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“Karas Lietuvoje.”
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Drg. Sviderski

Rašo D. M. Šolomskas.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

<

Ponas Rooseveltas savo kal
boje pripažino, kad Jungtinių 
Valstijų imperialistai į metus 
laiko karui išleiuzra $1,000,- 
000,000. Tai kelis kartus vir
šija tas išlaidas, kokias turėjo 
Vokietija prisirengdama prie 
pereito karo. Jungtinės Vals
tijos 1914 metais karo laivy
nui išleido $136,858,301, o 
pereitais metais tam tikslui iš
eikvojo $318,906,141. Tai ką 
reiškia kalbos apie “nusigin
klavimą,” kada karo prisiren
gimui kelis kartus tiek pinigų 
išleidžiama, kaip buvo eikvota 
prieš pereitą imperialistinį ka
rą.

Morgano Agentų Lėšas 
Padengs Pati Valdžia

WASHINGTON. — Mor
ganas ir jo liudininkai gaus 
apmokėti iš valdžios iždo už 
gaišinimą laiko. Jie gaus 
po $3 į dieną ir geležinkelio 
išlaidas.

«*.

Tarptautinis Darbininku Apsigynimas
Bandys Siųsti Advokatus Gynimui

Komunistų Vadų Vokietijo j

Dar 4,000 Bankų Tebėra 
Uždaryti arba Apriboti

“Laisvė” ir ALDLD bendro
mis spėkomis išleido apysaką 
“Karas Lietuvoje.” Pirm išlei
džiant knygos formoje, ji bu
vo perspausdinta “Laisvėje.” 
Apysaka gerai platinasi. Tik 
į vieną savaitę laiko ALDLD 

užsakymų ant 
Užsisakė

Hitlerio Valdžia Nutei
sė 4 Komunistus Mirtin

Mich. 25 
kp. iš

centras gavo 
100 egzempliorių, 
sekamos kuopos:

52 kp., Detroit, 
egzempliorius; 236
Washington, Pa.—12;. 162 kp. 
Toronto, Ont.—10, 103 k p. 
Hudson, Mass.—5; 57 kuopa 
Cleveland, Ohio—10; 2 kp. S. 
Boston, Mass.—10 ir 137 kuo
pa iš Mntrealo—10.

Knyga turi 228 puslapius 
ir kaina 35 centai, o ALDLD 
kuopoms ir nariams tik 30 
centų.

ALTONA,Vokietija.—Kru
vinųjų fašistų teismas čio
nai nuteisė mirtin keturis 
komunistus ir daugelį il
giems metams kalėjiman. 
Tie draugai buvo suareštuo
ti dar liepos 17, 1932, kuo
met įvyko susikirtimas gat
vėse su fašistais. Dabar fa
šistams buvo proga atker
šyti revoliuciniams darbi
ninkams. Ir štai keturi 
draugai bus nužudyta. Dar 
neužteko to, kad tada hit
lerininkai ir policija pralie
jo darbininkij kraują.

Tarptautinio Darbininkų 
A p s i g y n imo sekretorius 
draugas Patterson gavo 
specialę telegramą iš Pary
žiaus nuo Tarptautinės Rau
donosios Pagelbos centro. 
Patariama, kad T.D.A. pa
siųstų amerikonus advoka
tus Vokietijon ginti teisme 
draugą Torgler ir kitus 
draugus, kurie kaltinami

padegime reichstago rūmų. 
Telegrama sako, kad Vokie
tijos advokatams atsistot 
teisme ir ginti komunistus, 
reiškia rizikuoti gyvybę fa
šistų rankose.

Draugas Patterson sako, 
kad tuojaus imamasi už dar
bo, idant pasiuntus kelis 
amerikonus advokatus ap
gynimui komunistų vadų.

WASHINGTON. — Nuo 
garsiosios “bankų šventės” 
dar keturi tūkstančiai ban
kų tebėra arba uždaryti, ar
ba veikia tik apribotai. Juo
se yra trys bilionai dolerių 
depozitų.

DVIEJU SCOTTSBORO JAUNUOLIU BY
LA ĮVYKS MORGAN PAVIETE BIRŽ. 22

ŠAUKIMAS VISUOTINOS AMERIKOS LIETUVIU 
JAUNUOLIU KONFERENCIJOS

Laikinas Nacionalis Lietuvių Jaunuolių Komitetas šau
kia Nacionalę Lietuvių Jaunuolių Konferenciją liepos 3, | 
1933, 10 vai. ryte, “Laisvės” svetainėj, 46 Ten Eyck St.,

Kapitalo šalyse nuolatos au
ga darbininkų klasės vargas ir 
skurdas. Kiekviena nauja ma
šina, kiekvienas išradimas ir 
patobulinimas mašinos, prie 
kapitalistinės tvarkos ir išnau
dojimo vis daugiau darbinin- Į 
kų met laukan į bado ir vargo 
nasrus.

Graftas ir Vagystės
Roosevelto Kempėse

Kitaip Sovietu Sąjungoje, 
kur darbininkai yra valdyto
jais šalies, kur panaikinta pri
vatinė kapitalistinė nuosavybė, 
kur fabrikai, kasyklos, maši
nos, gelžkeliai ir kitkas yra 
darbo visuomenės nuosavybė. 
Ten kiekvienas naujas fabri
kas, kiekvienas išradimas arba 
patobulinimas mašinos gerina 
darbininkų būvį, palengvina 
darbo sąlygas, trumpina va
landas ir t.t.

Sovietų Sąjungoje darbinin
kai nesibodi naujais išradi
mais, bet jie patys aktyviai 
dalyvauja tame darbe. Mas
kvoje automobilių gaminimo 
fabrike vardu “Stalino” vien 
1932 metais darbininkai pasiū
lė tūkstančius visokių pageri
nimo pasiūlymų ir iš jų 877 
buvo pritaikinti prie darbo, 
kas* šaliai davė 7,500,000 rub
lių taupinimo. To sėkmėje 
automobilio pagaminimas pa
sidarė ant 329 rublių ir 40 
kapeikų pigesnis. O šiemet 
bus dar daugiau nupigintas, 
nes nauji patobulinimai ir 
sparta pritaikinti.

WASHINGTON.— Nau
jas valdžioje skandalas. Iš
keltos aikštėn naujos vagys
tės ir bjaurus graftas. Pa
sirodo, kad Amerikos Darbo 
Federacijos agentas Fech- 
ner ir Roosevelto agentas 
Howe nuganė iki $270,000 
valdžios pinigų, paskirtų 
taip vadinamoms darbo 
kempėms. Jie pirko iš tū
los Be Vier korporacijos su
lankstomas maudynes del 
darbininkų kempėse ir už
mokėjo po $1.40 už kiekvie
ną. Bet dabar paaiški, kad 
tas maudynes galima buvo 
gauti kitur po 75 centus. 
Netgi ta pati Be Vier kor
poracija nesenai buvo pa
siūlius parduoti tas maudy
nes po $1.10. Bet susiuostė 
su valdininkais, papirko 
juos ir gavo du syk tiek, 
kiek tos maudynės vertos.

Gegužės mėnesį Sovietų Są
jungoje mirė senas bolševikas 
Olminski. Gi 14 dieną gegu
žės ant Raudonos Aikštės ta
po palaidotas kitas senas ko
votojas—A. I. Sviderski. Drau
gas Sviderski pastarais laikais 
dirbo Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų komisarijate. Prieš 
mirtį jis buvo SSSR atstovu 
Rygoj e—Latvi j o j e.

* Liepos 3 dieną, kada įvyks 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos (ALDL 
D) suvažiavimas, tuom pat 
laiku “Laisvės” svetainėj įvyks 
ir pirmas lietuvių darbininkų 
ir studentų jaunuolių suvažia
vimas. Daugelis jaunuolių 
priguli prie ALDLD. Mūsų 
kuopų yra pareiga, kartu su

Mainieriai Kovojo ir 
Laimėjo Streiką 
' . ------ !--------r ' ' . .

NORTH BESSEMER, 
Pa.—Trys šimtai mainierių 
Newfield kasyklos pilnai 
laimėjo dviejų - savaičių 
streiką. Kompanija p river'- 
sta leisti mainieriaxns pasta
tyti savo žmogų prie svars
tyklių, pripažinti kasyklos 
komitetą, užmokėti už “dead 
work,” pataisyti kompani
jos stubas ir t. t. Darbinin
kai laimėjo streiką Naciona- 
lės Mainierių Unijos vado
vybėje.

Bloginimas darbininkų klasės sąlygų skaudžiai palie
čia taip pat lietuvius jaunuolius—jaunus darbininkus ir 
studentus. Algų kapojimas, jaunimo militarizavimas, 
bedarbė, įsteigimas didelių armijų darbo kempėse del 
prisirengimo prie naujo imperialistinio karo—tai tokia 
yra bosų ir valdžios programa delei jaunų darbininkų, 
jaunų farmerių ir studentų.

Atmušimui tų bosų ir valdžios planų, įtraukimui pla
čiausių lietuvių jaunuolių masių į aktyvį dalyvavimą ko
voje už bedarbių pašalpą ir už socialę ąpdraudą, ir taip 
pat subendrinimui mūsų šocialio, sporto ir dailės vei-1 
kimo reikalinga yra nacionalė jaunuolių konvencija. t ši 
konvencija plačiausiai išdiskusuos jaunų darbininkų ir 
studentų problemas, priims planus- tolimesniam mūsų 
darbui ir išrinks pastovią mūsų judėjimui vadovybę.

Konferencijoj atstovybė bus sekama:
1. Bile jaunuolių organizacija, kuopa, kliubas, choras 

arba grupė, neatsižvelgiant į jų politines bei religines pa
žiūras, gali siųsti tiek delegatų, kiek mato reikalą.

2. Bile darbininkų klasės suaugusių organizacija, kuri 
turi jaunuolių savo nariais, gali siųsti juos delegatais į 
konvenciją.

3. Tose vietose, kur nėra jaunuolių organizacijų ir kur 
suaugusių organizacijos .neturi jaunuolių savo nariais, 
suaugusiųjų organizacijos gali atsiust delegatais bile 
jaunuolius, net jeigu jie nėra nariais jokios organizaci
jos.

4. Kiekvienas jaunas darbininkas *(kė) ir studentas 
(tė), kuris turės įgaliojimą bile organizacijos, turės vi
sas teises ir galės dalyvauti konferencijos* darbuose.

5. Kožnas jaunuolis be jokio įgaliojimo galės dalyvauti 
konferencijoj kaipo svečias, ir klausytis jos eigos, bet ne
turės teisės balsuoti.

6. Delegatų lėšas padengia arba patys delegatai, arba 
organizacijos, kurios juos siunčia.

Mes raginame visas jaunuolių ir suaugusių organizaci
jas bei grupes laikyti plūčias diskusijas jaunuolių konfe
rencijos klausimu.•’

;Jaunieji darbininkai ir studentai!. Pirmu sykiu lietu
vių darbininkų judėjimo istorijoj Amerikoje mes turėsiT 
me jaunuolių konferenciją. Padarykime ją i sėkminga 
mūsų jaunuolių vienybės ir solidarumo demonstracija.)

Laikinas Nacionalis Lietuvių Jaunuolių > Komitetas, 
Bertha Fulton, Sekretorė, 46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Pavaryta iš Vietos Ber- 
kmaniutės Kankintoja

BOSTON, Mass.—Roose- 
velto valdžia privertė rezig
nuoti Ann C. M. Tillinghast, 
imigracijos komisionierką 
Bostono distrikte. Tai bu
vo bjauri reakcionierė, ku
rios komandoje buvo kanki
nama draugė Berkman. 
Taip pat ji buvo suarešta- 

(vus ir išlaikė kelis mėnesius 
kalėjime draugą Kraucevi- 
čių. Jos Vieton būsiąs pa
skirtas koks nors demokra
tas buržujus, irgi veikiau
sia toks pat reakcionierius 
ir ateivių neprietelius.

DECATUR, Ala.—B. L. Haywood Patterson apelia- 
Malone, teisę j as nepilname
čių teismo, paskyrė birželio 
22 d. teismui Scottsboro 
jaunuolių Williams ir Roy 
Wright. Birželio 2 d. tie 
jaunuoliai buvo pervesti į 
nepilnamečių teismo rankas. 
Tai padaryta per kovą ir pa
stangas Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo.

Jaunuolių teismas įvyks 
tam pačiam Morgan pavie
te, kur neapykanta prieš ne
grus yra plačiausiai išvys
tyta.

ei ja prieš nuteisimą mirtin.
Teisėjas Malone yra neg

rų priešas. Birželio 2 d. jis 
tyčia pasislėpė nuo Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatų, idant ne
davus jiems progos reika

lauti, kad tie du jaunuoliai...
būtų paliuosuoti po kauci
ja. Taip pat jis yra pareiš
kęs, kad jeigu jis būtų bu
vęs teisėjo Hortono vietoj, 
tai laike jaunuolių teismo 
jis būtų suareštavęs ir įka
linęs T.D.A. advokatą Lei- 

I bowitz. Taigi, šitas reakci- 
Tą pačią birželio 22 d. bus onierius dabar teis du ne- 

kitam teisme svarstoma kaltu jaunuoliu.

BAISIOJ ŽIBALO EKSPLOZIJOJ ŽUVO 
17 DARBININKŲ IR DAUG SUŽEISTA

Motina Parduoda Kūdi
ki, kad Kitus Išgelbėjus

AURORA, Ill. — Eva Lei
no, iš Batavijos, laikraštyje 
garsina ant pardavimo trijų 
metų mergaitę. Prašo $500,' 
“idant išgelbėjus iš mirties 
nasrų kitus penkis kūdi
kius.” Vyras jau senai ne
dirba ir namuose viešpatau
ja badas.

delegatais į ALDLD suvažiavi
mą, prisiųsti ir jaunuolius, 
kuopų narius bei šiaip tinka
mus jūsų kolonijos jaunuolius.

yr/l

Areštavo* 9 Streikierius

ELIZABETH, N. J. — 
Birželio 2 d. policija padarė 
užpuolimą ant Besco Shirt 
kompanijos streikierių laike 
pikieto. Viena draugė 'su
žeista, o devynios i suareš
tuotos. Pastatytos po $100 
kaucijos kiekviena.' Jų teis-^ 
mas įvyks birželio 16 d. \

Socialistas Majoras 
Užsiundė Policiją ant

Bedarbių Susirinkimo
MILWAUKEE. — Kaip 

prie kapitalistinių valdžių, 
taip šiame mieste prie soci
alistinės administracijos be
darbiai mėtomi iš stubų. 
Laike metimo iš, stubos be
darbio Canec susirinko apie 
1,000 darbininkų protestuo
ti. Miesto majoras socialis
tas Hoan sumobilizavo visą 
miesto policiją ir demonst
raciją ištaškė.

LONG BEACH, Cal.— 
Birželio 2 d. įvyko baisi eks
plozija Richfield Oil kompa
nijos dirbtuvėje. Trenks
mas nuo eksplozijos buvo 
jaučiamas už trijų dešimtų 
mylių. O per tris mylias 
aplinkui namų langai išby
rėjo nuo trenksmo. Žmo
nės bėgo į gatves iš stubų, 
manydami, jog tai bus že-

’mes drebėjimas, koks įvyko 
kovo 10.

Septynių darbininkų lavo
nai jau išimti. O dešimties 
nesurandama. Manoma, kad 
jie taip sudegė, jog jokių žy
mių nebeliko. Tai veikiau
sia bus žuvę septyniolika 
proletarų, septyniolika mū
sų klasės narių.

