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VALO RAŠTINES
SOVIETŲ ŠALYJ

NUO TINGINIU

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

•

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

DArbininkai Visu Šalių, j 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 

Pasauli!

Maskva., — Sovietų vy
riausybė nutarė 10 iki 15 
nuošimčių sumažint skaičių 
raštinių (ofisų) tarnauto
jų; atranda, kad jų perdaug 
ten buvo; tūli tinginiavo ir 
tik reikalus trukdė. Mano
ma, tuom sutaupyt 753,000,- 
000 rifblių per metus.

Bet raštinės yra valomos 
nuo nereikalingų ten sėdė
tojų, atsižvelgiant dar į ki
tą reikalą, būtent į tai, kad 
fabrikams trūksta darbinin
kų.. Todėl nereikalingi raš- 

• tininkai bus pervesti į pra
monės darbus.

Sykiu su šiuom reikia pa
stebėt New Yorko “Times” 
(bal. 16 d.) antgalvio mekle- 
rystę: “Rusija ir Italija, 
girdi, kerta algas, kylant 
taupumo bangai.”

Taip demagogiškai ant- 
galvyje Sovietų politika 
prilyginama prie Mussolinio 
“taupumo” vajaus.

Mussolini, mušdamas val
džios tarnautojams algą 6 
iki 20 nuošimčių ir mėtyda
mas iš darbo “perviršį” tar
nautojų, tikrai fašistiniai 
taupo buržuazijos naudai, 
vietoj apdėti kapitalistus 
tinkamais mokesčiais. O 
tuos naujus bedarbius palie
ka ant dievo valios.

Sovietų Sąjungoje gi raš
tinių darbininkams nerei
kės būt bedarbiais; jie gaus 
žmoniškas algas ir sąlygas 
fabrikuose ir dirbtuvėse.

Pats- maskviškis New | 
Yorko “Times” korespond- 
dentas savo pranešime ne
darė jokio palyginimo tarp 
Sovietų ir Mussolinio taupu
mo, bet redakcija tuos skir
tingus dalykus suliejo į vie
ną antgalvį, mulkindama 
skaitytojus, žinodama, jog 
daugelis beveik nieko dau
giau kapitalistiniuose didla- 
piuose neskaito, apart ant- 
galvių, skandalų ir sportų.

18 MIUONĮJ ŽMONIŲ JUNGTINĖSE 
VALSTIJOSE GYVENA VIEN TIKTAI

K GAUNAMOSIOS PAŠALPOS
Paremkime Dienraštį Yilnf
J Visas Darbininkiškas Organizacijas, į Visus 

Revoliucinius Darbininkus ir Darbininkes

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS VĖL
SKIRIA $1,500,000,000 KAPITALISTAM

PO BEDARBIU ŠELPIMO SKRAISTE
Bedarbių Kentėjimai Ne Sumažėjo, o dar Padidėjo, Kaip 

Pripažįsta Centrelines Valdžios Šelpimo Direktorius H. 
L. Hopkins; NRA Tik Kapitalistams Pelnus Pagerino; 
Vergija už Pavalgį Benamiams Bedarbiams.
Washington. — Harry L. 

Hopkins, centralinės val
džios pašalpos direktorius, 
pereitų šeštadienį pripažino 
štai kokius faktus:

Iš pašalpos gyveno iki ko
vo 4 d. 4,700,000 šeimynų, 
išviso 18,000,000 žmonių 
Jungtinėse Valstijose.—Bet 
reikia atsimint, kad anaip
tol ne visi bedarbiai gauna 
pašalpa. — Prie pašalpos 
Hopkins priskaito ir tuo 
tikslu duodamus viešus ir 
verstinus darbus.

