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“Laisvės” piknike ^Brookly- 
ne buvo ir nemažai eilinių dar
bininkų iš sklokos. Nors But
kus su Prūseika juos laiko vis 
dar organizaciniai atselintus 
nuo revoliucinio judėjimo, bet 
tie darbininkai atvejų atvejais 
rodo bendrumą su lietuvių ko
munistų judėjimu. Jau laikas 
būtų grįžt ir organizacinėn 
vienybėn.

Į dienraščio “Laisvės” pik
nikus Maynarde, Mass., ir 
Brooklyne, N. Y., suplaukė 
tūkstančiai ir vadinamos “pa
šalinės publikos.” Tūli mūsų 
judėjimo priešininkai sako, 
kad žmonės norį tik pasilinks
minti, todėl ir einą į bile pik
niką. Bet pasižiūrėkite į kle
rikalų, tautininkų bei socialis
tų piknikus. Tuoj aus persi
tikrinsite, kad publikos daugu
ma yra skirtinga, negu bolše
vikiškuose piknikuose. Vadi
nasi, šimtai ir tūkstančiai “pa
šalinių” daro pasirinkimą, į 
kokią pramogą jie eina. Lan
kydamiesi į mūsų parengimus, 
jie atžymi bent tiek, kad jie 
nelaiko mus svetimais, nors 
patys kol kas dar turėtų kiek 
skirtingų politinių bei religinių 
pažiūrų.

Pataria Išbugdyt Ateivius 
Bedarbius iš Amerikos
NEW YORK. — Lloyd 

P. Stryker, advokatas al- 
dermanų komisijos tyri
nėt bedarbių šelpimą, pa
taria, kad Amerikos val
džia duotų lėšų ateiviams 
bedarbiams “grįžt” atgal 
į savo šalis. Jis sako, kad 
nepiliečiams s v e turgi- 
miams neturėtų būt duo
dama jokių pašalpinių 
darbų. Strykerio pasiūly
mas yra parama sumany
mui tų šalies kongresman. 
ir senatorių, kurie reika
lauja deportuot iš Jungti
nių Valstijų nepiliečius 
sveturgimius abelnai.

Antrasis Visos Šalies
/ •

Jaunuolių Kongresas
Pasibrėžė Kovos Kelią
Kongrese Dalyvavo 2,205 Delegatai nuo 1,500,000 Jauny 

Darbininku; Pasmerkė Italijos Kary Prieš Ethiopiją

d.

*

New Yorko Valstijos Labda- 
rybių Sąjunga liepos 2 d. ra
portavo, jog žmonių sveikata 
pereitais metais “buvo gera, 
tik’ pasirodė didelis ligų pa

I

Amerika Pataria Savo 
Piliečiam Kraustytis 

Iš Ethiopijos nuo Karo
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų vyriausybė 
per savo atstovą W. P.

šaukia kovon už Unijas, už 
Pilietiškas Teises, už Polit- 

kdlinių Išlaisvinimą
(TELEGRAMA)

Detroit, Mich, liepos 7
—Antrasis Amerikos Jau
nuolių Kongresas entuzias* 
tiškai užsibaigė. Jame buvo 
2,205 delegatai nuo 846 or
ganizacijų. Kongresas atsto
vavo pusantro 
nų darbininkų, 
tapo priimtas 
delei jaunuolių 
gresas išnešė
prieš Nacionalę Roosevelto 
Administracijos

miliono jau- 
Vienbalsiai 

pareiškimas 
teisių. Kon- 
rezoliucijas

i

Jaunų Komunistų energin
go ir darbštaus veikimo del 
šio Kongreso, mes jokiu bū
du negalėtum tiek daug jau
nimo sumobilizuoti.”

Kalbėjo socialistas Albert 
Hamilton iš Centro Studen
tų Lygos del Industrinės 
Demokratijos. Jis pareiškė: 
“Jaunimas šioje gadynėje 
turi buržuazijai tiek vertės,

Bus Rekordiniai Augštas 
Sovietų Šalies Derlius
MASKVA. — Atsilan- 

kautieji į Sovietus žinovai 
iš užsienių sprendžia, jog 
šiemet Sovietų Sąjungoj 
užaugs 10 iki 15 milionų 
metriškų tonų daugiau 
grūdų negu pernai. Me- 
triškas tonas yra 2,204 su- 
virš svarai. Pernai Sovie
tuose užderėjo 89,800,000 
metriškų tonų įvairių 
grūdų.

Javai taip puikiai auga, 
kad ne tik kupinai užteks 
grūdų Sovietų šaliai, bet 
galima bus daug jų iš
vežt ir pardavimui į už
sienius.

Mussolini Kaitina Savo

P o 1 itiką 
daugėjimas tarp bedarbių.” o George Ethiopijoj patarė Jaunu°liamS> pi ieškai inį 
bedarbiai, imant su i 
mis, sudaro daugiau kaip treč- išsikraustyt iŠ 

gyventojų. Del bedarbės ;-^jes ROOsevelto valdžiai at-1

šeimyno- visiems Amerikos piliečiams iau^mo veikimą, už jau
tos šalies. nuoIill suorganizavimą į

vargo, vadinasi, nukentėjo 
sveikata “tiktai” virš 33 nuo
šimčių žmonių.

Kiekvienas gyvis bai auga
las skursta ir nyksta d,ei sto
kos maisto ir kitų būtinų są
lygų. Laipsniškai nyksta ir 
milionai bedarbių su šeimyno
mis, negaudami nei trečdalio 
reikiamos pašalpos apgint sa
vo sveikatą.

rodo, jog karas Italijos prieš 
Ethiopiją yra neišvengia
mas.

darbo unijas, prieš Italijos 
karą ruošiamą Ethiopijai, 
už pilietiškas teises darbi
ninkams,. už politinių kali
nių paliuosavimą ir už boi-

Ethiopijoj dabar yra 125 jwfą prieš Hearsto fašisti
Jungtinių Valstijų piliečiai, 
iš to skaičiaus 113 misionie-1 
rių. šios šalies valdovai iš
sitaria, kad ethiopiečiai galį 
karo metu užpuldinėti bei

Sutartina bedarbių ir dir- žudyt amerikonus.
bančiųjų kova už išleidimą 
social ės apdraudos įstatymo 
pagal bilių H. R. 2827 turi 
būt neatlaidžiai 
myn. Tai pačios 
klausimas desėtkams 
bedarbių žmonių.

Ethiopijos valdžia yra la
bai nepatenkinta, jog prezi- 

varoma pir- dentas Rooseveltas atmetė

Anglija Duoda Italijai Visa j
Valia Prieš Ethiopiją 1

Anglijos Politikierių Neva Bandymas Suturėt Mussolini 
Nuo Tos Skerdynės Buvo Blofas; T. Lyga Nieko Nepadarys?

KARAS PRASIDĖSIĄS RUGSĖJYJ

ROMA. — Italijos fašisti
nis diktatorius Mussolini 
pareiškė, kad niekas negali 
sulaužyt jo pasiryžimo už
kariaut Ethiopiją. Italų 
imperialistai rengiasi pra- 

■ dėt karo veiksmus rugsėjo 
mėnesį. Savo kolonijose Eri
trėjoj ir Somalilande, Ethio
pijos kaimynystėje, Italija 
turi jau 150,000 kareivių.

, nu
siųsta dar 100,000 kariuo
menės.

LONDON. — Anglų im-

kaip kiaules, kurias valdžia Kareivius i Skerdviie
icciUpiyIp • kmn mpdvilnn ir C z

Prieš Ethiopiečius Iki rugpjūčio ten būsią
išskerdė; kaip medvilnė ir 
kviečiai, *kuriuos valdžia 
naikina. Jaunimui dabar ka
pitalizmas siūlo karą!”

Kalbėjo taipgi Charles
Harris, negras nuo NAACP, ’
S. Gerber nuo National Stu- viam ir fašistam
dents’ League ir Angelo rįam>
Herndon. Po tam, Arthur si
Clifford, jaunas suparaly- Ethiopiją. Tomis kalbomis 
ižiuotas jaunuolis, perskaitė jįs taip pat stengiasi užrėk- 
Jaunimo Teisių Deklaraciją, ti prieškarinius bruzdėji- 
1 r-l i t/il T rzA 1 >1 0.11 G< - -"TA <*T 4" 1 TAT va n 1 WA ZA • • A • • XZ • i AT I t • •

ROMA. — Italijos dikta
torius Mussolini laksto iš 
vietos į vietą, sakydamas 
kaitinančias kalbas karei-

“liuosno- rated News” rašo, kad Ang- 
s u m o b i 1 izuotiem

siųst Afrikon, karui prieš

X i X-Z X T • X AXXCL X LA XX XX

-iperialistų laikraštis “Illust-

lija iki šiol buvo “pergera” 
Ethiopijai, o “negana gera”

Italijai. Daugelis Anglų po
litikų užtikrina Mussolinį, 
kad jokiame atsitikime An
glija nenaudos ginklo prieš 
Italiją ryšy j su jos karu 
prieš Ethiopiją. Pirmiaus 
buvo kalbų, kad Anglijos 
laivynas galėsiąs uždaryt 
Suezo kanalą, idant Italija 
per jį negalėtų gabent savo 
armijų ir ginklų karui 
prieš Ethiopiją. Dabar An-Z 
glijos politikai visai numeta 
šalin tokią mintį. Visą Ita- 
lijos-Ethiopijos “sutaiky
mo” klausimą jie žada per
vesti Tautų Lygai. Bet pa
tys žino, kad Lyga čia nieko 
nepadarys, kuomet Francija 
palaiko Italijos pusę.

kurią vėliaus patalpinsime 
“Laisvėje.”
Fašistai Bandė Trukdyti
Po vadovyste Wm. Ran

dolph Hearsto, žinomo gel- 
tonlapių savininko ir žy
maus fašisto, buvo atsiųsti 
du trokai pilni vaikėzų, ku-

nius laikraščius (kurstau- 
jčius karą delei Sovietų Są
jungos sukriušinimo).

JOHNNIE ORMAN.
KONGRESO ATIDARY

MAS IR DARBAI
DETROIT MICH _ Čio- r*e bandė trukdyti susirin-

nai ketvirtą dieną liepos at- kimą. Jiems, vienok, nesise-kimą. Jiems, vienok, nesise- 
Amerikos ^e, nepaisant, kad keli ne- 

'susipratėliai buvo pastatytigyvybės jos pragym^ pad Amerika Išdarė Antrasis
mil,onų panaudotų savo įtaką deleiIJaunimo Kongresas su ma-| į . , . .. - , jv

, _____ Italijos sulaikymo nuo karo J siniu_ mitingu Clark Parke. LP Ot ‘ 6 S 1 “
Įvėlęs . Ameriką j pereitą prieš Ethiopiją. Ethiopijos KalbeJ°. vlSa e.lle Ja?n.U.?}1U

Italijos sulaikymo nuo

pasaulinį karą, tuometinis de-, karalius Haile Selassie pri- 
mokratas prezidentas W. Wil- minė prezidentui Roosevel- 
son fanžejiškai veidmainiavo, pad pastarasis galėtų 
kad tas karas vedamas užtik-1 
rint silpnesnėms tautoms “lais
vę” ir visam pasauliui “demo
kratiją.”

panaudot B r i ando-Kellogo 
sutartį, pasmerkiančią ka
rus, ir tuo būdu įsikišti į 

Dabartinis demokratas pre-’Italijos imperialistų plėš- 
zidentas Rooseveletas tada bu-|rius planus prieš Ethiopi- 
vo Wilsono karo laivyno mi-!ją. Bet Rooseveltas atsisa- 
nisterijoj, taipgi neva kovoda- nuo vįsokios tarpininkys-
mas už menkesnių tautų laisvę 
ir pasaulinę demokratiją.

Bet dabar, kuomet Ethiopi- 
ja atsišaukė į Rooseveltą už
tart ją prieš imperialistinę Ita
liją, tai Rooseveltas atsisakė 
bent pirštą bei liežuvį paju
dint apgynimui tos palygina
mai silpnos tautos.

tės. Jis pataikauja draskū- 
nui Mussoliniui.

Tarp Romos politikierių, 
todėl, Roosevelto nusistaty
mas iššaukė entuziastišką 
džiaugsmą.

Švedija, Norvegija ir Da
nija pradeda veikliau gin
kluotis, įžiūrėdamos savo

Jeigu Italijai pavyks už
grobt Ethiopiją, tai bus nau
jas padrąsinimas ir kitiems im
perialistams prieš silpnesnes nepriklausomybei pavojų iš 
valstybes, pav., 7“ " 
Lenkijai prieš Lietuvą. Ypač 
Klaipėdos pagrobimas , nuo 
Lietuvos atrodytų naziams 
menkas dalykas, lyginant su 
Mussolinio žygiu Ethiopijoj.

Fašistinis imperializmas dar 
mažiau skaitosi su vadinama 
“civilizuoto pasaulio nuomo
ne”, nqju skaitėsi “demokra
tinis“ imperializmas pirm per
eito pasaulinio karo.

Hitleriui iri Hitlerio pusės.

kalbėtojų nuo darbininkiškų 
ir buržuaziniai kontroliuo
jamų organizacijų. Waldo 
McNutt iš Topeka, Kansas, 
pirmininkavo.

Pirmieji kalbėtojai svei
kino susirinkusius delegatus 
ir pašalinius žmones parke 
vardan savo organizacijų. 
Pirmutinį jaunuolis McNutt 
perstatė Arthur Vaneskį iš 
St. Paul, Minn. YMCA; an
trą — John Clyde iš Seattle, 
Washington; trečią —• R6y 
Chaplin iš Arkansas.. Pasta
rasis kalbėjo apie Randau- 
ninkų Farmerių Uniją ir 
baisenybes, kurias jie “lais
voje” Amerikoje turi kentė
ti todėl, kad jie nori organi
zuotis. Didelį įspūdį ši kal
ba padarė į susirinkusius. >

mus, kurie-išsivysto Italijos
armijoj. . <

šeštadienį kalbėdamas Sa-
lernoj, Mussolinį ypač kėlė

Japonija Tyko Užgrobt Organizuojama Trečia ' 
Liaudiškąją Mongoliją Buržuazijos Partija *
TOKIO. — Japonijos val-TOKIO. — Japonijos vai- CHICAGO, Ill.— Buvo at- T 

džia reikalauja, kad Išlauki- laikyta politikierių konfe- ' ?
augštyn Italijos kareivius nės Mongolijos Liaudies jrencija .delei įsteigimo “tre- ' 

ethiopiečius. Respublika leistų > kariš-|čios partijos.” Konferencija 
kad italai visuomet kiems Japonų tėm^tojams (u ž s i baigė persergėjimais 

sumušdavę ir sumušią juo- nuolatiniai apsigyvent tame prieš klasių kovą, atmetė I
duosius. Tiesa, kartą ethio- krašte. Nes Japonijos impe-1komunistus nuo dalyvavimo 
piečiai nukovojo italus ties 1 
Adowa; bet tai buvę, girdi, 
todėl, kad 100,Q00 ehiopie- 
čių išstojo mūšin tik prieš 
14,000 italų. Be to, anais 
laikais Italijos valdžia buvo 
“ištižūs, šeiminė,” demokra
tinė; o dabar Italų valdžia 
esanti “geležinė,” — gyrėsi 
Mussolini. Jis pabrėžė, kad 
Italija pasiryžus iki galo 
įvykdyt dabartinį savo pla
ną—užkariaut Ethiopiją, ir 
tuomi būsiąs “parašytas 
naujas puslapis italų karžy-

Johnnie Orman giškumo.”

madariams.
Po susirinkimo, Waldo 

McNutt pakvietė visus susi
rinkusius sudainuoti Ame
rikos laisves dainą “My 
Country, ’Tis of Thee,” ką 
visi dainavo jausmingai, nes 
ta daina atspindi 18 šimt
mečio darbininkų kovą už 
laisvę.

prieš negrus, 
Sakė,

HEARST IŠMĖTĖ REDAKTORIŲ GAUVREAU UŽ 
RASYMA TIESOS APIE SOVIETU SĄJUNGĄ

NEW YORK. —. Fašisti* 
nių laikraščių leidėjas W. 
R. • Hearst pasiuntė “N. Y. 
Daily Mirror” redaktorių 
Amile Gauvreau į “vakaci- 
jas, tyrinėti Aigipto pirami- 
das.” Bet tuom Gauvreau

rialistai taikosi užkariaut ir|tų politikierių vadinamam 
Išlaukinę Mongoliją. Japo- “bendram fronte,” ir iš pat 
nijos-Manchukuo kareiviai sykio pasirodė kaipo bur- 
jau ne kartą buvo pasiųsti žuazijos padaras. Tos tre- 
per Išlaukinės Mongolijos čios partijos tikslas yra 
sieną ir padarė kruvinų pro- jprilaikyt darbo minias nuo 
vokacijų, nušaudami porą į Komunistų Partijos bei nuo 
jos sargybinių.

Maskva.— Sovietų Sąjun
gos komisarų tarybos vice
pirmininkas Vlas Čubar sa
ko, kad Japonija stengiasi 
Išlaukinę Mongoliją padaryt 
stovykla karui prieš Sovie
tų Sąjungą.

