yra 
atliekamas v a d o v aujantis 
Sovietų Sąjungos ir tarp
tautinio proletariato intere
sais.

Mes ir šiuo tarpu tvirti-

artimiausių leitenantų: pra
dėti karą prieš Sovietų Są
jungą, užgrobti Sovietų Uk
rainą, paimti Pabaltės kra
štus, Lietuvą pirmiausiai. 
Tam tikslui Vokietija pada
rė slaptą sutartį su Lenkija 
ir Japonija. Šitos visos trys 
imperialistinės v a 1 s t y b ės 
yra pasirengusios bile dieną 
pradėti karą prieš Sovietų 
Sąjungą ir ją sunaikinti.

Tryliktasis K o m u n i stų 
Internacionalo P1 e n u m as 
(laikytas gr, mėn., 1933) pa
reiškė: “Vokietijos fašistų 
valdžia yra didžiausia karo 
ruošėja Europoje,” ką pa
tvirtino ir Socialistų Inter
nacionalas (Antrasis), daug 
vėliau pareikšdamas: Pavo
jus militarinės eksplozijos 
Europoje paeina vyriausiai 
iš hitlerinės Vokietijos.”

“Sovietų Sąjunga,” sako 
Francijos Komunistų Parti
jos generalinis sekretorius 
Maurice Thorez, kalbėda
mas apie SSSR-Francijos 
sutartį, “yra brangi visam 
tarptautiniam proletariatui. 
Štai kodėl jinai reikalinga 
visais būdais ginti. Šito 
įsitikinimo vedini, mes me
tai iš metų derinome savo 
veikimą su gynimu Sovietų 
Sąjungos netgi tais laikais, 
kuomet mes (komunistai) 
buvome vieni, kuomet dar
bininkų tėvynė buvo bjau- 
riojama ir šmeižiama.”

Toliau d. Thorez nurodo, 
kad dėka energiškai Fran
cijos komunistų kampani
jai ir nenuilstamam darbui, 
Francijos valdžia buvo pri
versta padaryti ■ su Sovietų 
Sąjunga šitą sutartį. Sutar
ties padarymas reiškia So
vietų Sąjungos laimėjimą, o 
fašistinėm šalim, stojančiom 
už karą, smūgį.

Anksčiau, negu minėta su
tartis buvo padaryta, dešim
ties kraštų' — Vokietijos, 
Francijos, Anglijos, Italijos, 
Lenkijos, Čech oslovakijos, 
Vengrijos ir Lietuvos — ko
munistų partijos išleido 
bendrą pareiškimą, kuria
mo, be kitko pasakyta:

Komunistų Inte rnacionalo 
vadovybėje mes petys petin be 
paliovos kovojome išvien su 
Vokietijos darbininkų klase 
prieš Versalės sutartį. Mes 
kovojome ir kovosime, kad ne
būtų ginklų pagelba nustatoma 
valstybių rubežiai; mes kovo

jome ir kovosime prieš bet ko
kią tautinę priespaudą, už ap
sisprendimo teisę.

Mes su. padvigubinta energi
ja kovosime prieš klasinį dar
bininkų priešą savo šalyje, 
prieš “savųjų” imperialistų 
kariškus besi rengi mus.

Tup pačiu laiku mes mobili
zuosime darbo žmonių minias 
kiekvienoj šalyj prieš karo 
provokacijas, daromas Vokieti
jos valdovų, tų didžiausių kur
stytojų naujo imperialistinio 
pasaulinio karo, ir prieš jų tal
kininkus. Mes remsime didvy
rišką Vokietijos darbininkų 
klasę jos kovoj prieš fašistų 
diktatūrą, prieš Vokietijos im
perialistų daromas kariškas 
provokacijas. Hitleris reiškia, 
karą, Hitlerio nuvertimas per 
proletarinę revoliuciją amžinai 
sunaikins karo pavoju iš Vo
kietijos imperializmo pusės.

Mes, todėl, sveikiname kiek
vieną apsigynimo žingsnį, ku
rį daro vienatinė Darbo žmo
nių Tėvynė, kiekvieną žingsnį 
linkui sustiprinimo jos darbi
ninkų ir valstiečių Raudono
sios Armijos, kuri saugoja tai
ką. O atsitikime kontr-revo- 
liucinio karo prieš tą Socializ
mo šalį mes visais galimais 
būdais remsime Sovietų Sąjun
gos Raudonąją Armiją ir ko
vosime, kad būtų sumušta 
kiekviena valstybė, kuri tik eis 
karau prieš Sovietų Sąjungą. 
Nes karas prieš Sovietą Są
jungą būtą karas prieš darbo 
žmones visose šalyse', tai būtą 
karas prieš visus prispaustuo
sius ir išnaudojamuosius išti
same pasazdyje... O kaip tik 
Vokietijos fašistai pradėtų ka
rą, neišvengiamai užsikurtų 
pasaulinis karas.

Kaip tik šitos minties ve
dini, komunistai visuos kra
štuos ir kovoja už taiką. 
Francijos komunistai, mobi
lizuodami visus darbo žmo
nes į Liaudies Frontą, po
draug kovoja prieš savo iš
naudotojus. Jie kovoja už 
tai, kad Francijos valdžia 
pasisakytų už Sovietų Są
jungos taikos programą. 
Čechoslovakijoj — panašiai; 
kituos kraštuos irgi pana
šiai darbas vedamas.

Komunistu Internaciona
lo šiuo klausimu nusistaty
mas, kaip nurodo d. Thorez, 
suglaustai jį paėmus, sekan
tis:

Atsitikime kontr-revoliuci- 
nio karo prieš .socializmo kra
štą, mes remsime Sovietų Są
jungos Raudonąją Armiją, 
naudodami tam visas priemo

nes, kokias tik turime, ir mes 
kovosime už nugalėjimą bile 
šalies, kuri vadovaus karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Nepaisant, kur ir kaip 
pasaulinis karas gali prasi
dėt, jei jis prasidės, jis bus 
visiškai skirtingas nuo to, 
kuris buvo 1914 metais. Ka
me gi keri tas skirtumas? 
Visųpirmiausiai: š i a n dien 
vienas šeštadalis pasaulio 
yra rankose socializmą ku
riančių darbininkų. Kaip 
sakyta: Sovietų Sąjunga 
yra viso pasaulio proletaria
to pažiba ir viltimi. Svar
biausiu mūsų uždaviniu bus 
(nepaisant, kur mes gyven
sim) gynimas’Sovietų Sąjun
gos. Kita: keletas valsty
bių randasi juodojo fašizmo 
rankose, ko 1914 metais ne
buvo.

Sulyg šitomis pakitėjusio
mis sąlygomis, revoliuciniai 
darbininkai (vyriausiai, ži
noma, komunistai) ir deri
na savo nusistatymą, nes 
komunistai “sprendžia ir 
nustato savo atsinešimą lin
kui karo ne abstrakčiai, bet 
konkrečiai, pritaikydami jį 
prie kiekvieno atskiro klau
simo.” (Thorez).

Drg. Thorez ten pat nu
rodo:

Mes turime didelį istorinį 
pavyzdį, draugai, kaip nustatė 
savo atsinešimą linkui Frąn- 
cijos-Prūsijos karo 1870-71 
metais Marksas ir Engelsas. 
Iki rugsėjo 4 d., 1870, Mark
sas ir Engelsas paturėjo Prū
sijos karą prieš Francijos im
periją. Jie skaitė tai esant 
pažangiu karu, naudingu soci
alizmo vystymuisi ir reikalin
gu darbininkų klasės intere
sams.

Tačiaus po rugsėjo mėn. 4 
d., kuomet Francijos imperija 
sugriuvo, kuomet šis karas bu
vo paverstas į karą nugalėjimo 
Francijos masių, Marksas ir 
Engelsas perėjo Francijos 
žmonių pusėn, išstodami prieš 
naują Vokietijos imperatorių.

Komunistai visuomet spren
džia karą santikyj su sąlygo
mis, kurios jį iškelia ir ku
rios netgi laike karo pasireiš
kia.

Ar Sovietų Valdžia Gali 
Tartis su imperialistais ?

Gali, jei tiktai tas eina 
tarptautinio p r o 1 e t ariato 
naudom Tą klausimą labai 
aiškiai nušvietė Leninas sa-

name, jog Sovietų vyriausy
bė darydama bendrą gyni
mosi sutartį su Francija 
(ir vėliau—Čechoslovakija) 
darė atsižiūrėdama į reika
lą išlaikymo taikos. Nuo 
^>at savo įsisteigimo Sovietų 
Sąjunga nenuilstančiai ko
voja už taiką. Septyniolika 
metų josios gyvavimo buvo 
paaukota vyriausiai tam ti
kslui. Nesigaili Sovietų 
Sąjunga nei lėšų, nei darbo, 
kad tik išvengus imperialis
tinio karo, to baisaus dar
bo žmonių priešo. Taigi ir 
šiuo tarpu padarymas bend- 
■dros gynimosi sutarties su 
Francija reiškia tą patį.

Kas privertė Sovietus da
ryti šią sutartį su Franci- 
’ • įir Čechoslovakija? Aiš- 

naujos tarptautinės są- 
>s. Sovietų vyriausybė, 

/ietų Sąjungos vadai yra 
alistai ir jie mato plačiau 

.ž kitus, kaip dalykai stovi. 
Jie mato ir girdi (kas gi pa
galiau šiandien to negirdi?) 
Vokietijos fašistus barški
nant ginklais. Hitlerio tik
slas yra aiškus, nes ne kar
tą buvo pareikštas viešai jo

Prūseika ir Butkus yra prieš Visuotiną Amerikos Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimą kovai prieš karą ir fašizmą. Jie su savo kromeliu važiuoja menševizmo ke
liu prie fašizmo. Tas juos nuvedė ir į Vaitkaus išleistuvių parengimą išvien su 

patriotais ir social-patriotais.

.............................  ................. ■»........   ...-------- Į..

Vo laiške Amerikos darbi
ninkams, 1919 metais (Šis 
labai svarbus laiškas ištisai 
telpa “Laisvės” išleistam 
Darbininkų Kalendoriuj už 
1932 metus). Paduosime 
čionai ilgesnes jo citatas, 
kurios yra didelėmis pamo
komis visiems darbo žmo
nėms. Leninas sakė:

Plėšrieji anglų-francūzų ir 
amerikonų imperializmo žvė
rys “kaltina,” kad mes esą 
“susitarę” su vokiečių imperia
lizmu.