Taip pat daug žmonių su
žeista.

DARBO FEDERACIJOS VADŲ BJAURUS SKY- 
MAS PRIEŠ REVOLIUCINES UNIJAS

DRG. J. ŠUKYS
Lankysis Pennsylvanijos 

Valstijoje
Jis bus sekamose vietose: 

EASTON, PA., 
6-tą d. Birželio-June

WILKES-BARRE, PA. 
7-tą d. birželio (June)

BINGHAMTON, N. Y., 
8-tą d. birželio-June 

r Jis kalbės svarbiais mūsų 
, gyvenimo klausimais, tat 
svarbu kiekvienam iš darbi
ninkų dalyvauti jo prakal
bose..; i . < ■ . . . ‘ :

Taipgi kartu su juom bus 
ir Jaunuolis kalbėtojas.

Visų klasiniai sąmoningų 
darbininkų būtina pareiga 
kviesti kitų srovių darbi
ninkus, esančius kunigų ir 
tautininkų įtakoje, dalyvau
ti šiose prakalbose.

Sudegė 28 Orlaiviai
GARDEN CITY, L. 

Čionai orlaivių stotyje 
gaisras ir sudegė 28 orlai
viai. Sakoma, kad nuostolių 
padaryta už $500,000.' Gais
rą tėmijo du tūkstančiai 
žmonių.

L— 
kilo

' WASHINGTON. — Bir
želio 6 d. čionai laikys su
sirinkimą Amerikos Darbo 
Federacijos įr kitų reformis- 
tinių unijų vadai. Jie pla
nuoja tokį skymą, kad į 
Roosevelto “ekonominio at
statymo” bilių būtų įdėtas 
punktas, kuris pripažintų

Darbo Federaciją, kaipo vie
natinę legalę uniją. Tas 
reikštų, kad Federacija bū
tų paversta valdžios įrankiu, 
o revoliucinėms unijoms bū
tų užduotas smūgis, nes ne 
tik bosų, bet ir valdžios /vi
sos spėkos būtų atkreiptos 
prieš tas unijas. •

FORDAS IŠNAUJO GRŪMOJA DARBININKAMS
DETROIT, Mich. — Prie

miesčio Dearborn valdžia 
uždraudė bedarbiams laiky
ti alkanųjų maršavimą ties 
Fordo dirbtuve. Darbinin
kų organizacijos pradėjo 
siųsti ’ protestus ' valdžiai. 
Fordo agentas ir valdžios 
galva ponas Butts toms or
ganizacijoms atsako, kad 
maršavimas bus neleistas,

kad valdžia stengsis darbi
ninkų demonstraciją sukriu- 
šinti ir primena, kad gali 
pasikartoti kovo 7, 1932, is
torija, kuomet policija nu
žudė keturis darbininkus.

Darbininkai rengiasi de
monstraciją laikyti ir kovo
ti už pašalpą bedarbiams, 
prieš atėmimą iš darbininkų 
stubų ir t. t.

ROOSEVELTO ATSTO
VAS KALTINAMAS 

GRAFTE

WASHINGTON. — Sena- 
to komisija įrodė, kad Roo
sevelto specialis pasiuntinys 
Europoje, ponas Davis, yra 
Morgano banko nupirktas 
agentas. Dabar Massachu
setts valstijos atstovas 
Tinkham parodė, kad dar 
1904 metais Davis buvo 
Aūgščiaūsio Teismo pripa-

žintas grafteriu ryšyje su ' 
spekuliacija žeme Kuboje. 
Tai tokie sutvėrimai įeina į 
Roosevelto kolegų ir “sme
genų” trustą.

1,200 Šeimynų Nuimta 
nuo Šelpimo Surašo

PHILADELPHIA, Pa. — 
Per gegužės mėnesį šiame 
mieste nuimta nuo šelpimo 
surašo 1,200 bedarbių šeimy
nų. Jos paliktos badauti.
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Lietuvos Skolos Auga partiją.” Viršuj tos “ži-
Pasak fašistinės spaudos, nios” “Tėvynė” uždėjo ant- 

sausio 1 d., 1933, Lietuvai galvį: “Panaikino Austrijos

Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS (
371 Lake SU Newark, N J. ’ Tel., Humboldt 2-7964

DELEI PLAUKŲ SLIN-

turėjo skolų sekamai: Komunistų Partiją.” Juk

Rašykite ir Svarstykite, Draugai!
Mažai mūsų spaudoje svarstoma Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros Draugijos kuopų atstovų suva
žiavimas, kuris įvyks liepos mėn. 3 dieną, 1933, Brookly- 
ne. Ši organizacija yra mūsų didžiausia darbininkiška 
kultūros ir apšvietos organizacija. Ji atlieka gigantiš
kus darbus toj srityj. Todėl ir šis suvažiavimas bus ne
paprastai svarbus. . . ' '

Draugai, ALDLD nariai! Svarstykit suvažiavimo rei
kalus organizacijos kuopų narių susirinkimuose! Rin-| 
kit atstovus į suvažiavimą. Išreiškit savo nuomones per 
laikraštį “Laisvę,” kas, jūsų manymu, reikėtų taisyti, 
kas reikėtų gerinti, kaip ateityje turėtum veikti. i

Išanksto gerai klausimą išrišus, bus daug lengviau ir 
pasekmingiau galima patsai suvažiavimas pravesti.

Užsienio skolos 147,7 milio- 
nų litų. Tame skaičiuj Ameri
kai 63.8 miliono litų, Angli
jai 996,000 litų, Klaipėdos 
valdymo (Anglijai ir Prancū
zijai) 2,3 miliono litų, Ameri
koj laisvės paskola 18,5 mil. 
litų ' degtukų monopolio švedų 
paskola 42,3 mil. litų; valdiš
kų statybų paskolos 19,657 mil. 
litų.1 Praeitais 1932 metais 
naujai paskolų įplaukė iš už
sienio 13,1 mil. litų, “kurios 
buvo sunaudotos valdiškai sta
tybai.” Taip pat kiek padidėjo 
švedų degtukų monopolio ir 
Amerikos paskola, bet ta šu
ma (4,6 miliono litų) užskaity
ta į procentus, kurie buvo ne
išmokėti. Praeitais metais 
grąžinta paskolų 6,3 miliono li
tų.

tai nesąmonė, paikybė. Vi
tai tis su Bajoru mano, kad 
užtenka išleisti įstatymas ir 
jau Komunistų Partija bū
sianti panaikinta. Tai pa
rodo, kaip mažai tiedu žmo
nės supranta apie revoliuci
nį darbinipjkų judėjimą. Au
strijos Komunistų Partija 
kaip gyvavę, taip ir gyvuos. 
Ji tiktai turės pakeisti savo 
veikimo metodus;, iki šiol 
veikusi viešai, legaliai, da
bar veiks palėpyj, nelega
liai, kaip veikia daugybė ki-

komunistinių partijų
(Lietuvos, Lenkijos, Vokie
tijos, Italijos, etc.)

KIMO
Drauge gydytojau, patar

kite mari, ką aš turiu daryti 
su savo galvos plaukais. Esu 
jaunas vyras, da tik 30 metų 
amžiaus, bet jau labai pra
dėjo plaukai man slinkti. Ir 
baisiai galvos oda man niež
ti, būk tai kokie gyvūnai te
nai didžiausius manievrus 
daro. Labai didelis nerąmu- 
mas man iš to.

, Taigi malonėkite parašyti 
per mūsų dienraštį “Laisvę”. 
Paaiškinkit, ką aš turiu da
ryti. Iš kalng tariu ačiū. 
Atsakymas:—

" Reikale Scottsboro Berniukų
Pagaliaus Jeisėjas Horton sutiko du Scottsboro berniu

ku perduoti nepilnamečių (vaikų) teismui. Jais yra 
Roy Wright ir Eugene Williams. Du metai atgal, kuo
met buvo padaryta tie klastingi primetimai, būk devyni 
Scottsboro berniukai užpuolė ir išžagino dvi suaugusias 
moteriškes, šitiedu vaikai teturėjo tiktai 13 metų am
žiaus! Galima suprasti, kokis buvo brutališkas valdan
čiosios klasės pasielgimas su jais! Nepilnamečiai, po 13 
metų amžiaus vaikai, tolygiai, kaip ir suaugesni vaikai, 
po 15, 16 ir 17 metų amžiaus, be jokios atodairos nusmer- 
kiami mirti!

Na, ir jei ne Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas ir 
ne Komunistų Partija, tai šiandien tų vaikų jau nebūtų: 
jie būtų buvę nužudyti. Jie būtų buvę sudeginti elektros 
kėdėj arba pakarti kaipo “ant moterų užpuolikai!”

Pripažindamas, kad šitiedu du berniukai turi būti per
duoti nepilnamečių teismui, teisėjas Horton podraug pri
pažįsta, kad jiedu buvo nusmerkti heteisirigai; kad jiedu 
nekaltai buvo laikomi''kalėjime (mirties kameroj) per du 
metu. Juk, einant pačiais buržuaziniais įstatymais, ne
pilnamečiai vaikai turėjo būti išleisti po bėla.

Abu berniukai tapo perduoti kitam “bešališkam” teisė
jui, B. L. Malone. Pastarasis nuskyrė jiedviem teismą 
birželio mėn. 22 dieną. Tą pačią dieną įvyks tyrinėjimas 
bylos (pas teisėją Hortoną) Pattersono, antru kartu nu- 
smerkto nekaltai mirti Scottsboro berniuko. Kaip ma
tome, suminėtoji diena bus labai svarbi.

Dėka plačiųjų masių paramai, dėka Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui ir visam komunistiniam judėji
mui, devyni Scottsboro berniukai, du metai atgal nu
smerkti mirti, dar išlaikyti gyvi. Reikia didesnių pa
stangų, platesnio masių įsitraukimo į kovą ir tie vaiki
nai bus pagaliaus išplėšti iš valdančiosios klasės darbinin
kų žudytojų nagų ir atiduoti į rankas jų darbininkų varg
šų tėvų ir motinų ir darbininkų visos klasės, kam jie pri
klauso. ■4 j ........... ..... -..... — --

Kovos Nenueiną Veltui!

Vidaus paskolos šiemet sau
sio mėn. 1 d. siekė 8,079,000 
litų, skaitant be nepaprastos 
karo piniginės rinkliavos (kas 
sudaro apie 1,6 mil. litų).
Taigi, pasirodo, kad Lie

tuva dar labiau gramzdina
ma į skolas. Fašistai ir jų 
sėbrai, būdami valdžioje, iš 
tų skolų tunka, kuomet liau
dis dar ir dar sunkesniu 
vargau kemšama.

Klejoja
Prūseikos laikraštyj Straz

das išvadina “bogostroite- 
liais” (dievų tvėrėjais) 
tuos komunistus, kurie šian
dien pavadina miestus arba 
fabrikus (Sovietų Sąjungoj) 
užsitarnavusių r e v o liucio- 
nierių, proletariato vadų 
vardais. Strazdas-Valonis 
šitaip posmuoja:

Su plaukais, kaip ir su ki
tais organais, tokia istorija. 
Plaukai yra to paties kūno, 
to paties organizmo dalys. 
Tuo patim krauju, tais pa

proporcija, kad neapsidegi
nus.

Pakvėpuokite giliai, pilvu 
bent keliais atvejais kas 
dieną, po keliolika kartų. 
Gilus kvėpavimas sulygina 
kraujo apytaką, palengvina 
širdies darbą, pravalo ir 
gaivina kraują ir visą orga
nizmą. C

Ir šaip abelhbji higijena 
daug reiškia. Pasimankštyt, 
pasivaikščiot, geriau pamie
gotu dažniau pasilsėt, vengt 
bile kokio didelio nuovargio. 
Nuovargio nuodai, 'kaip ’ir 
bet kokios sverbėsnės1 ligos 
nuodai (šiltinės/ diftefija, 
influenza, plaučių< įdegimas, 
sifilis etc.), privargina liau
kas, užteršia kraują, tai ir 
plaukai tada greičiau slen
ka.

čiais syvais minta. Kaip visam organizmui,
Jeigu plaukai pradeda ne- taip ir plaukams daug-daug 

be juokais slinkti, byrėti, tai gera padaro iodas. Imkite 
reikia gerai apsižiūrėti, kaip | po vieną lašą iodo—tinktū-

Po nevykusiam atsilankymui į Londoną su savo fašis
tine misija, Vokietijos Hitlerio atstovas, Rosenberg, pra
keikė komunistus, pareikšdamas, būk jie jam nedavę ra
mybės. Tolydžio jis buvo priverstas prisipažinti, kad 
komunistai Anglijoje jį suradę visur, kur tik jis bandė 
pasislėpti. Tas smarkiai Herr Rosenbergą nervavo; tas 
gerokai nervavo visą fašistų kliką Berlyne. Kuomet 
Rosenbergas sugrįžo į Berlyną, tai fašistinė spauda at
virai pareiškė, kad Rosenbergo misija buvo nepavykusi.

Net priešų spauda sutiko tuomet, kad Anglijos kovin
gasis proletariatas atliko naudingą darbą- išvydamas iš 
Anglijos fašistų atstovą; atstovą tos valdžios, kuri naiki
na darbo unijas, darbininkišką spaudą ir kalina tūkstan
čius geriausių darbininkų klasės kovotojų.

Panašiai prisieis ir su kitu fašistų atstovu, kuris buvo 
prisiųstas į Jungtines Valstijas, Hans Weidemann. šis 
žmogus atvyko kaipo asmeninis Hitlerio atstovas oficia
liai dalyvauti Chįcagos tarptautinėj parodoj. Kovingi 
New Yorko darbininkai Weidemanną pasitiko, kaip Ang
lijos darbininkai buvo pasitikę Rosenbergą: demonstra
cijomis ir. šūkiais: “šalin kruvinosios darbininkų mėsi- 
nėtojų valdžios atstovą!” Demonstracija buvo suruošta 
Brooklyne, prieplaukoj, kur Weidemannas atvyko. Pri
siėjo Weidemanno gynėjams* paimti jį iš laivo, dar ne- 

• privažiavus krašto, ir orlaiviu išgabenti į miestą ir pa
slėpti. *5 ‘,

Nuzyksta Weidemannas į Chicagą. Teh darbininkai 
jam neduoda ramybės. Kuomet buvo paskelbta, kad

Pažįsta Savus
“Naujienų” koresponden

tas, aprašydamas Chicagos 
Lietuviškų 1 Laisvų ' kapinių 
parengimą /įvykusį gegu
žės .30 d.), šitaip sako apie 
kalbėtojus:

Grigaičio “įkalba buvo pri
taikyta dienos įvykiui.”

Andrulio kalba nukreipta 
“susipratusių d a r b i n inkų 
pusėn. Klausant jo kalbos, 
atrodė, kad jis ragina mi
rusius organizuotis ir švies
tis, vietoj juos pagerbti, pa
minėti.” Vadinasi, todėl 
Andrulio kalba buvusi nege
ra!

Prūseikos “kalba buvo ge
ra,” pabrėžia menševikų la
pas.