Savo proteste prieš Japo
nijos kareivių įsiveržimus į 
sovietinį Sibirą, Sovietų vy
riausybė užreiškė, kad “mes 
turime nepergalimą armiją, 
gausiai aprūpintą lakstytu- 
vais ir tankais, ir turime ga
lingą pramonę, kaipo atra
mą” atmušimui bet kokių 
užpuolikų.

Darbo Partijos, kuri būtų 
paremta unijomis.

Minima konferencija bu- * 
vo sušaukta buržuaziškų po
litikierių iš Farmerių-Darbo 
Politinės Partijos, Sąjungos 
delei Nepriklausomo Politi
nio Veikimo ir kitų tokių 
elementų. Jie žada statyt 
savo kaandidatus 1936 me
tų rinkimams.

Medžio Streikininkai 
Pralaužė Policiją

ABERDEEN, Wash. • 
Tiršti būriai kariškai gin
kluotos policijos saugojo 2 
lentpjūves nuo streikierių, 
norėdami praleisti streik
laužius. Kada 3,000 streiko 
pikietininkų artinosi, polici
ninkai ėmė juos visu įsiuti
mu bombarduoti nuodingų 
dujų bombomis. Bet pikieti- 
ninkai buvo taip pasiryžę ir 
organizuoti, kad sulaužė 
policijos eiles ir nepraleido 
nei vieno skebo darban.

štai jums šalis, užimanti 
šeštadalį žemės paviršiaus, 
kuri kovoja visumos nau
dai, ne aklai, bet su apmąs
tymu, laukuose, fabrikuo
se, dirbtuvėse, studijose
milžiniška žmonių armija, 
žygiuojanti pirmyn delei 
bendrosios minių laimės... 
šie žmonės žino, kaip gy
venti, o mes tik laukėme ir 
rengėmės gyventi... Už tų I 
Kremliaus sienų yra sme
genys, bet tokie smegenys, 
kurie darbuojasi gerovei

Dar 1 Negras Nekaltai 
Nusmerktas Mirti

JEFFERSON, Ga. —Ku- 
|kluksinis baltųjų teismas 
,nusmerkė sudegint elektros 
kedėje negrą J. B. Alleną 
neva už tai, kad jis užpuolęs 
žaginti kokią ten baltą mo-

N f
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Marion Briggs, pittsbūr- ištikrųjų liko pavarytas iš 

ghietė, kalbėjo, kaip ji už redakcijos todėl, kad jis, pa- 
veikimą su Amerikds Jauni- gyvenęs Sovietų Sąjungoje, 
mo Kongresu tapo prašalin
ta iš darbo ir organizacijos. 
Tai pasėka Hearsto gelton- 
lapių kampanijos prieš ją. 
Pittsburgh© Jaunimo Kon
gresas ėmė boikotuoti Hear
sto “Sun. Tele.,” ir to lai
kraščio cirkuliacija nupuolė 
13,000 skaitytojų, pareiškė, 
jinai. Vėliaus ji sakė: “Be

katos ir subudavojimo pa- masjŲ, ° naudai saujelės Tai yra paprastas

Di

me-vą
RVšyj su planais prieš Lietu-
Berlyno ir Varšavos impe-

melas, kuriuo pasiremiant 
yra žudomi negrai pagal 
teismų nuosprendžius arba 
tiesioginiai govėdų lynčiuo- 
jami.

parašė tiesos apie tą šalį, 
pav.:

“Berniukai ir mergaitės 
ten tikrai yra puikūs svei-

augštesniųjų...”
Gauvreau gaudavo $25,- 

000 algos per metus, kaipo
Lakewood, N. J. 

džiajam siurbėlei J. 
Rockefeleriui sukako 96 
tai amžiaus.

vyzdžiai... pilni gyvenimo
džiaugsmo... Aš niekad

-> pirmiau nesu matęs tokių
laimingų žmonių, o aš esu vienas ąš gabiausių laikraš-

* plačiai ir toli apkeliavęs... tininkų.’

rialistai jaučiasi priversti skai
tytis tik su Sovietų Sąjunga, 
nors Anglija ir akstiną Hitlerį 
gana atsiginkluot delei karo ir 
laimėjimo prieš Pabaltijo 
kraštus ir prieš Darbininkų 
Respubliką.

Bet jeigu imperialistai pra
dės karo veiksmą prieš Sovie
tų šalį, greitai persitikrins, 
kad jinai nėra viena iš silp
nesniųjų tautų.

<■ / .Ji'7'
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Po Piknikų
Du atsibuvusieji dienraščio “Laisvės” 

naudai piknikai—Maynard, Mass., ir 
Brooklyne—šiemet buvo taip pat dideli, 
masingi, kaip ir pereitais metais. Tūli 
mano, kad Maynardo piknikas šiemet bu
vo dar didesnis. Tai džiuginąs reiški
nys.’ Reikia žinoti, kad šiemet darbi
ninkai biednesni, negu pereitais metais, 
o į mūsų spaudos naudai puošiamus pik
nikus jie visvien suranda būdų atsilan
kyti, kad parėmus savo dienraščius.

Vis daugiau ir daugiau platesnių ma
sių susispiečia^ aplink savo dienraštį. 
Štai, Brooklyne gyvuoja Dr. Martino 
Luterio Draugija—savišalpos organiza
cija. Ši Draugija susideda didžiumoj iš 
progresyvių lietuvių darbininkų, nors 
vardą nešioja religinį. Jinai kas metai 
paremdavo mūsų dienraštį, bet šiemet 
dąr ryškiau ir gražiau: Liuteriečiai nu-, 
sitarė šiemet dalyvauti “Laisvės” pikni
ke visi, ir jie tai išpildė. Vieni atvyko 
busu, kiti automobiliais bei traukiniais, 
su savo žmonomis ir draugais. Tai iš- 
tikrųjų gražus pavyzdys kitom mūsų sa
višalpos ir kultūros draugijoms!

Dar visa eilė piknikų ruošiama “Lais
vės” naudai—Philaldelphijoj, Wilkes- 
Barrėj, Shenandoah ir kt. Jei tik drau
gai gerai ir nuosekliai pasidarbuos, tai 
pramogos pavyks visur. Iš to bus daug 
naudos mūsų dienraščiui. *

“The Communist” už Liepos Men.
»<rw<» •»"

Jau išėjo iš spaudos ŪSĄ Komunistų 
Partijos Centro Komiteto teoretinio or
gano, “The Communist,” laida už liepos 
mėnesį. Joįe telpa visa eilė svarbių 
straipsnių. Bittelman rašo apie USA 

. aukščiausio teismo sprendimą N RA
klausimu; Earl Browder—apie bendrą 
frontą šviesoje pastarųjų įvykių; Jagk 
Stachel—Partijos organizacinės proble- 

. mos; Clarence A. Hathaway—apie f ar
mėnus ir komunistinį darbą juose; Gil 
Gteen—apie Roosevelto politiką ir jauną 
gentkartę.

Visi straipsniai aktualūs ir būtinai rei
kalinga jie perskaityti kiekvienam, ku
ris nori suprasti paminėtas problemas. 
“The Communist” pavienio numerio kai
na tik 20c.

Be Melo Nei Žingsnio
. Amerikos Legiono lyderis Belgrano, 

kalbėdamas liepos ‘4 d. Denveryj, Colo
rado, smarkiai atakavo komunistus ir 
Sovietų Sąjungą. Jis, kaip ir jo bičiu
lis Hearst, bei kunigas Coughlin, negra
žiai nusimelavo. Pasirodo, kad t tos rū
šies ponai be melo negali pasakyti nei 
žodžio apie komunistus. Mr. Belgrano, 
pa v., teigia, būk Sovietų Sąjungos diplo
matai Jungtinėse Valstijose esą niekas 
daugiau, kaip “apmokami žvalgai” šni
pinėjimui ir dirbimui, kad nuversti A- 
merikos valdžią. Toliau. Tas .ponas 
skelbia, būk Amerikos komunistai taip 
išgudrėjo ir įsidrąsino, kad jie šiuo tar
pu'darbuojasi iškaitę, idant nuvertus ši
tą valdžią ir Amerikos sostine padarius 
Maskvą.

Su tokiais melais reakcininkai ne toli 
važįuos! Aišku, be melų jiems irgi sun
ku. Pasakok apie komunistus šiandien 
nemeluodamas, tai reiškia girk komuniz-

Binghamton, N. Y.
. • | . Išvažiavo į Lietuvą
G f- 3d. liepos binghamtonie- 
į čiafris ’gerai Gnomas, kaipo 

geras veikėjas ir darbininkiš- 
kų organizacijų narys ir “Lai- 
svės” skaitytojas d. Jonas V*ai- 
cikauskas išvažiavo į Lietuvą

Jau PrasiHėjo Melų Kampanija
Kaip ir buvo tikėtasi, melų kampanija 

niekinimui Visuotino Suvažiavimo jau 
prasidėjo. Pirmą šūvį parašė Clevelan-
do fašistų šlamštelis “Dirva.” Šitaip ta
sai laikraštis posmuoja:

Suvažiaviman sukviesta ir pašalinių, ne
komunistiškų organizacijų atstovų, bet kon
ferencijoj raudonukai viską vedė savotiš
kai, ir kitiems nedavė nei išsižioti. Net 
pačius komunistus sklokininkus ujo: tokį 
Prūseiką nukaukė, nušvilpė, ' nedavė kalbė
ti... c
Prūseika kalbėjo tris kartus ir kiek

vienu kartu kalbėjo daugiau, negu kiti 
delegatai. Kas buvo suvažiavime, pui
kiai žino, kad šis fašistų laikraščio ap
rašymas yra kiaurai melagingas. Žino
ma, fašistai tai daro tiksliai. Nesiste
bėsim, jei šį melą pakartos “Naujienos” 
ir kiti laikraščiai, bandydami’' padaryti 
Prūseiką kankiniu, o Suvažiavimo daly
vius—“barbarais,” “chuliganais” ir ki
tokiais.

Bet šimtai Suvažiavimo dalyvių ir pa
šaliečiai darbininkai, dalyvavę Suvažia
vime, puikiai žino, kad kiekvienas, no
rėjęs kalbėti, gavo balsą ir kalbėjo ką 
jis norėjo.

Tegul mūsų priešai meluoja. Tuomi 
jie patys sau užsiduos. didesnį smūgį.

Įdomu!
Vienas laikraštis rašo apie “tautos va

do” (Smetonos) lankymąsi dzūkų Mer
kinėje. Tai buvo sekminių šventėse, šie
met. Kuomet Smetona Kruvinasis ten 
pribuvo, tai jį “prie užmiesties vartų su
tikę visos organizacijos ir miesto šeimi
ninkas—viršaitis J. Jeskelevičius su duo
na ir druska. Po jo, su tokiomis pat 
vaišėmis sutiko rusų stačiatikių šventi
kas—popas ir žydų rabinas, tik katali
kų kuniai (kunigai) su davatkomis ne
pasirodė iš špitolės, tuo pasirodydami, 
kokios tolerancijos jie yra.”

Tai įdomus reiškinys! Rusų popas ’iri 
žydų rabinas Smetoną sutiko, o lietuviai 
kunigai atsisakė jam nusilenkti, jį pasi
tikti. Jei tie kunigai šitaip pasielgė iš 
principo, nepritardami fašizmui, tai, ži
noma, jiems priklauso už tai kreditas.

Įsidėmėtinas ir tas faktas: Jungtinėse 
Valstijose visus priešfašistiniai nusista
čiusius lietuvius darbininkus kunigija ir 
fašistai krikštija “žydberniais,” “rus- 
berniais” ir kitokiais būdvardžiais. Na, 
o pačioj Lietuvoj kaip tik žydų ir rusų 
buržuazija ir dvasiški j a yra didžiausiais 
Smetonos kojų laižytojais!

Ne Trečioji, Bet Darbo Partija
Chicago j e užsibaigė t. v. progresyvių 

suvažiavimas, kuriame buvo apsvarsty
tas organizavimo trečiosios partijos 
klausimas. Dalyvavo ten pora pažan
gesnių kongresmanų, intelektualų ir dar
bo unijų lyderių. Jie pripažinę, pasak 
spaudos pranešimų, kad 1936 metais tu
rės būti įsteigta trečioji partija, kuri da
lyvausianti šalies rinkimuos. Bet, pa
sak šitų ponų, trečioji partija priimsian- 
ti tik tokias grupes, kurios savo veiklą 
remia “tiktai parlamentarizmu,” kurios 
nededa savo programo.n revoliucinio ju
dėjimo kaipo vieno iš vyriausių būdų 
pasiekimui šalyje atmainų. • Nereikia 
nei ’ aiškinti, kad šis tų ponų aiškinimas 
taikomas USA Komunistų Partijai. Ji
nai būsianti, vadinasi, nepriimama.

Mes sakome, kad šitų ponų pasibrėži- 
mas nieko gero nežada J. V. darbo žmo
nėms. f^e trečia partija (buržuazinė) 
reikalinga, bet darbo partija, kurioje da
lyvautų darbo unijos ir darbininkų poli
tinės partijos—komunistų ir socialistų. 
Darbo Partija privalo būti paremta kla
sių kova. Jinai turėtų pasisakyti prieš 
karą ir fašizmą; jinai turėtų stovėti už 
socialę apdraudą ir lygias teises neg
rams.

aplankyti savo gimines, drau
gus ir pažįstamus ir patirti da
bartines Lietuvos darbininkų 
gyvenimo sąlygas.

Tuo drg. J. Vaicikauskas 
nepasitenkins. Jis žadėjo ap
lankyti ir darbininkų tėvynę 
Sovietų Sąjungą ir sugrįžęs 
papasakoti įgautus patyrimus. 
Nėra abejonės, kad drg. J.

Vaicikauskas savo prižadą iš
tesės.

Lauksime.
O. Girnienė.

Maskva. — Liepos 6 d. 
šimtai tūkstančių darbinin
kų Maskvoj dalyvavo Sovie
tų konstitucijos sukaktuvių 
iškilmėse.
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“Laisvės” Piknike, Maynard, Mass., liepos, 
4 Dieną Dovanas Laimėjo Šie Asmenys
1-ma Dovana, series 353, No. 11

Bjaurus Japonų žygis
Jau seniau mūsų spaudoje 

buvo rašyta, kad Japonijos 
kareiviai įsiveržė virš my
lią į Sovietų žemę ir užmušė 
parubežio sargą d. Siluja- 
novą, jo kūną nusivilko į
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Naujas Sovietų Lėktuvas
Sovietų Sąjungoje orlai

vių gaminimo fabrike “GA
GI” išbūdavo j o naują lėk
tuvą, kuris daro 450 kilo
metrų (300 mylių) į va
landą laiko. Lėktuvas pa
gamintas pagal, inžinieriaus 
V. Beliajevo planą. Jis yra

Paragino
Davatka: “Melskis vaike

li, kalbėk poterėlius, būk

i ,
į lūs ir nusivedė du arklius.

Dabar daugiau paaiški 
Japonijos imperialistų žy
gis. Japonijos, karininkai 

j šią provokaciją atliko dviem
sumetimais: pirma, provo-'geras, o kaip numirsi, tai 
Racijos išrokavimais karo 'tiesiai nueisi j dangų.” ' i 
prieš Sovietų 'Sąjungą, ir < ■ 
antra — norėdami patirti, įieįs?
kokius ginklus turi raudon-į Davatka; «Nugi> vaikeU( 

„A” j
Vaikas: “Bet, teta, jeigu; % 

švento Petro kojos taip 
smirda, kaip mūsų Petro, 
tai tegul bala tą dangų...”

Vaikąs: “O kas ten mane

armiečiai. Nors tikrenybė- šventas Petras!” 
j e parubežio sargai kažin 
kokius naujuosius ginklus ir 
nevartoja.

Ištraukė Iš Jūrų Laivą
Sovietų specialė komisija 

laivų traukimui vadovystė
je drg. Krajevec netoli Mur
mansko ištraukė iš jūrų lai
vą “Moivą”. Laivas buvo 
nuskendęs pereito karo me
tu ant 115 pėdų gylio jūroj.

Laivas 20 dienų pirmiau 
ištrauktas, kaip buvo komi
sija susitarus su Sovietų 
valdžia. Jis nugabentas į 
Murmansko prieplauką, kur 
'bus pataisytas ir paleistas 
darban.

Abudu “Negirdi”
Kunigas, s p a v ėdodamas 

vargonininką, klausė: “Kas 
išgėrė mišiauną vyną žak-

Vargonininkas: “Čia, po 
velniais, nieko nesigirdi*./'

Kunigas: “Nejaugi?
Klausyk, a p s i m a i nykime 
vietomis, tai tada gerai per
sitikrinsime.”

Vargonininkas į spavėd- 
nyčią, o kunigas prie lange
lio.

Vargonininkas: “Kas vis 
eina pas mano pačią?”