O, veidmainiai! O, niekšai, 
kurie šmeižia darbininkų val
džią, iš baimės drebėdami prieš 
tą užuojautą, ,su kuria į mus 
žiūri “jų” pačių šalių darbi
ninkai. Bet veidmainybė bus 
aikštėn iškelta. Jie nuduoda, 
būk nesuprantą skirtumo tarp 
“socialistų” 'susitarimo su bur
žuazija (savąja ir svetimąja) 
prieš darbininkus, prieš dir
bančiuosius, ir .susitarimo, da
romo tikslu apsaugoti darbi
ninkus, nugalėjusius savo bur
žuaziją,—susitarimo su vienos 
spalvos buržuazija prieš kitos 
tautinės spalvos buržuaziją, 
susitarimo, daromo tam, kad 
proletariatas galėtų išnaudoti 
priešingumą tarp įvairių bur
žuazijos grupių.

Kiekvienas europietis po tei
sybei žino tą skirtumą, o Ame
rikos žmonės, kaip aš tuoj pa
rodysiu, ypatingai vaizdžiai 
“pergyveno“ jį savojoj istori
joj. Yra susitarimų ir susita
rimų, yra “fago ir fago,” kaip 
kad francūzai sako:

Kuomet 1918 m. vasaryj vo
kiečių imperializmo plėšikai 
traukė sayo armijas prieš be
ginklę, demobilizavusią savo 
armijas Rusiją, pasitikėjusią 
tarptautiniu darbininkų solida
rumu pirma, negu buvo pilnai 
pribrendusi tarptautinė revo- 
liucija, aš nėkiek nesvyruoda
mas padariau tam tikrą “susi
tarimą” su francūzų monarchi- 
ątai.s. Francūzų kapitonas Sa- 
dul, kuris žodžiais , užjautė - 
bolševikus, ištikrųjų kūnu ir 
siela tarnaudamas francūzų 
imperializmui, atvedė pas ma
ne francūzų oficierių de-Liu- 
bersak’ą: “Aš monarchistas; 
vienintelis mano tikslas — Vo
kietijos sumušimas,” — tarė 
man de Liubersak’as. Tatai 
suprantama,—atsakiau aš. Ir 
tai nėkiek nekenkė man susi
tarti su de-Liubersak’u delei 
patarnavimų, kurių mums no
rėjo suteikti sprogdinimo dar- 

.bo žinovai, francūzų oficieriai, 
tikslu sprogdinti geležinkelius, 
idant pakenkus vokiečių verži- 
muisi. Tai buvo pavyzdys “su
sitarimo,” kurį pagirs kiekvie
nas sąmoningas darbininkas, 
susitarimo, padaryto naudai 
socializmo. Mudu su francūzų 
monarchistu kits kitam ranką 
spaudėme, žinodami, kad ir 
vienas ir kitas mielu noru pa
kartume savo “partnerį.“ Bet 
mūsų reikalai laikinai sutiko. 
Prieš besiveržiančius vokie- 
čius-plėšikus mes labui rusų ir 
tarptautinės socialistinės revo
liucijos išnaudojome tokius- 
jau kitą imperialistų plėšikų 
priešingus reikalus.

Mes tuo būdu tarnavome rei
kalams Rusijos ir kitų kraštų 
darbininkų klasės; mes stipri
nome proletariatą ir silpnino
me viso pasaulio buržuaziją;' 
mes vartojome teisėčiausius ir 
kiekvienam kare būtinus ma
nevrus, išsisukinėjimą, trauki
mąsi atgal, laukdami to mo
mento, kuomet prinoks spar
čiai benokstančioji proletarinė 
revoliucija pažangiųjų šalių 'ei
lėje.

Kad ten ir kažin-kaip ir pik
tumo kauktų vilkai anglų-fran
cūzų ir amerikonų imperializ
mo, kad ten da ir tiek mus 
šmeižtų, kad ten da ir tiek mi- 
lionų eikvotų papirkinėjimui 
dešiniųjų social-revoliucionie- 
rių, menševikų ir kitų social- 
patriotų laikraščių, — aš nė 
vienos sekundos nepasvyruo
siu padaryti tokį-pat “susita
rimą” su vokiečių imperializ
mo grobikais, jeigu anglų -

francūzų veržimasis į Rusiją * 
to pareikalaus. Ir aš puikiai 
žinau, kad mano taktikai pri
tars sąmoningas proletariatas 
Rusijos, Vokietijos, Francūzi- j 
jos, Anglijos, Amerikos, žo
džiu tariant, viso civilizuoto 
pasaulio. Tokia taktika pa
lengvins socialistinės revoliu
cijos darbą, paskubins jos at
ėjimą, pasilpnins tarptautinę 
buržuaziją, sutvirtins ją nuga
linčių darbininkų klasę.

Amerikos žmones senai jau 
yra, su nauda revoliucijai, pa
vartoję tą taktiką. Kuomet jie 
vedė karą pasiliuosavimui nuo
anglų-prispaudėjų, prieš juos 
taip pat stovėjo francūziškicji 
ir ispaniškieji prispaudėjai,, 
kuriems priklausė dalis dabar
tinių šiaurės Amerikos Jungti
nių Valstijų. Savo sunkioj j 
kovoj delei pasiliuosavimo 
Amerikos žmonės taip-pat da
rė “sutartis“ su vienais savo 
slogintojais prieš kitus, tikslu 
nusilpninti sloginto jus ir su
stiprinti tuos, kurie revoliu-, 
ciniai kovoja prieš prispaudė
jus už prispaustųjų minios 
reikalus. Amerikos žmonės iš
naudojo.nesutikimą tarp anglų 
ir francūzų; jie kartais kovo-i 
davo net sykiu su prispaudėjų- I 
anglų kariuomenė; pirma jie’ 
pergalėjo anglus, o paskui pa- ’ 
siliuosavo (dalinai pagalba iš- ’ 
mokesčio) nuo francūzų ir is
panų. j

Šitaip mokino Spalio re- Į 
voliucijos vadas Leninas, i 
Šitais mokymais pasiremda-

(Tąsa 4-tam Pusi.)
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J. GARŠVA
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Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams
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Lietuvoj Mus Laukia
Aplankykite Savo 
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GREIČIAUSIA KELIONĖ 
Į LIETUVĄ

BREMEN
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą j 
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 I 
NORTH GERMAN LLOYD Į

57 BROADWAY NEW YORK

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti 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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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.
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“Laisves” Piknikas Brooklyne
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X-Katalikas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
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viekas ir T. Gaula, 50 kp, E. Nor- rnitetjj. būtų renkami ir nepiliečiai

duo-

26-to Seimo

Cleveland© Kronikavai. po

tuo bus dau-

Hartford, Conn

J. Norkus. Kiti visi dalyvauja.
17 kp. įnešimas, kad į Centro Ko-

vienbalsiai nutarta atmesti.
Svarstoma A.' Vileniškio mortge- 

čius, kuris randasi prastoj padėtyj.

dengimui.
Perskaityta 26-to Seimo protokolas 

ir vienbalsiai priimtas, kaip skaity
tas.

iškalno.
G. A. Jamison, Livingston, N. J. 

Phone Liv. 6-1490

Sesija Antra
Antra sesija pradėta 2:10 
etų, geg. 31. Vardošaukis

Pirmininkas,
Geo. Urbonas, 

Sekretorius,
J. Gasiunas.

SESIJA PIRMA.
APLA 26-tas Seimas prasidėjo

Sesija Trečia
Sesija trečia atidaryta birželio 1

Krikstanas, 48 kp. M. Žioba ir O. Žio- • 
bienė, 51 kp. V. Glaubičius, Ji. Na

kus ir J. Monskis, 55 kp. V. Blons- 
kis, 52 kp. J. P. Milleris ir ‘J. M. 
Kaminskas, 57 kp. J. Norkus. Viso

pilietinių po-

skundas pa

skaito seka-

Atsilanko Steve Nelson, Komunis-1nariai.

17 kp. V. Nasaliunas, K. Ben-

fCeMrtaB Fualapfa

AUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
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APLA 26-to SEIMO 
PROTOKOLAS

ArJLA 26-tas Seimas prasidėjo ge
gužės 31, 1935, 325 E. Market St., 
Wilkes Barre, Pa. V. Glaubičius, III 
Apskričio komisijos prie Seimo pri
sirengimo pirmininkas, pakvietė de
legatus prie tvarkos ir padarė kelis 
Jranešimus. Pakvietė Centro pirm.

. Gatavecką atidaryti Seimą. Sei
mas atidarytas 10 vai. ryte.

Centro pirmininkas paskyrė į man
datų komisiją J. Urboną, V. Glau- 
bičių ir J. Čirvinską, ženklelius pri
segti E. Norkiutę ir O. Žiobienę. 
Mandatų komisija iššaukė delegatų 
vardus. Delegatai dalyvauja nuo se
kamų kuopų: 2 kp. J. Mažeika, 3 
kp. J. Čirvinskas, 4. kp. A. Naravie- 
nė, 5 kp. A. Dambliauskas, 7 kp. 
A. žvirbli: , 
K.''Stašinskas 11 kp. D. Lekavičius.

49 kp. įnešimas, kad C. Komite
tas aprubežiuotų mortgečių davimą, 
nutarta vienbalsiai atmesti, n^s ir 
dabar aprubežiuota.

3 kp. įnešimas, kad C. Komite
tas užvestų Centro sekretoriui kny
gą surašymui visų siunčiamų laiškų, 
15 balsų prieš 2 atmestas.

7 kp. įnešimas, kad Centro sekre
torius pašvęstų visą laiką APLA 
reikalams, vienbalsiai atmestas.

3 kp. įnešimas, kad Seimas išrink
tų pastovią skundų komisiją, nutar
ta visais balsais prieš 3 atmesti.

17 kp. įnešimas, kad mortgečių 
skolininkai mokėtų 4 nuošimčius, J. 
Miliausko pataisymas, kad mokėtų 
6 nuošimčius, bet laiku užsimokėję 
turi gaut 1 nuošimtį nuolaidų, tai yra 
mokėti 5 nuošimčius, vienbalsiai pri
imtas pataisymas.