Hopkins tvirtino, kad be
darbių skaičius truputį su
mažėjo, bet kad padėtis ne-

Darbininkai Privertė
Duot Negrams Valgyt

Sykiu su Baltaisiais

3,500,000,000 Rub!
Vidujinė Sovietą 

Sąjungos Paskola

Cleveland, Ohio. — 70 ne
grų ir baltųjų darbininkų 
demonstravo prieš Mills 
valgyklą, 315 Euclid Ave.; 
protestavo, kad valgykla 
atsisakė duot valgyt Adai 
Wright, negrei, dviejų 
Scottsboro jaunuolių moti
nai, ir Leo Gallegheriui, ku
ris buvo su jąja. Demonst
racija įvyko balandžio 14 d. 
5,000 darbininkų susirinkę 
pritarė demonstrantams. 
Buvo išrinkta delegacija, 
kuri įsiveržė vidun ir pri
vertė fašistinį valgyklos ve
dėją Leoną Kueningą patar
nauti negrams lygiai kaip 
ir baltiesiems. Demonstra
cija buvo sušaukta Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo.

Streikai Karinėj Pra
monėj Hartford, Conn.

Penkmetis

vystantis,

Maskva. — Sovietų Sų- 
junga išleido vidujinės pa
skolos bonus sumoje 3,500,- 
000,000 rublių. Darbinin
kai ir valstiečiai skubiai 
juos perka. Bonai neša 10 
nuošimtį. Už bonus gauti 
paskolon pinigai bus naudo
jami prknjdiiės plėtojirtiui 
sulig Antrosios 
Plano.

Pramonei gi
gerėja darbininkų gyveni
mas ir auga skaičius darbo 
žmonių pramonėje. Taip 
antai, 1930 metais pramo
nės darbininkų buvo šalyje 
14 milionų, o 1933 m. jau 21 
milionas. 1930 metais dar
bininkams buvo algomis iš
mokėta 13 milionų rublių, o 
1933 metais jau 34 bilionai. 
Tuo pačiu laiku, vadinasi, 
didžiokiškai pakilo ir dir
bančiųjų uždarbiai.

Pietinėj Anglijoj didelė 
sausra; vietomis gyventojai 
turi vargo gaut vandens. '

turinčiųjų darbo darosi vis 
blogesnė.

Be kitko jis pranešė, kad 
šalyje yra 259 “perėjūnų” 
šelpimo centrai ir 92 “per
ėjūnų” stovyklos, kur “šel
piama” 148,000 tų žmonių. 
—“Perėjūnai” tai benamiai. 
Jų pašalpa—verstinas dar
bas už pavalgį arba nesutin
kant—kalėjimas. (

Iš viso Hopkinso raporto 
tėra viena išvada—nors ka
pitalistams biznis sulig NR- 
A pagerėjo, skaičius reika-1 
lingu pašalpos bedarbių vi
sai nesumažėjo.

JŪRININKAI GERIAU
ORGANIZUOJASI

Baltimore, Md...— Per pa-

Draugai, gegužes 6 d. mūsų dienraštis “Vilnis” turės 
savo šėrininkų suvažiavimą. Tai svarbus įvykis dienraščio 
gyvenime. Tai bus dar vienas pabrėžimas, kad “Vilnis” 
yra nepavaduojamas lietuviu darbininkų judėjimo įrankis 
kovoje prieš kapitalizmą. Šiuo šėrininkų suvažiavimu pri
valo susirūpinti ne tik šėrininkąi, ne tik “Vilnies” darbi
ninkai, ne tik jos skaitytojai, bet visas mūsų revoliucinis 
judėjimas. Rytuose “Laisvė,” o vakaruose “Vilnis”—tai 
mūsų du kovos organai. Ypatingai šiame baisaus krizio 
periode nelengva išlaikyti dienraščius. Ir išlaikome tik 
todėl, kad mūsų dienraščiai yra remiami ir palaikomi pla
čių masių. '

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro Biuras 
ragina visas mūsų draugijas), kuopas, chorus ir tt., taip 

I . pat visus draugus ir drauges^ komunistus ir jų simpatikus, 
paremti dienraščio “Vilnies” suvažiavimą širdingais pa
sveikinimais ir auka pakai išgalę. Laikraščiui svarbu mo
ralė ir finansinė parama. Parodykime savo prisirišimą 
prie mūsų spaudos. Parodykime, kad mes puikiai įverti
name tą rolę, kurią vaidina šiandien dienraštis “Vilnis” 
mūsų judėjime.