Kunigas: “Ištikrųjų, čik >’
n i...«

Kuršėnų S.
■■■■■■ ■> . I > ‘

l ! -

š-kas.
. Praga. — Čechoslovakijos 

sienos sargybiniai nušovė 
tris darbininkus, slapta ga
benančius priešfašistinę Ii- nieko nesigirdi 
teratūrą į Vokietiją.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

PASKUTINIAI VITAMINAI

Ligšiol tapo mokslininkų ge
rai ištirta ir pripažinta šeše- 
riopi vitaminai: A, B, C, D, E

voja lėktuvą, kuris tik su 
vienu motoru darys 450 ki
lometrų į) valandą. Taipgi 
inžinieriai Ickovič ir Ezerov 
ruošia savo lėktuvą, kuris 
galės daryti iki 450 kilomet
rų į valandą. Tokio greičio 
lėktuvų dar neturi nei vie
na šalis, kurie būtų naudo-

skiriamas vežiojimui kėliau- keliauninkų vėžio j i- 
ninkų.

Tai ypatingas lėktuvas. 
Jis yra monoplanas (tik 
vienas sparnas viršuj kū
no). Paprastai lėktuvai tu
ri ilgą kūną, o šis vieton 
vieno turi du kūnus, šio lėk
tuvo sparno 
kraštas nusmailintas ir pa
dengia abu kūnus, taip, kad 
jis tartum neturi uodegos.

Lėktuvas turi du. moto-

užpakalinis

mui.

Japonijoj Yra 332,000 Par
sidavinėjančių Moterų
Japonijos užsienio minis

terija paskelbė, kad Japo
nijoje yra 332,000 prostitu
čių. Tam tikruose viešuose 
namuose su 1 d. sausio šių 
metų jų buvo 50,500. Kitos 
bastosi po gatves. Daugiau
siai merginų ir moterų už

Vadinas, paskutiniai iš iš
rastų vitaminų, kol kas, yra 
vitaminai E ir G. Kaip ilgai 
šiedu vitaminai skaitysis pa
skutiniais, yra abejutiškas 
klausimas. Tur būt, neužilgo 
bus išrasta ir daugiau skirtin
gų vitaminų, nes maisto tyri
nėjimai tebeina įvairiose mok
slo šakose, laboratorijose, ant 
gyvūnų ir ant žmonių. Jau ir 
dabar yra reikalavimų iš tūlų 
tyrinėtojų, kad pripažinus vi
taminus F ir H. Tačiau liki
mas tų dviejų svečių da tebėra 
nepilnai nuspręstas: jų, kol 
kas, da nenorima įsileisti į 
kuklųjį šešeto vitaminų būrelį.

Vitaminų išradimas padarė 
tikrą revoliuciją medicinoje ir 
pakeitė visą eilę įsisenėjusių 
miglotų pažiūrų į ligas, jų pa
ėjimą ir gydymą. Daugybe li
gų, kurios pirma skaitėsi neiš
gydomos, beviltingos, dabar 
jau po truptį atitaisoma ir gy- i vulių tatpe. 
z-J Z-X o XT1T n WI 1 VA «A ■» ZV X* «V O « "T T •

draugėj, nors ir skirtingai kie
kiu. . .

Imkime vitaminą E. Labai, 
labai svarbus, labai pamatin- • 
gas vitaminas.' Tai yra vaisin
gumo vitaminas.^ Jo būtinai 
reikalinga maiste, kaip mote
rims, taip vyrams, kitaip nyks
ta ir dingsta lytiniai gabtimąį 
ir privalumai. Ir visoj gyvuli
nėj ekonomijoj šitas vitaminas 
E yra nepavaduojamas vaisin
gumui teikti ir palaikyti.

Geri ausis šito vitamino E 
šaltinis yra čieli javiniai grū
dai, ypač kviečių diegų alie
jus (wheat germ oil). Jo yra/ 
bile kokiuose grūduose javinės ' 
rūšies, kaip kviečiai, rugiai, 
avižos, miežai, kukurūzai, taip 
gi ir valgiuose, pago’fiiiiitūosė 
iš viso grūdo, nors ir sumalto 
bei sugrūsto, bet taip, kad bū
tų naudojama visos čielo grū
do dalys: ir diegeliai ir lakšte
liai, žievelės ir viduriai. Vita
mino E turi taipgi žalios la
puotos daržovės, šviežia mėsa, 
pienas ir sviestas, šitokie val
giai palaiko besiveisimo gabu
mus, taip žmonių, kaip ir gy-

rus, kiekvieno kūno priešą- siima prostitucija šiaur-ry- 
kyje po vieną. Kiekviename ; ti 
kūne įrengta vietos del 6 
keliauninkų, tai reiškia, kad 
lėktuvas gali vežti 12 ke
liauninkų. šis lėktuvas va
dinamas “skrajojančiu spar
nu”, todėl, kad jo sparnas 
viską uždengia.

Tuom pat kariu inžinię, 
rius Rohieiko--Gurko buda-

tinėje Japonijoje, kur la
biausiai yra suvargę vals
tiečiai. Baisios gyvenimo 
sąlygos, vargas, skurdas ir 
tiesioginis, badas priverčia 
moteris ir merginas užsimti 
prostitucija, kad kaip nors 
pasidarius sau pragyveni
mą, 
vas

Prostitucija yra išda- 
kapitalistinės sistemos.

doma vitaminais, gausingu vi
taminais maistu.

Vitaminų sritis yra be galo 
įdomi ir daug ji žada. Moks
lininkų nuomonės nevisų su
puola ir po šiai dienai kai del 
tūlų vitaminų savistovumo. 
Vitaminą E tūli tyrėjai skaito 
vitamino A dvinuku. Mat, abu 
jie tirpsta riebaluose ir daž
niausia randama maiste abu 
jie krūvoj, tik vieno esti dau
giau, o kito mažiau. Taipo pat 
ir su vitaminu G, kurį tūli au
toritetai skaito vitamino B gi
minaičiu. tMat, šiedu tirpsta 
vandeny ir surandama ir gi

Kai dėl vitamino G, tai jo 
būtinai reikia maiste, kad iš- 
vengus blogo odos gedimo— 
pelagros. šito vitamino daug 
turi mielės, čielo kviečio die
geliai (wheat germ), taip gi 
kepenys, inkstai ir šiaip švie
žia mėsa, kiaušinio tryniai, 
pieniški ir tūlos šviesios daržo
vės. Pelagra skaitėsi neišgydo
ma liga. O dabar ją pagydo ir 
padeda perspėti ir išvengti pa
prastas, nesucivilizuotas mais
tas. Maistas yra ir vaistas, bet 
turi būt tikrai maistas, o nė 
koks išvogtas, išromytas civili
zuotas mišinys.-
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Montreal, Canadavadovyste socialistų

M. Krisas

’Mm!

virš keturių 
Už tokį drąsų

tokis minėtų sriovių 
Lietuvo fašizmą pa-

SKAITYKIT IR PLATEN 
KIT “LAISVĘ”

Tai nepaprastas įvykis šioj šalyje.
Tai yra ženklas, kad bendras frontas prieš 

karą ir fašizmą smarkiai auga ir gali augti, 
kad jis apima įvairius darbo žmonių sluogs- 
nius, kad savo spėkas į daiktą jungia ne tik 
paprasti darbininkai, bet taipgi intelektua
lai: mokytojai, profesoriai, studentai, įvairūs 
profesionalai. Jungiasi į bendrą frontą pro-

Jeigu mes visi Amerikos darbininkai, atei
viai ir čia gimę, įvairių rasių, visokių įsitiki
nimų darbo žmonės, vyrai, moterys, suaugę 
ir jaunuoliai sujungsime savo jėgas į bendrą 
frontą, tai galime būt tikri, kad fašizmas 
nepajėgs užviešpatauti Amerikoj, kad Ame
rikos imperialistai nedrįs įtraukti šį kraštą į 
naują skerdynę, o jeigu jie, apsvaigę dides
nio pelno užgaidomis, ir paskelbtų karą, tai 
galingas Amerikos darbininkų bendras fron
tas galėtų paversti tą karą į darbo masių 
kovą prieš karo rengėjus. <<

nez- 
juos

darbiai
Ottawa
šuotojų
dolerių
žygį draugams tenka atiduoti 
kreditas.'

Raportas Prirengiamojo Komiteto 
Sekretoriaus J. Siurbos Visuotinam 

Suvažiavimui

tinio ir fizikinio darbo žmonės.
' ' Mums yra puikus pavyzdis, tai Francijos 
darbininkų bendras frontas. Ten darbinin
kų jėgos taip yra sujungtos, kad fašizmas 
negali pakelti galvos.

Tokis galingas Francijos darbininkų ben
dras frontas turi būt mums inspiracija čia, 
Amerikoje, jungti darbo žmonių jėgas kovai 
preiš karą ir fašizmą.

Mes, lietuviai darbininkai, suvažiavę į šį 
istorinį Amerikos lietuvių darbininkų visuoti
ną suvažiavimą atliekame didelį darbą.

Smetonos valdžia deda nemažas pastan
gas, kad minėtų sriovių vadus pasikinkyti į 
savo vežimą, arba juos neutralizuoti, kad 
tuo būdu praplėsti savo įtaką tarp Amerikos 
lietuvių masių, kurios didžiumoj neapkenčia 
fašistinio rėžimo Lietuvoj. Reikia gerai įsi- 
tėmyti tą faktą, jog Smetonos valdžia labai 
daug domės kreipia į Amerikos lietuvius, nes 
nori iš jų gauti ne tik moralės, bet ir mate
rial ės paramos savo kruvinam viešpatavi
mui ir spaudimui Lietuvos darbo žmonių.

Katalikai, sandariečiai-tautininkai ir so
cialistai, organizuodami “sparnuotų” lietuvių 
skridimus pas Smetoną Lietuvon ir kitais bū
dais veikdami neva del “tautos labo”, taip 
pakėlė prestižą Lietuvos fašizmo, kad net 
taip vadinamos sklokos (L.D.D.) vadai virto 
patriotais fašistinės Lietuvos ir visa energija 
darbuojasi už antrą skridimą, kurį > sumanė 
ir suorganizavo Smetonos agentas konsulas 
Kalvaitis Chicagoj po 
vado pono Grigaičio.

Aiškus daiktas, kad 
vadų nusistatymas už 
daro juos rėmėjais ir augančio fašizmo Ame
rikoj. Pavyzdžiui, jie visose kolonijose, vi
sose organizacijose, kur tik jie turi kokius 
nors ryšius, sudarė bendrą frontą ir visokiais 
būdais veikė prieš Visuotiną Amerikos Lie
tuvių Darbininkų suvažiavimą kovai prieš 
karą ir fašizmą; jie'per savo spaudą ir kitais 
būdais draudė savo pasekėjams imti dalyvu- 
mą šiame istoriniame Amerikos lietuvių su
važiavime. Įvairiose draugijose ir organi
zacijose kenkė rinkti ir siųsti atstovus į su
važiavimą. Tai buvo niekas kitas, kaip fa
šizmo rėmimo darbas. Jie tuo būdu tiesio
giniai ar netiesioginiai gelbsti Amerikos tur
čių milionierių klasei rengtis prie karo ir mo
bilizuoti fašizmo jėgas prieš Amerikos dar
bininkus. . '

Šiandien kova priteš karą ir fašizmą yra 
gyvas visų darbo žmonių reikalas.

Kas gi Amerikos lietuviai? Virš 95 nuo
šimčiai Amerikos lietuvių yra darbininkai, 
kurių gyvenimas priklauso nuo persisamdy- 
mo kapitalistų darbdavių klasei.

Tokiu būdu Amerikos lietuviai, kaipo dar
bininkai, ^negali nieko bendro turėti su Sme
tonos valdžia, apart skelbimo kovos kruvi
nam fašizmui, Lietuvos ponijos atvirai dik
tatūrai.

Lietuviai, kaip ir kitų tautų darbininkai 
Amerikoj, nieko bendro negali turėti su fa
šizmu Amerikoj, apart skelbimo jam kovos. 
Fašizmas yra mirtinas darbininkų priešas, 
visų darbininkų priešas, nepaisant kokioj 
srovėj darbininkai dabar nepriklausytų.

Ar darbininkai, kokioj sriovėj jie šiandien 
nepriklausytų, gali remti imperialistų ruo
šiamą brolžudingą karą? Ne!

Visų darbininkų užduotis kovoti prieš ka
rą ir fašizmą. * 5 *

Todėl katalikai, socialistai, sandariečiai- 
tautininkai ir taip vadinamą skloką rerpian- 
ti darbininkai privalo daryti spaudimą į savo 
vadus, kad juos priversti atsisakyti įūuo rė
mimo Lietuvos fašizmo, privalo daryti 
tą spaudimą į savo vadus, kad priveik 
daryti visų Amerikos lietuvių darbininkų 
bendrą frontą kovai už socialę ir bedarbių 
apdraudą, kovai prieš karą ir fašizmą, ūž 
sociales teises Lietuvos darbo žmonėms, už 
paliuosavimą anti-fašistinių politinių kalinių 
Lietuvoj.

Apkalbėjus šiuos taip svar
bius įvykius, buvo dapildytas 
esamasis bedarbių komitetas. 
Iš Montrealo visų tautų darbi
ninkai mano sudaryti virš pen
kių tūkstančių maršuotojų į 
Ottawa ir pareikalauti iš Ben- 
netto valdžios žmoniškesnių 
sąlygų kempėse ir didesnių pa
šalpų bedarbiams, gyvenan
tiems miestuose. Vietoje du be- 

pasižadėjo maršuoti į 
ir finansavimui mar- 
sukelta 
aukų.The New Re-

Malcolm Cowley.. Komunistų Par-

Po diskusijų ant raporto apie karą ir fa
šizmą suvažiavimas išreiškė pageidavimą, 
kad būtų padaryta nors trumpa lietuviškos 
padėties peržvalga. Tokiu būdu vėliau J. 
Siurba patiekė sekamą priedą:

Pažvelgus į lietuvišką padėtį, mes štai ką 
matome Amerikos lietuviuose:

Lietuvos Smetonos fašistinė valdžia per 
savo oficialius ir neoficialius atstovus Ame
rikoj mažiau ar daugiau patraukė savo pu
sėn vadus katalikų, sandariečių-tautininkų 
ir socialistų sriovių. Tų sriovių vadai ir jų 
kontroliuojama spauda, reikia pasakyti, po 
priedanga lietuviško patriotizmo, po prie
danga “tėvynės meilės”, dabar dirba Lie
tuvos fašizmo naudai.

Kuomet Amerikos lietuvių darbo masėse 
buvo smarkiai išsisiūbavęs sentimentas prieš 
fašizmą Lietuvoj, kai ten smetoniniai fašis
tai smurto keliu pasigrobė valdžią, tai minė
tų sriovių vadai, kad palaikyti savo pasekė
juose darbininkuose įtaką, dar bandė pasiro
dyti smetoninio fašizmo priešais. Bet pasta
ruoju laiku jie nerodo jokio priešingumo 
Lietuvos fašizmui.

Smetonos valdžios konsulai Chicagoj ir 
New Yorke sėbrauja su katalikų, sandarie
čių-tautininkų ir socialistų vadais, ir visų tų 
sriovių patriotiniuose mitinguose visada Sme
tonos agentai-konsulai turi geriausią progą 
vesti propagandą už Lietuvos fašizmą.

Eilė klerikalų . ir sandariečių-tautininkų 
veikėjų net medalius gavo nuo Smetonos už 
fašistinį pasidarbavimą Amerikos lietuviuo-

Birželio 26 d. vietinė Ko
munistų Partija buvo surengus 
prakalbas atviram ore ant 
kampo Main ir Canal Sts. Kal
bėjo du kalbėtojai. Pirmutinis 
kalbėjo /jaunas vyrukas temo
je apie unijas ir NRA. Nors 
šis dar jaunas kalbėtojas, bet 
dalykus gerai gvildena. Jis nu
rodinėjo, kaip unijų biurokra
tai padeda bosams ir ką darbi
ninkai turi daryti su tokiais 
vadais. Liepė visiems stoti į 
unijas ir pastatyti vadovus, 
kurie kovos už darbininkų rei
kalus. Puikiai nušvietė, kam 
tarnauja Amerikos valdžia.

Antras kalbėjo visiems ge
rai žinomas čeverykų darbi
ninkų organizatorius F. Bie- 
dinkamp. Nashua publikai dar 
pirmu sykiu teko girdėti šito
kį gerą kalbėtoją. Jis aiškino 
dabartines problemas ir komu
nistinio judėjimo uždavinius. 
Kalbėtojas sakė: Aš esu ko
munistas ir aš myliu šitą kraš- 

! tą, bet aš nemyliu šitos siste- 
I mos, šito surėdymo, nemyliu 
kapitalizmo. Mes darbininkai 
neturime jokių teisių šiame su
rėdyme, neturime laisvės. Mes, 
komunistai, kovojame už dar
bininkų reikalus ir kviečiame 
jumis, kad mums padėtumėte. 
Mes darbininkai esame daugu
moje ir mes turėtumėme kraš
tą valdyti, ne saujalė parazi
tų. Dabar jų rankose visas vai
ras, nedaro skirtumo, demo
kratai ar republikonai, vienas 
ir tas pats. Kalbėtojas aiški
no, kad nėra didelio skirtumo 
tarpe Hooverio ir Roosevelto.