Nutarta uždaryti sesiją antrą ir 
ant rytojaus susirinkti j trečią sesi
ją 9 vai. ryte. Sesija antra uždaryta

SSSR-Francijos Sutar 
tis ir Komunistai

A. Žvirblis, 8 kp. J. Urbonas, 9 kp. 15 vaie vakare.
K. ’ Stašinskas 11 kp. D. Lekavičius, 
14 kp. Geo. Urbonas, 16 kp. J. Kli-
W V kP- V. Nasaliunas, K. Ben- x,
eteris ir A. Švežiauskas, 26 kp. A. fcaip 9 vai. ryte. Vardošaukis rodo, 
Dambauskas ir P. Didvahs, 35 kp. M. ka(| nesiranda sesijoj’ švežiauskas ir

būna gerų kalbėtojų, kurie iš
aiškina viską, kas mums yra 
reikalinga.

kunigai ir jųjų kontrpliuojamoš 
draugijos rengti “pares” ir 
tverti visokius kliubus ir net su 
svaiginančiais gėrimais ir tam 
pačiam name, kur mūsų pačių 
vaikučius seserys doros mokina! 
Ir kai surengiame .kokį nors pa? 
rengimą, tai be kunigėlių nega
lime apsieiti. Senasis sukinėja
si apie kuknią, o jaunasis po 
svetainę, su jaunom mergaitėm 
šnekučiuojasi.

Tai dabar čia, broliai katali
kai, turime atydžiai pagalvoti; 
argi ne teisybė, kad mumi dva
siški tėveliai palaiko tamsybėje, 
nežinojime? Juk aišku, kaip 
diena, kad jie eina sykiu su ka
pitalizmu.

Tai ve ką mes turime jiems 
pasakyti: Eikite ir pardavinė- 
kite posmertines gražybes tur
čiams, o mes biedni darbininkai 
eisime su tais darbininkais, ku
rie jieško teisybės ir lygybės 
žemiškam gyvenime. Tai mūsų 
visų darbininkų yra pareiga

niką ir atgal nebus daugiau, kaip 75 
centai, gal dar ir mažiau. Visiems 
gera proga važiuot j pikniką kur ga
lėsite su savo giminėms susitikt ir 
su naujais draugais susipažinti.

Tikietus galite gauti arba vietą už
tikrinti pas bile sietynietį arba 5 
kuopos narį, užsimokėdamas mažą 
pradžią arba ir už visą tikietą užmo
kėt

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
ma, Sovietų Sąjungos vy
riausybė padarė bendro gy
nimosi nuo fašistų sutartis 
su Fransija ir Čechoslovaki- 
ja! Leiskime dar pakalbėti 
Franci jos Komunistų Parti
jos generaliam sekretoriui. 
Jis pakartoja:

Mes reikalavome šitos sutar
ties sudarymo ir dabar, kuo
met tas yra padaryta, mes 
.skelbiame, jog Francijos žmo
nės delei to neturi nei kiek di
desnio pasitikėjimo Monsieur 
Flandino valdžia, neigi bile ko
kia buržuazijos valdžia. Mes 
turime pasitikėjimą liaudies 
masėmis, kurios yra garantija 
taikos apgynimui ir kurios ne
leis armijai patapti reakcijos 
ir fašizmo įrankiu, kad paken
kus taikai.

(142-143)
Waterbury, Conn.

Visuotino Lietuvių Suvažiavimo 
konferencija įvyks 20 d. birželio, 7 
vai. vakare, 775 Bank St. Visi dele- 
gatai malonėkite dalyvaut, nes čia 
bus apsvarstyta daug svarbių reika
lų, taipgi kviečiam ir nedelegatus a- 
teit ir dalyvaut. Ypač kviečiam mo
teris dalyvaut, nes pastaruoju lai
ku mažai draugiui matyt susirinki? 
muose ir dalyvaujant bile kokiam 
darbininkiškam darbe. Atbuskite mo
terėlės ir pradėkite dalyvaut darbi
ninkų parengimuose ir susirinkimuo
se. -

Delegatai ir kiti dalyvaujanti 
draugai nesivėluokite.

Konf. Sekr. M. Burauskiene.

• suvažiavimo Kaune klausimu; 4. 
, Protestas prieš rengimąsi išdepor-
• tuot Stella Petrovski į fašistinę Len

kiją; 5 delei pailginimo į pomirtinės 
laipsnius įstojimui senesniems na
riams; 6. Organo “Laisvės” klausimu. 
Visos rezoliucijos, apart penktos, 
vienbalsiai priimtos. Prieš penktą 
balsavo du delegatai.

Nutarta uždaryti trečią sesiją ir 
už valandos susirinkti į ketvirtą se
siją. Sesija uždaryta 1 vai. po pietų.

Sesija Ketvirta.
Sesija ketvirta atidaryta 2 vai. 

po pietų, birželio 1. Vardošaukis pa
rodo, kad nesiranda sesijoj Mase- 
liuno ir Buknio.

9. kp. rezoliucija delei Centro pir
mininko kandidatų nutarta atidėti 
prie Centro Komiteto reikalų. 30 
kuopos rezoliucija už vienybę su 
I. W. O., padėta į šalį, nes mes 
vienijamės su LDS.

Nutarta vienbalsiai ir toliaus tu
rėti organu dienraštis “Laisvė.”

Nutarta išrinkti redakcinę komisi
ją peržiūrėjimui ginčijamų raštų 
APLA reikalais ir taipgi prižiūrėji
mui APLA skyriaus. Išrinkta J. Mi
liauskas 27 balsais, J. Urbonas 25 
ir Geo. Urbonas 23. Alternatais pa
siliko J. Monskis, gavęs 5 bal. ir J. 
Čirvinskas, gavęs 5 balsus.

Perskaityta Centro Komiteto rin
kimų pasekmės. Visuotinu balsavimu 
išrinkti visi vienbalsiai užgirti. Nau
jam terminui lieka: pirm. J. Gata- 
veckas, vice-pirmininku K. Stašins
kas, sekr. J. Gasiunas, ižd. J. Yesa- 
davičius, iždo globėjais D. Lekavi
čius, A. Žvirblis ir J. Mažeika.

Svarstyta 3 ir 7 kp. pasiūlymas 
i mažinti Centro Komiteto algas. Ap
svarsčius nutarta palikti tas pačias. 

IAlgos palikta sekamos: Pirmininkui 
■ $40 į metus, sekretoriui $900 į me
tus ir jis raštinės rendą iš tos algos

NEWARK, N. J.
Tarpt. Daub. Apsigynimo lietuvių 

ir L.D.S. kuopos bendrai laikys susi
rinkimą, kuris įvyks trečiadienį, 19 
d. birželio, 8 vai. vakare 180 New 
York Avė. Abiejų kuopų nariai ma
lonėkite dalyvauti laiku, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi pasimokėkite duokles.

Sekr. K. J. 
(143-144)

BAYONNE, N. J.
L.A.U. KLIUBO SUSIRINKIMO 

11 d. birželio atsibuvo L.A.U. Kliu--
bo susirinkimas ir buvtf apkalbėta 
kliubo reikalai, ir buvo padalyta ke
letas gerų tarimų, kurie svarbu vi
siems žinot. LAŪ Kliubo piknikas, 
kuris turėjo įvykti 9 d. birželio, bet 
del priežasties blogo oro likosi per
keltas į 23 d. birželio. Kurie turėjote 
nusipirkę buso tikietus nenumeskite, 
nes tie patys bus geri; kurie dar ne
turite, greitai įsigykite. Tikietus gali
ma gaut pas bile kliubo narį. Bušai

Vienytis, neziuimt kas mes pel |PayOnne> Kitas tarimas darytas tai 
vieni būtumėm, nes esame visi , pasamdyt busą važiuot į “Laisvės” 
lygiai kapitalo išnaudojami, į ‘X P-

nių važiuokite į “L.” pikniką. Tikie
tus galėsite gaut pas bile narį. Taip- 

Mūsų gi esam nutarę pasiųst delegatą ben- 
1 drai su LDS 26 kp. į lietuvių visuoti
ną suvažiavimą.

Kliubietis.

IR KITIEMS UŽRAŠYK 
SKAITYK LAISVE

dalyvauja 27 delegatai nuo 18 kuo- |p0 jjgo apkalbėjimo nutarta palikti 
pų. Nepribuvo 30 kp. delegatas V. centro Komitetui žiūrėti, kad ap-

I’M R'J . - • *■

| Pribuvo 22 kp. delegatas F. Buk- 
inys, kaip 10 vai. ryte. Pribuvo pasi
vėlavę delegatai Švežiauskas 10 vai. 
ryte,. J. Norkus 10:20 vai. ryte.

Skundų ir apeliacijų komisija 
da raportą, skaito skundus ir ape
liacijas.

... | 2 kp. skundas prieš Centro Ko- '
oaisavi- plačiai svarstomas. 2 kp. kai- '

.tina C. Kom. už užbaigimą teismo južsimOka, iždininkui $100, pirm, pa- 
j visai nevykusiai. Centro Komiteto j g-eibininkui ir iždo globėjams po 
nariai aiškina, kad buvo laiku rei- I ; metus.
kalingas teismo užbaigimas padaryta. | Nominuota vietos sekamam suva-

Gvergždienė, 49 kp Kreivėnas ir 53 saugojus paskolą, 
kp. J. Rakauskas. Mandatų komisijos i - 
raportas vienbalsiai priimtas. j

Centro sekretorius peršaukė Cent- 1 
ro Komiteto narius. Visi dalyvauja. • 
Pirmoj sesijoj dalyvauja 31 su spren- • 
džiamu balsu. Užsiregistravo R. Mi- 
zara, kaipo broliškas delegatas nuo 
LDS.

Vienbalsiai nutarta viešu
mu rinkti Seimo viršininkus ir ko
misijas.