Mūsų revoliucinis judėjimas labai platus. Turime šim
tus darbininkiškų organizacijų. Jeigu kiekviena organiza
cija tik po dolerį kitą pasiųs su pasveikinimu, ir tai 
pasidarys graži parama dien. “Vilniai.” Taip pat yra 
šimtai draugų, kurie dar dirba, kurie išgali tam svarbiam 
tikslui išmesti dolerį, mes raginame juos tatai padaryti. 
Atliksime labai naudingą darbą.

Pasveikinimus ir aukas siųskite tiesiai: “Vilnis,” 3116 , 
So. Halsted St., Chicago, Ill. '

J. V. K. P. Liet. Fr. Centro Biuras.

Kapitalistinės Spaudos Pranešimai Sako, būk apie 500 Mi- 
lionu Bus Skirta iš Tos Sumos “Viešiem Darbam”; Bet 
$1,000,000,000 Tiesioginiai Eis Bankams ir Kitokiam 
Trustinam Bizniui.
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas turi paruo
šęs naujų sumanymų, ku
riam reikalauja, kad kong
resas paskirtų $1,500,000,- 
000 būk tai pašalpos dar
bams. Bet Associated 
Press pranešimas pripažįs
ta, jog “dalis” tų pinigų eis 
“rekonstrukcijai”, reiškia,

bankams, trustams, gelžke- 
liams. O viešiems darbams, 
pasirodo, teskiriama treč
dalis tos sumos; bet dau
guma viešųjų darbų fondų 
yra naudojama kariškai 
statybai bei perleidžiama 
kitiems' kapitalistams. Tai
gi bedarbių pašalpa lieka
si tik iš vardo, kapitalistų 
laikraščių antgalviuose.

Pasaulinių Demonstracijų Diena Delei
9 Scottsboro Jaunuolių Paliuosavimo

Baltimore, Md..— Per pa- pi i jr n i i • • 
skutimus šešis mėnesius į j llevelando Bedarbiai 

.tv.-*:-:-,...

še Pašalpos Kapojimą
Marikių zDan6jninkų Indus
trinę Uniją įstojo tūkstan
tis jūrininkų -ir tūkstantis 
ląivakrovių, kaip paaiškėjo 
tos unijos komiteto susirin
kime pereitą savaitę.'

Apsiginklavęs Trockis 
Planuoja Renegatą 

Internacionalą
Paryžius. — Kapitalisti

niai laikraščiai populiari- 
zuoja Trockį, kuris jau ke
turi mėnesiai kunigaikštiš
kai gyvena tarpmiškyje 
prie Barbisono, nepertoli 
nuo Paryžiaus. Jis ten pa
sivadinęs “Sodroffu”; apsi-j 
statęs sargais ir tarnais; 
pats su dviem revolveriais 
ant stalo, planuoja steigimą 
Ketvirto (renegatų) .Inter-' 
nacionalo. Visa jo sodybą 
apvesta elektrizuotos vielos 
spygline tvora.

Paskutinėmis dieno mis 
buvo atsilankius paš jį,poli? 
cija, bę| . lyę, į svečius,' nes 
ponui Trbckiui nieko hešake 
ir nedarė. Tas revoliucijos 
išdavikas milionieriškai gali 
gyventi iŠ buržuazijos, kuri 
brangiai jam moka už bile 
plepalus prieš Sovietų Są
jungą ir Komunistų Inter- 
inacionalą. Toks tai yra