Nuo kada Prūseikos pra
kalba “Naujienų” reporte
riams pradėjo būti visuo
met gera? Nuo tada,, kada 
jis patapo revoliucinio dar
bininkų judėjimo renegatu. 
Nuo tada, kada jis pradėjo 
eiti Sirvydo, Grigaičio ke
liais. Prieš kelis metus, 
kuomet Prūseika buvo ko
munistų tarpfe, tai niekas 
“Naujienom” nepatiko, ką 
Prūseika sakė arba rašė. 
Šiandien jos priima kiekvie
ną jo nesąmonę, kiekvieną 
girtą ar blaivą mintį už rini
tą ir mokslišką!

Sako, “Panaikino Komu
nistu Partiją” ,

( /
“Tėvynė” talpina neva to

kią žinią: “Austrijos vyriau
sybė specialiu dekretu nuta
rė panaikinti komunistų

Plechanovas, o Vėliaus ir 
Leninas vedė aštrią kovą prieš 
rusų “bogoiskatelius’’ ir “bo- 
gostroitelius.” Bet jei Leni- 

: nas atsikeltų,! šiandien jdm 
tektų dar ąštriau' kovoti, bū
tent: prieš bolševikiškus “bo- 
gostroitelius!” Kas, Jei ne gy
vas pavyzdys tos “bogostroi- 
telstvos” yra Stalingradas?:

Pasirodo^' kad Strazdas 
kalba pats nebežinodamas 
ką jis kalba. ‘ Leninas kri
tikavo (Gorkį, Bogdanovą ir 
kt.) už j ieškojimus ir tvėri
mus dievų, literatūroj, o 
Strazdas paima miestus, pa
vadintus Stalino, Gorkio, 
Lenino, Kalinino, Rykovo ir 
kt. žymių vadų vardais. 
Kaip jie čia gali tai sude
rinti? Sveikas protas ne
gali išrišti! Pagaliaus 
Strazdas surinka:

Leninas, Klara Zetkina ir 
kiti savo laiku smerkė tokį 
gyvų žmonių garbinimo kul
ta !

Gyvų žmonių garbinimas 
ir dievų j ieškojimas yra du 
skirtingi dalykai, .bet, kaip 
matėme, Strazdas, nesu
prasdamas dalyko, sumaišo 
tai. Pas jį išeina vienas ir 
tas pats! Netiesą Strazdas 
tauškia ir ten, kur jis sako, 
būk Leninąs smerkęs tai, ką 
dabar praktikuoja Sovietų 
Sąjungos darbininkų klasė. 
Kaip tik atbulai: Leninas

yra abelna sveikata, kokia 
abelnai viso organizmo būk
lė.

Žinoma, plaukai gali pra
dėt byrėti, kad ir šiaip visai 
sveikam esant,—dėl kokios 
vietinės ligos, galvos odos 
ligos arba dėl kokio trūku
mo kraujo apytakoje galvos 
odoje.

Pažiūrėkime pirma abel- 
nos sveikatos. Maistas, kaip 
ir visame kūne, taip ir čia 
labai daug* nusveria. Negyvas, 
denatūruotas, iškoštas, išsijo
tas —išromytas maistas ne
duoda visam - organizmui 
reikalingų dėsnių, * taigi ir 
plaukams. Vartokite natū
ralinį, perdaug jau nesuter
liotą, nesucivilizuotą maišy- 
tą-permaišytą maistą. Dau
giau visokių daržovių, vai
sių, pakankamai kiaušinių, 
pieniškų, žuvų, šviežios mė
sos, rupesnės duonos. Ne
vartokite alkoholinių ar ko
kių svaigalų, nerūkykite, 
nes tokie nuodai ir plaukus 
pirmą laiko nušutina ir ki
tus galus.

Būkite daugiau ant sau
lės. Saulės šviesa vžnt nuo
gos odos labai gerai ją vei
kia, akstiną. Žinoma, su

p visuomet gerbė užsitarnavu
sius revoliucionierius; va
dus. Bet ^trązdas tę neži
no. Nežinpįama$, jis plepą 

miekus, bąpdydamas labiau 
diskredituoti K o m u n i stų 
Partiją ir josios vadus.

■ Sovietų Sąjungos darbi
ninkam, žinoma, del to nei

Weidemannas kalbėsiąs per radio, kaipo atstovas Vokie
tijos valdžios; skleisiąs savo fašistinę propagandą, tai 
25 atstovai nuo įvairių darbo unijų ir kitų organizaci
jų, nuėjo ir pareikalavo, kad Weidemannas nekalbėtų, 
nes darbininkai netylės. ,

Valdžia ir parodos administracija turėjo pareikšti, kad 
Weidemann nesąs jokis Vokietijos valdžios atstovas ir 
nekalbėsiąs... ,

Šitokiu būdu, kaip matome, kovos būdu darbįninkai 
sumaišė Vokietijos fašistų planus!

šilta, nei šalta. Jie kiekvie
ną savo užsitarnavusį vadą 
įvertina, jį gerbia; o į kiek
vieną pašlemėką, tokį, kaip 
Strazdas arba jo bičiulis 
Prūseika, žiūri su didžiau
sia panieka, žiūri, kaipo į 
niekšus.

Ne tik,Sovietų Sąjungos 
darbininkai panašiai daro— 
taip daro ir Amerikos dar
bininkai. Šiandien mes .čia 
surasime daugybę meno ir 
kultūros.; draugijų pavadin
tų vardais Upton Sinclairio, 
Romano Rolląpdo, Gorkio ir 
kt pasaulinių literatų, arti
mų darbininkų klasei. Tą 
patį rasime visam pasaulyj. 
Kuomet darbininkai čia pat 
Amerikoj paims į savo ran
kas galią, tai, aišku, šalies 
miestai, miestų gatvės ir fa
brikų vardai (visa jų eilė) 
nešios vardus visų tų kovo
tojų ir veikėjų, kurie nuo
širdžiai dirba revoliuciniam 
judėjimui. O iš tokių ple
palų, kaip Strazdas, žmonės 
tik saldžiai pasijuoks!

ros, į stiklą vandens, du 
kartu kas savaitę. Imkite, 
kol gyvas esate, ypač kad 
gyvenate palei Didžiuosius 
Ežerus, kur žemėse iodo la
bai mažai beliko. lodąs būti
nai reikalingas kaklinei 
liaukai. Jeigu kokia, jei 
sveriate daugoka!., ir turite 
palinkimą tukti, tai, be to, 
vartokite dargi ir tiroidinės 
liaukos preparato, po mažą 
dozę. Sakysim, . gaukite 
“Thyroid tablets, gr. į, No. 
100.” Imkite pd vieną tab- 
letėlę prieš valgymą, per ke
letą mėnesių. šita liauka 
tvarko odą ir jos išdavus— 
plaukus, nagus, prakaito 
liaukas, riebalines liaukas; 
tvarko ji ir daug ką kitą 
organizme.

O dabar pažiūrėkime pa
čių plaukų ir galvos odos. 
Šukuokite galvą gerai, šepe
čiu keletą kartų kas dieną. 
Tai išmasažuoja plaukų šak
neles, išjudina kraujo apy
taką odoje ir giliau.

Mazgokite galvą jei ne 
kas diena, tai bent kas an
tra diena. Paprastu būdu— 
muilu ir drungnu vande
niu. Jums veikiausia yra ir 
pleiskanų. Tai po kiekvie
no išsiprausimo, vilgykite 
galvą borakso skiediniu, iš- 
tarpindami po, arbatinį 
šaukštelį borakso stikle šilto 
vandens.

Jums labai niežti galvą. 
Tai jūs vilgykite galvos odą 
ricinos aliejum (“Castor 
oil”) kas vakaras, prieš gult 
eisiant. O ant rytojaus ga
lite galvą nusiprausti ir su
vilgyti borakso skiediniu. 
Vietoj borakšo skiedinio ga
lite kartais vartoti paprastą 
trinamąjį alkoholį (“Rub
bing alcohol”). Darykite 
taip keletą savaičių ir mėne- 
.siu.

Pripraskite vaikščioti 
vienplaukis, be kepurės, be 
skrybėlės, ar tau vasara ar 
žiema. Geriau jums žels 
plaukai, bus gražesni, ir vi
sam bus sveikiau. Netaip 
greit “pagausite šaltį”. Kai 
nešioji standžiai užvožtą 
skrybėlę, tai susispaudžia 
viršugalvio gyslos. Krau
jas nebetaip, gerai daeina 
iki plaukų šaknelių, ir nuo 
to plaukai greičiau slenka.

Labai gerai į yra plau
kams,‘jei kas diena pįaląikai 
galvą nuleistą1 žemyn. Atsi
gulki! kniupščias ant lovos, 
paskersai lovą. Nuleiskite 
galvą ir krūtinę žemyn. Ga
lite pasiremti rankom ant 
aslos ir skaityti ką. Pabūki
te taip kad ir po pusvalan
dį, kada gaunate progos. 
Tokioj pozicijoj priplūsta 
daugiau kraujo į galvą, į 
plaukų pašaknes. O, kur 
daugiau kraujo, ten dau
giau gyvybės.

Gerai yra ir kūliu ąpši- 
versti, ragožium po 'tuziną, 
po kitą kartų’. Žagrė pa
statyti. Gerai ir plaukams 
ir visiems galams. ’ 1 • ’ • ' ' • ' ■ ; ’ ”'

BINGHAMTON, N. Y. 
I  < ) » »

Miesto Knygynas Atmetė- 4 
ALDLD Knygas

ALDLD 20 kuopa nutarė 
surinkti visą eilę ALDLD iš
leistų knygų ir paaukoti mies
to knygyno lietuvių skyriui. 
Didžiumą knygų suaukojo "Ja- 
silionis, Kirelis, Zmitraitės-ir 
kt., ir dalis paimta iš kuopos 
knygyno. Miesto knygynai! 
nugabenta 36 knygos. Bet 
knygyno valdyba 4 knygas ąt? 
metė - grąžino. Atmestos yra: 
P. Vilūno “Kunigo išpažintis,” 
A. Bimbos “Istorija klasių;ko
vos Amerikoje,” L. Prūseikos 
“Karų ir revoliucijų gadynė” 
ir D. M. šolomsko “Naujo 1
karo gaisras.” Išrodo, ’kad 
knygyno valdyba turi cenzo
rių, kuriam yra žinomi (ir-bai
sūs!) autorių vardai. Su kny
gų turiniu tam cenzoriui var
giai teko susipažinti.

Lietuviai darbininkai, kurie 
nesate skaitę bent kurių ALT) 
Lp išleistų knygų, apart 4-rių 
viršminėtų, galite gauti mies
to kiiygyne, First Ward 
Branch, Daniel Dickinson f 
School. Iki šiol tų knygų -nę.-. • 
buvo knygyne, o dabar yra. 
Naudokitės.

J.

NEWARK, NJ. r
Dr-gų Šukių Išleistuvės t

Penktadienio vakare, gegu
žės 26 d., įvyko vakarienė 
draugų šukių išleistuvėms, 
105 Jackson St.

Susidarė vidutinis draugų ir 
prijautėjų būrys. Stovinėjo, 
šnekučiavosi, kiti šoko, žajdė. 
O tuo tarpu šeimininkės virė, 
gamino vakarienę.

Per vakarienę keletas vietos 
draugų trumpai prisiminė šį-tą 
iš darbininkiško judėjimo, iš 
draugų Šukių dalyvavimo ‘ja
me. Nurodė draugų Šukių 
nuopelnus ir kvietė visus tam
priau veikti, kad užpildžius tą 
spragą, kuri pasidarys, drau- ‘ \
gams Šukiams išvažiavus į So
vietų Sąjungą.

Paskui kalbėjo d. Šukys. 
Plačiai ir vaizdžiai apibūdino 
ilgoką mūsų judėjimo laiko
tarpį. Karštai kvietė darbuo
kis, kovoti Komunistų Partijos 
vadovybėje. Daugelį jo kal
ba sujaudino. Be didelės.ągi- 
cijos dalyviai sumetė virš 33 
dolerius, . lėšoms padengti. 
Aukotojų vardai tur būt bus 
priduoti spaudai.

Draugė Benesėvičiūtė-šukie- 
nė pabrėžė, kad, ir nuvažiavus 
į Darbininkų Respubliką, Jau
kia juodu darbai,' pastangos 
sėkmingiau varyti naująją 
tverybą.

Draugai pradėjo atsisveikin
ti ir skirstytis, ja'u prasidėjus 
ankstyvam šeštadienio rytui.

J. K—

250 Dark Išėjo j Streiku
DANVILLE, Ill. Pa

skelbė streiką 250 darbinin
kų Hegeler Zinc kompani
jos. Reikalauja algų pakė
limo 33 nuoš., kurios buvo 
nukapotos.
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Sudarykime Bendrą Veikimą Už 
Bedarbi y Reikalus

Demokratų Tammany Hall politikieriai, kurie 
kontroliuoja Home Relief Biurus, varo didžiau- 
sį šmugelį ir graftą taip, kad ir ta menka pa
šalpa, kurią skiria miesto valdžia, dar būna žy
miai sumažinta. Ir ji teikiama tik vienam be
darbiui iš devynių. Gi pastaruoju laiku miesto 
valdininkai eina prie to, kad tą mizerną pašal
pą, teikiamą mažam skaičiui bedarbių, dar la
biau sumažinti arba visai panaikinti, nes milio- 
nieriai bankieriai liepia miesto valdininkams 
pravesti “ekonomiją,” “taupumą,” jeigu nori, 
kad bankieriai teiktų miestui paskolas. Na, ir 
miesto valdininkai tą “taupumą” bando proves- 
ti darbininkų klases kaštu: panaikina randų už
mokėjimą bedarbių šeimynoms, ir tą pačią men
ką pašalpą bando žymiai sumažinti toms bedar
bių šeimynoms, kurios iki šiol šiek tiek gauda
vo.
< O naujų bedarbių šeimynoms nenori visai 
duoti pašalpos. Gi tuo pačiu sykiu badas ir 
skurdas paliečia vis didesnį ir didesnį skaičių 
darbininkų.

LIETUVIŲ BEDARBIŲ ŠEIMYNOS 
BADAUJA

štai, pavyzdžiui, paimkime kelias lietuvių be
darbiu šeimynas. J. Guzikas, 37 Stagg St., 
Brooklyne, moteris su dviem nepilnametėm 
mergaitėm. Du metai be darbo. Randasi bado 
padėtyj. Randa, gazas, elektra nemokėta. Pa
šalpos negauna.

Tokioj pat padėtyj randasi A. Malinauskas, 
18 Ainslie SL Vedęs, turi mažą vaiką. Be 
darbo keturi metai. Negauna pašalpos.

Po num. 61 Stagg St. gyvena lietuvių šeimy
na. Vyras keli metai be darbo, šeimynoj trys 
rtepilnamečiai vaikai. Iš vienu namų jau išva
rytas del neturėjimo kuo mokėti randos. Atėjo 
į dabartinę vietą tik ačiū gerų draugu para
mai, kurie paskolino $10. kad užsimokėtų už 
vieną mėnesį randa toje laužynėje. Namuose 
neturi nei gazo, nei elektros. Pašalpos jokios 
negauna.

^Tai tik keli pavyzdžiai iš lietuvių bedarbių gyveni
mo. Ne šimtai, bet tūkstančiai tokių bedarbių šei
mynų yra Brooklyne. Skursta lietuviai, skursta kitų 
tautų darbininkai. Negauna pašalpos su šeimynomis, 
o ką jau bekalbėti apie pavienius bedarbius.