Kandidatais Seimo pirmininko vie- ' 
tai -apsiėmė ir gavo balsų Geo. Ur
bonas 16, J. čirvinskas 4. Išrinktasoonas 10, J. cirvinbKds wnimub .j diskusijų vienbalsiai priimta CjHvimni Už Pift^huro-ha nad ©A 21 pirmininku Geo. Urbonas ir pagelbi-<.,♦ ziavimųi. Uz nttsbuigną paduota zi,
ninku J. čirvinskas. Sekretorium ap- Shenandoah 10, Washington, Pa. 2.
siėmė ir gavo balsų J. Gasiunas 16, tet? P.ądaiytą teismo užbaigimą (1 e- Sekamas seimas bus Pittsburghe.
J. Miliauskas 5, J. Monskis 3. Liko zolluclJa telpa 01 ganė Laisvėj ). Į Atsistojimu pagerbta mirusieji 
sekretorium J. Gasiunas, pagelbinin- Atsilanko Steve Nelson, Komunis-[nariai.
ku J. Monskis, nes Miliauskas neap-Jų Partijos atstovas, ir pasveikina | Skaityta pasveikinimai: 19 kuopos 
siėmė Z . ," --1—
įnešimų komisijon vienbalsiai išrinkta 1 darbininkų klasės naudai. 
<7. z. r:..:-....-.. ’ 1 ’ • •
minskas. Spaudos ir rezoliucijų ko- [ Raudonienės pomirtinės išmokėjimo | mo lėšų padengimui. 44 kuopos svei-

biČius, d. Žiobienė ir M. Krikstanas. Į širašė paduodama jaunesnius metus, 
Skundų ir apeliacijų komisijon vien- o turėdama 51 metus su viršum, 
balsiai išrinkta A. Žvirblis, A. šve- todėl Centro Komitetas išmokėjo po- 
žiauskas ir M. Žioba. 1_________ ,
vienbalsiai išrinkta T. Gaula ir B. pašalpgavis nepasitenkinęs apeliuo-Į Uždarant Seimą pirmininkas Geo. 
Navickas • tt..i------  —

Nutarta suteikti patariama balsą 1 tro Komiteto tarimą užgirti. _ 
svečiam APLA nariam. i . _

Pakviesta Seimo viršininkus užim- delei J. Urbono pilietybės ]_
ti vietas ir komisijas užimti (jąybą. [svarstytas. Buvo paaiškinta, kad kaip

25 Seimo protokolas skaitytas ir 
vienbalsiai priimtas.

Centro Komiteto nariai išdavė raš
tiškus raportus. Vienbalsiai užgirti.
Pakviesta buvę iždo globėjai pasiaiš
kinti, kodėl jie rezignavo. Pasiaiški
nimas po apkalbėjimo priimtas.

Nebaigtuose reikaluose pakelta vie
nybės su LDS ir 2 kp. teismo klau
simai. Abu klausimai atidėta toliaus 
prie skundų ir rezoliucijų.

Nutarta uždaryti pirmą sesiją ir 
už valandos pradėti antrą sesiją. Se
sija pirma uždaryta 1:10 
pietų.

siėmė būt pagelbininku. Įstatų ir [ Seimą, kviesdamas visus darbuotis ■ sveikinimas ir $2.00 aukų politiniams 
įnešimų komisijon vienbalsiai išrinkta .darbininkų klasės naudai. [kaliniams. 23 kuopos sveikinimas. 40
J. Milleris, K. Stašinskas ir J. Ka- | 9 kp. apeliacija delei jos narės U. ! kuopos sveikinimas ir $5.00 aukų Sei- 
minskas. Spaudos ir rezoliucijų ko- ' Raudonienės pomirtinės išmokėjimo | mo lėšų padengimui. 44 kuopos svei- 
misijon vienbalsiai išrinkta V. Glau- ’ plačiai svarstyta. Kadangi jinai pa-'kinimas ir $2.00 aukų Šeinio lėšų pa
birius, O. Žiobienė ir M. Krikstanas. Į sirašė paduodama jaunesnius metus, 
Skundų ir apeliacijų komisijon vien- o turėdama JI metus . su , viršum, 

’’ C2i/’ _ *v ’ x.
Maršalkom [ mirtinės fondan įmokėtus $32. Bet

įaipgavis nepasitenkinęs apeliuo- Uždarant Seimą pirmininkas Geo. 
j ja į Seimą. Vienbalsiai nutarta Cen- Urbonas pakvietė Centro Komiteto 

Į pirmininką J. Gatavecką užimti vie- 
Į 49 kp. skundas prie C. Komitetą ną. Gataveckas pakvietė kai kuriuos 

t plačiai [draugus pasakyti atsisveikinimo pra-
kalbėles. Visi bendrai linkėjo ■ dar
buotis APLA ir visos darbininkų kla
sės naudai. Seimas užbaigta entu
ziastingai ir vieningai. Paskutinė se
sija uždaryta 4:30 po pietų, birželio 
1, 1935.

26-to Seimo

tik C. Komitetas galutinai sužinojo, 
kad J. Urbonas neturi 
pierių, buvo patartas rezignuoti ir 
jis rezignavo. Tuomi ---- —
lieka be pasekmių.

Rezoliucijų komisija 
mas rezoliucijas: 1. Vienybės klau
simu su LDS; 2. Užgyrimui visuoti
no lietuvių suvažiavimo; 3. Išeivių

vai. po
_ parodo,

kad visi dalyvavusieji pirmoj sesijoj 
dalyvauja.

Nutarta Seimo protokolas skaityti 
pabaigoj seimo.

Įstatų ir įnešimų komisija duoda 
raportą, skaito kuopų įnešimus.

,7 kp. įnešimas numažinti įstojimą 
vienbalsiai atmestas.

53 kp. Įnešimas, kad No. 2 blan- 
koS esant ligoninėj, nereikėtų pildy
ti, . vienbalsiai priimtas.

47 kp. Įnešimas atšaukti 25 Sei
mo tarimus delei pašalpos sumažini
mo vienbalsiai nutarta palikti ki
tam Seimui.

47 kp. Įnešimas, kad C. Komite
tas remtus ant aplikacijos paduotų 
metų laike išmokėjimo pomirtinės 
ir’.nepaisytų kitų dokumentų, vien
balsiai atmestas.

47 kp. Įnešimas, kati C. Sekreto
rius nepaisytų į pavienius pasiskun
dimus, vienbalsiai nutarta atmesti.

41 kp. Įnešimas mokėti Antro Sky
riaus pašalpos $12 Į savaitę, vien
balsiai nutarta atidėti iki kitam Sei
mui.

49 kp. Įnešimas, kad narių suspen
davimą prailginti, vienbalsiai nutar
ta atmesti.

40 kp. Įnešimas, kad užsimaldavi- 
mo laikas būtų pratęstas iki 6 die- 

vienbalsiai nutarta atmesti.
19,25,35 ir 36 kuopų įnešimai pa

naikinti No. 2 blankas, nutarta vien
balsiai atmesti.

3. kp. įnešimas, kad Centras nie
ko bendro neturėtų su kuopų turtu, 
visais balsais prieš vieną nutarta at
mesti.

26 kp. įnešimas, kad pratęsti pa
šalpos mokėjimą nuo 144 dienų iki 
180 dienų visiems ligoniams, vien
balsiai nutarta atmesti.

51 kp. del. V. Glaubičiaus įnešimas, 
kad būtų priimami į pomirtinės sky
rius, kad ir senesni, pritaikant jiems 
mokestį, vienbalsiai nutarta pavesti 
rezoliucijų komisijai pagaminti re
zoliuciją.

Centro Komiteto rekomendacija, 
kad pataisyti konstitucijos paragra
fą apie pašalpgavius, kaip nusako 
Pa. valstijos apdraudos departmen- 
to įstatymai, priimta vienbalsiai.

C. Komiteto rekomendacija, kad 
nariai užvilkę mokesčius virš 6 mė
nesių ar daugiau, gali sugrįžti į 
APLA užsimokėdami užvilktas mo
kestis ir po šešių mėnesių pataps 
pilnateisiais nariais, kaip nusako 
konstitucija naujiems nariams.

30 kp. įnešimas, kad C. sekretorius 
siųstų kuopų pirmininkams raportus 
apie narių stovį, kas 6 mėnesiai, 
nutarta priimti vienbalsiai.

Smulkūs Namų Savininkai, 
Budėkite!

Jūs žinote, kad mūsų narys 
Frank Tveed, po num. 18107 
Euclid Ave., jau astuonias 
savaites gyvena ant gatvės iš
mestas. Neimta aktyvumo 
prieš Equitable Life Insurance 
Co., kuri atėmė namus, apka
lė lentom duris ir langus, pa
statė du ginkluotu mušeikas, 
kad nebūtų sunešta rakandai 
atgal.

Tik vienas masinis mitingas 
buvo atlaikytas, kuriame da
lyvavo 300 žmonių. Po to vi
si pamiršo. Kodėl neveikia
ma? Kodėl neparodyti žmogui 
užuojautą, suraminti? Nepa
mirškime, kad daugeliui iš 
mūsų tuojaus reikės tokioj pat 
padėtyje atsidurti.

Centralinis Komitetas buvo 
atsišaukęs į visas kuopas, kad 
būtų laikomas antras masinis 
susirinkimas ir kad rakandai 
būtų sunešti atgal birželio 11 
d. Susirinkio vidutiniai žmo
nių, susidarė komitetas pasi
matyti su mušeikomis, kurie 
neįsileido. Narsingi vyrai ėmė£ 
už darbo, duris atidarė, mu
šeikų nesurado, matomai, bu
vo kurs nors pasikavoję. Vieni 
nešė rakandus, kiti užkaltas 
duris draskė. Darbas atliktas. 
Už 15 minučių atūžė armija 
policijos, atsirado ir mušeikos. 
Mat, jau jiems pavojaus ne
bebuvo, 
ir 75 
naktį.

Tai 
licija,
taksus mokame del jų palai
kymo. Mums buožėmis gal
vas daužo.

Broliai namų savininkai, jūs 
žinote, kaip mes buvome drū
ti, kada turėjome 20,000 na
rių. Mėty to jams buvo pavo
jus ir iškepė “government 
loan”. Nesusipratę nariai ta
da cigarus užsirūkė ir manė, 
kad jau viskas gerai, organi
zacija nereikalinga. Dabar 
tiems dar blogiau.

Taigi Small Home and Land 
Owners Federation šaukia vi
sus sugrįžti atgal, kurie aplei
do Federaciją. Taip pat nau
jus pakalbinkite įstoti, kitaip 
visi namų neteksime. Po šimtą 
kas savaitė išmetama iš na
mų, kuo tolyn, 
giau.

Collinwoodo 
susirinkimus po
St. Clair Ave. Sekantis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, bir
želio 20 d. Mitingai atsibūna priešingi darbininkiškoms orga- 
kas antras ketvirtadienis kiek- nizacijoms, ar todėl, kad mes 
viena mėnesio.