Cleveland, Ohio. — Be
darbių Tarybos vadovauja
mi 2j000 atleistų CWA pa- 
šalpinių darbininkų, nepai
sant sniego ir šalto oro, tu
rėjo demonstracijų Public 
Square pereitų ketvirtadie
nį; atmaršavo į City Hali; 
nusiuntė penkis savo dele
gatus pas miesto valdybų ir 
apskrities pašalpos adminis
tracija ir privertė atšaukt 
pirmiau padaryta pašalpos 
sumažinimų vienu trečdaliu. 
Jie taip pat reikalavo ūmios 
piniginės pašalpos, CWA 
darbų tęsimo ir praplatini
mo ir priėmimo bedarbių

Austrijos Kom. Partija 
Šaukia Generalį Streiką 

Pirmojoj Gegužės

Vienna. — Austrijos Ko
munistų Partija išleido at
sišaukimų, ragindama visus 
darbininkus Pirmojoj Ge
gužės išeiti į visuotinų strei
kų prieš Dollfusso fašistinę 
valdžių. Pranešama, kad ir 
socialistai tam pritaria. 
Keistumas tik tame, kad vi
suotinų streikų ketina rem
ti ir nazių grupės.

Austrijos naziai yra to
kie jau kovojančių ^darbi- 
ninkų priešai, kaip ir Doll
fusso fašistai. Skirtumas 
tik tame, kad dollfussiniai

Birmingham, Ala. — Ap- the State Prison Board F. 
skrities prisaikintųjų posė-IB. Feagin; The State Su- 
dininkų teismas, sulig šeri- preme Court, Sheriff Haw- 
fo Hawkinso reikalavimo, kins ir Warden F. L. Erwin 
išteisino ir nubaltino virsi-(of Jefferson County Jail,— 

reikalaudami s u s t a b dyti 
Scottsboro jaunuolių kanki
nimus ir tuojaus juos pa
liuosuot.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo distriktai ir 
Tarptautinė Raudonoji Pa- 
gelba šaukia ne tik Jungti
nėse Valstijose, bet visame 
pasaulyje balandžio 25 d. 
demonstracijas delei Scotts
boro berniukų paliuosavi— 
mo.

ninkus Jefferson kalėjimo, 
kur yra kankinami devyni 
negrai Scottsboro jaunuo
liai.

Gegužės, .1 d. šaukiama 
negrų ir baltųjų darbininkų 
demonstracija ties to kalė
jimo langais, reikalaujant 
paliuosuot scottsboriečius. 
Kitų miestų demonstrantai 
ta dienų taip pat siųs reika
lavimus, adresuotus: Gov
ernor B. M. Miller; Head of

Nukankino ir Sušaudė 
Thaelmanno Draugą

Streikuoja 8,000 Pa.
Rayon Darbininką

apdraudos biliaus (H. R. yra susidėję su Italijos fa-
/ Išizmu, o Austrų naziai no-

Hartford, Conn.,— Strei
kuoja 3,000 lėktuvų, maši
nerijos ir -kitų darbininkų 
dirbtuvėse, surištose sū gin- 
klavimusi karui. Streikinis 
bruzdėjimas prasideda tarp 
Colt ginklų darbininkų. 5,- 
000 Underyood rašomųjų 
mašinų darbininkų daro su
sirinkimus ik rengiasi kovai 
už 35 nuošimčių algos pri- p“r^^s sktokininkų ,7ė“ 
dėjimą. vas.

7598)/ / '
Hamilton, Ohio. Perei

tą ketvirtadienį sustreika
vo 1,100 pašalpinių darbi
ninkų, protestuodami prieš 
algų’ kapojimą ir. reikalau
dami bent tiek mokėti, >kaip 
buvo *' mokama prie CWA 
darbų. Mil®

ri sųjungos su Hitleriu ir 
tik todėl nerimauja prieš 
Dollfusso mussoliniškų fa
šizmų.

Chicagos Profesionali! ' 
Komitetas Prieš Fašizmą

Washington.
kos laivyno luuuvyiuuov, 

vienam lėktuvui nukritus į 
vandenynų, iš kito lėktuvo 
buvo numesta guminė val
telė, su kuria išsigelbėjo iš 
vandens lakūnas.