Prakalbos buvo pamokinan
čios. Tiktai publikos buvo per
manai, nes nebuvo progos ge
rai išgarsinti, laiko buvo per- 
mažai. Buvo keli klausimai, į 
kuriuos kalbėtojas tinkamai 
atsakė.

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON ' 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

labiau imperialistai bijos skelbti karą. Net 
tokis llearstas, kuris vadovauja Amerikos 
rengimuisi prie karo, labai susirūpinęs se
kamo karo- pasekmėmis ir 'bijo, kad turčių 
klasė gali viską pralaimėti, štai ką pereitais 
metais llearstas rašė savo laiške Hitlerio 
pagelbininkui Alfred Rosenberg:

“Sekantis karas bus daugiau destruktyvis, 
ir iš to seks didesnė nelaimė; žmonių pasi
piktinimas bus didesnis. Valdžios bus nu
verstos, augštesnės klasės bus sumaltos į 
dulkes.” (New Masses, bal. 9, 1935).

Tas puikiai parodo kapitalistų baimę.
Ir ta baimė verčia kapitalistus visaip ma

nevruoti, besirengiant prie karo, kad gauti 
savo pusėn didžiumą žmonių, kad tik užnuo
dyti jų protą ir pakreipti jų mintį už impe
rialistinį karą. Apgavimui masių jie naudo
ja visokius demagoginius obalsius.

Už tai mums svarbu veikti prieš karą. La
bai svarbu mobilizuoti plačias darbo mases 
kovai prieš karą.

Jeigu mes daleisme imperialistams suruoš
ti karą, tai sekantis karas bus daug baises
nis, bus išžudyta daugiau žmonių gyvasčių ; 
bus daug baisesnė skerdynė, negu pereitas 
pasaulinis karas.

Todėl reikia veikti. Reikia sudaryti kuo- 
plačiausią bendrą frontą prieš karą ir prieš 
fašizmą, kuris yra naujo karo rengėjas.

Darbininkai turi gana didelę jėgą, kad 
sulaikyti karą.

Pasimokinę iš Vokietijos, iš Austrijos ir 
iš Italijos, Amerikos darbininkai turi suda
ryti bendrą frontą kovai prieš fašizmą. Ir 
nežiūrint fašizmo spėkų augimo, mes čia 
Amerikoj galime išvengti fašizmo. Bet tam 
reikalinga bendro visų darbo žmonių veiki
mo.

Kas gi gali mus sulaikyti nuo bendro fron
to kovai prieš karą ir fašizmą? Kas iš dar
bininkų nori karo ir fašizmo ? Ištikus karui, 
kas labiausiai nukentės, jeigu ne darbinin
kai? Įsigalėjus fašistinei diktatūrai Ameri
koj, kas labiausiai nukentėtų, jeigu ne darbi
ninkai.

Vokietijoj fašizmas smaugia ir terorizuo
ja visus darbininkus. Kapoja galvas komu
nistams, kapoja galvas socialistams ir kata
likams darbininkams.

Kai kas gal paklaus: Tai kągi mes, lietu
viai darbininkai, galime nuveikti prieš karą 
ir fašizmą; juk mes nesudarome didelį skai-

Bennetto kazokų kruvini už
puolimai ant Regina, Sask., 

streikierių nenugązdino
Lietuvių bedarbių

Liepos 3 d. Frontenac lietu
vių salėje įvyko bedarbių su
sirinkimas, kurio buvo tikslas 
apkalbėti Reginos streikierių 
esamąją padėtį ir vietinių be
darbių prisirengimą maršuoti į 
Ottawą. Drg. Urbonavičius 
puikiai, aiškiai nupasakojo 
streikierių laikymąsi kovos 
lauke, kazokų, policijos ir mu
šeikų bjaurų užpuolimą ant 
ramiai mitinguojančių streikie-

' (Pabaiga)
“Du skirtingi tėmytojai to, kas dedasi Wa

shingtone, galėtų išduoti kaip tik skirtingus 
raportus. Vienas sakytų, kad kongresas nu
sistatęs išvengti karo. Pasirengęs balsuoti 
už bile kokį projektą, kuris “atimtų pelnus 
iš karo.” ..Kiek tai ką gali padaryti geros 
rezoliucijos, parašytos ant tvirtos popieros, 
tai Jungtinių Valstijų valdžia pasidarė nebe
pajėgianti, arba bent atrodo, kad ji sutin

kant pasidaryti nepajėgianti, vesti karą. Bet 
ką gi kitas tėmytojas raportuotų? Didžiau
si pinigų paskyrimai taikos metu prisirengi
mui prie karo. Laivyno ir armijos atstovai 
labai lengvai susitarė su kongreso komite
tais. Daugiau vyrų pridedama į armiją... 
Laivynas bus žymiai padidintas. Bus dau
giau submarinų, daugiau orlaivių, daugiau 
naikintojų. Valdininkai ir kongreso komite
tai išklauso kaip pridera atstovus organiza
cijų išvengimui karo, bet kita pusė gauna 
balsus ir pinigus.

“Ištikrųjų, jeigu amerikonai išgirstų karo 
garsą, tai visi jų popieriniai patvarkymai 
prieš jį tuojaus būtų užmiršti arba nepaiso
mi. Fabrikantai būtų raginami krautis pi
nigus iš karo, toje prasmėj, kad jie turėtų 
ant ūmaus pareikalavimo parūpinti militari- 

^nius reikmenis, kuriuos valdžia turi gauti, 
^bet negali pati pasigaminti į laiką. . .”

I
Tai jau nereikia aiškesnio pripažinimo, 

kaip Am. valdančioji klasė rengiasi prie ka
ro. Nėra jokios abejonės, kad fabrikantai 
darytųsi milžiniškus pelnus iš karo, kaip ir 
pereitam kare, nežiūrint, kad dabar kongre
se plepama apie nedaleidimą darytis pelno 
laike karo.

Padarę peržvalgą, kaip Amerikos imperia
listai rengiasi prie karo, nors trumpai pa- 
žvelgkime į tarptautinę padėtį.

Tarptautinėj padėtyje mes matome, kad 
su kiekviena diena vis didėja karo pavojas.

Italijos fašistai atvirai kalba už karą prieš 
Abyssiniją. i

Laikraščiai rašo, jog Vokietijoj žmonės 
laukia karo su kiekviena diena. Pas juos nė
ra abejonės, kad bus karas. Bet tik klausi
mas kada: už mėnesio, už kelių mėnesių ar 
|iž metų. < - , , > i. ,

Japonijos imperialistai užima dalį Chini- 
jos ir Japonų laikraščiai Mandžurijoj atvirai 
rašo, jog Japonijai reikia užimti Sibiro dalį.

Kokioj pasaulio dalyj neprasidėtų karas, 
jis virstų pasauliniu karu. Nebūtų liuosa nuo 
karo- ir Amerika.

Vokietijos fašizmas pasimojęs skelbti ka
rą Sovietų Sąjungai. Tiems Vokietijos pla
nams, kaip dabar paaiški, pritaria Anglijos 
imperialistai; Sir Henri Deterding ir kiti 
stambūs Anglijos kapitalistai slapta teikia 
didelius kreditus Vokietijai del ginklavimosi. 
Tuo klausimu Amerikos imperialistų nusista
tymą nesenai Hearsto spaudoj išreiškė vie
nas, vyresniųjų Amerikos militaristų, vyres
nis admirolas Yates Stirling, atvirai agituo
damas už karą prieš Sovietų Sąjungą, rašy
damas, kad visos imperialistinės valstybės 
turi sudaryti bendrą frontą po Vokietijos fa
šizmo vadovybe puolimui ant Sovietų Sąjun
gos. Admirolo Stirling tokis atviras pareiš
kimas už karą prieš Sovietų Sąjungą nėra 
kokis menkniekis; nėra paprastas plepėji
mas. Jis viešai išreiškė Amerikos valdan
čiosios klasė nuomonę.

Iš visų didžiųjų valstybių pasaulyje, tik So
vietų Sąjunga nuoširdžiai stoja už taikos pa
laikymą, nes jai pirmoj vietoj rūpi darbo 
žmonių gerovė, jai rūpi budavojimas naujo 
gyvenimo. Štai ką tuo klausimu pasakė to
kią buržuazijos atstovas, kaip Edouard Be
nes, Čekoslovakijos užsienio reikalų minis- 
teris: ,

“Aš esu giliai įsitikinęs, kad Sovietų Są
junga ištikrųjų kovoja už taiką. Sovietų Są
junga nori taikos; jai reikalinga taika ir ji 
veda tikrą taikos politiką. . .

“Sovietų Sąjunga rengiasi apsigynimui, 
vien tik apsigynimui, nes ji neturi jokių ag- 
resyviškų tikslų.” (Daily Worker, birželio 
£4, 1935).

Reikia pasakyti, kad Sovietų Sąjungos 
griežtas nusistatymas už taiką ir visose ka
pitalistinėse šalyse masių nusistatymas prieš 
karą labai daug prisidėjo prie taikos palai
kymo iki šiol; jeigu ne tas, tai veikiausiai 
imperialistai jau daug anksčiau būtų suren
gę naują skerdynę.

Mes matome, kaip dabar šioj šalyje ir ki
tose kapitalo šalyse vedama propaganda už 
karą, kad pakreipti didžiumos žmonių sen
timentą už ginklavimąsi ir tuo būdu pa
ruošti mases karui. Esant tokiai padėčiai, 
labai svarbią rolę lošia bile kokis judėjimas 
priel karą, už taikos palaikymą. O juo bus 
didešttii žmonių judėjimas prieš karą, tuo

Tas tiesa, kad mes atskirai esame maža 
spėka. Bet susijungę bendrai su kitų tautų 
darbininkais, susijungę į bendrą frontą visi 
tie, kurie nenorime karo ir fašizmo, mes 
galime sudaryti tokią galingą spėką, kuri 
galėtų mus išgelbėti nuo karo ir fašizmo.

Mes Amerikoj jau turime tvirtą organiza
ciją tam tikslui. Tai Amerikos Lyga Kovai 
prieš karą ir fašizmą. Ji turi apjungus tūks
tančius organizacijų; ji atstovauja arti 4 
milionus organizuotų žmonių. Joj priklauso 
ne tik kovingesnių darbininkų, komunistų, 
socialistų organizacijos, bet taipgi eilė net 
bažnytinių organizacijų. Joj priklauso libe
rališkos minties žmonių. Joj priklauso įvai
rių pažvalgų ir įsitikinimų žmonės, kurie 
nusistatę prieš karą ir fašizmą. Leiskite man 
nors trumpai paminėti vardus keletos žymių 
asmenų, kurie įeina į tos organizacijos na- 
cionalį komitetą ir kurie vadovauja veiki
mui :

Į nacionalį komitetą įeina tokie žymūs 
žmonės, kaip: Dr. Harry F. Ward,^metodis
tų kolegijos teologijos profesorius, kuris yra 
lygos pirmininku.

Profesorius Robert Morss Lovett, vice pir
mininkas, iš Chicagos Universiteto; Lincoln 
Steffens, žymiausias Amerikos rašytojas no- 
velistas; Roger Baldwin, žymus liberalas. 
Profesorius George S. Couts, iš Columbia 
Universiteto; Profesorius Colston E. Warne. 
Rabinai Edward L. Israel ir Benjamin Gold
stein. Profesorius Donald Henderson. Libe
ralas rašytojas, redaktorius 
public 
tijos vadai: Earl Browder, Clarence Hatha
way. Protestonų kunigai R. Leste Mondale 
ir A. Clayton Powel; Margaret E. Forsyth, 
religijos mokytoja iš Columbia Universiteto. 
Ir dar eilė kitų žymių žmonių, įvairių pa
žvalgų.

Amerikos Lyga Prieš Karą ir Fašizmą 
šiandien jau lošia labai svarbią rolę.

Šiais metais, 12 d. balandžio, tos organiza
cijos įtakoj sustreikavo ir demonstravo prieš 
karą ir fašizmą 175,000 studentų visoj ša-

Kaip jums visiems žinoma, šį suvažiavimą 
sumanė Amerikos Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas savo antrame seime Detroite, 
pereitą vasarą. Tuojaus buvo kreiptasi prie 
dviejų kitų nacionalių organizacijų, prie Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje ir Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimo Amerikoj, kad 
sudaryti bendrą komitetą sušaukimui visuo
tino Amerikos lietuvių suvažiavimo kovai 
prieš karą ir fašizmą. Katalikų Susivieniji
mo viršininkai nematė reikalo nei atsakymo 
duoti į pakvietimą. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj viršininkai atmetė pakvietimą, pa- 
reikšdami, kad jie nesutinka kovoti prieš 
karą ir fašizmą.

Nežiūrint tų nacionalių organizacijų virši
ninkų neigiamo nusistatymo, įvairios lokali
nės masinės draugijos ir eilė nacionalių or
ganizacijų užgyrė Visuotino Suvažiavimo 
idėją. Iš sekamų organizacijų tapo suda
rytas komitetas sušaukimui šio istorinio su
važiavimo :

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas.
Amalgameted Clothing Workers Unijos 

Lietuvių Lokalas 54, Brooklyn, N. Y.
Augščiausia Prieglauda Lietuvių Ameri

koje.
D.L.K. Keistučio Draugija, Detroit, Mich.
Dženitorių Unijos lietuviai eiliniai nariai, 

Chicago, Ill.
Lietuvių Darbininkų Pašalpinė Draugija, 
Cleveland, Ohio.

Birutės Pašalpos Draugija, Montello, Mass.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 

Draugija.
Rūtos Pašalpos Draugija, Chicago, Ill.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugija, Great 

Neck, N. Y. ,
SLA 13 kuopa, Minersville, Pa.
SLA 286 kuopa, McKees Rocks, Pa.
SLA 283 kuopa, Coaldale, Pa.
Iš tų organizacijų sudarytas komitetas 

dėjo visas pastangas, kad Visuotinas Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Suvažiavimas bū
tų kuoskaitlingiausias delegatais, kad jame 
būtų atstovaujama plačios Amerikos lietuvių 
masės.

Mes kvietėme visas lietuvių organizacijas 
rinkti ir siųsti atstovus į suvažiavimą. Mes 
kvietėm socialistus, tautininkus, komunistus, 
katalikus ir kitokių pažvalgų lietuvius dar
bininkus į bendrą frontą kovai prieš bendrą 
priešą — prieš karą ir fašizmą.

Jūs, šio suvažiavimo dalyviai, dabar ma
tote, ant kiek mūsų darbas davė vaisius.

Mes turime puikų, skaitlingą suvažiavimą. 
Turime atstovus įvairių pažvalgų, kurie at
stovauja įvairių lietuvių srovių organizacijas.

Bet suvažiavimas tokiu svarbiu tikslu, 
kaip kova prieš karą ir fašizmą, turėtų būt 
dar skaitlingesnis; nėra priežasties, kodėl 
visos lietuvių organizacijos, susidedančios di
džiumoj iš darbo žmonių, negajėtų imti da- 
lyvumo tokiam suvažiavime.

Ir todėl viena iš svarbiųjų šio suvažiavi
mo užduočių bus padaryti didelį žingsnį prie 
sudarymo daug didesnio, daug platesnio 
Amerikos lietuvių bendro fronto kovai prieš 
karą ir fašizmą.

Todėl aš siūlau šiam suvažiavimui:
1. Išleisti atsišaukimą į visus Amerikos 

lietuvius del sudarymo bendro fronto prieš 
karą ir fašizmą.

2. Sudaryti platų nacionalį komitetą toli
mesniam bendro fronto būdavojimui.

3. Pasisakyti už glaudų, bendrą veikimą 
su Amerikos Lyga Prieš Karą ir Fašizmą, ir 
paraginti šiam suvažiavime dalyvaujančias 
organizacijas organizaciniai prisidėti prie 
Amerikos Lygos Ęrieš Karą ir Fašizmą.

4. Lietuvių kolonijose sudaryti plačius vie
tos organizacijų komitetus bendram veiki
mui prieš karą ir fašizmą ir tolimesniam 
bendro fronto budavojimui.

Aš tikiu, kad šis mūsų suvažiavimas bus 
didelis žingsnis pirmyn sudarymui tvirto ben
dro fronto tarp Amerikos lietuvių darbo ma-

PRIEDAS PRIE RAPORTO
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Šventė Bolševikiš-1 ^n^oima^i°n Seivice, 222 4th

vieną rašyti

Paveikslai

Klaidingos Informacijos Apie Ateivius
duoja masinę Kijevo

Aš iki šią laiką tankiai nak-

ge^ai

dvi

ma-

edi-

riams ir kitoms mašinoms iki 
50,000,000 buksvų. Kritika če- 
lebinsko vieno kolektyvo ūkio

nebūtų 
nu rod y-

formą, 
gyveni-

val- 
fizi-

Sekr. O. Girniene.
(160-161)

Fran- 
Fede-

netiesa 
prieka- 
vienoje 
skaity-

Kije- 
garsų 
kuris 
Kitas

pažangių žmonių kultūros ap- 
Kongresas

Kurie nori gauti kopiją Pul
kininko MacCormack kalbos 
gali gauti iš Foreign Language

Avenue, New York City.
FLIS.

ją, 
minint 15-kos metų sukaktuves ' nios, žaislai kultūros parke, o 
išgrudimo lenkų iš Kijevo. An-'paskui aplankė 4,000 kapus, ku-

•Mį-.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street.