Bedarbis.

Socialistai ir trockistai 
šaukė, grasindami ypačiai 
Francijos Komunistų Parti
jai. Girdi, dabar Stalino 
politika s u k o m p romituos 
Francijos komunistus, ir 
Komunistų Partija nusigy
vens taip, kad masės jos ne
rems, etc., etc. Bet ką gi 
parodė tikrovė? Francijos 
Komunistų Partija kaip tik 
pastaruoju laiku daugiau
siai laimėjo. Pereitieji 
Francijoj rinkimai į munici
palitetus davė Komunistų 
Partijai laimėjimus tokius, 
kokių vargu begu tikėjosi ir 
josios geriausi draugai. Če- 
choslovakijos K o m u n i stų 
Partija pereituos parla- 
mentariniuos r i n k i m u os 
taipgi padarė didelių laimė
jimų. Kodėl gi 'šitos abi 
Kompartiji sustiprėjo? Ko
dėl masės jas remia? To
dėl, kad jų linija tėisinga. 
Todėl, kad masės mato, jog 
komunistų partijos yra vie
nintelės partijos kovojan
čios už bendrus darbininkų 
reikalus ir už taiką. Dar
bo žmonės mato, kad šian
dien tikraisiais už taiką ko
votojais pasiliko tiktai So
vietų Sąjunga ir komunis
tai.

Štai kodėl mes skaitome 
SSSR-Francijos sutartį di
deliu viso pasaulio proleta
riato laimėjimu! Tai laimė
jimas, beje, visų darbo žmo
nių, visų tų, kuriems rūpi 
palaikymas taikos.

R. Mizara.
P. S. Beje, net ir Franci- 

jos Socialistų Partija, pas
tarajam savo kongrese, už- 
gyrė šita sutartį, kaipo di
delį žygį kovoje už taiką.

R. M.

Vėl išmetė rakandus 
policistai saugojo visą

matote, kapitalistų po- 
tai juos ir gina. O mes

kuopos laiko 
num. 16133| Žodis į Katalikus

Kodėl mes, broliai katalikai,

Užuojauta Drg. Naujo 
kaičiui-Giriunui

“Laisvėj” 12 d. birž. nus
kambėjo žinia, kad jūsų drau
gę Karaliną atėmė nelaboji 
mirtis iš gyvenimo tarpo amži
nai, palikdama Jumis su sūnu
mi Jonu dideliame nuliūdime. 
Aš labai apgailestauju, nors, 
žinoma, ši šmėkla laukia ir 
mūsų kiekvieno ateityje.

Bet mes veskime kovą už 
mūsų darbininkų kasės reika
lus nenuilstamai.

F. M ašy s, .
237 Bloor St.,

Sudbury, Ont., Canada.

esame daugiau išnaudojami? 
Juk mus išnaudoja ne tik kapi
talistai, bet ir kunigija, mus 
gąsdina pomirtiniu gyvenimu, 
kad jiems daugiau turto sudė
jus. Jau mes, broliai, turime 
iš praeities suprasti, kad kuni
gai -juokus daro iš musų tikin
čių. Tik va keli pavyzdžiai.

Keliolika metų atgal mes bu
vome keikiami ir išpažinties ne
priimami vien tik už gėrimą 
svaiginančių gėrimų, už kazira- 
vimą ir už svetimos lyties pasi- 
mielavimą... O kas dabar de
dasi? Pamatė kunigija, kad 
jaunoji gentkartė pradėjo su
siprasti ir šlietis prie darbinin
kiškų organizacijų, tai dabar 
palengvino, kad juos atitraukus 
atgal prie savęs. Pradėjo patys

kalėjimus kišami, buožėmis dau-į leist ir susipažint su daugeliu žmo- 
žomi vien tik už reikalavimą di
desnio kąsnio duonos.
didžiausia pareiga skaityt “Lai
svė”, “Vilnis” ir kita darbinin
kiška literatūra. Tik tada su
prasime, kas už mumis ir kas 
priešais mumis.

Vasaros sezone yra visur pla
čiai rengiama piknikai del 
spaudos ir del kitų darbininkiš
kų reikalų. Tai mes turime visi 
masėmis dalyvauti, kadangi ten

NEWARK, N. J.
Newarkieciams ir Apielinkės Drau

gams Svarbus Pranešimas!
Sietyno Choras ir ALDLD 5 kp. 

komisija paėmė 4 didelius busus va
žiuot j “Laisvės” pikniką, 7 d. lie- 
pos-July, Ulmer Park, prie Coney 
Island. Greitai užsisakykite vietas 
busuose, nes mažai jau laiko liko. 
Bušai dideli ir puikiausi, kaina į pik-

VISOKIAS KNYGAS 
Lietuvių ir Anglų Kalba 

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui Įdėkite štampas.

J. B ARKUS, 
111-40—128th St., 

So. Ozone Park, N. Y.

Puiki Muzikale Programa Bus Duodama per 
Microphone (Garsiakalbį); Bus Girdima Visam Parke

Atvyksta Vilijos Choras iš Waterbury, Conn. Prie jo prisideda at
skiri dainininkai iš Hartford ir New'Haven. Jie sudarys didelį 
Connecticut Valstijos Chorų. Diriguos Klemencas Strižauskas.

Programoje taipgi dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, N. J., 
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.j Pirmyn Choras iš Great Neck, 

N. Y., ir Brooklyno Aido Choras.

Piniginės Davonos Prie Įžangos Tikietų Perkamų iš Anksto:
1. dovana $5, 2. dovana $3, 3. dovana $2, 4. dovana $1. 
Tikietai jau gatavi, nusipirkite tuojau. * Kurie pirks tikietus 
tą pačią dieną prie parko vartų neturės progos gauti dovanos

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ ASMENIUI

Piknikas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vidurnakčio. Atvažiuokite 
anksti. Nesivežkite valgių, nes Piknike bus jų gana visiems.

DVI ORKESTRUS GRIEŠ ŠOKIAMS‘

Charlie Kwarren & His Happy Timers 
William Norris and His Orchestra

PIKNIKAS BUS TEN, KUR BUVO KITAIS METAIS

Ulmer Park Music Hall
Pabaigoje 25th Ave., Brooklyn

(West End Coney Island).

Bus daug svečių iš kitų miestų. Pasimatykite su jais, 
įsigykite platesnės pažinties.



Laisnuotas Graborius

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Įžanga j abejus šokius yra 
35 centai ir 25 centai. Pelnas 
nuo šio išvažiavimo skiriamas 

pasiuntimui delegatų į 
Cleveland^

A. Bimba
Išvažiavimo vieta yra gražiausias parkas, yra gražus 

vanduo ir galima maudytis, jeigu ir lytų tą dieną nebijo
kite, nes yra daug didelių pastogių parke ir galėsite tęsti 
pikniką po jomis, nors ir lietus Ii ja.

Širdingai užkviečia RENGIMO KOMITETAS.

Vose Pavilion Parke Maynard, Mass.
CHORAS IŠ 250 BALSŲ ~

Proletmeno Sąjungos 2-ro Apskričio visi chorai dąinuos bendrai, 
diriguojant B. Petrikai. Tai bus milžiniškas choras iš 250 balsų.

LAISVIAntradienis, Birž. 18, 1935
j.

Chalturino gatvėj išsiri-

no.
Š—kas.

ĮVAIRUMAI

ir Rau-

Chicago, III
Rezoliucija del Piliečio Sima-

Notary PublicPUIKI SPORTO IR DAILĖS PROGRAMA

JULY 4 LIEPOS
660 GRAND ST

TUOJAUS ĮSIGYKITE ĮŽANGOS BILIETUS

S

šian- 
ir 

neatsi- 
rei kalas

SU
1-mav

Sporto Programa: JOE BAKŠYS risis su CHARLIE RICE 
už Naujosios Anglijos čampiopątą. Kumščiuosis PETER 

CARALL su BILL DOGLAS.

1-ma 
kraštuos

8 Kavalkų Orkestrą, iš Worcester, Mass.
Grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus Šokiam Prieš ir 

po Programai iki Vėlumos. Būkite Prisirengę Šokti

DIDELIS NUPENIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

kurie mėgino Kerenskį gin
ti. Visi įvykiai mano aky
se darėsi ant šitos pačios 
aikštės.

Vėliaus senukas pradėjo

$400 P.NKAlš 25 D0VAN0S SIOO DOVANA

Chuliganų Darbas
Medelių sodinimo die

ną gimnazijos mokiniai apso
dino medeliais nuo gatvės bū
simos naujos gimnazijos skly
pą. Ir praėjo vos kelios dienos, 
o jau'žymi medelių dalis su
naikinta. Medeliai randami iš 
nakties nulaužyti.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

persikėlę raštinę į sekančią 
vietą: 

Building

Įspūdžiai iš Pirmos
Gegužės Leningrade

Porą savaičių Leningra- terškia motorais ir ilga eile 
das rengės prie pirmos ge- išsidriekusios, atrodo kaip 
gūžės. Paskutinėmis dieno- varlės, 
mis balandžio m. jautės, kad 
visi be skirtumo rengias. I kiavę pulkai raudongvardie- 

! čių — partizanų. Divizijos 
vadas drg. Liusikas sveikino 
raudongvardiečius ir parti
zanus su 1-mąja gegužės. 
“Ura!” nuskambėjo visomis 
gatvėmis. Vėliaus koman-

ky ti!!
Pradėjus rūkyti, tarp sa- i 

vęs šnekasi, juokauja. Vie- i 
nas iš raudongvardiečių, ži
las, į kuprą susimetęs aukš
tas vyras, pradėjo pasakot, 
kaip jis, tarnaudamas cari- i 
nėj gvardijoj, 1900 m., L.. 
vęs parade ant šitos pačios 
aikštės. Kaip iškilmingai 
generolai ir caras tikrino 
savo kariuomenę. Pasiro
džius carui, giedojom “bože 
caria chrani” ir ura!! šau
kėm.

Toliaus senukas tęsė, kaip 
1905 m., su Gaponu prieša
kyj, nešdami kryžių ir ca-

gvardiečių partizanų dalis. 
Raudongvardiečiams, praei
nant per aikštę, darbininkų 
atstovai kitų šalių, ant tri
būnos stovėdami, šaukė: 
“Veteranams Spalio ura!!!” 
Kol praėjo raudongvardie- 
čių divizija, visą laiką plo
jo ir šaukė “ura!!!’”...