Darbininkai turi ką nors daryti. Turi jieškoti iš
eities. Ar gi darbininkai ir ant toliaus skurs ir ba
daus, kad sauialė turtingųjų milionierių galėtų krau
tis sau milžiniškus turtus?
c New Yorkas yra turtingiausias miestas pasaulyje; 
jame yra pakankamai ir maisto, ir drabužių, ir na
mų ir pinigų. New Yorkas galėtų lengvai aprūpinti 
tinkamu gyvenimu visus bedarbius. Bet visa bėda, 
kad maža grupė turčių-milionierių turi pasigrobus į 
savo rankas visus turtus. Jeigu ji duoda kokį trupinį 
bedarbiams pavidale pašalpos, tai tik tuomet, kuomet 
bedarbiai ir dirbantieji darbininkai per kovą išrei
kalauja.

Darbininkams kitos išeities nėra, kaip tik sujungti 
visas savo spėkas ir masiniu spaudimu reikalauti iš 
turčių klasės, kad ji teiktų bedarbiams tinkamą už
laikymą, jeigu negali duoti darbo.

BENDRO FRONTO KONFERENCIJA
Ir štai, balandžio 30 d., Brooklyne, N. Y., įvyko 

Didžiojo New Yorko lietuvių organizacijų bendro 
fronto konferencija. Joje dalyvavo 105 atstovai nuo 
$4 organizacijų ir kuopų. Dalyvavo atstovai nuo to
kių didžiulių organizacijų, kaip šv. Jurgio Draugija, 
Amalgameitų Unijos lietuvių lokalas 54, Piliečių Kliu- 
bas ir Martino Liuterio Draugija.

Konferencija savo rezoliucijoj bendro fronto klau
simu pasisakė atsišaukti “į visas lietuvių darbininkų 
organizacijas vienytis į bendrą frontą kovai už bedar
bių reikalus ir padaryti tą frontą tikrai masiniu, 
įtraukiant į jį visas lietuvių darbininkų organizaci
jas, neatsižvelgiant į srioves ir įsitikinimus, šiam 
veikimui pagrindai turi būti sudaryti iš konkrečių 
klausmų, kaip antai:

“Kovą už bedarbių ir socialę apdraudą; sutartina 
kova ųž tuojautinę pašalpą bedarbiams; kova prieš 
bedarbių mėtymus iš namų; kova prieš fašizmą.

“Veikiant šiose kovose, nepasitenkinti vien jungi
mu lietuvių darbininkų masių, bet jungtis kuo pla
čiausiai. tarptautiniai.”

KONFERENCIJOS TUOJAUTINIAI 
REIKALAVIMAI

Apart eilės kitų reikalavimų, kuriuos konferencija 
priėmė ir nutarė įteikti miesto valdininkams, galima 
sekamus suminėti:

Kiekviena bedarbių šeimyna iš trijų narių 
turi gauti po $10 savaitėje ir po $3 kiekvienam 
užlaikomam šeimynos nariui virš trijų.

Kiekvienas pavienis, subrendęs ar jaunuolis, 
bedarbis turi gauti mažiausia po $1 pašalpos 
kasdieną grynais pinigais.

Visa pašalpa turi būt duodama grynais pini
gais, idant bedarbiai galėtų pirkti reikmenis 
ten, kur jie nori.

“Priekalo” Dail. Literatūra ir jos Kritika
i 1 ’ !

J. Buivydas.

Neilgiau kaip per 24 valandas po aplaikymo 
prašymo pašalpos turi būt padarytas ištyri
mas ir pašalpa suteikiama.

Kad pašalpa būtų duodama be jokios rasines, 
religines ir politines diskriminacijos. k

Tuojaus turi būt panaikintas evikcijos įsta
tymas.

Bedarbiai ir mažai dirbanti mažų namų sa
vininkai turi būt paliuosuojami nuo mokėjimo 
taksų ir morgičių.

Tai yra svarbūs, tuojautiniai reikalavimai. Ar 
bent vienas darbininkas gali priešintis tiems reikalavi-1 
mams? Jeigu ne, tai kiekvienas darbininkas turi sto
ti į kovą, kad privertus turčių klasę tuos papras
čiausius reikalavimus išpildyti.

Daugelis darbininkų namų savininkų priešinasi rei
kalavimui, kad bedarbiai nebūtų mėtomi iš namų. 
Bet tokiu būdu jie neapsaugos savo namų nuo atėmi
mo. Mažų namų savininkai darbininkai turi remti 
bedarbių kovą, turi gelbėti bedarbiams išsikovoti, 
kad turčių klasė ir jų valdžia apmokėtų bedarbių 
randas. Prie to darbininkai, namij savininkai turi 
organizuotis kartu su bedarbiais ir kitais darbinin
kais ir bendrai kovoti už paliuosavimą smulkių namų 
savininkų nuo mokėjimo taksų ir morgičių. Tai vie
natinis būdas apsaugoti savo namelius. Jeigu darbi
ninkas, kuris turi namelį, išmes bedarbį iš namų, 
vietoj jam padėti kovoti už pašalpą, tai jis ilgainiui 
vistiek nieko nelaimės: arba kitą tokį bedarbį gaus 
į savo namus, ir negaus mokėti, arba butas bus tuš
čias, jis neturės įplaukų ir pagalios bus priverstas 
pats iš jo nešdintis del negąjėjjmo užsimokėti taksų 
ir morgičių, kaip kad jau šimtai tūkstančių darbi
ninkų padarė.

KAIP SUDARYTI BENDRĄ VEIKIMĄ
Konferenciioj praėjo ta mintis, kad Brooklyno ir 

New Yorko lietuvių organizacijos, kurias pamatiniai 
sudaro darbininkai, gali sudaryti bendrą veikimą už 
bedarbių reikalus. Organizacijos, kurios dalyvavo 
konferenciioj. pasisakė už bendra veikimą bedarbių 
reikale. Konferencija išrinko platų komitetą, po at
stovą nuo kiekvienos organizacijos, tolimesniam , vei
kimui. Tasai komitetas nutarė laikyti savo susirin
kimus karta i menesį, kas ketvirta penktadieni: iš
rinko veikianti komitetą iš septynių ir pavedė jam 
vykinti k’ain konferencijos, taip ir plataus- komiteto 
tarimus. Vienas iš ’svarbiausių komiteto .nutarimu, 
tei pasiekti visas lietuviu orgnizacijas Brooklyne ir 
New Yorke ir kviesti ias prisidėti prie-bendro vei
kimo už bedarbiu reikalus. Jeigu jūs esate narys bile 
organizacijos, kuri dar nėra prisidėjus prie bendro 
veikimo, artimiausiame savo organizaciios susirinki
me iškelkite prisidėiimo klausima; paaiškinkite savo 
organizacijos nariams, kain svarbu darbininkams yię- 
nvfi savo spėkas kovai už bedarbių reikalus. Kiek
viena lietuviu organizacija kviečiame išrinkti atsto
vą i bendro fronto konferencijos komiteto susirinki
mą. Prisiusdama savo atstovą, kiekviena organizaci
ja gąli natiekti savo pasiūlymus. Kiekvienas suma- 
nvmas bedarbiu naudai bus apkalbėtas. Lai politi
niai bei religiniai skirtumai nebūna jums kliūtis daly
vauti bendram veikime. Visų srioviu darbininkai tu
rime sudaryti bendra frontą, nes prie to mus ver
čia sunkins gvvenimo aplinkybės.

Visoms oroaniznmioms patartina suregistruoti savo 
bedarbius. Mes dėsime pastangas sujungti bedarbius 
i bedarbiu organizacija, kad sėkmingiau būtų galima 
kovoti už tuojautinę pašalpą bedarbiams.

Jeigu esi bedarbis, stok į bedarbiu eiles; at
eik į bedarbiu organizacijos susirinkimus, kurie 
įvyksta kiekvieno trečiadienio vakarą po No. 
417 Lorimer Street, Brooklyne.

Suregistruokime lietuvius bedarbius. Ku
riems būtinai reikalinga pašalpa, o jos negau
na, tuojaus bendrai su bedarbių tarybomis ir 
kitomis darbininkų organizacijomis siųskime di
deles atstovybes J pašalpų biurus, pas miesto 
viršininkus, ir reikalaukime pašalpos.

Sudarykime plačius masinius mitingus rei
kalavimui tuojautines pašalpos badaujančioms 
bedarbių šeimynoms.

r ■ ■ . į ‘ . i ■ • .
Remkime kiekvienų organizuotų bedarbių ko

vą už tuojautines pašalpos reikalavimus. ( > . , ;
Sudarykime kovingą judėjimą už mūsų kon

ferencijos priimtus reikalavimus. Neduokime 
ramybes miesto valdininkams tol, kol neišpildys 
mūsų reikalavimų. Organizuokime plačias dar
bininkų mases tų reikalavimų parėmimui.

Tik visi, kaip organizacijų nariai, taip ir pa
vieniai darbininkai, visų tautų, visų rasių, ne
paisant sriovių, sudarę masinį bendrą frontą, 
galėsime nugalėti didėjantį skurdą ir badą ir 
laimėti žmoniškesnį gyvenimą!

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ BENDRO FRONTO 
KONFERENCIJOS VEIKIANTIS
KOMITETAS,

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y .

“Priekalo” pirmieji nume
riai pasirodė gegužės mėnesyj 
1931 m. Tai jau trys metai,! 
kaip mokslo ir dailiosios lite
ratūros žurnalas gyvuoja. Jau 
laikas kai kas apie jį pasakyti, 
o ypatingai apie eilėraščius ir 
pasakaites, kurių keletas tilpo 
“Priekale” ir jų apsčiai tilps 
ateityje. Nepraleisime ir ki
tų raštų autoriaus, kaip tai, 
kritikus, politinius straipsnius, 
ekonominius, istorinius ir ki
tus tilpusius raštus ‘‘Priekale,” 
be kurių, mano nomone, “Prie
kalas” būtų buvęs menkos ver
tės žurnalas.

Aš nesutinku su tūlų drau
gų nuomone, kad apie Sovietų 
Sąjungos draugų leidžiamą li
teratūrą mes, amerikiečiai, 
nieko kritiško negalime kal
bėti, nes mes vaikai vyrų keli
nėse, o ten draugai yra tėvai 
visais klausimais kalbėti, rašy
ti, kritikuoti mus ir visą svie
tą. Gerai pripažinti didelis 
autoritetas, bet sektantizmas 
viską prisiimti už pinigą, kad 
ir matant, jog vienur kitur yra 
trūkumų literatūroje. Aš esu 
linkęs manyti, kad SSRS drau
gai nenori tos jau absoliutės 
tiesos pasisavinti, kaipo niekad 
nedaranti klaidų. Nes atvejų 
atvejais, jie per savo spaudą 
pabrėžė reikalingumą savikri- 
tikos. Taip pat atvejų atve
jais vieni kitų raštus kritikuo
ja, nurodinėja klaidas savų 
raštų ir amerikiečių. Tai ko
dėl mums jau matyti didelis 
“griekas” pakritikuoti pas 
juos esamus spaudoje tulus 
trūkumus ?

“Priekalas” yra dailiosios 
literatūros žurnalas, mokslo 
žurnalas. Tad apie jo mo
kymą ir Ii teratųrą atsi
liepti amerikiečiams net būti- 
nai reikia, nes, aš manau, kąd 
Amerikoje'“Priekalo” daugiau 
skaitoma, negu pačioje SSRS. 
Todėl kas yra gero pasakyti, 
kad tas ir tas pagirtina, o kas 
ne—atvirai pasakyti, kad tas 
ir tas taisytina. O kad yra 
“Priekale” taisytinų , dalykų, 
apie tai dviejų nuomonių, ro
dos, nėra, žinoma, tik visas pa 
taisymas kokį mato kritikai, 
kartais negalima pataisyti, bet 
dalinai šio to galima išvengti. 
Jeigu mano kritika nepadarys 
gero, o blogo nematau, kad 
bus, nes suprantu, kad tūli da
lykai pas mūsų poetus rašyto
jus, gali būti išvengti, tad apie 
juos ir kalbėsiu savo kritikoj 
dailiosios literatūros klausime.

V. ŽALIONIO POEZIJOS 
PERŽVALGA

Reikia pasakyti, kad vienas 
iš poetų, tai d. V. žalionis dau
giausiai yra davęs “Priekale” 
originalių eilių ir vertimų; 
tad apie jo eiles reikia kai 
kas rimtai pasakyti ir tulus 
trūkumus nužymėti.

“Priekalo No. 1-2-am už 
1931 metus telpa “Priekalo 
Daina,” Sirenų signalai” ir 
“Vienkiemių Vakarai.” Paim
sime “Sirenų Signalus.” 
“Nerimdamas sugaudė fabriko 

ragas,
Trečiajam kvartale atsivėrė 

spragos,
Dirbtuvė ligota... Pagelbos! 

Atydos!
žemyn jau gamyklos kreivoji 

nuslydus.”
Koks neaiškumas, koks ne

tikęs suderinimas 
gos. čia fabriko 
kė, tuojaus kada 
stoja prie darbo, 
“ligos 
rimai,
darbininkams prie 
prie mašinų užviešpatavo lyg 
kokios bandos įsiveržimas į 
fabriką, kur poetas rėkia: 
“Pagelbos! Atydos!”

Man atrodo, kad tie “sirenų 
balsai” yra netinkami vadinti, 
nes tik biblija kalba apie si
renas ir senovės graikų rašy
tojai savo poemose ir eilėse 
suranda, kad kada tai gyveno

fabriko ei- 
ragas surė- 
darbininkai 
“spragos,”

ir kiti visų galų sui- 
Atrodytų, kad stojant 

varstotų,

pusė žmogaus ir pusė žuvies; 
vertehodavoS; po marių vilnis 
ir dainuodavo puikiausiais bal 
sais visokias dainas. O tokių 
gyvūnų . mokslas nesuranda, 
kad bent kada būtų buvę, tai 
vaidentuvėj poetų ir senovės 
pasakorių atspindys užsilikęs. 
Na, o proletariškas menas, ku
ris turi kilti iš paties realaus 
gyvenimo, čia pasisemia bib- 
liškų “sirenų balsų.” (Sirena 
yra plačiai priimtas tarptauti
nis pavadinimas fabriko “švil
puko.”—Red.}

Toliau sakoma: “Atsakomas 
čekas arti prie gangrenos.” 
Ar jau •, ištiesi}j SSRS ;fabrikąi 
susirgo “gangrena ?” Gangre
na yra bjauri puvimo liga, ku
rią veik jau nepagydo, o pas 
V. žalionį išeina, Kad “čekas” 
pribėgdamas į pagelbą- ku
riam skyriui ir,tą “gangreną” 
pagydo. Vadinas, nėra tokios 
baisios ligos SSRS fabrikuose, 
kurią d. V. žalionis perstato. 
Kad yra trūkumų, kad yra ne
patyrimų pas darbininkus dar
be, kad yra nepaisymo iš dar
bininkų puses, tai nurodė at
vejų atvejais SSRS spauda. 
Tik kapitalistų spauda nurodi
nėjo, kad SSRS fabrikai ne
pataisomi, serga “gangrena.” 
O juk d. V. žalionis ne tam 
fronte stovit kad supulti pro
pagandoje su “New Yorko 
Timesu” ir kitais kapitalistų 
geltonlapiais.