Ketvirtas Puslapis
\

Straipsnys apie 21 d. birže-

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 11 d. liepos, 6:30 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 
(skiepe) 315 Clinton St. Draugai, šis 
susirinkimas bus svarbus tuom, kad 
reikės išrinkti delegatai į A.L.D.L. 
D. 12 apskričio konferenciją, kuri

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Broo
Telefonas: EVergreen 7-1661

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 10 d. liepos, 8 vai. vaka
re, L.D.P. Kliube, 408 Court Street. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turim daug svarbių Veikalų apsvars
tyti. Atsiveskite ir naujų narių pri- 

prie kuopos.
Sekr. V, K. Sherelis.

(160-161)

‘ virš 
Specialis raštas gynimui kongresą.

lėktuvus, lapie Jablonką, kurią su žeme ivvko Strasburge, Francijoje.

įvyks 28 d. liepos; ir užbaigti isvaŽiA> 
vimo dalykus, kuris įvyks tą pat die
ną kaip konferencija. Taipgi keletas 
draugų dar neatsiėmė knygos “Povi
las Jurka”. Mitingas paprastai prasi
deda 7:30 vai. vakare, bet todėl, kad 
po susirinkimo bus masinis mitingas, 
kuriame delegatai iš Am, Liet, suva
žiavimo išduos raportus. Todėl visi 
būkite anksti, kad galėtum pabaigti 
mitingą ir dalyvauti masiniam mitin
ge.

ir “nepa-

NEWARK, N. J.
Sietyno choro specialis susirinki

mas įvyks trečiadienį, 10 <1. liepos, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių. svetainėje, 
180 New York Avė. šiame susirin
kime bus išduotas raportas iš įvyku
sio pikniko. Drg. Al. Kairukštis iš
duos raportą iš prieš-fašistinio-kari- 
nio kongreso.

Piknikam praėjus turime apkalbėti 
naujus dalykus ir apsvarstyti “bus 
ride” į pamarį. Tad kiekvieno yra 
pareiga būti susirinkime, išgirsti' 
raportus ir svarstyti naujus dalykus.

Org. M. Paukštaitis.
(160-161)

Ketvirtas Puslapis

"Pravda”, Tikrasis 
Gyvenimo Veidrodis
Darbininkų neprieteliai viso- yra: 

kių melų ir išmislų paskleidžia 
apie Sovietų Sąjungą, tartum ji 
yra nuo svieto atskirta, tartum 
nėra kam iškelti priešų melų 
esmę. Juk į Sovietų Sąjungą 
vien iš Jungtinių Valstijų kiek
vieną metą važiuoja tūkstan
čiai žmonių, 
tino, kad iš tų tūkstančių atsi
randa vienas kitas skunke, ku
ris savo poku gadina orą.

Sovietų Sąjungoje yra virš 
9,000 dienraščių, kurie teikia 
žinias ne vien iŠ savo šalies, 
bet iš viso pasaulio, tie laikraš
čiai turi virš 40,000,000 kopijų 
cirkuliaciją kiekvieną dieną, 
juos skaito Sovietų Sąjungos 
gyventojai, turistai, svečiai ir 
bile kas galėtų pasakyti, kad 
jie rašo netiesą, jeigu tas būtų. 
Juk Sovietų Sąjungoje yra daug 
kapitalistinių laikraščių kores
pondentų, kurie kiekvieną dieną 
siunčia savo žinias, bet jie tų 
pasakų apie “badą 
laidotus žmonės, ant kurių var
nos suka” nerašo, nes to nėra. 
Juk Sovietų Sąjungos laikraš
čius prenumeruoja visi didieji l/?7sų sparnuotą pasiuntinį- 
kapitalistiniai laikraščiai ir jie 
galėtų parodyti, kad jie 
rašo, kad tik tam rastų 
bį, bet to nėra. Nei 
šalyje laikraščiai savo 
tojų taip atydžiai neinformuo
ja, kaip tas yra Sovietų Sąjun
goj. štai peržvelgsime 
“Pravdos” numerį nuo 
birželio, 1935 metų.

Daug kentėjus Ukrainos 
liaudis, ant galo, rado savo lai
mę, savo laimingą gyvenimą po 
daugelio šimtų metų pavergimo 
ir išnaudojimo. Nėra daugiau 
caro. Nėra dvarponių ir kapita
listų. Išvyti užsienio imperialis
tai. Su šaknimis išrauta kulokų

Ir kas čia stebė- klasė.” Bet už tat yra milžiniš
kas “Dnięprogez” — didžiausia 
pasaulyje elektros gaminimo 
stotis, milžiniški metalo gami
nimo fabrikai, garlaiviai, nau
ji keliai, daugybė naujų sodų, 
milžiniški sovietiniai ir kolek

tyviai ūkiai, desėtkai ir šimtai 
i tūkstančių visokių mašinų ir 
| gražiausi bręstanti javų lau- 
ikai. Tokis editorialo turinys.

Sekantis straipsnys aprašo 
; Kijeve 15-kos metų sukaktuves, 
kur ore skrajojo lėktuvai ir mil
žinas “ANT—14”, kur minia 
nešė Stalino ir kitų vadų pa
veikslus, kur kultūros parke So
vietų valdžios vadai Kasior, 
Postyšev ir kiti .su 50,000 gy
ventojų minėjo sukaktuves.

Kijevo darbininkai pasiuntė 
Maskvai pasveikinimą: “Per 

i—lėk
tuvą “ANT—14” siunčiame
karščiausį pasveikinimą nuo 
Ukrainos darbininką ir kolek- 
tyviečiu Maskvos darbininkams 
laike 15-kos metą sukaktuvvą 
Kijevo paliuosavimo nuo Lenki
jos poną.”

Yra straipsnys, kuriame ap
rašoma Ukrainos laikraščių tu
rinys. Pranešimai iš kitų Uk
rainos miestų, kaip buvo 15-kos 

jmetų Kijevo paliuosavimas pas 
Šiame “Pravdos” numeryje p’uos minimas. Stalino mieste— 

yra 10 paveikslų. Vienas vaiz->50,000 darbininkų buvo susi- 
darbinin- rinkę į kultūros parką. CluiT- 'duos, 

kų fizkultūrninkų demonstraci- kove arti 100,000. Vinicoje vi- 
atsibuvusią 12 d. birželio, sas miestas buvo užplaustas mi- j

Po antgalvių “Derlius”—ra
portai^ iš atskirų Sovietų Są
jungos kampų apie būsimą der
lių. Iš Dniepropetrovsko krašto 
praneša: Javai išimtinai geri. 
Iš Odessos srities rašo: Derlius 
Odessijoje kenkiamas daug ge
resnis, negu 1933 metais. Iš 
Azovo-Juodų jūrų pakraščio: 
Azovo-Juodiį. jūrą kraštas arti
nasi prie javiį derliaus valymo, 
tokio, kokio jis neturėjo per 
paskutinuis keturis metus. Iš 
Krymo rašo: Netikęs oras ant
roje dalyje gegužės mėnesio ne
pakenkė javams. Iš Stalingrado 
krašto: Laukiama geriausio der
liaus. Iš Rytinio Sibiro rapor
tuoja, kad javai yra geriausi, 
brandžiausi. Iš Baltarusijos ra
šo: Žieminiai ir pavasariniai 
pasėliai geniausi, blogą yra tik 
0,6 nuošimtis. Tai kur badas? 
Bet Hearstas, “Darbininko” ku
nigai ir “Naujienų” Grigaitis, 
trauks savo seną dainušką. Juk 
jų tikslas purvinti darbininkų 
valdomą šalį.

Trečias Puslapis
Telpa du straipsniai apie 

Komunistų Partiją, partijos na
rių uždavinius. Vienas kritikos 
straipsnys Kalinin miesto parti
jos organizacijos. Čia kritikuo
jama vadai, kurie nesuprato są
lygų. W

Ilgas straipsnys apie Vokie-'ba: plieno pagaminta 
tijos mokyklas, kur mokiniai' tonų, špižo—34,000,
ant tiek buki, kad pereitą im-1 metalo—23,700 tonų, 
perialistinį karą perkelia į gamyba: pagaminta 286,100 to- 
XV, XVI, XVII ir XIX šimt-jnų. 100 metų sukaktuvės nuo 
mečius, kur tikrasis mokslas už-!Garceno ištrėmimo. Saratove 
guitas, kur tik kariniai meto- bus budavojamas naujas buks- 
dai grūdama vaikams ir paau- vų fabrikas, kuris į metus pa- 
gusiems studentams. Prieš Hit-' gamins automobiliams, trakto- 
lerio. įsigalėjimą augštas mokyk
las lankė 120,000 studentų, da
bar* tos pat rūšies mokyklas 
lanko tik 95,000 studentų ir iš 
tų 11,000 mokinasi į kunigus 
ir 13,000 į advokatus, tai yra 
to, kas šaliai jokios naudos ne-

me; 20 žydų, sužeista—pogro- chuliganų, žinios apie būdavo- ėmę savo algas ir apleidžia 
mai. Chang Kai-shekas nužudė j imą Maskvoje 
Siu Ciu-bajų, kurį kaltino esant 
nariu Chinijos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto.

Toliau chronikačechoslova- 
kijos žemės ūkio Akademija iš
reiškė apgailestavimą Sovietų 
Sąjungai del Mičurino mirties. 
Lietuvos Ministeris. Lozoraitis 
išvyko į Skandinaviją—Švediją.

Michailo Kolcovo telpa trum
pa apysakaitė. Raštai Sovietų 
Sąjungos, Franci jos ir čecho- 
slovakijos santikiais. Iš Austri
jos rašo, kad patyrimai rodo, 
kad Sovietų Sąjungos orlaivi- 
ninkystė pralenkė visas kitas 
šalis ir Ameriką.

Paryžiuje atsibuvo “Franci- 
jos-Sovietų Sąjungos Draugin
gumo Savaitė,” kalbėjo komu
nistai, socialistai ir įvairūs po
litiniai vadai bei valdininkai. 
Visi įvertino Sovietų Sąjungos 
didelę kovą už taiką.

Iš čechoslovakijos spaudos 
daroma visa eilė ištraukų, kur 
brangina Sovietų Sąjungos- 
Francijos-Čechoslovakijos tarp- 
savinę apsigynimo sutartį ir ko
vą už taiką.

šeštas Puslapis
žinios kiek ir kas aukavo per 

“Pravdą” budavojimui naujų 
milžinų lėktuvų. Metalo gamy-

31,300
roliuoto
Anglies

laivus, čion pasilikdami, bet 
atvykusių skaičius buvo ma
žiaus kaip 250 didesnis už iš- 

Tolimuose Rytuose, jau vykusių.
5. Vieton Cenzos skaitlinių, 

kad 500,000 meksikiečių atvy
ko nelegališkai tarpe 1920 ir 
1930 m. parodo, kad 289,000, 

teisę 
čionais būti išvyko i Meksiką 
arba numirė. Tie paduoti 500,-

subvės 150 
metrų ilgio tilto. Sovietų laivai 
“Aleut,” “Avangard” ir Entu- 
ziast,’ 
sumedžiojo 69 bangžuves. Į
Odessa atvyko pirmas Rumuni
jos garlaivis “Princesa Mari
ja,” kad parvežti Rumunijos is
torinius dokumentus. Šie doku-' kurie turėjo legališką 
mentai pereito karo metu buvo 
išvežti iš Rumunijos į Rusiją.
Sovietai juos grąžina—atvežė 9 000 nelegališkai atvykę buvo 
vagonais. Kolymos aukso kasyk- Amerikos piliečiai, vaikai gi
jose įvedama nauji pagerinimai, mę meksikiečiams tėvams Suv.

tras: Ukrainos vaikučiai oriai-Irie žuvo nuo lenkų ir petliu-1^°» 1935 metais), rašytojų ir
vių lauke, gražūs, riebūs, svei-'piečių pogromų. Odessoj 
kučiai, laiko rankose gėlių '20,000 minia, f 
žiupsnius, sveikina I"' '
Antrame puslapyje telpa pa-'sulygino lenkai, kur lenkų ka-| Po antgalvių “Juokai į šalį” 
veikslai iš Leningrado fizkultū- 'reiviai ugnimi naikino gyvena- tepa trys kritikos straipsniai, 
rininkų parado, kurių dalyvavo mus namus, o kardais kapojo Du raštai apie vaikų teatrą. 
110,000: jaunos merginos, tvir-'valstiečius. Dabar ten nauja i Vienas raštas apie du Raudonos 
tos, maršuoja koja kojon, kiek-. Jablonka ir jos . I Avwiino mrbw Voi^oiia v^n
viena virš savo galvos neša ve- \“ Prisiekė, kad už naują Jablon- |“Cepi 
liavą. Ant pagrindų stovi drg. 
Vorošilovas ir kiti darbininkų 
Leningrado vadai. Penktas pa
veikslas vaizduoja, kaip 
vo darbininkai pasitiko 
lakūną M. Vodopijanovą, 
atvyko į Kijevo paradą, 
paveikslas vaizduoja Kijevo gat
ves, kaip jaunimas, merginos 
linksminosi laike šio jubilėjaus. 
Penktame puslapyje yra didelis 
paveikslas iš Leningrado fiz- 
kutūrninkų parado: jauni vy
rai, susirinkę iš įvairių fabrikų

ten nauja į Vienas raštas apie du Raudonos 
gyventojai: 'Armijos vadus. Vaizdelis vardu 

(Retežiai), kuriame 
ką, Sovietinę Ukrainą jie sto-'Said Faizev pasakoja kaip jis 
vės neįveikiama jėga.”

Antras Puslapis
gyveno prieš revoliuciją ir kaip 
gyvena dabar. Jis dabar yra di
delio kolchozo pirmininku ir sa- 

Antrame puslapyje aprašoma'ko: \i
čechoslavakų užsienio ministe- ' “Aš iki šią laiką tankiai nak- 
rio Benesh apsilankymas Lenin- ti(>s metu rėkiu. Man vis sap- 
grade. Permio mieste būdavo ja
mas didelis pionierių namas. 
Ilgas straipsnys apie Leningra
do fizkultūrininkus, kurių yra 

j virš 200,000. Tai tik Leningra
de. Kiekviename Sovietų Sąjun
gos mieste jaunimas turi savo į 

ir dirbtuvių, baltuose fizkultūr- 'sporto organizacijas, drabužius, 
Į kl i ubus, namus, ginklus, orlai
vius ir orlaivių laukus. Kur dar- 

ibininkų jaunimas tą turi kapi
talo šalyse?

Leningrado sportininkai ne
menkai sužavėjo svečius. Ten 
dalyvavęs Albert Gilevik, 
cijos Darbininkų Sporto 
racijos Sekretorius rašo: 

“Sovietą sportininkai 
fiziniai išsilavinę, išaugę, ir ge
rai susipažinę su fiziniu mankš- 
tinimosi darbu.” 

Inžinierius Fernard Dussol, 
narys delegacijos, pagelbininkas 
Tuluzos miesto majoro, pareiš
kė :

“Aš pamačiau jėgą, valią ir 
discipliną 110,000 dalyvių. Aš 
gerai žinau, kaip yra sunku or
ganizuoti sporto užsiėmimai mo
kyklose. Todėl mane, ypatingai 
interesuoja vaikų išsilavinimas, 
kurį čia mačiau.

“Mes visi galime tik sveikin
ti protingiausius Sovietų 
džios žingsnius, padarytus 
nio sporto išplėtime...

“Leningrado parade mes 
tėme gyvybę ir jėgą jaunystės, 
dešimčių tūkstančių žmonių di
delę meilę ir besąlyginį atsidavi
mą savo valdžiai.”

ninku drabužiuose, dainuodami 
koja į koją žengia atstatę šau
tuvus ir durtuvus—“Mes Gata
vi Darbui ir Apsigynimui!”— 
jų obalsis. Kas išdrįs tokius 
darbininkus pavergti? Kas ga
lėtų juos laikyti nelaisvėje, ka
da jie yra organizuoti ir gink
luoti? Lai darbininkai tik susi
organizuoja kapitalo šalyse, lai 
jie turi savo rankose ginklus, 
tada pamatytų kapitalistai ir 
Grigaičiai, “Darbininko” kuni
gai redaktoriai ir visi Hearsto 
skalikai, ar galima darbininkus 
pavergti, kada jie yra ginkluo
ti. Čia vėl du paveikslai iš Le
ningrado fizkultūrininkų para
do, viename jie neša milžiniš
ką savo emblemą—penkiakam
pę žvaigždę su užrašu: “Mes 
Gatavi Darbui ir Apsigyni
mui!”, antrame paveiksle vaiz
duojamas Sovietų Sąjungos pa
sienio stulpas, sargas su raudo
na vėliava ir šautuvu. Pasku
tinis paveikslas vaizduoja 
kabardinietes šokikes.