Iš kanuolių saliutavo ka
ro laivynas, stovėdamas ant 
Nevos upės. Virš aikštės 
skrajojo lėktuvai.

Praėjus Nevos upės tiltą 
į Vosilio salą, sustojo rau- 
dongvardiečių partizanų da
lys. Pulko vadas padėkavo- 
jo už gerą pasirengimą ir 
komplimento formoj pasa
kė: nežiūrint, kad jūs su
augę, bet prieš darbininkų 
klasės atstovus ir mūsų 
priešų diplomatus, praėjot 
kaip naujokai 21 metų am
žiaus.

Mūsų skyriaus senukas, 
Dar- 58 metų, juokdamasis atsa- 

bininkų klasės atstovai, ži- kė,—kad mes, seniai, šian-

nervuotai kalbėti: “Drau
gai! Aš tankiai iš džiaugs
mo verkiu, žiūrėdamas į da
bartinę Raudonąją Armiją. 
Aš dalyvavau trijose revo
liucijose ir labai gerai atsi
menu, kada mes ant barika
dų kovodami su caro ka
riuomene arba policija, tu
rėjome ant trijų arba pen
kių vieną revolverį, bet kar
tais priversdavom priešą 
pasitraukti. Bet kiek tas 
kainavo, paklausk? Kiek 
narsiausių draugų galvas 
padėjo. Kuomet prisimenu, 
kad šitie ginklai yra užko
voti su akmenais, su lazdo
mis darbininkų klasės, tai

; nejučiomis ašaros byra. Aš 
I kas metai demonstruoda
mas prisimenu, kad šitoj 
aikštėj buvau 1900, 1905, 
1917 m.

Dabar fašistu atstovai
1- I v. _ . . _ i • ,b j žiuri į musų raudonąją ar-1 

miją suraukę nosis. TA -

5. Valdžia turi leisti įsteigti virš 300 kilometrų į valan-
laisvas kapines, kad žmonės dą, “Avia—156” iki 350 ki- 
galėtų laidotis kaip jiems ge- lometrų. Tokiu būdu Čecho- 
riausia patinka. <

6. Reikalaujama privalomo 
vaikų mokinimo nuo 7 iki 16 
metų amžiaus, ir kad betur
čiam vaikam einantiem moks
lą duoti parama.

7. Paliuosuoti politinius ka
linius, duoti spaudos, susirin* 
kimų ir organizavimosi laisvę.

8. Duoti žmonėm laisvę iš 
savo tarpo nominuoti kandida
tus ir juos visuotinu slaptu 
balsavimu rinkti.

Rezoliucija vienbalsiai pri
imta augščiau minėtame susi
rinkime.

Susirinkimo Pirmininkas,
George Miller.

Slovakija turi pirmos rūšies 
karo lėktuvus. Jos karo or- 
laivyne yra apie 1,000 lėk
tuvų, padalintų į 6 pulkus. 
1935 metais dar bus naujų 
lėktuvų suorganizuotas pul
kas. Ypatingai .Čechoslova
kija daugiau ginkluojasi ore 
matydama Vokietijos fašis
tų prisirengimą prie karo, 
kurie Čechoslovakiją nori 
užgriebti ir savo spaudoje 

!" net “mergos vaiku” išvadi-

f Penktas Puslapi!

LIETUVĮŲ

Valizų Krautuve
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinio Šių prekių.

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

Parduodame ir LietsargĮiu 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

J. GEORGE LIPSIUS
ir mvestigatonus

C. W. BENSON

Broad ir Chesnut,

. Nekalbant jau apie organi
zacijas dirbtuvių arba įstai
gų, kur visi skubiai eina, 
skubiai kalba, skubiai daro. 

a Visas miestas susirūpinęs, 
kad puikiai viską papuošti.

Vakare, 30 d. balandžio, 
jau viskas buvo užbaigta, ir 
žmonės pasipuošę vaikščiojo į 
po gatves. Gatvės, namai, 
viskas papuošta elektros pa- 

► gražinimais, mirga visokio
mis spalvomis šviesos 
obalsiais, liečiančiais 
gegužės.

Anksti ryto, saulei 
kėjus, jautėsi, kad 
gegužės: visuos
miesto skamba dainos ir or
kestrai karišku daliu, kurios V V 7

, žingsniavo į parado vietą.
Leningrado d a r b ininkų 

korpusas O s o a v i a c himo 
taipgi žingsnfavo iš visų ra
jonų. Divizija buvusių rau
dongvardiečių ir raudonųjų ro paveikslą, ėjo prašyti ca- 
partizanų. Komsomoliečių ro užtarimo, o mus caras 
Vorošilovo Šaulių divizija 1 sutiko zalpomis. Daugelis 
ir divizija moksleivių ėjo vi- ’ buvo užmuštų ir sužeistų, 
si su pakeltu ūpu į demons- Vėliaus, jiems traukiantis 
traciją 1-mos gegužės. Gar- atgal, užpuolė kariuomenė 

* sai dainų ir orkestrų dau- ir policija. Minia numetė 
ginosi besiartinant prie I kryžius, caro paveikslą, 
Urickio aikštės. Į griebėmės akmenų ir kas ką

Raudona rmiečių dalys tiktai galėjo sugriebti ir 
gražiai atrodė ir drūtai ap- mušėsi gindamiesi nuo už- 

4 siginklavę. Tankų pulkas puolančių.
kuomet artinosi prie Uric-' Vėliaus Spalio revoliucijos 
kio aikštės, visi atkreipė metu, 1917 m., prisiėjo jun- 
domę, nes tankus mato tik- korius vyti iš žiemos rūmų, 
tai laike paradų. Labai pui
kiai atrodo, kuomet tankos 
eina gražiai išsirikiavę, ža
liai nudažytos. Mažosios 
tankos taip jos savotiškai

nomas dalykas, sykiu su 
mumis džiaugiasi, žiūrėda
mi į mūsų demonstracijas. 
Hitleris mūsų jėgą taipgi 
įvertina, vienas bijo užpulti, 
įieško talkininkų. Tegul pa
mėgina pulti SSRS. Klius 
kailiu Hitleriui ir jo talki
ninkams.”

Komanda: “Mest rūkyt— 
rikiuotis!!” Visi sustoja į 
savo vietas. Komanda: 
“Ramiai!” Prasidėjo para
das. Vadas Raudonosios 
Armijos Leningrado srities, 
drg. Belovas, raitas joda
mas, apžiūrėjo visas dalis, 
atėjusias į paradą.

Pasirodžius vadui, triuk
šmingai visi šaukia “Ura!!! 
Ura!!!”... Garsai nuskam
bėjo visomis gatvėmis gre
ta Urickio aikštės. Po ko
manda orkestrai pradėjo 
griežti iškilmingą maršą. 
Praėjo kariškos akademijos 
dalis ir kariškos mokyklos 
dalis. Greta ėjo raudon-

dien nesi jautėm senais 
mes dar nuo jaunų 
liksim, jeigu bus 
gintis nuo priešų.

Taip darbininkai
donoji armija SSRS yra vie
na šeimyna. Jeigu išdrįs 
kas nors koją kelti ant mū
sų teritorijos, tai visi, kaip 
vienas, imsis už ginklo: jau
ni, seni, vyrai ir moterys. 
Sovietų moterys moka gerai 
ginklus vartoti; daugybė 
moterų su Vorošilovo šau
lių ženkleliais mundierus 
nešioja. SSRS tapo bend
ras kolektyvas, — darbinin
kai ir valstiečiai—kolekty- 
viečiai, visi už vieną, vienas 
už visus apsigynimui nuo 
priešo.

Raudongvardietis.

kunigų vyriausybė,

< >

Pralenkė Ameriką
Spaudoje buvo rašyta, kad 

Jungtinėse Valstijose E. 
Koom padarė motoruką, ku
ris sveria tik 7 gramus ir 
yra lygus noperskui. Sovie
tų Ukrainoj viena motina! 
parodė apie tai “Pravdoje” j 
žinią savo sūnui Viktorui 
Nikitašenko, kuris yra 16 ( 
metų amžiaus.

Berniukas per devynias 
dienas atotraukomis dirbo 
ir pagamino tokį ' mažytį 
motoruką, kuris sveria tik 
1.6 gramus. Jis yra padary
tas iš 40 dalių ir panaudota 
405 niteliai, kuriuos galima 
matyti tik per padidinantį 
stiklą. Motorukas pilnai 
veikia naudojant elektros 
dviejų voltų (žvakių) jėgą.

—Dabar ne Amerika, bet 
Sovietų Sąjunga yra prie
šakyje,—tarė berniukas mo
tinai.

Ukrainos Mokslo Akade
mijoje ištyrinėjo tą moto
ruką ir fizikos profesorius' 
M. D. Margulis pareiškė, I 
kad jis pilnai gerai paga-l 
mintas. Tas įvykis parodo,' 
kokis didelis pasiryžimas 
pas Sovietų jaunimą.

1324-30 Lincoln-Liberty
PHILADELPHIA,

Tel. Locust 6100

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Visų Darbininkiškų Organizacijų 

Prieš-Fašistinis Komitetas

7 ..—. . ' ...... .. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHENANDOAH MINERSVILLE

Nedelioj, 23 d. Birželio (June)
WHITE CITY PARKE

(tarpe Pottsville ir Tamaqua)
PRADŽIA 10 VAL. RYTO

SPAUDOS PIKNIKAS
MAYNARD, MASS.

Piknikas Prasidės 10 Vai. Ryte 
Programas Bus 5 Vai. Po Pietų

krikštyto Kūdikio Palaidojimą 
Kupiškio Kapinėse

Ponui Antanui Smetonai, 
Lietuvos Prezidentui, 
Kaunas, Lietuva.

Mes Chicagos lietuviai susi
rinkę Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., Jungtinė
se Valstijose, Šiaurinėj Ameri
koj, birželio 14 dieną, 1935 
metais, tarpe kitų Lietuvos rei
kalų, plačiai aptarėme nese
nai įvykusį incidentą, kur pi
lietis Albinas Simanavičius bu
vo tardytojo išklausinėjamas 
ir areštuotas už pakavo j imą 
Kupiškio kapinėse trijų metų 
mirusį nekrikštytą vaiką į mo
tinos kapą.