— Ameri- 
manevruose

BUŠUI SUSIKŪLUS, ŽU
VO SEPTYNI

Elyria, Ohio. — šeši žmo
nes užmušta ir 14 sužeista, 
kuomet keleivinis busas su
sidūrė su dideliu troku. .

Kubos artininkų Streikas , 
Reikalaujant Paliuosuot 
Politinius Kalinius

Havana, Kuba. —iNacio- 
nalė Kubos Darbo Federa
cija balandžio ,16 d. paskel
bė vienos •valandos visuoti
ną streiką, reikalaujant pa- 
liuosūot poltinius kalinius. 
—Ši Federacija turi 350,000 
narių.—Jau kelinta diena, 
kaip 71 politinis kalinys 
Principe: tvirtovėje paskelbė 
įado streiką. Jie dar tebe- 
streikuoja. * .

Chicago. — šimtas pro
fesionalų; gydytojų, dentis- 
tų, inžinierių, slaugių ir kt., 
susirinkę Medical-Arts Buil-’ 
dinge, priėmė > rezoliucijų 
kovai prieš fašizmų Ameri
koj, su reikalavimu tuojaus 
paleist iš kalėjimų Thael- 
mannų, Torgjerį ir visus kla
sių kovos kalinius Vokieti
joj- v

IBerlyn. -— Po baisių kan
kinimų .slaptojoj policijoj, 
Johann Scheer, geriausias 
Ernsto Thaelmanno drau
gas, revoliucinis metalo 
darbininkas, tapo surištas, 
į automobilį įmestas, išvež
tas į Nowawes miškų ir su
šaudytas. Po tokiam Sche- 
ero nužudymui, į tų pačių 
slaptosios policijos nuovadų 
Columbia Haus buvo išklau
sinėjimui atgabentas Ernst 
Thaelmann, pirma u j antis 
Vokietijoj Komunistų va
das, ir jam pagrųsinta to
kiu jau likimu, kaip 
Scheero.

Lewiston, Pa. — Sustrei
kavo 8,000 dirbtino šilko 
(rayon) darbininkų prieš — 
Lewiston ir Marcus Hook 
Viscose fabrikų bosus, kii- 
rie atsisakė skąitytL su uni
jos atstovais, statančiais 
tam tikrus, kad ir nedide
lius reikalavimus.

PHILADELPHIA, PA.

drg.

Bolivijos-Paraguayaus 
Karas .

Bolivijos kare šu Para
guayan! del ginčijamos 
Gran Chaco srities, pereitų 
penktadienį, įvyko keli mū- 

Bolivijos vyriausybėSocialistų Partijos narys šiai.
Ed. Ohrenstein išrinktas praneša, kad tapo užmušta 
pirmininku tos priešfašisti- bei sužeista 1,000 paragua- 
nės grupės. .. .;. , yiečių.

Labai Svarbu Visiems Ko
munistams ir Simpatikams

Balandžio 20 -d., šį penk
tadienį, 8 vai. vakare, yra 
šaukiamas labai svarbus su
sirinkimas visų lietuvių ko
munistų ir jų simpatikų — 
dienraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” ^skaitytojų ir visų 
darbininkiškų organizacijų 
narių. Šiame susirinkime 
draugas A. Bimba išduos 
raportą iš Komunistų Par
tijos istorinės 8-tos konven
cijos. •.. .

Visi kovingi darbininkai 
kviečiami dalyvauti.

Komitetas.
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Begėdiškumas ir Šalti Faktai
• Chicagos meiševikų “Naujienos” (10 
d.d. bal.) varijotiškai gina garsųjį Vo
kietijos socialdemokratijos vadą poną 
Se ve ringą, kuris, sakoma, šiandien gra
žiai' sugyvena su hitlerininkais. Kolioja 
komunistus, būk jie tą didvyrį apšmei- 
žę, kuomet primetę jam atsiversimą prie 
fašizmo. Kuomet mes nurodėme, kad 
Hitlerio valdžia ponui Severingui moka 
pensiją, tai “N.” mums atkerta, jog “tai 
Siame klausime nesudaro jokios svar
bos.” Nesvarbu Grigaičiui, jeigu Hitle
ris socialdemokratams darbininkams ir' 
komunistams darbininkams galvas kapo
ja, o Severingui pensiją moka!