Pirmas Puslapis
Pirmame puslapyje telpa 

torialas apie Sovietinę Ukrai
ną, kas ji buvo ir kas dabar ji

nuo jam, kad aš ir vėl dirbu pri
rakintas retėžium. Bet viskas 
tas jau tik praeitis. Pažiūrėki
me, kaip mes dabar gyvename.’ ’ 
Ir jis vedžioja autorių, rodo 

j gyvenimą, perstato žmoną ir 
džiaugiasi, kad turi kūdikį. Ne, 
tokius žmones nepavergs nei 
Hearstai, nei Hitleriui. Jie gins 
savo laisvę ir dar kaip gins, o 
Sovietų valdžia technikinių 
ginklų jiems parūpins.

j Penktas Puslapis
“Pravdos” penktas puslapis 

daugiausiai pašvenčiamas tarp
tautinėms žinioms. Štai ir šia
me numeryje raštai yra apie: 
Anglijos ir Vokietijos karo lai
vynų susitarimą—Anglija Hitle
riui nusileidžia. Anglijos Prin
cas Wales už Vokietiją. Fašistų 
Represijos. M i 1 i t a r i žavimas 
Jaunimo Jungtinėse Valstijose 
Amerikos—300,000 j a u n uolių 
mokinami^ karo muštro. Nankin- 

igo Armija Traukiasi iš šiauri
nės Chinijos. žinios iš Franci- 
jos Socialistų Partijos Suvažia
vimo. Darbininkų Tarptautinė 
Muzikos Olimpijada — Stras- 
burge, Francijoje. Amerikos 13. 
iKaro Laivų Pribuvo į Chinijos 
I Jūras. Vien tik iš šių antgalvių 
galima spręsti, kaip plačiai 
“Pravda” informuoja skaityto
jus apie tarptautinius įvykius.

Toliau seka žinios iš tarptau
tinio darbininkų judėjimo. Var
šuvoje areštai—daug žmonių 
areštuota, kaltinami komuniz-

Senato ir Namo Immigraci- 
jos ir Natūralizacijos komitetų 
susirinkime pulkininkas D. W. 
MacCormack, Suv. Valstijų 
Immigracijos ir Natūralizaci
jos Komisionierius kalbėjo 
apie neapykantą prieš ateivius 
ir apie visokias klaidingas in
formacijas, ypatingai apie at
eivių skaitlius šioje šalyje. Jis 
siūlė statistines informacijas 
užginčyti ir nurodyti neteisin
gumą užmetimų apie tuos “mi- 
lionus ateivių”, kurie gyvena 
mūsų tarpe nelegališkai.

Tarp kito komisionierius 
MacCormack sakė:

Mūsų šalyje šiandien pasiro
dė prieš ateivius neapykanta, 
kuri tiesioginiai ir netiesiogi
niai liečia net trečią dalį mū
sų gyventojų skaičiaus — nes 
vienas žmogus . iš kiekvienų 
trijų šioje šalyje gimė svetur 
arba yra svetimo paėjimo.

Fundamentališkai mes tei
singi ir pakenčiami. Todėl ka
me priežastis? Priežastis ran
dasi, mano nuomone, pastan
gose, kurios dėtos nupiešti at
eivį kaipo kokį pavojų, kad jis 
grasina mūsų valdžios 
mūsų darbus ir mūsų 
mą.

Tokį nusistatymą 
galima pagimdyti be
mų, kad čionais yra tiek daug 
ateivių, kad jie ištikro sudaro 
pavojų. ^įau skaitlinės reika
lingos. Reikia milžiniškų skai
tlinių parodyti, kad yra čia 
rimta ateivių problema, ir to
dėl dabar turime didelį padidi
nimą ir iškraipymą visokių 
skaitlinių apie ateivius šioje 
šalyje ir ypatingai kas link ne
legališkai atvykusių.

Tankiai paduotos skaitlinės 
yra fantastiškos ir jas negali
ma ir niekas negali patikrinti. 
Ne tik reikalauja oficiališko 
patvirtinimo, bet visai nesutin
ka su skaitlinėmis Cenzos Biu
ro ir Immigracijos Tarnystės 
ir Darbo Departmento oficia- 
liškų pranešimų šitos ir perei
tos administracijos.

Visi gali klysti skaitlinėse 
ateivių nelegališkai atvykusių,

išbudavota 1,800 kilovatų jėgos 
elektros gaminimo stotis ir pra
vesta 300 kilometrų naujų plen
to kelių.

Maskvos kultūros parke, po 
atviru dangum, buvo susirinkę 
20,000 žmonių pasiklausyti 
“Karmen” opera, minint 60 me
tų sukaktuves jos autoriaus 
mirtį.

Batume nuteisti chuliganai, 
kurie buvo užpuolę daktarą 
Choromanskį. Maskvoj atrasta 
nužudyta moteris R. A. Lemce- 
va, susektas Steponas šumia- 
los, kuris prisipažino, kad su 
savo broliu Jurgiu ją išžagino 
ir nužudė. Jie abu areštuoti.

Vaizdelis:
ko.s Komunos.” Po to seka įvai
rūs teatrų ir judžių apgarsini
mai.

štai jums trumpoj ir suglaus
toj formoj vieno “Pravdos” nu
merio turinys. Viskas aprašoma, 
sukaktuvės, atsiekimai, užsienio 
įvykiai, piktadarystės, bet kur 
žinios apie “badą?” Jų nėra, 
nes ir bado nėra. Badas yra tik 
darbininkų neprietelių, neteku
sių lygsvaros, del Sovietų Są
jungos pasisekimų ir kapitaliz
mo smukimo, galvose.

Valstijose.
6. Skaitlinės apie nelegališ

kai apsistojusius meksikiečius 
Suv. Valstijose padidintos. Pa
didėjimas skaitliuje meksikie
čių yra del gimimo ratos ir le- 
gališkos arba nelegališkos im
migracijos. Tarpe 1920 ir 1930 
m. padidėjimas iš 562,354 ar
ba 31%, Amerikoje gimusių 
meksikiečiu. Per ta laiką im- 
migrantų skaičius (meksikie
čių) padidintas tik 159,638

WATERBURY, CONN.
Visų A.L.D.LD. 28 kp. narių ir rė

mėjų atydai! Draugai ir draugės, šis 
nepaprastas susirinkimas įvyks 9 d. 
liepos, darbininkiškuose kambariuose, 
775 Bank St. 7 vai. vakare. Užkvie- 
čiam visus skaitlingai dalyvauti, nes 
šiemet sukanka 20 metų gyveyimo 
sukaktuvės šios kuopos. Tud visų 
priedermė skaitlingai ateiti į susirin
kimą, kad tinkamai galėtum paminėt 
šias sukaktuves. Kviečiam ir mūsų 
simpatikus ateit ir kartu diskusu* 
kaip geriau galima paminėt 20 metų 
sukaktuves. Taipgi bus išduotas ra
portas delegatų, sugrįžusių iš Cle
veland©. Nepamirškite dieną, antra
dienis, 9 d.' liepos.

M. Vaitonaitė.

----------- -— — ,—.........

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

nes jeigu būtų galima kaip 
nors teisingai suskaityti tuos 
nelegališkai atvykusius, tai jie 
tuoj būtų identifikuoti, sugau
ti ir išdeportuoti. Sekanti ma
no sutrauka remiasi ant skait
linių Cenzas Biuro ir Immigra
cijos Tarnystės, prie kurių dar 

j pridėta suskaitymas ateivių-jū
reivių, atvykusių ir išvykusių 
iš New Yorko uosto. Toki iš- 
rokavimai, kurie pasirodo, bu
vo atskirai atrasti dviejų at
skirų asmenų arba grupių, 
įimant W. N. Doak, buvusį 
Darbo Sekretorių, Deputy 
Commissioner of Immigration 
ir dvejas grupes distriktinių 
Immigracijos direktorių.

Čionais neminėsime nei tuos 
asmenius, kurie tas skaitlines 
padarė ir išdavė, nei laikraš
čių, kurie jas atspausdino. Mes 
nužiūrime šaltinį, kuris prista
tė tas skaitlines Kongreso na
riams ir laikraščiams, bet nuo 
savo pusės tik paduosime fak
tus ir teisybę.

1 1. Ateivių gyventojų skaičius. 
Suv. Valstijose ne 20,000,000. 
arba net 6,000,000 kaip tan-l 
kiai paduota, bet apie 4,922,- 
000. Apie 1,500,000 iš tų pa
tys arba per savo tėvus išsiė
mė pilietystės pirmas popie- 
ras.

2. Išrokavimai, kad yra nuo 
3,500,000 ikil0,000,000 ateivių 
čionais nelegališkai, tai fantas
tiška svajonė. Tikros skaitlinės 
parodo, kad skaitlius ateivių, 
kurie įvažiavo nelegališkai ir 
kuriuos dar galima išdeportuo
ti yra 100,000 ir kad pilna 
skaitlinė tų, kurie įvažiavo ne
legališkai arba, kurie negali 
bėgyje metų darodyti legališ- 
ką įvažiavimą yra mažiaus 
400,000.

3. Ir vis mažiaus ir mažiaus 
ateivių-jūreivių apleidžia savo 
laivus. Ir vieton paduotų 250,- 
000 j metus, į mietus niekad 
nebuvo daugiaus kaip 21,481 
ir per pereitus keturis metus 
tik 1,580 apsistojo j metus.

4. Nei,000,000 ateivių-jūrei
vių kas met atvyksta, bet tik 
apie 250,000. Ir ne pusė milio- 
no iš tų ateivių-jūreivių pasi-

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos susi

rinkimas įvyks 10 d. liepos, July, 
7:30 vai. vakare, Draugijų Svetainė
je, 4097 Porter St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turim daug 
svarbių reikalų^ apsvarstyt.

Sekr. N. Astrauskienė. (159-160)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 10 d. liepos, 7:30 vai. va
kare, J. Siauruko name, 341 W. 
Market St.

Visi draugai-gės malonėkite daly- 
vaut, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui, ypatingai vietos rel* 
kalai del pikniko, nes kuopa yra nu
tarus pirkt žemės ir taip jau pada
ryta, tad dabar bus tas dalykas svar
stomas ir svarbu kiekvienam nariui 
ateit ir išlygyt klausimus.

Kp. Sekr. I. Klevinskas.
(159-160)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. liepos, 7:30 vai. vakare, 376 Broad
way. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių reikalų apsvarstyt, 
taipgi bus išduota raportai delegatų 
sugrįžusių iš Clevelando iš Visuoti
no Lietuvių Suvažiavimo. Visiems 
svarbu išgirst delegatų raportai.

J. Burba. (159-160)
SHENANDOAH, PA.

ALDLD 17 kp. rengia “Laisvės” 
naudai pikniką, kuris įvyks 14 d. lie
pos, Laudeman’s giraitėje. Piknikas 
prasidės 10 vai. ryto. Bus graži pro
grama kurią išpildys Lyros Choras 
ir Wilkes Barrio Aidpn Choras. Šo
kiams grieš Zeikų orkestrą. Taipgi 
bus ir kalbėtojas iš “Laisvės” ad
ministracijos drg. P. Buknys. Kvie
čiam visus kaip vietinius taip iŠ 
apielinkės draugus-ges skaitlingai da- 
lyvaut. Tikimės turėt svečių iš to- • 
liaus.

Kelrodis: Kurie draugai iš toliau 
atvažiuosite, tai važiuokite N. Main 
St. ir į kalną nauju keliu; kai da- 
važiuosite kitą kelią, tai laikykite po 
kairiai į pakalnę; pavažiavus prie 
pirms gasolino stoties — piknikas.

Kviečia Rengėjai.
(159-161)
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S. MICHAILO V Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

ČIGONŲ AUŠRA

■ -.MtV. . -CT.V

Penktas puslapis

>

I

(Tąsa)
Jų kanuolės atkreiptos į rytus, į Sovietų 
Sąjungos pusę. Jų jūreiviai tik ir laukia 
įsakymo praplaukti pro Revelio prieplau
ką, prisiartinti prie Kronštadto, nu
traukti apsiautalus nuo kanuolių gerk
lių ir...

Taip aiškino komandieriai Zurovui. 
Taip kalbėjo Zubenko. Taip visi daly
kus dėstė, kas tik stovėjo raudonarmie
čių priešakyje.

XII
Du šimtai ir pusė metų prabėgo nuo to 

laiko, kada pagal Lenkijos kunigaikščio 
Radzivilo norą buvo paskirtas Lenkijoje 
paskutinis čigonų karalius — Jan Mar- 
cinkevič. Čigonų karalius, Jan Marcin- 
kevic, despotiškai valdė čigonus. Jis ne
suteikė čigonams jokio palengvinimo, — 
nei žemių, nei laisvės, nei apšvietos ne
davė. Jis dar daugiau sutvirtino tą for- 
mulą, pagal kurią Lenkijos karalystė, 
kaip ir visi kiti pasaulio valdonai, vedė 
čigonų gyvenimą: vargo, beteisės ir tam
sybes keliu.

Senuose laikuose ukrainiečiai čigonų 
gyvenimą vadino “besisukanti drama.” 
Tarpe kitko pas juos buvo tokis padavi
mas:

—Eik, tėvai,—sakė jaunas čigonas, — 
eik, motina šaukia vakarieniauti...

—O ką gero jūs išvirote?
—Motina sakė: nieko...
—O duonos ar yra?
’Sūnus, žiūrėdamas į žemę, nes jis nuo 

vakar dienos nieko dar nevalgė, atsakė:
—Kur jos imti? Nėra.

i vo knygų apie Ispaniją. Laikraščius 
skaitė balsu. Buvo kalbama apie tai, kad 
Ispanijoje balandžio sukilimą, karaliaus 
nuvertimą seks ir Ispanijos proletarinė 
revoliucija. Ispanija, kurios vardas ne
buvo minimas raudonarmiečių logeryje, 
dabar buvo centras atydos. Dar nesusi
pažinę su Ispanijos ekonomine padėtimi, 
raudonarmiečiai pradėjo sau persistatyti, 
kaip Ispanijos valstiečiai, kaip ir rusai, 
apsivilkę ilgais marškiniais, barzdoti, ap
sijuosę žemai, eina keliais su kirviais ir 
šakėmis lankose, kad išvijus dvarponius 
—žemos savininkus. Zurovas mąstė, kad 
pietų Ispanijoje, kaip kad buvo Rusijoje 
ant Dono, renkasi baltagvardiečiai, kurie 
puls Madridą, o biedni valstiečiai ir dar
bininkai- organizuojasi, kad atmušus bal
tųjų puolimus.

Pradėjo ateiti smulkmeningų žinių. 
Raudonarmiečiai sužinojo, kad Ispanijo
je yra daug kunigų ir minykų. Ispani
joje yra vienas kunigas ant kiekvieno 
100 gyventojų. O baisus biednumas Is
panijos valstiečių nustebino net tuos rau
donarmiečius, kurių tėvai pirm revoliu
cijos neturėjo nei kiemo, nei daržo—nie
ko. Jie negalėjo suprasti, kaip gali gy
venti Ispanijos valstietis, kurių vienas 
trečdalis turi mažiau kaip po hektarą 
žemės. Zubenko davė pavyzdžius: 32 
metrais žemės naudojasi trys “gaspado- 
riai”: vienas apdirba tą žemę, antras 
surenka vaisius nuo vienatinio vaisinio 
medžio, kuris ten auga, o trečias nuo 
abiejų pirmųjų ima randą—po kelis tu
zinus kiaušinių į metus.

Imigrantu Problemos
Bankų Depozitų Apsauga
KLAUSIMAS: Iki kiek depo

zitai taupymo bankose yra fe- 
deralės valdžioT^psaugoti ?

ATSAKYMAS: Laikinas ap
saugojimas depozitų iki $2,500 
aprūpinta Bankierystės Aktu iš 
1933 m./»kuris tęsėsi iki liepos 
1 d., 1935 m., kuomet naujas 
nuolatinis apsaugojimo planas 
pradės 'veikti. Po šituo planu 
depozitai bus apsaugoti sumoje 
100 nuoš. depozitų iki $10,000, 
75 nuoš. nuo $10,000 iki $50,- 
000 ir 50 nuoš. virš $50,000.

Pinigai Suv. Valstijose
KLAUSIMAS: Su visokia 

kalba šiandien apie pinigus bū
tų žingeidi! žinoti apie pinigus 
Suv. Valstijų ir kiek yra aukso.

ATSAKYMAS: Birželio 30 
d'., 1934 m., iš viso pinigų Suv. 
Valstijose buvo suvirš $13,634,- 
300,000. Iš tos sumos suvirš 
$7,856,000,000 buvo iš aukso 
arba aukso šmotuose, ir tą auk
są laiko Suv. Valstijų Iždas. 
Nuošimtis aukso buvo 57.6.

Pasekmes Išvažiavimo White City Park,
Pottsvillės Apielinkės

jaunuolis Harry 
iš New Yorko;
ir gana žingei-

kalbėjo d. A.