Kupiškio klebonas del vaiko 
palaidojimo į motinos kapą 
pašaukė Simanavičių pas save. 
Vėliau ir tardytojas pašaukė 
Simanavičių, jį išklausinėjo ir 

prieš Simanavičių Pa- 
Apygardos teisme by-

užvedė 
nevėžio 
lą.

Kaip
taip ir jūsų, ponas Prezidente, 
valdžia surado, kad būk yra 
prasižengimas nekrikštyti vai
kus.

Mes, Chicagos įvairių srio- 
vių lietuviai dalyvaudami ma
siniame mitinge, pasipiktina
me tokiu valdžios darbu ir rei
kalaujame iš valdžios: apart 
Simanavičiaus bylos panaikini
mo dar:

1. Atskirti bažnyčią nuo val
stybės.

2. Neturi kunigai kištis į 
mokyklas ir mokyklose neturi 
•būti mokinama religijos, o tik 
visuomeninių mokslų ir profe
sijų bei gamtos mokslų.

3. Iš valdžios iždo neturi bū
ti mokamos kunigams algos ir 
valdžia neturi skirti pinigų 
del bažnyčių bei kitokių reli
ginių įstaigų budavojimo.

4. Reikalaujame šaly įvest 
civilę metrikaciją.

Gaudys Submarinus
Anglijoje išradėjas 

Matues dirba tam, kad įren
gus prietaisą, kuris suteiks 
žinias apie prisiartinantį ■ 
submariną, nepaisant, kaip 
giliai jis bus po vandeniu. 
Jam įrengta laboratorija 
pakraštyje. Visi patyrimai 
laikomi didelėje slaptybėje.

čechoslovakijos Orlaivynas
“Pravda” paduoda davi

nių apie Čechoslovakijos ka
ro orlaivyną. Iš pradžios 
Čechoslovakija buvo apgin
kluota Francijos orlaiviais 
ir turėjo jos instruktorius. 
Bet jau 1919 metais patys 
cechai, vadovystėje Šmoliko, 
pradėjo gaminti savo išdir- 
bystės karo orlaivius. Da
bar Čechoslovakija turi gerą 
gamybą.

Jos pagaminti karo orlai
viai — naikintojai “Avia— 
534” daro po virš 400 kilo
metrų į valandą. Kiti karo 
lėktuvai “Ąero,” išvysto

. ■ A

Bus programa, kurią iš
pildys Shenandoah Lyros 
Choras, ir M a i n i e r i,ų 
Kvartetas. Draugas A. 
Bimba kalbės lietuviškai, 
o Paul Reid kalbės ang
liškai.

Šokiams nuo 1:30 iki 
5:30jgrieš Zeikų orkestrą. 
Nuo 8:00 iki 12 nakties 
grieš Jack Rolelis 8 ka- 
valkų orkestrą.

Programa prasidės 5:30 
vai. vakare.

Tek STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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



■msmiiwii''UI11-■WMjMJHW ■'J.XTJ'L l^LiVT^tcqv • W»WiaĘM|iWftW^^..;* ' ■ ' ' ' '

’ 1*®4» • . \

» " ♦

Šeštas Puslapis "* EfflSVS? Antradienis, Birž. 18, 1935
O * IV » — - • ■■'»■ — II -• — ■■•» IM . »« ■■»■ I I »a ■ .■ .u.— . « »■■ --—. M i ail I II I • » ■ « I ■ I »l» - -••• • • * • • of*** « • *

n

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Mėsos Streikas Vis Užima 

Naujas Sritis
Kas Gali Padėti Delegatą 

Išleistuvėms?
Smarkiai Rengiamasi “Lai- Pasisekęs Sportiškas Lietuvių 

svės” Piknikui Atletą Kliubo Parengimas

straciją prie 3?8 St. ir 14th 
Avė. Ponia Wicht, šalpos biu
ro viršininkė, pasakė, kad pa
šalpa galinti būti reikalinga, 
bet negalima ir dėlto ji stojan
ti prieš šelpimą. Vienok bedar
biai tikisi priversti Mrs. Wicht 
suprasti, kad pašalpa ne tik 
nėra negalima, bet kad ir ji 
turi paremti šalpos reikalavi-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Brownsville sekcijoj Brook- 
lyne įvyko 15 mitingų atviram 
ore pereitą šeštadienį. Tūks
tančiai vartotojų dalyvavo mi
tinguose visam Didžiajam 
New Yorke. Brooklyną ir 
Bronxa dikčiai palietęs mėcsos 
boikotas, mažai perkama mė
sos.

Delegacijos siuntimas į Wa- 
shingtoną atidėtas iki ketvirta
dienio, kadangi Chicagos dele
gacija negalėjo pribūti iki tai 
dienai.

Kova Turi Plėstis
Veiklos Komitetas praneša, 

kad pasiųsta atsišaukimai į 
darbo unijas ir visas organi
zacijas kviečiant išrinkti de
legatus į viso Didžiojo New 
Yorko antrąją konferenciją 
prieš pragyvenimo brangumą. 
Konferencija įvyks Webster 
Manor, 125 East 11 th St., šį 
penktadienį, 21 birželio.

Streike panaudojamos įvai
rios metodos. Bronx vartotojai 
surengė trokų paradą. čion i 
Veiklos Komitetas veda dery
bas su košernais bučeriais del | 
numušimo kainų.

Harlem sekcijoj įvyko var
totojų konferencija pereitą 
šeštadienį. Jie nutarė organi
zuoti daugiau vietinių Veiklos 
Komitetų, kad palaikyti sutar
tis su vietos bučeriais. Veik 
visos mėsinyčios Harleme jau 
numušė kainas po prasidėjimo 
streiko.

Užpuolė Streikierius
Prie Charlotte ir Jennings 

Sts., Bronx, įvyko mitingas, 
kuriame dalyvavo apie 300 
vartoju. Čia kalbėjo Bedarbių 
Unijos nariai ir pasižadėjo 
remti streiką. Šį mitingą už
puolė gengsteriai, bet nepa
vyko suardyti.

Mėsos pa k uoto jų pasamdyti 
mušeikos užpuolė Morris Zim
merman, 64 Rutger St., narį 
East Side Veiklos Komiteto, 
prie 1st Ave. ir 12th St., kur 
jis pribuvo su Veiklos Komi
teto skrajoklių būriu. Primušė 
jį iki netekimo sąmonės, pra
mušė nosį ir pramušė galvą. 
Ligonis sunkiai kenčia nuo su
krėtimo ir galimo smegenų už
žavimo.

Protestuoja prieš “Forward” 
Melus

Visuose įvykusiuose mitin
guose streikieriai priima pro
testo rezolucijas prieš žydų 
socialistų laikraštį “Forward”, 
kuris pradėjo ataką prieš 
streikierius. Protestą remia ir 
eiliniai socialistai.

šeštadienio vakarą 800 pi- 
kietų susirinko prieš “For
ward” namą protestuodami 
prieš tą streiko puoliką.

Delegatų išleistuvės į Visuo
tiną Suvažiavimą Clevelande 
įvyks 27 šio mėnesio. Konfe
rencijos išrinktas komitetas 
deda pastangas, kad jos būtų 
kuosekmingiausios. Ir jos bus 
sėkmingos, kadangi darbinin
kai, šimtai jų, jau pasipirko 
tikietus, darbininkams artimi 
biznieriai taip pat. Kas gi ne
norėtų dalyvauti tokiose isto
rinėse išleistuvėse. Be to, kiek
vienas permato, kad delegatai 
pėsti į Clevelandą nenueis ir 
jau girdėjo, kad siunčiamas 
specialis busas, todėl nori nors 
tuo-dešimtuku prisidėti prie 
kelionės lėšų. Taigi, išleistuvės 
bus didžiausias sezono pažmo- 
nys.

Komiteto jaunos gaspadinės 
pasiryžę aprūpinti svečius ska
niais užkandžiais, bet konfe
rencijos išrinktas komitetas iž
do neturi, tad joms bus sunku 
supirkti maistą. Kas išgalite, 
malonėkite paaukauti maisto 
produktų ir gėrimų. Maisto 
produktus arba pranešimą ko
misijai ateiti paimti aukautus 
daiktus priduokite L. Kairytei, 
H. Mantuškaitei, B. Fultoniu- 
tei, o gėrimus—J. Steponai
čiui ir K. Balčiūnui.

Vis. Suv. Brooklyno Kom.

ALDLD 1 Kuopos Išvažia
vimas Pavyko

Pereitą sekmadienį buvo 
gražus oras ir išvažiavimo ko
misija anksti po piet pribuvo 
į Forest Park. Nedaug tesivė- 
lino ir svečiai, pradėjo anksti 
rinktis ir prisirinko gana daug. 
Visi geram ūpe, nes vieta gra
ži, oras smagus ir malonu su
sieiti su draugais bei pažįsta
mais. Gaspadinės turėjo ge
rų užkandžių, tačiaus anksti 
išsibaigė.

Trūko programos. Nors kai
po pirmas išvažiavimas ir be 
programos smagiai praėjo, ta
čiau su programa būtų gra
žiau. Tai būtų gera reklama 
ir būsiančių rudeninių paren
gimų, jei teiktume gražią pro
gramą išvažiavimuose. Juk čia 
sueina žmonių, kurie iki šiol 
mūs menininkų nežinojo. Gera 
proga duoti save pažinti.

Taip pat . būtinai reiktų tu
rėti bent grupių diskusijų, jei 
ne prakalbas. Jos teiktų progą 
panaudoti vasarinius išvažiavi
mus savęs apšvietai. Aplink 
draugus renkančius parašus už 
Lietuvos liaudies civiles teises 
ir už lengvatas politiniam ka
liniam, taipgi apie literatūros 
platintojus bei kitus atliekan
čius visuomeninį darbą susida- 
rinėjo būreliai diskusantų, bet 
to nepakanka nuodugniam da
lykų išaiškinimui.

Rep.

Didysis “Laisvės” piknikas 
jau tik už trijų savaičių, ku
rios prabėgs, kaip nebuvę. Da
bar garsiai ir plačiai kalbama 
apie “Laisvės” pikniką. Mano
ma, kad jis bus didesnis už vi
sus buvusius, nes tikietai smar
kiai platinasi. Kadangi niekas 
nenorės liktis namie “Laisvės” 
pikniko dieną, tad visi skubina 
įsigyti tikietus iš anksto. Ir tai 
yra sumanu; nes prie iš anksto 
perkamų tikietų yra duoda
mos 4 piniginės dovanos: $5, 
$3, $2, $1. Perkantieji tikie
tus prie vartų įžangos dovanų 
negaus.