Pas d. V. žalionį kaimo 
jaunimas išeina ne natūralūs, 
bet mechanizuotas ir beklasi- 
nis. Jis dirbtinai perstato, 
kad dabar jaunimas darbštus, 
supratlyvas, o seniau jauni
mas buvo tingus, neišmintin
gas. Tai prie kurio jaunimo 
cl. V. žalionis save priskaito, 
ar prie senesnio ar prie da
bartinio ? Aš j manau, kad 
prie senesnio, O ar iš jo tik 
išeina, vien mergininkas ir mie
galius? Ne! Darbštus vyras! 
Geras ir talentingas poetas! 
Vadinas, kai seniau buvo dve
jopo jaunimo, taip ir dabar jo 
yra dvejopo. Tas jaunimas, 
kuriam niekas nerūpi, visko 
pilnas, sotus, pinigų pakanka, 
tai kuo jis daugiau ir gali rū
pintis kaip tik merginėjimu, 
tinginiavimu ir drybsojimu? 
O tas jaunimas, kuriam duo
nos pluta brangi, tas kovojo 
pirma, tas kovoja dabar, nes 
materialės sąlygos jį tokiuo 
daro.

Pačiose eilėse apie jaunimą 
yra terminų neaiškumas. Pa
vyzdžiui : “žardienas,” Nebaig 
tas plėšiamas baras,” tartum 
pats save plėštų ir bartųsi, 
kad neįvalias apiplėšia. Pats 
ritmas neina sklandžiai, pjau- 
jasi, lyg du margiai per tvo
rą.

“Priekalo” No. 5-tam d. V. 
Žalionis duoda vertimą d. Al. 
Surkovo eilių. Mintis eilių ga
na puiki, bet tie terminai, ku
rie išplaukia iš vertėjo, yra 
nesuprantami, neaiškūs, ką 
jie nusako. Pavyzdžiui: “ek- 
zotika, ant kotikų, šalandos, 
žvarbanas.” Ar jau versdamas 
d. V. ž. eiles negalėjo surasti 
tinkamesnių terminų ? Aišku, 
kad galėjo, bet nesistengė sa
ve truputį prisispausti, tad ir 
paleido su “ekzotikais ant ko
tikų, šalandomis ir žvarba- 
nais.”

“Priekalo” No. 1-2-ram, už 
1932 metus telpa vertimas 
dviejų eilių “Budiono 
liai” ir “Už kalnų už 
marių.” Vertimas geras 
prantami žodžiai, tik
kad nepasirašo, kas tą vertimą 
atliko.

“Priekalo” No. 3-čiam telpa 
eilės “Kominternas,” d. V. ža- 
lionio vertimas. Čia jau aiški 
gryna kalba, nėra “mokslinių” 
terminų, kas labai pagirtina. 
Jos atsako, ko Leninas mokino, 
ko jis troško.
“Liepsna leninizmo mums nu

raite- 
jūrių- 
ir su- 
gaila,

švietė- taką, r; •; j . : ; • 
Prieš Raidžią fašistų, pirmyj 

ataką !—
Arti paskutinė didžioji ba 

ga— ....
Mūs šūkis: Sovietų didi Są 

junga!”
čia aiškiai parodo, kas nu

švietė taką proletariatui SSRS 
iki to laipsnio, kad šiandie gy
vuoja galinga Sovietų Sąjun-' 
ga, prieš kurią dreba visas ka
pitalistinis pasaulis.

Antros, eilės tam pačiam 
“Priekale” telpa d. V. žalio- 
nio pa antrašte “Idilija.” Tie
sa, autorius skiria jas sukaktu
vėms trijų metų to didžiojo . 
SSRS Penkmečio Plano. Auto
rius nemato esamų pasiekimų;’ 
jis žiūri su1 vilčia į rytojų, į 
ateitį; tai dar negalima už tai 
:autorių barti. Dar nėra peši-' 
mizmas, kaip vienas kritikas 
“Priekale” apie tas pačias d. 
V. ž. eiles išsireiškia. Kad d. 
V. žaličnis save įsiskaito į ei
linius naujos tvarkos'statė jus, 
o ne į pirmaeilius, tai, manau, 
negerai. Ve, kur jis sako: 
“Naujos tvarkos * i

eiliniai mes statytojai, 
Ir aš—kaip tūkstančiai 

kovose ir darbuose...
O tu, dukrel,

sulauksi tokio ryto jau, 
kai pilna krutinę 's

naujovę tą kvėpuosi.”
Mano supratimu, kad d. V. 

žalionis, kaipo bolševikas, kai- . 
po komunistas yra pirmose ei
lėse, o ne užpakalyje keno už- 
silindęs tik su tūkstančiais ki- • 
tų seka tuos, kurie žygiuoja, 
skindami naują rytojų, nauju 
ryto saulėtekiu džiaugiasi.

Toliau poetas lyg susvyruo
ja, lyg nusigąsta, kame jis 
sako:
“Prieš mus uola— 

pasaulio penkios šeštosios—
Ji nesugrius

be mūsų dinamito;
Kruoputės jo

yra ir mano raštuose, 
Kuriuos bežaisdama

po kojomis mini tu.”
Pęnkips < šeštosios pasaulio , 

yra- -valdomos kapitalistų, ku
rie dieną dienon grūmoja SS 
RS. Bet juk ir kapitalistinėse 
valstybėse gyvuoja Kom. Par
tijos. Ūkis tų valstybių su
griuvęs, suiręs. Proletariatas . 
po kapitąlistų jungu netyli,, . 
bet bruzda, kovoja. Tai tiesa, 
kad be SSRS dinamito nesu
grius penkios šeštos dalys pa- J 
šaulio; jo prisieis padėti ne’* 
kruoputėmis, bet gana gerais 
kavalkais, kad išsprogdinti• • 
kapitalizmo pasaulį. O tai tik 
galės atlikti tų pačių šalių 
proletariatas, suprantama, pa-,, 
dedamas SSRS draugų, nuro
dant tikrąjį kelią, kuriuo eiti.

“Priekalo” No. 4-tam d. V. 
žalionis patiekia vertimą d. V. 
Maiakovskio eilių, “Visu bal
su.” Eilėse, arba poemoj min
tis puiki. Pavyzdžiui: 
“Aš

ausį
žodžiais glostyti negaliu;

Mergelių ausis
suraitytų plaukelių 

Storžieviškumo mano nesu
pranta.”

Toliau vėl sakoma: 
“Man

darbininkų klasė—<
tai sava, * 

Jos priešas—
priešas man, 

nekenčiamas iš jauntvės, 
Mums liepė eit

po raudonąja vėliava 
Laikai darbų,

badavimų ant gatvės.”
Revoliucionieriaus poema! 

Svyravimų pas Majakovskį ne
simato, meilių žodelių jis ne
klauso; jis eina kupinas pasi- 1 
ryžimo, Lenino ir Markso mok
slu apsiginklavęs po raudona 
vėliava.

“Priekalo” No. 5-tam drg. 
V. žalionis duoda iš poemos 
“Karas karui.” Būtų nieko 
sau eilės, bet vargas su d. V. 
ž. tas, kad jis tų “kilnių” žo
džių pribruka, kur paprastam 
skaitytojui jie nesuprantami.

(Bus daugiau)
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Nelai- 
Pra- 

Kaškiaučius
d.

(Tąsa)
—Tylėk ir tylėk! Tylėk ir tylėk, būk ne

bylė, akla ir kurčia!
Tartum kokia baisi jėga ją atmetė į šalį: 

keturi kazokai šautuvais surėmė Fimką ir 
Petrą ir nusivarė. Jie ramiai ėjo prieša
kyje kazokų. Ir tik kada jau buvo tolokai, 
Fimka pradėjo rėkti ir kaip paukštelė plas
noti; bandė bėgti atgal ir rankomis mo
suoti.

—Daša, mano mylimoji Daša! Ką jie su 
manimi daro, Daša?

. Kazokai surėmė ją šautuvais ir ji par
puolė ant smėlio. Pagriebė ją už .rankų ir 
vėl pastatė ant kojų. Praėjo tylomis dar 
kelis žingsnius, sustojo ir sušuko:

—Daša... ką gi as jiem padariau? Da
ša, aš pamiršau šaliką troke...

Kazokai bjauriai iškoliojo ją ir surė
mė šautuvais. Ir ten ant pylimo, įsidavu- 
sio į jūras, kur bangos be paliovos dainuo
ja savo dainas, Daša matė jau tiktai šešė
lius, stovinčius ant vietos. Ir vėl pasigirdo 
Fimkos balsas:

—Nenoriu! Nenoriu! Savo akimis noriu 
žiūrėti mirčiai į akis; nenoriu, kad jūs man 
užrištumėt! Atsitraukite! Atsitraukite, 
prakeiktieji budeliai! — Ir taip ji šaukė, 
iki pasigirdo šūviai. O kada nuaidėjo šūvių 
balsai, Dašai atrodė, kad jūrų bangos kar
tojo Fimkos protestą.

Prie Dašos arti priėjo, kaip šešėlis:
—Paskutinį kartą klausiu: kas palaiko 

ryšius su žaliaisiais? Prižadu tave paleisti 
namo, jeigu nurodysi. Arba matai, tuo- 
jaus būsi ten!

Daša, kaip ir pirmiau, vienodai atsakė: Į
—Aš moteris,, negaliu žinoti, kas juodas 

ir kas žalias. Turiu dukrelę Niurką, dir
bu, nes reikia valgyti ir ją maitinti.—Pra
dėjo verkti ne del savęs, bet debNiurkos.

—Gerai... Paimkite šitą žąsiną. Vilki
te už rankų ir kojų.

Kazokai nuvilko Efimą, ir Daša 'girdėjo 
ne šūvių papliūpą; bet tik vieną revolverio 
šūvį, dabaigusį Efimo kančias. Vėl prie jos 
priėjo .smarkus oficierius.

—Duodu dar pusę minutės laiko.
—Nieko negaliu jums pasakyti. Sušau- 

dykite! Sušaudykite greičiau!—Ir Daša 
jautė, prabėgs dar minutė ir ji parpuls ant' 
smėlio, parpuls, kaip Fimka, ir baigsis gy
venimas. Tuom kartu kokia tai jėga iš
metė ją į orą ir ji atsimušė galva į metalą. 
Vėl kratė trokas, ir vėl labai švietė žvaigž
dės, o kalnai stovėjo, kaip koki sargai... 
Įvilko ją į jauno pulkininko kambarį ir jis 
jai išlėto pareiškė:

—Už tave užsistojo inžinierius Kleist. 
Mes tikime ne tau, o jam.

—Gali sau eiti. Bet žinok: jeigu dau
giau pakliūsi, tai namų nepamatysi. Ir dar 
žinok, kad tau nieko blogo čionai nebuvo 
ir tavo akys nieko nematė, o ausys negir
dėjo! O jeigu tavo liežuvis išplepės, tai ir 
tau bus tas pat, kas padaryta su anais šu
nimis! Na, nešdinkis iš čia—laukan!'

Dašai vėliaus paaiškėjo, .kad Motia pri
prašė inžinierių Kleistą užsistoti už ją. 
Apie tai Daša tylėjo, bet ji mokėjo-kalbėti 
apie darbininkų vargus ir reikalus. Na
muose būdavo tiktai naktimis; kainpuose 
atsirado voratinklių; išdžiūvo ir numirė 
kvietkeliai ant palangių. , Niurką būdavo

pas Motią. Daša susidraugavo su Savču- 
ku, Gromada, Lošaku ir kitais. Visi tylo
mis ir slapta rengėsi pagelbėti ir pasitikti 
pergalingą Raudonąją Armiją. Visi dirbo 
tam. Pirmiaus jie miegodavo naktimis, o 
dienomis žiūrėdavo į kalnus. Dabar ir 
Savčukas, Gromada, Lošakas ir kiti dieno
mis tartum buvo akli ir miegojo, o nakti
mis jų akys matė ir jie veikė.

Pas Dašą ateidavo kareiviai, tartum taip 
kvailių roles vaidindami bei taip sau pas 
“jauną našlę.” Ateina kartą, kitą, o paskui 
jie nepasirodo, o jų vietoj jau kiti ateina. 
,Kur jpirmesnieji dingdavo, apie tai neži
nojo iūėi Daša.

Ir tada pirmu kartu iš liuosos valios, ne
veidmainiaudama Daša pažinojo svetimus 
vyrus. Ir kada tą prisimindavo—nesigai
lėjo. Tartum ir tie jos ryšiai įeidavo į Į 
pavojingą darbą ir buvo sekami konr-revo- 
liucijos. Prisirišo kokis dėdė ir kalba:

—Daša, negaliu be tavęs eiti į kalnus... 
Pamyluok mane, gal būti jau paskutinį 
kartą. Po to nebus baisūs joki žygiai.

Tiesa buvo minutės, kada Daša svaigda
vo, bet tai buvo jos auka ir ta auka su
teikdavo pasiryžimą ir drąsą tiems, kam| 
tas buvo reikalinga.

Prieplaukoje stovėjo Anglijos karo lai
vai ir tavoriniai transportai. Pastarieji 
rijo į savo didelius pilvus Rusijos turtus. 
Kur tai tolumoje už kalnų dundėjo perkū
nija, o gal ir ne perkūnija.

Pavasarį šiltą rytą, kada negalima at
skirti jūras nuo regračio skliauto, kada me
džiai pasipuošė lapais ir žiedais, Daša ėjo 
į miestą jieškoti komunistų. Ėjo ji tada, 
kada dar daugelis nedrįso išeiti iš savo na
mų. Ėjo pilna energijos ir pasiryžimo, 
džiaugsmo ir besisiūlančios laimės gyveni
me. Priešais ją jojo raudonarmiečiai su 
raudonais ženklais prie jų mundierų; rau
doni žpnklai ištolo atrodė, kaip raudonos 
aguonos. Daša žiūrėjo į juos ir juokėsi; 
raudonieji kovotojai taipgi žiūrėjo į ją, 
mosavo rankomis ir šaukė,:

l> t *
—Ura raudonai skepetaitei.! Ura drąsiai 

kovotojai!
Glėbas gulėjo nejudančiai ant Dašos ke

lių ir klausėsi jos gyvenimo istorijos. Štai 
ji, Daąa, sėdi greta jo, tokia pati, jos ran
kos, balsas ir širdies plakimas, kaip ir pir
miau. Bet gyvenime, politikoje nėra tos 
Dašos,' kuri buvo trys metai atgal; yra 
nauja, visai kita moteris. Glėbas kietai 
apsikabino Dašą ir verkiančiu balsu pra- 
dėjo:

—Daša, balandėle! Jeigu aš bučiau buvęs 
tada! Tu kentėjai viena. O, jeigu aš bū
čiau buvęs. Daša, aš noriu tave mušti ir 
mano širdis plyšta. Tu gulėjai su sveti
mais vyrais! Daša! Kam tu man tatai pa
sakei? Ne, mano ranka nepakils ant ta
vęs, ji neturi jėgų. Bet tu, tu su karei
viais, ar galima tas suprasti? Daša, at
leisk! Aš negaliu išrašyti tau įstatymų. 
Ir artimesnės moters už tave man nėra pa
saulyje! Taip, tu pati pasirinkai kelią ko
vos. Taip, mano brangioji Daša.

—Glėbai, tu geras. Geras ir neprotingas 
draugas. į

Iki vėlos nakties jiedu sėdėjo apsikabinę 
taip, kaip niekados pirmiau savo gyvenime. 
; \ (Daugiau bus);

Atsišaukimas į Visas Clevelando Lietuvių j 
Draugijas, Kliubus ir Kitas Organizacijas

Clevelando Lietuvių Progre* 
šyvių Draugijų Sąryšio laiky
to] konferencijoj 15 d. gegu
žės buvo nutarta šaukti ben
dro fronto konferenciją visų 
Clevelando lietuvių draugijų.