Rokas Petraitis, Juozapas Ma 
tulaučius, Antanas Brazatis

is Moskal 
ika Matu 
Ramanau-

limas Lebedis, Juozas 
tis-^-po 50c.; Veronika 
laučhitė 25 c. Ignas 
skas $1.00.

Viso surinkta $7.25.
Koresp

Pub- 
vidu- 
būtų 
atsi-

Išvažiavimas-piknikas buvo 
surengtas šios apielinkės 
priešfašistinio komiteto, nau
dai pasiuntimo atstovų į Vi
suotiną Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą, Cle
veland, Ohio. 

t

Išvažiavimas buvo vidutiniai 
pasekmingas, matėsi draugų ir 
pažįstamų iš viso Schulkyll pa
vieto, ir iš toliau svečių, 
likos taip pat suvažiavo 
tiniai; nors jeigu diena 
buvus tinkamesnė, būtų
lankę dvigubai, nes nuo ryto 
išrodė ant lytaus ir vėsus oras 
daug sulaikė nuo išvažiavimo. 
Bet vigi galima pasakyti, kad 
pasekmės buvo geros, nors 
rengimo komitetas daug triūso 
padėjo ir daug lėšavo platus 
išgarsinimas, o visgi.gryno pel
no atliko virš $80.00 visas bi- 
las apmokėjus. Šitam bedar
bes laike pikniką galima pa
vadinti sėkmingu.

Programą išpildė tarptauti
niai, vadovaujant Komunistų 
P. Sekcijos organizatoriui d. 
Miliauskui. Atidarius susirin
kimą, shenandoriečių Lyros 
Choras sudainavo dvi dainas, 
toliaus perstatė kalbėtojus; an
glų kalba kalbėjo Lygos Prieš

—Veltui ir eiti,—atsakė senas čigonas, 
—aš geriau čia su gerais žmonėmis pasi
kalbėsiu, o jūs vieni vakarieniaukite...

Taip gyveno didžiuma čigonų ir prie 
čigoniškų karalių ir be karalių, taip jie 
gyvena ir dabar už Sovietų Sąjungos sie- 
nos. O vasario mėnesį, 1930 metais, 
Lenkijos mieste Pestove—du šimtai ir 
penkiasdešimt metų po čigonų karaliaus 
Jan Marcinkevič mirties įvyko komedija 
—karūnavojimas naujo čigonų karaliaus, 
kuriam suteiktas titulas Micholas Ant
ras. Ir tuom laiku, kada ta karūnavota 
marionetka gavo pasveikinimą nuo pono 
maršalo Juzefo Pilsudskio, tuom laiku, 
kada naujas čigonų karalius Micholas 
Antras davė garbingą žodį ginti Lenki
jos valstybę, už Pestovo, jau nepajėgian
tis toliau kovoti, žuvo čigonų tabūnas. 
Trisdešimt keturi čigonai buvo išbraukti 
iš gyvųjų surašo. Taip gyvena čigonai 
Lenkijoje ir prie naujo karaliaus su Pil
sudskio palaiminimu.

Jaunas čigonas Zurovas, pasiskelbęs 
udarriinku, pastatė save po viso pulko 
priežiūra. Tuom kartu jis paskelbė, kad*

* visą Savo energiją ir jėgas pašvęs gyni
mui Sovietų Sąjungos nuo visų jos prie
šų, tame skaičiuje ir čigonų karaliaus 
Mieholo Antro. Zurovas niekados netu
rėjo žemės. Jis neturėjo jos nei vieno 
colio. Bet jis išmoko ir suprato, kad So
vietų Sąjungos žemė yra visų, o kartu ir 
jo ir ją reikia ginti. Ir ginti ne žodžiais, 
bet darbu, veikimu. Trumpiau tariant, 
raudonarmietis Zurovas tapos tokiu, kaip 
Dūlinąs, kaip Silakovas, kaip skyriaus 
vadas Liakovas, kaip šimtai ir tūkstan
čiai. kitų pavyzdingų raudonarmiečių. Ir 
jau be baimės žiūrėjo į atsižymėjimo len
tą, įvestą devintoje kuopoje. Ant tos 
lentos buvo du skyriai—raudonas ir juo
das. Astuoni raudonarmiečių vardai 
stovėjo gretimai — keturi ant raudonos 
puses ir keturi — juodoje. Bet pabai-

* goję balandžio Zurovas priėjo prie len
tos ir garsiai tarė:

—Juodoje pusėje liko jau tik vienas. 
Raudonoje pusėje yra aštuoni. Taigi’ 
bėgyje mėnesio laiko mes turime aštuo
nis gerus atsižymėjimus ir tik vieną 
blogą. Mūsų antrasis zvodas yra visų 
priešakyje... Gerai.

Artinosi pavasaris. Viduryje balan
džio visą pasaulį apibėgo žinia, kad Is
panijoje prasidėjo revoliucija. Raudon
armiečiai su džiaugsmu gavo žinias, kad 
kur tai kitame Europos gale kas tai pa
našaus yra, kaip Rusijoje buvo 1917 me
tais. Jie ėjo į pulko knygyną ir reikala-

—Ar yra Ispanijoje čigonų? — klausė 
Zurovas.

Skyriaus komandierius jam atsakė, 
kad Ispanijoje čigonų nėra... Tai jiems 
perdaug toli. Ten yra ispanai ir veršiai, 
kurie savo tarpe imasi, mušasi iki mir
ties, bet čigonų nėra.

Zurovas negalėjo tam tikėti. Negali 
būti, kad Ispanijoje nebūtų čigonų! Jis 
juos matė visur—Mažoje Višeroje, Ti- 
chvine, Lodeno lauke, Valdajuje ir ant 
Baltojo ežero. Jis visur matė čigonus, 
kur tik jam teko ubagauti. Negali būti, 
kad jų nebūtų Ispanijoje.

Zurovas atsikreipė pas Zubenką, 
klausdamas apie tai. Zubenko padarė 
skyriaus komandieriui pastabą:

—Drauge, niekados nesakyk tą, ką 
.patsai gerai nežinai. Jūs galite visus su
klaidinti ir savo nežinojimu netekti au
toriteto. Nėra gėda pasisakyti^ kad to 
nežinai, gėda ir bloga išgalvoti ką ir at
sakyti nuo ausies.

Zurovas jieškojo tiesos. Apšvietos ve
dėjai pasirūpino ir jam atnešė teisingą 
atsakymą:

—Ispanijoje čigonų yra. Ten jų ran
dasi net 30,000 žmonių. -

Zurovas labai užsimąstė. Iš žurnalo 
“Romano Zoria” jis sužinojo, kaip Va
karuose gyvena čigonai: vargingai gy
vena. Čigonų liaudžiai neduoda nei že
mės, nei knygų, nei laisvės. Zurovas gal
vojo: reikia čigonams pagelbėti. Šaukti 
armijos dudorių, lai jis šaukia raudon
armiečius prie ginklo. Lai žengia į va
karus Raudonoji Armija. Lai Raudo
noji Armija pereina Lenkiją, Vokietiją, 
iki Ispanijos, ir kaip Vrangelį, kad su
varė į Juodas jūras, lai bus taip suvary
ta laikinoji Ispanijos pardavinga valdžia 
į Viduržemines jūras.

Kas tai išklausė šį Zurovo pasiūlymą 
ir griežtai jam atsakė:

—Veltui tave mokino: nei iš akmens 
bus medaus, nei gaidys dės kiaušinius...

Zurovas suprato, kad is jo juokiasi. 
Bet argi galima iš to juoktis? Ne juo
kus krėsti, bet pagelbą reikia teikti Is
panijos darbininkams, valstiečiams ir či
gonams. Pagelbą, pagelbą, kad ir kažin 
kas ten būtų!

{Daugiau bus)

Suv. Valstijų Taupymo 
Bonai

KLAUSIMAS: Kokis yra 
nuošimtis ant taip vadinamų 
Suv. Valstijų “Baby Bonds?” 
Ar juos galima išmainyti ant 
pinigų bile kada?

ATSAKYMAS: Suv. Valstijų 
Taupymo Bonų vertė reguliariš- 
kai kyla 2.9 nuoš. po pirmų me
tų. Malįfeimumo rata gauta jei
gu laikyti pilnam laikui, tai 
per dešimts metų nuo išdavimo 
dienos. Bet bonus galima pamai
nyti pinigais bile kada po 60 
dienų ant prašymo savininko, 
bet tik “išdavimo kainoje su 
nuošimčiu. Jie: išleisti denomi
nacijose $25, $$50, $100, $500, 
ir $1,000, bet parduoti pačto 
ofisuose “išdavimo kainose,” ku
rios yra mažesnės už pilną ver
tę. Tokiu būdu bohas, kuris į 
dešimts metų bus pamainytas 
ant $25, parduotas už $18.75 ir 

Į $50 bonas už $37.50, $100 bonasJ pas sav0 draugus Jezelskius. 
uz $75, $500 bonas uz $375, ir Jezelskius. 
$1,000 bonas už $750.

Galima gauti knygutę, 
duoda išmainymo vertes 
metų ir kuri turi pilnas 
macijas kiekviename pačte už 
dyką.

Karą ir Fašizmą sekretorius 
Paul Reid ir 
Maurer, abu 
kalbėjo ilgai 
džiai.

Lietuviškai
Bimba, jo kalbą publika pasi
tiko su didžiausiu entuziazmu. 
Visą publiką užžavėjo duotas 
koncertas Lyros Choro, po va
dovyste drg. D. Judzentavičie- 
nės. Labai žavėjo savo malo
niais balsais, solistas S. Kuz
mickas, mainierių kvartetas, 
G. Kuzmickienės ir S. Kuzmic
ko duetas, ir abelnai visas 
choras savo užduotį atliko la
bai tinkamai.

Toks išvažiavimas bendrai 
visų darbininkų malonu pra
nešti per spaudą, nes visom 
pusėm svarbią užduotį atliko. 
Iš prakalbų darbininkai galėjo 
imti pamokas, ką reiškia ren
giamas imperialistinis karas ir 
ką mums žada keliantis galvą 
fašizmas Jungtinėse Valstijo
se? O aukų surinktų nuo pa
čių darbininkų kiekvienas 
centas bus sunaudotas kovai 
prieš tas baisenybes. Todėl vi
sai publikai priklauso tart 
ačiū, kad stoja bendrai savo 
reikalų ginti nuo priešų.

J. Ramanauskas.

Worcester, Mass
Ekstra Pranešimas

Trečiadienį, liepos 
Olympia Parke, ALDLD 
kuopa rengia “surprize
ty”. Įžanga 25 centai. Kvie
čia komitetas.

10, 
155 

par-

Penktadienį, liepos (July) 
12, įvyks svarbus susirinkimas 
su programa ir muzika. Am. 
Liet. D. Visuotino Suvažiavimo 
delegatai išduos raportą. Taip
gi bus išdubtas raportas iš An
tro Amerikos Jaunimo Kon
greso. Kviečiami suaugę ir 
jaunimas skaitlingai atsilanky
ti į Lietuvių svetainę, 29 En
dicott St. Pradžia 7:30 v. va
karo. Įžanga veltui.

Hartford, Conn

Oregon City, Ore
Draugė K. Mugianienė ziš 

Oakland, Calif, delegatė į Am
erikos Lietuvių Darbininkų Vi
suotiną Suvažiavimą prieš Ka
ra ir Fašizmą, bevažiuodama fc. C. J
į Clevelandą, Ohio, pakelyj su
stojo Oregon City pas draugus 
J e z elskius losangeliečius-cali- 
forniečius, kurie čia apsigyve
no apsipirkdami ūkę. Draugai 
Babicziai, iš Los Angeles, be 
atostogaudami po Oregon val
stiją, apsistojo ant tūlo laiko

tei K. Mugianienei.
(Pasveikinimo laiškas pa

siųstas vardu ALDLD 223 kuo
pos, Oregon City, Ore.)

Tiesa, pas mus oregoncitie- 
čius tankiai įvyksta vienų pas 
kitus pietūs, bei “pares”. Bet 
tos “parės” nėra išnaudoja
mos, kaip virš minėta, geriems 
reikalams. Mes turim paimti 
pavyzdį, kaipo iš daugiau da
lyvavusio darbininkiškam ju
dėjime draugo J. Babicziaus.

Aukštaičio Sūnus.

Birželio 29 čionai įvyko pa
kibs atžymėjimui 25 metų dd. 
Margaičių šeimyniško gyveni
mo. Pokilį surengė jų draugai 
ir dliktė. Kadangi Margaičiai 
yra rėmėjai darbininkiško ju
dėjimo, tai ir šiame pasilinks
minime nepamiršta darbininkų 
reikalų.

Susėdus svečiams prie sta
lo, K. Vilkas atsišaukė į susi
rinkusius, 
kiek gali, 
Mokyklos, 
tis ir M.
lerį. Kiti aukavo smulkiais. Viso 
suaukauta $6.75.

Tan Buvus.

kad paaukautų, kas 
del Conn. Jaunuolių 
Aukavo: J. Margai- 
Margaitienė po do-

kuri 
pagal 
infor-

FLIS.

New Britam, Conn, į

lošime su

Naujienos

Mūs Vilijos Choro jaunuo
liam tenka didelis kreditas ir 
vedėjai B. R., kuri paakvatino 
juos įsteigti sporto grupę. Gru
pe jau gyvuoja, tai yra “base
ball” tymas po vadovyste F. 
Romatis. Pirmam
Hartfordo LDS ’ jaunuoliais 
mūsiškiai liko
“Well, keep it up boys.”

Kuomet sudarė šią grupę, 
tai sykiu ir Veikimas pas juos 
padidėjo. “Base ball” tymo 
palaikymo reikalam išleido ti- 
kietukus, juos išpardavė ir su
sidarė keletą centų jų tolimes
niam veikimui. Beje, reikėtų, 
kad ir merginos sudarytų 
sporto grupę.

Iš Buvusio Pikniko

laimėtojais.

savo

REDAKCIJOS ATSAKYMAI j
Kaimiečio Duktė, Waterbu

ry, Conn. — Mes manome, 
kad neapsimoka laikraštyje, 
vieta užimti del ginču su kokiu 
ten klerikališku agentu. Tai
gi, jūsų straipsnelis netilps. At
leiskite.

Elm Grove, W. VaJezelskiai, 
išreikšdami simpatiją savo 
idėjos draugams ALDLD na
riams, kaip californiečiams, 
taip ir vietiniams, 16 d. birže
lio iškėlė puikius pietus, ku
riuose dalyvavo gražus būre
lis svečių. Bepietaujant, drg. 
K. Mugianienė paaiškino savo 
kelionės tikslą, kokiose aplin
kybėse važiuoja ir kokių drau- 

| gijų siunčiama. I
Draugas J. Bab'iczius, nors 

trumpai, bet aiškiai, pakalbė
jo apie karą ir fašizmą, temo
je: “Kokią blėdį fašizmas gali 
atnešti žmonijai”, ir “kaip 
darbininkai turi k.elią pastoti 
fašizmui, kol dar nėra per vė
lu.” Nurodė, kad mes, lietu
viai darbininkai prisidėsime 
prie pastojimo kelio fašizmui 
pasiųsdami nuo Savo organiza
cijų kuo daugiausia delegatų 
į Visuotiną Lietuvių Darbinin
kų Suvažiavimą Prieš Karą ir [ 
Fašizmą. O' kurios organizaci
jos neišgali pasiųsti į Visuotiną 
Suvažiavimą delegatų, tai pri
valo prisidėti aukomis, kaip iš 
draugijų iždų, taip pavieniai 
jų nariai. Draugas Babiczius, 
kaipo paragindamas kitus, 
pats pirmas paklojo ant lėkš
tės “Dėdės Šamo skūrą”, reiš
kia vieną dolerį.

Kiti svečiai pasekdami jo 
pavyzdį, irgi paaukavo seka
mai : \

Lucė Jezelskienė $1; D. 
Karbonskienė $1; Anna Mur
phy $1; T. Ulsky $1; St. Um
brasas 50c., W. Murphy 50c., 
K. Mugianienė 25c.

Didžiumai ALDLD narių ten 
pat esant ant vietos nutarta ir 
paaukota iš ALDLD 223 kuo
pos iždo 5 dol.

Viso $11.25c. Pinigai, su pa-

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 19 kuopa pasidarbavo 
del pasiuntimo lietuvio jau
nuolio delegato į Sovietų Są
jungą. Susirinkime buvo nu
tarta paremti tą darbą ir tuo- 
jaus ant vietos draugai paau
kojo sekamai:

Iš kuopos paaukota $1.00; 
Ona Matulaučienė $1.00; Jur-j 
gis Gudelaučius, C. Wendel,j

Austrijos kapitalistų lai
kraščiai, išreikšdami savo 
fašistinės valdžios nuomonę, 
kalba už Italijos karą prieš 
Ethiopiją.

Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo 
Gimtinį Kraštą

7 DIENOS I LIETUVA

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

Vilijos Choras laike 
pikniką birž. 29 d., nors 
buvo šiltas, padangės raukėsi 
ir delei to, veikiausiai, buvo 
nedaug žmonių. Hartfordiečiai 
pas mus atsilankė pilnas bu- 
sas ir keletas mašinų. Ačiū 
jiems už gražią paramą. Buvo 
garsinta jog turėsime piknike 
dainų programą, bet išėjo ne- 
taip, kaip norėta. Pasitaikė, 
kad Laisvės Choro hartfordie- 
Čių ir vietinio Vilijos vedėja 
išvykus buvo į Visuotiną L. 
Darbinin. Kongresą, todėl ne
buvo kam vadovauti, bet Vis 
vien F: Remeitis ,chotiečius su- 
riktavo ir potą dainelių sūdai- sveikinimo laišku Visuotinam 
navo.

savo 
otas

Vikutis.
Lietuvių Darbininkų Suvažia 
vimui tapo perduota delega

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

87 fcftOADWAY NEW YORK

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
PUIKIAI PAVYKO “LAISVES" PIKNIKAS

Šiemetinis “Laisves” pikni- B. šalinaitės. Sietynas visada 
kas visapusiškai pavyko. Ne- daro gero įspūdžio į publiką 
žiūrint, kad oro pranašas bau-J savo didumu, vienodu apsiren- 
gino lietum ir iš ryto buvo ap- girnų ir išsilavinimu dainų, 
siniaukęs oras, tačiaus apie 
pietus pragiedrėjo ir buvo gra
žu visą popietį ir vakarą. Pri
sirinko gražios publikos, apie 
4,000. Patys ankstybieji pri
buvo tolimieji svečiai busais ir 
mašinomis. * Kiek vėliau pra
dėjo pribūti didžiuma brook- 
lyniškės publikos, o nemaža 
dalis jos pribuvo jau saulutei 
•besileidžiant. Jais buvo tie, ku
rie slėpėsi Coney Islande nuo 
stipraus dienos karščio.

Daug Tolimų Svečių Pribuvo 
Bušais ir Mašinomis

Keliolikos kolonijų svečiai 
pribuvo busais. Bušai buvo iš 
Waterbury 2, iš Newarko 2; 
iš Patersono, Stamfordo, Phi- 
ladelphijos, New Haven, Ba
yonne, Elizabeth, Kearny, 
Great Neck po vieną. Buvo 
daugiau busų bet šiuos žo
džius rašančiam nepavyko su
žinoti, ar jie buvo iš kitų ko
lonijų arba suminėtos koloni
jos turėjo po daugiau, negu 
čia įmžymėta.

Paminėtinas naujas dalykas, 
tai kad iš paties Brooklyno 
buvo busas. 
Dr. Martino 
jos nariai su 
ėmė piknike
gražiai linksminosi, 
čiai moka įvertinti darbininkų 
reikalus ginantį laikraštį ir jo 
pramogą, taipgi socialio drau
giško sugyvenimo svarbą. Tai 
gražus pavyzdis kitoms drau
gijoms.

Buvo daug draugų suvažia
vę mašinomis iš tolimesnių 
miestų, kaip tai Easton, Scran
ton, Forest 
Conn, valstijos
vigų nepavyko sužinoti, susi
žymėti. Net pati šalies sosti
nė, Washington, D. C., buvo 
atstovauta “Laisvės” metiniam 
piknike. Iš ten buvo d. P. 
Kelal. Taigi, svečių buvo iš 
šalies šiaurių ir pietų, vakarų* 
ir rytų. Pastarųjų, žinoma, 
daugiausia. O jaunimo skai
čius mūsų dienraščio piknike 
nemenkai paaugęs 
to meto. Nuotaika

Williamsburge Paradas Beth 
Moses Darbininką Paramai
Susiedijos Veiklos Komite

tas,/kurį sudaro Socialistų Par
tija, Komunistų Partija, Work
men’s Circle, Jaunieji Socialis
tai ir komunistai, Ligonbučių 
Darbininkų Lyga, Am. Eks- 
Kareivių Lyga ir Brownsvillės 
Labor Lyceum Susivienijimas, 
ruošia paradą paramai 120 
pravarytų Beth Moses ligon- 
bučio darbininkų.

Darbininkus pravarė už tai, 
kad jie reikalavo tinkamo 
maisto, išmokėti algas laiku, 

! pripažinimo darbininkų unijos, 
apmokamų vakacijų. Jie vedė 
pavyzdingą kovą virš mėnesį 
laiko ir Bendras Frontas turės 
sumobilizuoti visus apielinkės 
darbininkus jų paramai.

Paradas įvyks trečiadienį, 
liepos 10, 8 vai. vakaro. Pra-

Drg. R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius, pasveikino pikni
ko dalyvius varde dienraščio 
ir tarė kelis žodžius svarbiais 
dienos klausimais.

Antras kalbėjo drg. F. Abe
kas, “Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos, kuris dabar važiuo
ja su darbininkų delegacija į 
Kauno išeivijos kongresą. Jis 
daugiausiai kalbėjo apie kovas 
ir to kongreso uždavinius.

„ Po prakalbų vėl sekė kon
certinė programa. , Pirmyn 
Choras iš Great Necko gerai 
sudainavo vadovystėje drg. P. 
Pakalniškio.

Vilijos Choras iš Water
bury, Conn, buvo griausmin- _ __
gai publikos sutiktas, nes iš-1 dės maršavimą nuo 23 Arion 
šaukė simpatiją savo didumu. į PI., Brooklyne. Visi darbinin- 
Jis kelias dainas labai tinka-! kai privalo paremti šį žygį.
mai sudainavo vadovaujant 
drg. Klemansui Strižauskui, 
jaunuoliui—ir programą baigė 
“Internacionalu.”

Juomi pribuvo 
Liuterio Draugi- 
šeimynomis, už- 
kelis stalus ir 

Liuterie-

Prakalbos buvo laikomos su 
pagelba garsiakalbio. Garsia
kalbis kartais neveikė kaip 
reikia, mat, jis naujai paga
mintas ir dar nebuvo pritai
kintas svetainėje, bet jis labai 
daug gelbėjo. Garsiakalbį pa
ruošė “Laisvei” drg. Renke, 
lietuvis inžinierius. Jam pri
klauso didelis ačiū.

sekanti

918—$5.
327—$3.

City, keletos 
miestelių—jų

Po to buvo traukimai laimė
jimų skirtų prie įžangos tikė
tų. Dovanas laimėjo 
numeriai:

Pirmą* dovaną No.
Antrą dovaną No.
Trečią dovaną No. 390—$2. 

Ketvirtą dovaną No. 23—$1.

Atsišaukė laimėtojas tik 3- 
čios dovanos—$2. Ją laimėjo 
d. Savunė Bimbienė, iš Pater
son, N. J. Kitų laimėtojų pra
šome atsišaukti su tikietų ga- 
lukais ir dovanos bus tuojau 
išmokėtos.

Rep.

Majoras Tariasi Tirti 
Raketierius

Majoras LaGuardia pirma
dienį tarėsi su Thomas E. De
wey, specialiu raketierių pro
kuroru New Yorko apskrityje, 
apie tai, kiek kainuosiąs nuo
dugnus tyrinėjimas raketieriz- 
mo New Yorke. Tyrinėjimas 
imsiąs apie 2 metu ir kainuo
siąs apie 500,000 dolerių.

Kadangi Dewey yra tamp
riai susirišęs su stipriausiais 
Wall Stryto elementais, darbi
ninkų • rateliuose reiškiama 
rimto susirūpinimo, kad tas ty
rinėjimas netaptų atsuktas ata- 
kavimui darbo unijų . 4 eilinių 
narių, kovojančių prieš 
tierizmą. Darbininkai 
būti ant sargybos.

rake- 
turi

nuo perei- 
buvo gera.
darbininkų 
visą dieną,

Fairchild Rilius Šaukia 
Smaugt Darbininkų Judėjimą

Lambert Fairchild, vadovau
jantis reakcionierius Alderma- 
nų Taryboje, šaukia demon
straciją antradienį prie miesto 
rotužės, parėmimui darbininkų 
judėjimo smaugimo biliaus, 
kurį jis pats įnešė tarybon.

Tasai jo bilius uždraustų 
kiekvienam nepiliečiui kalbėti 
į publiką gatvėse.

Ko Nori Fairchildas?

Didelis būrys 
smarkiai darbavosi 
kad aptarnauti skaitlingą pub
liką ir, rodos, tatai atlikti I 
jiems pavyko labai gerai. Rei
kia priminti, kad ir čia matėsi 
daug jaunimo/ Reiškia, mūs 
jaunimas nori ir sugebi ne tik 
savo atsilankymu paremti, bet 
ir aktualiu darbu padėti savo 
dienraščiui.
’ Daug draugų ir draugių su-| jisai yra republikonas, at- 
kinosi su literatūra, .rinkimu stovauja 7-tą A. D. Jisai savo 
parašų po reikalavimais Sme- pareiškime suriko: “Yra ne- 
tonai, kuriuos Visuotino Suva- |Paprasta padėtis. Iš vakaro į 
žiavimo išrinkti delegatai nu- vakarą ateiviai komunistą.! mo- 
VeŠ Lietuvon; taipgi platino .kiną griovimo doktrinų ir kur- 
“Vilnies” ir “Laisvės’ būsimų sį0 revoliuciją, kuomet jie sto-
piknikų tikietus bei dirbo 
tus visuomeninius darbus.

ki-

Puiki Buvo Programa
Koncertinę programą atida

rė Brooklyno Aido Choras va
dovystėje drg. B. šalinaitės, 

’ pirmiausiai sudainuodamas 
“Internacionalą”. Po to sekė 
eilė dainų, kurių tarpe buvo ir, 
naujų.

Antras dainavo Bangos 
Choras iš Elizabeth, N. J. va
dovaujant drg. Stell ai Pociu- 
naitei. Labai publikai patiko 
Raudonos žvaigždės sekstetas, 
kuris dalyvavo kartu su choru 
specialiai apsirengęs į atitin
kamus drabužius su raudonais 
ploščiifsj

Trečias buvo Newarko Sie
tyno Choras vadovystėje drg.

padėtis 
pridaviau 

nusako,

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas su nauju lais- 

niu, kuris atnaujintas ant metų. Vie- 
' ta parsiduoda su. visais įtaisymais, 
' viskas nauja. Galima gerą pragyve- 
| nimą padaryti. Vieta apgyventa vi
sokių tautų žmonėmis. Greitu laiku 
noriu parduoti, tad kreipkitės greitai 
šiuo antrašu:

794 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
(160-167)Reikalauja Daugiau Pašalpos

Pereito penktadienio vakarą 
Williamsburgo bedarbiai turė
jo paradą nuo Graham ir Va- 
ret iki Grand St. Ext. Tai bu-

, JOVamy vi, vioauo hivmvi mona, %v x cv o“

VO vienas iŠ daugelio veiksnių J tas vanduo, elektra, gasas ir kiti pa- 
Randa $18.00 į mėnesį.

21 Bridge Street,

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai su 

maudyne; visi kambariai naujausiai 
ištaisyti, viskas moderniška, yra šil-

reikalavimo pakelti pašalpą 25 
nuošimčiais ir išmokėt rancla- 
pinigius. Bedarbių Tarybos, 
su pagelba kitų darbininkų or
ganizacijų, veda plačią kam
paniją už minėtus reikalavi
mus ir rengiasi maršavimui į, 
City Hali ateinantį šeštadienį, I
tad šis paradas buvo mobili
zacija didžiajam 'maršavimui.

Parade dalyvavo su virš 
200 darbininkų ir buvo entu
ziastiškas. Pakviesti kalbėti, 
aldermanas Sullivan ir Fasul-! 
lo-nepribuvo, bet mitingas ėjo 
ir be jų, kalbant patiems be
darbių kalbėtojams. Mitinge 
kalbėtojai nurodė, kad sekami 
žingsniai bus masinis ėjimas į 
šalpos biurą 
maršavimas.
sirinks Grand St.

i šeštadienio rytą, 9 vai.

ir šeštadienio 
Darbininkai su- 

Extension 
o iš

čia bendrai vyks į Union Sq., 
iš kur maršuos į City Hali.

Dabar visose Didžiojo New 
Yorko dalyse eina toki prisi
rengimo paradai ir demonstra
cijos. Lietuvių pareiga susi
siekti su artimiausia bedarbių 
grupe ir veikliai dalyvauti jos 
darbuose.

B. D.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

rankumai.
Kreipkitės sekamai:

Ant. Latvaitis
Brooklyn, N. Y.

Maudynė ant to pat “fluoro”.
(160-162)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pa reni, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

Adelė Nečinskaitė Baigė 
Mokyklą

Šiemet užbaigė vidurinę mo
kyklą (High School) Adele 
Nečinskaitė, 16 metų amžiaus 
gabi mergaitė, kuriai tėvas su
ruošė gražų pokilėlį paminėji
mui to įvykio. Pramogėlė įvy
ko pereitą šeštadienį, “Lais
vės” svetainėje. Dalyvavo 
gražus būrelis Adelės draugų 
ir draugių, daugiausiai tų, su 
kuriais drauge jinai lankė mo
kyklą. Reikia pastebėti, kad 
Adelė buvo labai pasekminga 
mokinė — kiekvieną dalyką 
baigė su pirmu laipsniu.

Pats drg. Nečinskas yra žy
mus veikėjas Brooklyno lietu
vių darb. judėjime: Piliečių 
Kliube, kriaučių unijos lokale, 
LDS ir kt. Smagu, todėl, buvo 
tėvui, d. Nečinskui, smagu jo 
draugams, matyti jo dukrelę 
pasekmingai užbaigiant moky
klą ir ją pasveikinti.

H. P—ga.

Frank Klova, 49 metų, 94- 
04 Liberty Avė., mirė liepos 
5 d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riatis Garšvos koplyčioj. Lai
dos liepos 9 čl., šv. Jono kapi
nėse.

Louis Vance, 25 metų, 61 
Middleton St., mirė liepos 3 
d. Palaidojo liepos 8 d., šv. 
Jono kapinėse.

Katarina Baranauskienė 
(Lukas), 48 metų, 108 Eliza
beth Ave., Newark, N. J. mirė 
liepos 7 d. Kūnas parvežtas ir 
pašarvotas 4'5 Hudson Ave., 
Brooklyne. Laidos liepos 10 
d., šv. Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

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. Y.
Tel.: GIenmore 5-6191

*-

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Telephone: Evergreen 7-0072

R. I. COHN
Sj/ecialistas ant Operacijų ir 

gydyme

ūsą, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

S Telefonas: Evergreen 7-7770 ?
! PAUL GUSTAS
g LIETUVIS GRABORIUS g
G Senai dirbąs graborystės pro- g 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- r 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
8 balsamavimu ir palaidojimu £ 
o mirusių. . S

I Veltui Chapel Šermenim | 
8 Parsamdo automobilius Serme- g 
S nims, vestuvėms, krikštynoms s
w ir kitokioms parems g
8 Saukite dicng ar nakt] £

8 423 Metropolitan Avė. ?
8 Brooklyn, N. Y. g
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Notary Public TeL STagg 2-5043
vi po Amerikos vėliavos ap
sauga. kurią visi kalbėtojai 
privalo turėti. *

“Toji neįmanoma 
turi pasibaigti ir aš 
patvarkymą, kuris
kad ‘joks asmuo negali kalbė
ti jokiam gatvės mitinge, jeigu 
jis neturi su savim patenkinan
čių įrodymų, kad jis yra J. V. 
pilietis ir pasirašytą savo fo
tografiją asmenybės išaiškini
mo tikslu.”

Reiškia, jeigu Fairchild bi
lius taptų įstatymu, išmestas 
iŠ. namų, nepilietis negalėtų 
apie tai aiškinti savo susie- 
dams ir mobilizuoti jų para
mą. O už vis svarbiausia, tai 
būtų įvedimas registruotis po
licijoj visų partijų kalbėto
jams.

DIDELIS NUP1GINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25 
Patarimai Vyrams

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS, 

111-40—128th St
So. Ozone Park, N. Y.

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo> 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvių” Svetainis

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

■i

<!>

<!>

<!>

<!>

<l>

<!>

ROBERT

Dovanos

Ligos Gydomos

O 

o

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Antradienis, Liepos 9, 11935

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
nauęlokitęs proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisų 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parese ir kitokiose 
parengimuose

2Dvieią Svarą Dėžė 7 n
6 Skirtingą Rūšią » Uc

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku- 
rio« Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siuskite užsakymus šiuo antrašu:
“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn. N. Y.

LIPTON

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

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Brnckheimer’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.

HARMAN

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Specialiai 
, Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.. Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sergančių Vyrą ir Moterą 
Chroniškos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 

Y Odos Išbėrimai, 
■K_ I Nervų L i g 01,

Bendras Nusilpi- 
/fTj mas, Nervų J3-

C A I gos išeikvojimai, 
/ K a t a r i n iai ir 
/ Chroniški SkaXi- 

dūliai. Skilvio ir 
gk WujiF/ žarnų Ligos, 

Mėšlažarnės
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 lodo
mos greitai ir su patenkmanČiondt 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokĮ 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai H* 
bandymai, X-spmduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK
Valandos—-9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki S P. MU j
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