Piknike bus puiki meno 
programa. Atvažiuos tolimas 
svečias-Choras Vilija iš Wa
terbury, Conn. Be to, iš kitų 
Conn, valstijos kolonijų pribus 
grupės dainininkų ir jie suda
rys bendrą connektikiečių cho
rą, kuris suteiks gražią pro
gramą. Jį diriguos jaunas 
chorvedis Klemensas Strižaus- 
kas. Dainos bus perduodamos 
garsiakalbiais po visą platų 
parką.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
7 liepos (July), didžiajame 
Ulmer Parke, gale 25th St., 
Brooklyn.

29-tas METINIS PIKNIKAS 29-tas

PIKNIKAS
RENGIA DR. MARTIN LIUTERIO DRAUGYSTĖ

Nedėlioj, 23 d. Birželio (June)
HOFFMAN PARKE

69th Place & Cooper Ave. Glendale, L. L, N. Y.
Pradžia 2 valandą po pietų

ŠOKIAMS GRIEŠ PROF. P. RICH ORKESTRĄ
Jžanga iš kalno 40č. Jžanga prie durų 50c.
Parke yra “bowling alley”, tai kas norės galės boles rišt. 
Randasi didelė pastogė, kur yra stalų, ir jeigu užeitų 
li'etus, gali daug žmonių sutilpti po juo. Turėsim ska

nių užkandžių, gėrimų ir gera orkestrą; visi galės 
linksmai- laiką praleisti.

KELRODIS: Iš Brooklyn© ir Maspetho, 14th Street Subway, 
Metropolitan elevatorių ir tais karais, kurie nuveža j Ridgewoodą, 
reikia išlipti ant Wyckoff ir Myrtle Ave., mainytis ant Richmond 
Hill karo, važiuoti iki 69th Place. Parkas randasi pusė bloko po 
dešinei.

Širdingai kviečia visus RENGIMO KOMISIJA.

Draugijų Sąryšio Konfe
rencija Perkelta į

Kitą Dieną
“Laisvės” No. 138 buvo pra

nešta, kad Draugijų Sąryšio 
konferencija įvyks 14 liepos. 
Bet apsižiūrėjom, kad tą dieną 
šaukiama ALDLD Apskričio 
konferencija. Tokiu būdu są
ryšio konferencija nukeliama 
savaite vėliau. Įvyks 21 dieną 
liepos (July), 10 vai. ryto, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Konf. Šaukimo Komitetas.

Idealis Boną Bilius
t;

Pereitą šeštadienį, New 
Star Casino svetainėje, New 
Yorke, vietos veteranai turėjo 
masinį mitingą išaiškinimui 
naujo HR 8365 Biliaus, kurį 
kongresan įnešė New Yorko 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio. Mitinge kalbėjo patsai 
Vito Marcantonio, generolas 
Smedley D. Butler ir Earl 
Browder.

Kalbėdamas virš tūkstančiui 
pasaulinio karo veteranų ir jų 
šeimynų, gen. Butler pareiškė, 
kad HR 8365 bilius yra idea
lis veteranų bilius. Jisai sakė, 
kad 
kad jis pirmiau nestojo už jo
kį bilių, bet reikalavo išmo
kėti pinigais, kad veteranai 
galėtų įsigyti batus, drabužių 
ir maisto. Dabar šis bilius 
reikalauja, kad pelniusieji bi- 
lionus iš karo padengtų biliaus 
reikalaujamą išmokėjimą ve
teranams bonų. Tad Butleris 
remsiąs šį bilių, kaipo idealį.

■ • Dar daugiau, jisai pasakė 
sekamą: “Daryta spaudimas, 
kad aš nedalyvaučiau šiam 
mitinge. Jie man sakė, kad I 
čia bus komunistai. Bet, po 
velniais, kas tokio? 1917 ir 
1918 metais, kada vaikinai bu- 

i vo imami karan, jie^ neklausė 
vaikinų politinių įsitikinimų.”

Earl Browder, Komunistų 
( Partijos generalis sekretorius 
I pasakė, kad “šis Amerikos 
Eks-Kareivių Lygos mitingas 
yra labai nepaprastas jau vien 
del pasirodymo ant vienos 
platformos Jungtinių Valstijų 

| generolo, republikonų atstovo 
ir Komunistų Partijos genera- 
lio sekretoriaus.” Browderio 

, šaukimą masinėn kovon ir su- 
' tverti Darbo Partiją pravedi- 
mui spaudinio už tuojautinį 
priėmimą Marcantonio biliaus 
pasitiko karštas sveikinimas.

Pereitą sekmadienį, 16 d. 
birželio, įvyko Lietuvių Atletų 
Kliubo parengimas Klasčiaus 
sodne Maspethe. šis parengi
mas buvo ruošiamas 8-tą die
ną birželio, bet pasitaikius lie
tingai dienai, tapo perkeltas į 
virš minėta diena.

Buvo manoma turėti kiek l
įvairesnis programas, bet ka
dangi publika vėlokai pradėjo 
rinktis, tad pirmiau garsintų 
kelių programo kavalkų nebu
vo. Turėjo kumštynes ir ris- 
tynes. Matomai, šiuo laiku, 
mūsų publika gerai suameriko- 
nėjus—gana susiinteresavusi 
sportu; kaip kumštynėmis, ris- 
tynėmis ir tam panašiai.

Apie kumštynes ir ristynes 
reik prisiminti tiek, kad lieses
nį ir mažesni kumštininkai ir 
ristikai parodė daugiau savo 
vikrumo ir vartoja gudresnes 
priemones nugalėjimui savo 
oponento, o stambesni, pasiro
dė piktesniais ir grubijoniškes- 
niais.

Didesnį publikos dėmesį at
kreipė ristynes žinorno risti- 
ko Požėlos su rusu Zakarof. 
Požėla už savo oponentą yra 
liesesnis ir mažesnis, vienok 
liko šiose ristynėse laimėtoju. 
Taipgi, gana vikrumo matėsi 
ir pas kitus mūs jaunus lietu
vius kumštininkus bei ristikus.

Abelnai parengimas galima 
vadinti pilnai pasisekusiu; 
publikos galėjo būti mažas 
trūkumas iki tūkstančio; did
žiumoj jaunimas. Man rodos, 
daugiausiai progresyviškų pa
žiūrų.

Petras.

Trumpos Žinutės

Trečiadienio rytą Magistra
tes Teismabutyje, 161 Street 
ir 3rd Ave., Bronx, teis 
Harry Rosen už pardavinėji
mą Young Worker, Jaunų Ko
munistų Lygos oficialio orga
no subwese. Jį gina Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas.

United Hatters Unija kalti
na unijos viršininkus išeikvoji
me pinigų savo riebioms al
goms apleidime narių reikalų, 
praradime tūkstančių narių 
vieton budavoti organizaciją, 
atėmime narių teisių ir nuro
do, kad viršininkai ir delega
tai visiškai ignoravo narių va
lią specialėj unijos konvenci
joj.

Borough Park sekcijos be
darbiai laikė mitingus ir nu
tarė reikalauti pakėlimo pašal
pos 25 nuošimčiais. Gi trečia
dienį tuo tikslu rengia demon-

mus.

ALDLD 185 KP. NARIAM
Šį trečiadienį, birželio 19 d., 

. įvyks ALDLD 185-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas Kiburio 

■svetainėje, 950 Jamaica Ave, 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8-tą 
vai. vakaro.

Nepatingėkit, draugai, atsi
lankyt, yra svarbių reikalų ap
tarimui.

M. Misevičienė, Sekr.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Luther Draugystes 29- 
tas metinis piknikas atsibus nedėlioj, 
23 d. birželio, Hoffman parke, 69th 
Place and Cooper Ave., arti Myrtle 
Ave., Glendale, N. Y. Piknikas pra
sidės 2 vai. po pietų. Įžanga prie 
vartų 50 centų. Tikietai perkant iš 
anksto 40 centų. Šokiams grieš Prof. 
P. Rich orkestrą. Parke yra “Bowl
ing Alleys,” kas norės galės risti. 
Randasi didelė pastogė su stalais, kur 
galima bus pasislėpt jeigu lietus už
eis.

Kelrodis: Iš Brooklyno ir Maspeth, 
14th Street subway, Metropolitan ele
vatorių ir tais karais kurie nuveža 
į Ridgewood, išlipkite ant Wyckoff 
Ave. ir Myrtle Ave. mainyti ant 
Richmond Hill karo, važiuot iki 69th 
Place. Parkas randasi pusė bloko po 
dešinei.

Kviečia Rengėjai.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių storas su 3 
kambariais. Yra fontanas, frigidaire, 
carbonator (Seltzer Machine). Gali
ma geras pragyven’mas padaryt.

i Kreipkitės šiuo antrašu: 410 Marcv 
Ave., sale Grand St., Brookb’n, N. Y. 

(142-144)

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarą Dėžė 70 
6 Skirtingą Rūšią ■ v C 

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti pašto 

stampomis.
Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rio* Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą
Parsam<1au< automobilius vestuvėm.

purėm, krikStynorti ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių 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.

JONAS STOKES
512 Mariom St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. f. 
Tel.: Glenmore 5-6191

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
I PAUL GUSTAS į 

g LIETUVIS GRABORIUS g
Q Sena) dirbąs graborystes pro- S 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- 8 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
g balsamavimu ir palaidojimu 8 
g mirusių. g

g Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius Serme- 8 
ĮB nims, vestuvėms, krikštynoms g 
g ir kitokioms parems g
8 šaukite dieny ar naktj M

g 423 Metropolitan Avė. s 
8 Brooklyn, N. Y. g
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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 nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-l370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandelio. Vestuvėms ir Įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
NEDALIOMIS 

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street,

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

Brooklyn, N. Y. >
d>

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

Juozas Levanda 
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkes
PASIDABINKITE

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

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

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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienojnis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma, Kraujo 
N e n ormajumki, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų JS- 
gos išeikvojimai, 

a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau-4 
dūliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MėšlaŽamės Li

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Are. Ir Irving PI. 

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

MES KALBAMI LIETUVIŠKAI