Šaukimas šios konferencijos 
turi apeiti visoms lietuvių 
draugijoms, kliubams, dailės 
draugijoms ir kt. organizaci- 

• joms, neatsižvelgiant j tai, 
kokių jos būtų religinių ir po
litinių įsitikinimų. Konferen
cijos tikslas—sudarymas ben

dro fronto kovai už tuojauti- 
nius bėgančius gyvenimo rei
kalus, kaip tai: už bedarbių 
pašalpą, už sumažinimą taksų, 
už nedaleidimą atimti stubelių. 
del negalėjimo apsimokėti 
taksų ir skolų, prieš mėtymą 
bedarbių iš stubų del negalė
jimo užsimokėti rendų, už pa- 
liuosavimą Scottsboro jaunuo
lių, Tom Mooney ir visų ’''poli
tinių kalinių, už gynimą darbi
ninkų valdomos šalies Sovietų 
Sąjungos, kurią kapitalistinės 
šalys rengiasi pulti ir sunai

kinti ginklo pagelba.... % ....
. iTais ir; kitais klausimais bus ‘ . «• t . t . , •
diskusųojama toj konferenci
joj. -

Prašome visų organizacijų ' ' l . -'p 4
išrinkti po du delegatu.

. aKonferėncija atsibus 30 d. 
birželio, Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79 St., 8 vai. vakare.

Delegatai privalo turėti 
mandatus su atstovaujamos 
org. valdybos parašais ir su 
.pažymėjimu, kiek organizaci
ja turi narių.

’ Clevel. Liet. Prog. Draugijų 
šSąryšio Sekretorius

A. P. Baltrušaitis.

Operetė; Automobilio 
mėj Nukentėjusieji 
kalbos; Dr.
Gegužės 20 d. Gedemino 

D-tė buvo parengusi operetę 
“Kova už Idėjas”; vaidino 
Aušros Choras iš Binghamton. 
Choro vedėja yra d. H. Pa- 
giegalienė; režisierius—d. A. 
žolynas. Choras dainuoja la
bai gražiai. Čia kreditas ve
dėjai ir choristams. Reikia 
pasakyti, kad choras susideda 
didelėj dalyj iš jaunuolių, kas 
reiškia, kad binghamtoniečiai 
moka patraukti jaunimą, 
stokuoja Rochesteryje.

• Pats lošimas irgi gerai 
ėjo; tą paliudijo publika 
miu užsilaikymu ir delnų plo
jimu laike .lošimo, nes pats lo
šimas užėmė virš trijų valan
dų. Apie aktorius reikia at
žymėti, kad rolės tiko visiems. 
Čia tai, žinoma, režisieriui 
kreditas už pritaikymą rolių. 
O aktoriai buvo paskirstyti se- 
sekančiai: P. Kaminskas— 
Kasto, turtingo ūkininko, ro
lėj : A. Klimas—Sarapo, jo 
brolio rolėj, buvęs kariškis, 
kuris publiką juokino visą lai
ką. A. Marciuška buvo An
tano rolėj, jaunuolis; M. žvir
blienė—jų motinos rolėj, sena 
našlė; E. Slesoraitienė—Onos, 
tarnaitės, rolėj; paskui Anta
no žmona; A. Tvarijonienė— 
Kasto žmona, V. Čekanauskas 
—Akrimas, parėjūnas; ,A. 
Repšys—Akrimo draugas; J. 
Kireilis—viršaitis; S. Dainys— 
raštininkas; P. Grinius—sar
gas. Valstiečių rolėse—V.
Sodoms, J. Strolis, J. Degutis 
ir A. Kaminskas.

Apie senesnius lošėjus tai 
ką čia ir kalbėti,—jie visi lo
šė pagirtinai gerai. Bet jau
nuoliai nepasiduoda, senes
niems; jie lošia irgi taip pat 
gerai. Jaunuoliai ilgesnes ro
les turėjo šie: A. Marčiuška, 
A. Repšys ir S. Dainys. Kiti 
dalyvavo valstiečių susirinki
me. Gerai, jaunuoliai, nepa
siduokite.

Po lošimo dar buvo laiko ir 
šokiams. Ant galo, buvo už
tupdyta vakarienė binghamto- 
niečiams, kur dalyvavo ir pu
sėtinas būrelis rochesteriečių. 
Laike vakarienės buvo trumpų 
draugiškų išsireiškimų ir pa
geidavimų ant toliaus apsikeis
ti lošimais.

Laikas bėgo taip smagiai 
ir greit, kad išlydint jau buvo 
pradėję aušti. Tą smagų va
karą stelbė tik automobilio 
susikūlimas, kuriūom važiavo 
d. A. Klimas. Susikūrime sun
kiai sužeista Zmitrienė ir Ši- 
moliūniehė; jos yra įdėtos į 
“kęstus” (sutvarstytos). Leng
viau sužeista B. Zmitriūtė; o 
V. Zmitriūtė nesusižeidė. Jie 
visi važiavo į Rochester) į ope
retę. Visos trys randasi Ge
neral ligonbutyj Rochesteryje; 
ir turės išbūti iki netoli pabai
gos liepos mėnesio. Kocheste- 
riečių pareiga atlankyti jas. 
Lankymo valandos—nuo 11 v. 
dieną iki 8 vai. vakare. Jos 
turi privatišką kambarį.

Dar vienas dalykas negali
ma praleisti, tai kad bingham
toniečiai atvažiavo savo lėšo- 
rhis, ir keletas iš jų turėjo 
dirbti. Tai reiškia pasišventi
mą; ;ir jie verti didelio pagy
rimo, o dar didesnio 
gesnio ačiū. . > . r

čia: d. Bimba pataikė į tašką, 
taip kad,net 14 pareiškė noro 
įstoti į K., P. Bet, žinoma, vie
nam d. Bimbai atiduoti kredi
tas tai nebūtų teisingas pasa
kymas. Drg. Šolomskas, bū
damas čia dvi savaites, paruo
šė dirvą, taipgi ir Dr. Kaš- 
kiaučius; išeina kad d. A. 
Bimba užbaigė akėti dirvą.. .

Dr. J. Kaškiaučius kalbės 
LDS 11-tos kp. piknike 18 d. 
birželio ant d. J. Merkevi
čiaus farmos. Taigi visi į pik
niką !

Dr. Kaškiaučius bus tris 
dienas Rochesteryje.

Kalnius.

Darbininkai Privertė At» » * ♦ » 
mesti Hitlerio Agentų

CHICAGO, Ill. — Prieš- 
fašistinės Konferencijos de
legacija iš 15 narių atsilankė 
pas miesto tarybą ir taip 
pat pas Pasaulinės Parodos 
komitetą. Reikalavo, kad 
Hitlerio agentui Weidma- 
nui nebūtų duotas pripaži
nimas, ir kad jis nebūtų lei
džiamas sakyti prakalbą. 
Valdininkai sutiko, kad jie 
neleis Weidmanui kalbėti.

ko

iš-I 
ra-

širdin-

f.- ? • ' < ■;
» • • . i ‘x« ; «

Geg,užės.21 d. buvo prakal
bos, surengtos LDS 11-tos kp. 
Kalbėjo d. B. Fulton jaunuo
lių organizavimo klausime. B. 
Fulton turi gražią Iškalbą ir 
kaipo del jaunuolės, tai kalba 
labai gerai, taktiškai. Turi
me gerą jaunuolę kalbėtoją. 
Jai reikėtų rengti prakalbos, 
kur tik galima. Rochesterio 
jaunuolių buvo vos keli atėję 
į prakalbas.; Jie yra tikri už
sispyrėliai.

Kalbėjo ir drg. A. Bimba 
dienos klausimais Ir ant galo 
užspyrė, kode! taip mažai lie
tuvių priguli prie K. Partijos.

’ ft f 1 f .-' < A »•

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, P A.

Wilkes Barre ir Apielinkes 
Visų . Žiniai

Draugės ir draugai, visiems 
yra žinoma, kad Wilkes Barre 
bus įsteigta jaunuolių moky
kla, o gal ir augusių sykiu; to
dėl, kurie tėvai leisit jaunuo
lius bei jaunuoles, tai jau lai
kas tuom susirūpinti; nereikia 
laukti paskutinių dienų; dabar 
reikia, kaip greitai galima, mo 
kinius suregistruoti, ir kada 
turėsime visus suregistravę, tai 
sušauksime susirinkimą jauni
mo ir augusių sykiu, kur tą 
visi galutinai aptarsime.

Dabar komisija j ieško tin
kamos vietos kur nors ant far
mos. Mokyklos komisija ga
lima matyt Aido Choro pamo
kose.

Veikiantis ‘komitetas savo 
susirinkime nutarė, kad moki
niai iš savo pusės prisidėtų su 
penkiais doleriais mėnesiui, o 
likusius kaštus padengs orga
nizacijos. Bet tą mes visi tu
rėsime aptarti, kad suregis
truosime mokinius ir visi turė
sime susirinkimą.

Todėl visi, jaunimas ir suau
gę, prie darbo, ba laiko jau 
liko visai mažai. Mokykla 
prasidės su pradžia liepos 
mėnesio, kaip tik po “Laisvės” 
pikniko.

DETROIT, MICH.
LDSA 17 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 7-tą d., trečiadienį, 7:30 vai. 
vakare, Draugijų svetainėje, kampas 
25-tos ir Vernor Highway. Narės, 
stengkitės dalyvauti.

Sekr.
(131-132)

WORCESTER, MASS.
Atydai Worcesterio Lietuviams 

8 dieną birželio čia kalbės profe-

sodus H, Dana ąpig. Sovietų Sąjun
gą ir rodys illiustrUčtus paveik us. 
Po prakalbų bus galima duoti Liau
simai, į kuriuos profesorius atsaki
nės. Dana buvo Sovietų Sąjungoje 
tris kartus ir yra gerai susipažinęs 
su Sovietų tvarka. Pradžia 7:30 vai. 
vakare, Washburn Hall, Worcesteryj.

Visus kviečia atsilankyti Komit.

MINERSVILLE, PA.
Sovietų Krutami Paveikslai bus 

rodomi birželio 6 dieną, 8 vai. vaka
re, Darbininkų svetainėj, Minersville, 
Pa. Paveikslas “Fragment of an 
Empire” (Imperijos Liekanos), vaiz
duoja užsilikusį darbininką, kuris 
nieko nežino apie atsibuvusią Bol
ševikų Revoliuciją ir naują Sovietų 
tvarką Rusijoj, ateina jis j fabriką 
darbo jieškoti, bet neranda bosų? 
Stebisi žmogus, negali supranti; 
kaip dabar galinia bus be bosų gy
venti? Įžanga tik 20c. Bedarbiams 
prisieis nusileidimą padaryti. Ren
gia Komunistų Partijos Sekcija.

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų kapinių Draugys

tės susirinkimas įvyks nedėlioję, 
birželio 11 d., 10 vai. ryte, J. Danu- 
levičiaus svetainėje, W. Ridge St., 
Nanticoke. Visi draugijos nariai 
būtinai turite atsilankyti, nes jūs 
žinote, kad Kapinės buvo daug tai
sytos ir valdyba pilnai raportą iš
duos. Taipgi/ katrie neužsimokėję 
assesmontus, turit ateiti ir užsimo
kėti.

Sekr. E. C.
(131-133)

Komisija.

WILKES BARRE, Pa.—Lie
tuvių Bedarbių Tarybos susi
rinkimas įvyks 7 dieną birže
lio (June), antrą valandą po 
pietų, Darbininkų Centre, 325 
E. Market St. .•

Šis susirinkimas^ bus labai 
svarbus, todėl, visi nariai, at
silankykite ir naujų bedarbių 
atsiveskite.

Bed. Komisija.

Išsiųsta $150,000 Fal- 
šyvy Pinigų į Chicagos 

Parodų
NEW YORK. — Detektyvai 

suėmė Tony Kaliontayes ir tris 
sėbrus, kaip falšyvų popieri
nių pinigų dirbėjus ir skleidė
jus. Pinigdirbiai buvo užklupti 
savo lizde, Joseph Vetere’s 
valgyklėlėje, 235 E. 29 St.’ Jie 
bandė revolveriu ir peiliais 
apsiginti, bet neturėjo laiko. 
Suimtieji prisipažino, kad jau 
išsiuntė $150,000 .popierinių 
netikrų pinigų į ChičL ''s pa
rodą skleisti juos tarp susi
renkančių minių. Už vieną 
tikrą dolerį jie paprastai duo
davo po penkis netikrus.

Wisconsin© Valstijos 
Alkanųjų Maršavimas
MILWAUKEE, Wis. — 

Birželio 8 d. iš visų miestų 
prasidės alkanųjų marša
vimas į valstijos sostinę Ma
dison. Bedarbiai reikalauja 
nuo valdžios pašalpos ir ap- 
draudos. Gerai tas, kad 
skaitlingi būriai biednų far- 
merių dedasi prie alkanųjų 
maršavimo.

BRAND

SOVIETU KENUOTI PRODUKTAI
Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios priežiū

ra ir su apsauga vitaminų.

&OYAL STUHCCON
ILLETS

ij&OYTO SFPV'

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK /
(Strimelės) (Su Tomeitėmis)

STUFFED PEPPERS
Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną krautuvninkams. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

Taipgi Skyriai: 260 California St., 
San Francisco, Cal.

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

SOVIETU KENUOTŲ ŽUVU
Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti jų, tai rei

kalaukite iš “Laisvės”. Mes prisiusime jų už gana žemą 
kainą, taip, kad draugija turės pelno, kuri savo piknike 
ar kitokiame ■,parengime jas pardavinės.

Tos Žuvys Yra.Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.

i
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IŠ LAIKRAŠČIU
Kas Yra Tas SSSR Raitelių 

Komandierius Budiony?
“Raudonasis Artojas” ra

šo:
Minint Drg. Budiono 50

Metų Sukaktuves
1883 metais gimė drg. Bu

diony. Atėjūno valstiečio 
sūnus buvo eksploatuoja
mas Dono turtingųjų kazo
kų, nuo 9 metų pradėjo pas 
buožes bernauti.

1903 m. jį paima į caro 
kariuomenę, kur jis buvo ei
liniu puskarininku ir vach
mistru, kur ir prabuvo su 
nedidele pertrauka iki Spa
lio revoliucijos.

1918 metais vasario mėn. 
su partizanų būriu įstojo į 
pilietinį karą ant Dono. 
Tais pat metais rugpjūčio 
gale jau vadovavo pulku, tu
rėdamas 1,500 kardų.

Nuolatinių mūšių apysto-j
vose Budiono raiteliai išsi- Į raudonųjų raitelių tobulini- 
vysto į brigadą, diviziją, me tęsė toliau būdamas 
korpusą ir 1919 mt. lapkri-: SSRS revoliucinio karo so
čio 17 d. drg. Stalino inicia- vieto nariu ir Raudonosios 
tyva—į pirmąją raitelių ar- armijos raitelių inspekto- 
miją. i rium.

Įeidami į X armiją, raitė-' Po VKP (b) CK ir SSRS 
liai karžygiškai ir pasek- SNK nutarimo apie arklių 
mingai gina Cariciną nuo! užlaikymą ir prižiūrėjimą 
1918 m. rugsėjo iki 1919 m. (1932 m. gegužio) drg. Bu- 
kovo mėnesio. diony vadovauja šio nutari-

su trečiu komisijos nariu. Mat, 
pastarasis buvo politiniai prie
šingos pusės žmogus, tai su 
juo ir nesitarė, kas yra jokiu 
būdu neleistina. Čia komisija 
turi suprasti, kad šios prakal
bos buvo rengiamos bendro 
fronto, o ne vienos sriovės.

Sklokininkų buvo 
kalbėti ir “Tėvynės” 

. .. _ ,rius p. Vitaitis. Bet 
mušime lenkų fronto, kas tis neapsiėmė kalbėti 
privedė lenkų kariuomenę laiko “neturėjimo”.
prie katastrofinio atsitrau- tas Ponas turės laiko kalbėt už

diono pagelbėjo ypatingai 
greitam jo augimui kaipo 
karo vadui. ,•

Atviras Laiškas “L” 
Koresp. Redaktoriui

Kovoje prieš Denikiną, 
mūšiuose Ukrainoje prieš 
lenkų baltąją armiją, pra-

kimo iš Ukrainos, ir drg. 
Frunzei vadovaujant likvi
davimas Kryme V vangelio 
—visose šiose operacijose 
drg. Budiony pasirodė kai-, 
po dideliu raitelių karo va
du. 1923 m. drg. Budiony 
paskiriamas raitelių vyriau
sio vado padėjėju.

Už aktingą dalyvavimą 
kovoje prieš ginkluotą 
kontrevoliucijos jėgą drg. 
Budiony apdovanotas 3 
Raudonosios vėliavos orde- 
nais.

Savo darbą statyboje ir

kviestas 
redakto- 
p. Vitai- 
neva del 
Kur čia

HM

Puslapis penktas

K. M.

K

lift i1

!' , n—. I i. n ■ I į f 'I ■ y III'—

sriovių darbininkus ir tuom di
džiuojies), nors tavęs ir tavo 
ffentąį peąpkenčia dėlto, kad 
e$i rąeĮagis.

džia negali išsiversti finan
siniai Taisai plaukia' labai 
lėtai. Ižde yra susidarys 
deficitas iš £17,300,000 mar
kių.•Gerbiamas Drauge!

Malonėkite paaiškinti per 
“Laisvę”, del ko mano kores
pondenciją, kuri tilpo 97-me 
numeryje “Laisvės” taip su- 
plėšėt, taip* sudraskėt, kad nei 
vieno sveiko originalio sakinio 
nesuradau.

Girdėjau ir kitų korespon- 
tų nusiskundimus. Girdi, ne
užsimoka rašyt į “Laisvę” ko
respondencijų, nes daug netal
pina, o kad ir talpina, tai bū
na perdirbtos.

Tas mane ir vertė parašyti 
atvirą laišką reikale koręspon- 
cijų, nes toki dalykai paken
kia pačiam laikraščiui.

Mano rinkinys iš “Keleivio” 
numerių 5, 9, 12 ir 13, ku
riuose tilpo daugiausia melų 

i ir šmeižtų ant komunistų ir 
jiem kitaip mąstančių darbi- 

. ninku, kuriuos skleidė tūlas 
Kriaučius ir Unijistas, o “Lai
sves” korespondencijų redak
torius primetė socialistams.

Tokiu būdu daroma sau 
daugiau priešų.

Už tuos melus ir šmeižtus 
suradau patarles sakinį: Ko
kia kiaulė, tokios dešros; koks 
laikraštis, toki korespondentai; 
arba, kaip vilkai nestaugę, 
taip “Keleivio” koresponden
tai neiškenčia nešmeižę komu
nistų. Tuos sakinius sumai
šius, neturi prasmės.

Taipgi buvau rašęs apie 
amalgameitų Uniją. To visai 
nėra. Prie pabaigos daviau 
tinkamą atsakymą Unijistui, 
kuris rase 13-tame num. “Ke
leivio” apie draugės Karosic- 
nės prakalbas, kurios atsibu
vo net sausio 16 d.

Pabaigoj Unijistas sako: K. 
M. ir jam panašūs, sulindę į 
“Laisves” tvartą, dvokia kiau
lininku. •

Taip, mes sulindę į “Lais
vės” tvarta todėl, kad “Lais- 
vės” tvartas švaresnis už “Ke
leivio” pakajuš, Kriaučiaus ir 
Unijisto stubas, po kurias val
kiojasi kiaulių dešros.

Netalpindami pabaigos ko
respondencijos, nukirtote, kaip 
ir šuniui udegą, kurio labai ne
kenčiu toki užglostymai al- 
gumeitų (?) šmugelninkų ar
ba “Keleivio” šmeižikų verčia 
mąnyti, kad korespondencijų 
redaktorius ne savo suole sėdi.

Nemanyk, drauge, kad jūsų 
mintis geresnė už daugelio ki
tų. Jūsų perrašytos korespon
dencijos būna vienodo styliaus, 
monętoniškos, 
čios skaityti,
respondencijos turėtų būti tal
pinamos, kaip parašyta, patai
sant rašybą ir prisilaikant laik
raštinės etikos.

K. Mikolaitis.
Baltimore. Md.

.ri.TM»rrn,irr^....
žinti? Todėl, kad pęr keletą 
mėnesių laikinai turėjome ne
patyrusį korespondencijų re
dagavime draugą. Nors re
dakcijos nariai darė jam pas
tabų, ka<|’ korespondencijas lei
stų, kiek tik galima, origina- | 
liai, tačiaus tas draugas, kad 
ir geriausiais norais vaduoda
masis, turėjo sunkiai bepatai- 
somą palinkimą savais saki
niais performuluoti korespon
dencijas. Tatai gi darant, ne
išvengiamai įvyksta daugiau 
ir paties turinio klaidų, nekaip 
originaliai korespondencijas 
laikraštin leidžiant. Delei to 
yra nusiskundimo ne tik drg. 
Mikolaičio, bet kitų korespon
dentų, kuriuos mes už tai at
siprašome.

Kai del padailinimų bei iš
vedžiojimų trumpinimo,; tatai 
būna dažnai neišvengiama, at
sižvelgiant į vietos apribotumą 
arba tikslumo klausimą. Ypač 
dažnai prisieina Išbraukt ne
patikrintus įtarimus šmuge
liuose bei kriminaliuose dar
buose. Neturėdamas patenki
nančių įrodymų, laikraštis ne
gali rizikuoti teismiškomis by
lomis. Tenka išbraukti ’ir 
daug pranešimų apie būsimus 
loteriškus leidimus įvairių lai
mėjimų, už ką gręstų laikraš
čiui stropi bausmė, sulig nau
jesnių griežtų pašto įstatymų.

VALDŽIOS

BERLYN. — Hitlerio val-
SKAITYK LAISVE 

IR KITIEMS UŽRAŠYK

MASSACHUSETTS DIDIEJI
r e i kalingumą darbininkams 
bendro fronto kovoje, už tuo
jautinius darbininkams būvio 
pagerinimus? Tas ponas “bi- 
zi”, kad išlaikyt savo frentą 
p. Viniką Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje centro sekreto
rium, nelegaliai pastatytą prie 
SLA plataus lovio. Nes prie 
SLA lovio taipgi nori prisi
plakti kita klika su Mikalaus
ku ir p. Jurgeliute priešakyje. 
O čia dar J?LA progresyviai 
nariai lipa ant kulnų abiejų 
klikų ponams su reikalavimu, 
kad J. Miliauskas turi būt 
SLA centro sekretorium, kai
po legaliai narių ir seimo iš
rinktas kandidatas. O antra, 
tai p. Vitaičiui, ir iš esmės ne
rūpi bendras kovos frontas už 
kasdieninius jų reikalus. Kas 
jam, kad darbininkai badauja, 
bile tik jo pilvas pilnas?

A. Jankausko kalba delei 
bendro fronto buvo žalinga. 
Tiesa, jis kalbėjo neva už vie
no fronto reikalingumą darbi
ninkams kovai už būtinuosius 
reikalus. Bet tuo pačiu tarpu 
jis be jokio pamato kaltino 
komunistus už “demoralizavi- 

darbininkų streikuose. A.
> šau

kė, kiek tik drūtas, kad kur 
komunistam nepavyko “sude- 
moralizuot” darbininkus laiko

BALTIMORE, MD.

1919 m. Budiono raiteliu1 mo pravedimui gyveniman.
Jis RSFSR SSRS NKZ ko- Jankauskas meluodamaskorpusas veikdamas Voro-i 

nežo kryptimi nelygiam mū-į legijos narys, 
šyj sudaužo generolo Ma- ----  ---- --
montovo ir Škuro korpusą Budiony nepakeič iamas:streiko, ten streikas buvo lai- _      — — • —• • 1 - — - .

Nuo VIII suvažiavimo d.

11 D. BIRŽELIO, So Boston, Laisvės Choro ir 
Noryyooį L.L.R. Choro, metinis piknikas 

Walpole, Mass. Gražiam “Knus Parke”

17 D. BIRŽELIO Komunistų Partijos Pirmo 
Distrikto piknikas Franklin, Mass.

Camp “Negadegent”

25 BIRŽELIO L. d. S. Pirmo Apskričio
Maynard, Mass. Vose Parke

Gražus parkas, ežeras ir milžiniška svetainė del šokių
Ant čia pažymėtų dienų visų darbininkiškų organy*' 

zacijų, meldžiam nieko atskirai nerengti, bet masinį^» 
dalyvaukim viršui paminėtuose piknikuose.

3

ir užima Voronežą.
Raudonosis armijos pro

letarinis charakteris, orga
nizacinis ir auklėjantis 
VKP (b), į kurią įstojo 
drg. Budiony 1919 m. dar
bas, kasdieninis drg. Budio
no darbas su vienu iš ge
riausių Lenino mokinių dar
bininku metalistu drg. Vo- 
rošilovu—šios sąlygos, prie 
asmeninių kokybių drg. Bu-

VCVK narys ir nuo 1 visa-įmetąs. Tai bjaurus šmeižtas 
sąjunginio sovietu suvažia-| Prieš komunistus. Komunistai, 
vimo CVK SSRS narys. lkaiP° geriausi kovotojai, vi- 

1932 m. drg. Budiony už- s1jov,i 1)irmosę,. ei'ės0 
, . _ _ n ° . J .. | darbininkų kovų ir. saukia dar-
baigė Raudonosios bininkus (į vienybę. O tas1

'olrn rl ovviiin 1 i I. • , i • • tkarinę ’akademiją, i
Draugą Budiony sveikino 

CK VKP (b), SNK, RVS, 
drg. Stalinas, drg. Vorošilo- 
vas, Gamarnik, Eidemanas, 
ir daug kitų karinių ir vi
suomeninių organizacijų.

APTURĖJOME DOVANA
MONTREAL. Canada. — 

Mes galime pasididžiuoti, kad 
laimėjome paskirtą dovaną, 
gaudami daugiausia naujų na
rių ; sumušėm 32-rų metų re
kordą, atsistodami priešakyje 
viršaus dviejų šimtų Literatū
ros Draugijos kuopų su pro
letariniu ženklu, raudona vė
liava.

Susirinkimas abiejų kuopų 
įvyko bendrai. Nors vėliava 
yra užadresuota 137-tai kp., 
bet ji lygiai priklauso ir 47-tos 
kp. nariams. Nes tuo laiku 
bendrai visi dirbome del lai
mėjimo viršminėtos dovanos. 
Ši vėliava pasiliks mūsų kuo
pai kaipo kovos ženklas, Šau
kiantis darbininkus spiestis po 
ja už laimėjimą viso pasaulio.

Draugai, tęskime pradėtąjį 
darba iki galutinos pergalės, 
kad ši vėliava laisvai galėtų 
plevėsuoti _ pergalingos darbi
ninkų klasės priešakyje. Tad 
dirbkime, neatsižvelgiant į tas 
pinkles, kurios yra statomos 
mums skersai kelio iš priešų 
pusės. Bet tas nesulaikys ky
lančių masių, ir laimėjimas • ba 
bus užtikrintas mūsų pusei.

Eina Rungtynės

veiklių

137 kp. 
nepasi-

ten randasi visa eilė 
narių.

Bet mes iš senosios 
galime pasakyti, kad
duosime ir neleisime nužemin
ti mūsų kp. kilnų vardą. At
eitis parodys, kurie liksim per
galėtojais.

Jau galima spręsti iš paki
lusio entuziazmo, kad ir šiais 
metais, veikiausia, “bytysime” 
didžiules Amerikos kolonijas, 
jeigu draugai amerikiečiai ne- 
pasispaus prie kietesnio dar
bo. Well, tai subruskite, jei
gu nenorit pasiduoti kanadie
čiams, arba prasčiau pasakius, 
“grinoriams,” kad paimtume 
viršų antrais metais. Nes mes 
su viršlaikiais dirbame delei 
darbininkų labo ir greitesnio 
pasiliuosavimo.

Maikis.

PATERSON, N. J.
Iš Bendro Fronto Prakalbų ♦
Gegužės 28-tą d. įvyko ben

dro fronto prakalbos. Kalbę- 
| jo A. Jankauskas ir d. J. Siur- 

Publikos atsilankė neper- 
i daugiausiai iš priežasties ne
tinkamo garsinimo. Prakal
bas tik du komisijos nariai 

Tarpe šių dviejų Literatūros rengė, ir su trečiu komisijos 
Draugijos kuopų eina rungty- j nariu nesitarė, nes trečias ko- 
nės visu frontu. • Matyti, kad 
naujai susiorganizavusi 47-ta 
kp. ima viršų, gaudama jau 
apie dešimt naujų narių šiais 
metais ir kelias dešimtis su
rinkdama prenumeratų 
Ž.;” taip pat ir kituose 
buose pasirodo veiklesnė.

žmogynas nori • .darbininkams 
įkalbėti, būk komunistai “de
moralizuoja” darbininkų vie
nybę.

Kas, kad Jankauskai viena 
akia merkia neva už bendrą 
frontą, bet visa burna rėkia 
prieš ištikimiausius darbininkų 
kovotojus. Tas akies merki
mas nieko gero nežada bend
ram frontui, žinoma, iš p. A. 
Jankausko nieko geresnio ir 
negalima tikėtis, nes jis kad 
primanytų, tai visus komunis
tus šaukšte vandens paskan
dintų. Už tai Jankauskas nei 
pusės žodžio neprasitarė prieš 
darbininkų pardavikus Gree- 
nus, Hillmanus. Mat, jis pats 
nuo anų nieku nesiskiria.

Drg. J. Siurba dalinai atsa
kė į nepamatuotus* A. Jan
kausko kaltinimus komunistų 
ir nesumušamais taktais įrodė 
reikalingumą visų sriovių dar
bininkų bendro fronto kovai 
už tuojautinius būvio pagerini
mo reikalus ir gyvybes išlai
kymą. Po prakalbų puvo daug 
klausimų d. J. Siurbai, į ku
riuos jis tinkamai atsakė. A. 
Jankauskui niekas klausimų 
nestatė. Nes publika gerai 
suprato ir, ir be klausimų, kad 
jo kalba vėju remta.

Toliaus buvo diskusuota apie 
general) šilko industrijos strei
ką ir šilko pramonės darb. 
unijos. Bet delei laiko stokos 
konkrečių išvadų nepadaryta. 
Pasiliko nuomonė publikoj, 
kad turėt kitas diskusijas ge,- 
neralio streiko ir unijos klau
simais. ‘

Buvęs.

da r- 
Mat,

nepatraukian- 
Man rodos, ko-

Atsakymas “Keleivio” 
Kriaučįui

z
“Keleivio” num. 20-me 

Kriučius sako: ir vėl M. K. 
kabinasi prie Kriaučiaus.

Tai nesikabinimas, ale rei
kalavimas priparodyti teisybę, 
kas, mano supratimu, yra me
las ir šmeižtas, kom. primetant 
kokį tai burdingierių, ku
ris įbuvęs gaspadinei 50 do- į 

Į lerių ir išėjęs, lygybę daryda
mas. 1

Toliau Kriaučius sako: Jei
gu p. Kj ,M. ’ nesąmones raši
nėja į keikūnų ol’ganą, tai jis 
mano, kad ir visi kiti taip da
ro. . •

Čion ir vėl kriaučius meluo
ja ir šmeižia. Jam “Laisvę” 
tai keikūnų organas ir K. M. 

(rašąs nesąųiones, jeigu reika
lauja įrodyti faktais, kad tai 
ne melas, ką Kriaučius rašo. .

Kriaučeli, sakai, kad žinai, 
ką rašai, ir tau nesunku įrodyti, 
kas toks burdingierius, tik ne
sakai del tūlų priežasčių.

Kas do priežastis, kad nega
lima teisybę pasakyti, kurios 
komunistai tik ir reikalauja?

žinau ir pažįstu tave, mela
gį, kad esi preseris, tik palin
dęs po kriaučiaus švarku me
luoji ir nerausti, šmeiži kitų

Kiti Didieji Piknikai įvyks:
30 d. LIEPOS Worcester Aido Choro ir Hudson A.

Choro. Olympia Park, Worcester, Mass.
13 d. RUGPJŪČIO (AUGUST) didysis spaudos piknikas 

Olympia Park, Worcester, Mass.
2, 3 ir 4 DIENOMIS RUGSĖJO (SEPTEMBER) LDR 
Choro iš Montello ir Lyros Choro iš Stoughton, Mass.

L. T. Namo Parke, Montello, Mass.
Dar nežinome kada įvyks Lawrence ir Haverhill 

Chorų piknikai, čia sužymėti piknikai bus su didelėm 
programom. Dalyvaukite visi.

Distrikto Komitetas.

REDAKCIJOS
PAAIŠKINIMAS

Redakcija laikosi tokio nu
sistatymo—spausdinti kores
pondencijas pačių rašytojų žo
džiais, kui; tik galima. Dažnai 
todėl korespondencijose palie
kame netaisę ir didelius kal
boje atsilikimus. Kodėl, ta- 
čiaus, drg. K. Mikolaičio ko
respondencija buvo taip perra
šyta, kad jis negalėjo jos pa- 

f

PHILAPELPHIĄ, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

šies kenuotos žuvys.

pas

Ave.
ir So

......

JUOZAS KAVALIAUSKAS fi

misijos narys tik 26 d. gegu
žės sužinojo, kad
yra rengiamos, tai negalėjo 
nei mūsų spaudoj
minimąs prakalbas, neigi galė
jo prisidėti prie plakatų sklei
dimo. Už tai kalti du pirmi 
komisijos nariai, kad nesitarė

prakalbos

pagarsinti

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balitj, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa- 
tarnavimas bps atatinka- 
miauąiąs ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prafiau kreiptis prie 
inanęa sekančiu antrašu •

1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Oregon 1116 

Keystone—Main 1417



Puslapis šeštas LAISVI Pirmadienis, Birželio 5,1933
S

Teisėjo “Geraširdystė” 
Aklam Elgetai

ga
la i-
ne-

gyklos tarnautojai 
duot valgyti streiklaužiams, ir 
patys išėjo į streiką. Išrinktas 
streiko komitetas i 
narių. Streikas plečiasi.

atsisakė lėktuvų, kainuojamų $20,0,000.
Į, šeši gaisrininkai sužeisti, bege- ">.

jsinant ugnį. Manoma, kad
gaisrą, kas nors tyčia padarė.

iš trylikos si

Socialistų ir Renegatu Bedarbių Tarybos Pri 
Šmeižtai prieš Bedarbių verčia Biurus Mokėti 

Tarybas Bedarbių Rendas
NEW YORK. — Socialistai 

ir renegatai lovestoniečiai iš
leido šmeižiantį pranešimą 
spaudai prieš komunistus ir jų 
vadovaujamas Bedarbių Tary
bas. Meluoja, būk šie revoliu
ciniai darbininkai atsisakę dė
tis į vieną frontą su kitomis 
bedarbių organizacijomis. Tos 
gi kitos organizacijos—tai Be^ 
darbių Asociacija, kontroliuo
jama išmestų iš Kom. Partijos 
lovestoniečių, ir Darbininkų 
Bedarbių Komitetas ir Bedar
au Darbininkų Lygos, kurioms 
osauja socialistai.

Ne kartą ir ne du Bedarbių 
rybos šaukė tas organizaci- 

’ suvienytą frontą; siunti- 
ir savo delegatus į šo

rtų rengiamas bedarbių 
rtkalais konferencijas; bet 

nei karto socialistų vadai ir jų 
pakalikai nepriėmė tų delega-! 
tų. Jie niekur nedalyvavo iš
vien su Bedarbių Tarybomis 
kovose prieš šelpimo biurus; 
jie priešinosi net unijų ir kitų 
darb. organizacijų vėliavų ne
šimui bedarbių demonstracijo
se.

Nežiūrint visko, Bedarbių 
Tarybų vietinis centras dar 
kartą atsišaukia į tuos bendro 
fronto sabotažuotojus. kad an
tradienį, birželio 6 d. jie iš
vien su Bedarbių Tarybomis 
demonstruotų prieš City Hali 
ir sudarytų bendrą delegaciją 
su Bedarbių Tarybų atstovais 
eiti pas miesto valdžią ir rei
kalauti, idant tuojaus būtų su- 
stabdyta bedarbių mėtymai iš 
namų ir padidinta pašalpa.

NEW YORK. — Buvęs 
bus kumštininkas ir savu 
ku turėjęs nemažai pinigų, 
gras “Jamaica Kid” (Robert
Buckley), paskutiniais laikais 
netekęs regėjimo, liko areštuo
tas už ubagavimą gatvėse. 
Magistratas Dreyer pasirodė 
tiek “geras,” kad šį sykį jo 
nenubaudė už elgetavimą. Bet 
kas toliau lieka daryti liku
siam be cento neregiui, kuo
met valdžia neduoda pašal
pos? ■ '

Commodore Viešbučio 
Darbininkų Streikas

NEW YORK. — Sustreika
vus C o m m odore viešbučio

NEW YORK. — Tammany 
Hall valdžios prisakymas, kad 
šelpimo biurai neturi daugiau 
apmokėti . bedarbių . šeimynų 
rendas, liko sulaužytas per 
darbininkų kovas. Po pereito 
trečiad. demonstracijų prieš 
Home Relief Biurus vien Bron- 
xo biuras išrašė 500 bedarbių ;
šeimynoms čekius apsimokėti ^ skalbėjams, jo darbininkų val- 
už kambarius.

Kitiems 500 šeimų buvo pir- j 
miau atimtas rendų apmokėji
mas, bet nuo pereito ketvirta
dienio joms biuras panaujino 
mokėjimus už kambarius. Kas 
dar žymėtina, nauji rendų če
kiai ir maisto kortos yra išduo
dama jau be didelių ceremoni
jų ir tyrinėjimų. Panaši per
maina pastebima ne tik Bron- 
xo šelpimo biure, bet ir ketu- 

įriolikoje kitų biurų. Tai vis 
i vaisiai energingos bedarbių ir 
Įdirbančiųjų kovos. Nors per 
|tas demonstracijas pereitą tre-į 
čiadienį tapo areštuota 30 dar- J 
binir.kų, bet ne veltui. Nes ta
po sulaužytas miesto valdžios 
nusistatymas palikti bedarbius 
ir jų šeimynas likimo valiai.

Šimtus Mylių Lėktuvas Skri
do be Lakūno Pagelbos

Sudege 11 Orlaiviu ATSIDARĖ BEER GARDEN

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

sto- 
eks-

Roosevelt Field orlaivių 
tyje, Long Islande, įvyko 
plozija pereito penktadienio 
vakare. Gaisras sunaikino 11

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo Q, ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

PUIKIAME KIEME, po gražiais me
džiais, griežiant maloniai muzikai, 

galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus draugus 
ir pažįstamus atsilankyti. Skanių 
užkandžių duodame už dyką. Bir
želio 3 ir 4 bus gražus parengimas, 
grajys merginos muzikantes po va
dovyste Marty Turuta. Antrašas, 131 
N. 4th St., Brooklyn, N. Y., tarpe 
Berry ir Bedford Ave. Savininkas 
John Jurevich. (130-132)

Nuosprendis Gonsbakui 
Priguli nuo Darbininkų

] Floyd Bennett orlaivių sto
tį iš Los Angeles atlėkė penk
tadienį orlaivininkas Frank 
Hawks, padarydamas 2,500 
mylių kelionės per 13 valandų 
ir 27 minutes, niekur žemyn 
nenusileisdamas. Didelę dalį 
kelionės lakūnas sau ramiai 
sėdėjo, o lėktuvą kontroliavo 
tam tikras automatiškas prie
taisas.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK. N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 5 d. birželio, 7:30 
vakare, 933 Glenmore Avė. 
nariai dalyvaukite!

NEW YORK. — Augščiau
sio vietinio teismo teisėjui 
Bernardui Shientagui perei
tą penktad. advokatai Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo perstatė reikalavimą pa- 
liuosuoti Šamą Gonshaką, kurį 
pirmiau teisėjas Aurelio pa
siuntė iki dviejų metų kalėji
mam Taip jis Gonshaką bau
dė vien už tai, kad šis dalyva
vo demonstracijoj prieš šel
pimo biurą, reikalaujant be
darbiams pašalpos.

Augščiausio teismo teisėjas 
Shientag žadėjo paskelbti sa
vo nusprendi trečiadienį, bir
želio 7 d.

Darbininkai yra šaukiami v , I ***w.*M« r iiixmxy JUUl/J ui
skaitlingai susirinkti trečiadie- : dainių krautuvėje, 51 Meserole St., 
nj, 10 vai. prieš augščiausio Brooklyn> N. Y. (130-131)
teismo rūmą, Pearl ir Center 
Sts., ir demonstruoti, reikalau
jant besąlyginiai paliuosuoti 
Gonshaką.

vai.
Visi

c. J

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS senyvas'1 žmogus ant 

ūkės. Darbas apie namus žiemą 
ir vasarą. Delei platesnių informa
cijų, kreipkitės laišku: F. Bakaitis, 
R. R. 2, Collinsville, UI.

(130-131)

IŠRANDA VOJIMAI
Į PASIRANDAVOJA fomišiuotas kam 

barys. Didelis, su visais paranku-
I mais. Savininkę galima matyti sal-

Del Ko Pašalintas Jaun. 
Socialistų Sekretorius

NEW YORK. — Tapo paša
lintas Jaunųjų Socialistų Ly
gos sekretorius George Smer- 
kin už vadinamą “sulaužymą 
socialistinės disciplinos.” Kame 
jis sulaužė tą discipliną? Nagi 
ve: Smerkin dalyvavo bendro 
fronto Pirmosios Gegužės de
monstracijoj ; važiavo į Tomo 
Mooney paliuosavimo kongre
są Chicagon ir sakė prakalbas, 
ragindamas kovoti už Mooney 
paliuosavimą.

Smerkino pašalinimą už to
kius “nusikaltimus” patvirtino 
Socialistų Partijos Nacionalis 
Pildantysis Komitetas.

Ar reikia didesnių reakcinių 
bjaurybių, kaip tie Socialistų 
Partijos vadai ?

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, 

hausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Rašomos 
Mašinėlės

Klauskite 
Kainos,

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
' ’ Remiė Scout Model $39.50

Jei esate “Laisves”
Skaitytojas

Portable mašina, su naujais parankamais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

PASIRANDAVOJrt 4 kambariai su i 
visais parankumais. $26 randa, 

118 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
(130-132)

PASIRANDAVOJA Storas, tinkamas 
delei restaurant© ar beer garden.

473 Giand Street, Brooklyn, N. Y.
(130-132)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA beer garden labai pi

giai. 417 Bedford Ave., Brooklyn,
N. Y. (129-131)

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga Įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
“LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Ko

8YKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisve Gaunama ant
Sekančių StočiųVAKACIJOMS VIETA

Puikiausia vieta vakacijom, na
mas ant puikaus kalno, aplinkui di
delį medžiai, platus sodas, žemiau 
graži upė, tyras vanduo maudytis.

Įvairių rūšių uogų, nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlumai vasaros, švie
žio pieno ir visokių daržovių apsčiai.

Kama t.k $10.00 j savadlę | Bedford Ave. and So. 5th St
Ypač dabar i pavasarį, kur tik ne

pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma
lonų kvapą, gaivina žmogaus svei
katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

BLOZNELIS,
. F. D. No. 2. Catskill, N. Y.

Brooklyne:
136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu «avo koštu me
nams,

vė-

TYPEWRITERS

Kuris pirma buvo 578 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

MOLLYN S BARBER SHOP 
ir 

BEAUTY PARLOR

G

f

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.” -

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ka “barbernė” ir ‘'Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos.

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

kad perkėliau savo studiją 
naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y, 

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau jrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puildausL

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-9467

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

Sergančių Vyry ir Motery! 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty- , 
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

ir įMėšlažarnes Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. '

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.. , 

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
i Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina ,
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
n Kalbame lietuviškai

DR. ZINS
jlOEAST 16lh SI. N. T.
(Tarp 4th Avė. ir Irving Place 1 

įsisteigęs 25 metai i 
( Valandos—9 AM. iki 8 PM.; , 
•o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

------- - --------------------- -
SKAITYKIT IR P LATIN-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4-2180

: Rnsišk" PIRTIS' Turkiška
Telephone, Evergreen 6-5310

ojimat per 
ary—85c__

TELEFONAS
Pulaski (-1090

ATDARA DIENI 
IR NAKTĮ

naujausios Mados

462 Metropolitan h venue 
(Arti Marey Avenue 1 

BROOKLYN, N. Y.

Flushing Russian and Turkish Baths, iac.
M. TEITELBAUM, Manadferis

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 5«c SUBATOS VAK. 7B«
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir mie

visą naktį ant trečių lubų, oringam kam
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su Šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

H. Belsky Te! STagg 2-3487 H. Housenbold
PResident 3-5341 Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

Sudedame screenas (sietus) i 
duris, langus ir gonkas. Patys 
r.tliekame visą dailydės (carpen
ter) darbą. Kainos labai prieina
mos.

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y.

Tarpe* 185th ir 186th Sts.

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius š^Įtkalvystės 
darbus

relephoine, Stags 1-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

87 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street

29-31 Morrell SL, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUK, BROOKLYN, N. Y.

KELRODI^: B: M. T. eleveiteriu; Išlipt ant Finishing Ave. stoties; 
' R M T. nubway;—išlipt ant Montrose Ave. ntotles; visais

■ Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave. ♦

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

INC

TEL. STAGG 
2-5043
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NOTARY
PUBLIC

MATHEW Fe BALLAS 
( B I ELfi U S K A S) 
G R A B O R I U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO v PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

.VISAIS TĄIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGĖRIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA D1EN\ IR NAKTĮ MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kas dien, eeredoms ir kubaloms 
iki 7:30 vai. vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