Taigi, čia jau ne komunistų begėdiš
kumas, bet Grigaičio amžino nusišpisavi- 
mo klausimas. Mums gi labai didelis 
skirtumas. Hitleris šelpia ir glaudžia po 
savo rudu skvernu tik savo draugus, sa
vo'artimus, savo gerus talkininkus.

Liberalų žurnalas “The New Repub
lic”, kuris anaiptol nenori nuskriausti 
ponus socialdemokratus, balandžio 18 d. 
editoriale šitaip išsireiškia apie Severin- 
go likimą:

“Viską sudėjus į daiktą, turime štai 
kokius neginčijamus faktus, būtent, kad 
Severingo knygą išleis ‘koordinuotu JJ1L-. 
stein išleistuvęj kad ėks-miriistęriui (Se-; 
veringui) Heimann Goering (Hitlerio 
dešinė ranka) buvo suteikęs pasikalbėji
mą (audienciją) ir khd ųūo kovo 1^ į 
nos jisai gauna ‘pebęinąn^ą/ pensiją’.. 
Žinoma, legaliai jis tūri teisę-pensiją I 
gauti. Bet faktas pasilieka faktu, kad 
su dviem išimtimis—su buvusio preziden
to Eberto našle ir su Gustavu Noske— 
tokių pensijų negauna dabartinės val
džios atstatyti viršininkai dekjų politi
nių įsitikinimų; Hitlerio valdžia ištikrų- 
jų su išimtinu švelnumu' atsineša linkui 
Severingo—ištikrųjų- išimtinas atsineeši- 
mas linkui tę<kuris, kaip jo palaikytojai 
tvirtina, yra ištikimas socialdemokratų 
principams!”

Matote, Hitlerio valdžia šeria dar ir 
kitą socialdemokratinį budelį, būtent 
poną Noskę. Tai yra faktai, kurių jo
kiu begėdiškavimu nesunaikinsi. Seve- 
ringas ir Noskė ėda iš Hitlerio rankų. 
Štai kas svarbu.

Darbininkai išsiliejo į gatvę ir protes
tavo prieš teismo nuosprendį, prieš fašiz
mą. Policija padarė užpuolimą.

i bininkai gynėsi nuo užpuolikų ir jau bu-/ 
vb beveik nugalėję. Bet “socialistai pri
buvo policijos pagelbon”,, sako “New, 
York Times” reporteris, “ir sėkmingai iš-

> blaškė raudonąsias gaujas, kurios-skai
čiumi keleriopai perviršijo jio^icijoą spė
kas, kurios1 padarė užpuolimą.” Vadina
si, kol policija skerdė darbininkus, tol so
cialistai stovėjo rankas sudėję. Kuomet 

. pamatė,, kad darbininkai paims nagan 
policistus, jie išgelbėjo tuos budelius iš 
rankų “raudonųjų gaujų”.

Policija pamatė, kad jinai negali atsi
laikyti prieš darbininkus. Tai už trijų 
dienų, laike laidotuvių nužudytų darbi
ninkų, valdžia “leido socialistams surek
rutuoti 2,000 vyrų, kuriems leido nešio
tis revolverius. Jie darbuosis iš vieno su 
policija ir kareiviais.”

Tai šitaip socialdemokratai išgelbėjo 
fašistus ir policiją 1927 metais. Sukriu- 
šino Vienos proletariato sukilimą. Pa
skandino jį kraujuose.

Dar daugiau,1 pati federalė Seipelio 
valdžia susvyravo prieš liaudies kerštą. 
Tai socialdemokratų šulai Bauer, Breit
ner ir kiti ėjo pas kunigą Seipelį ir ant 
kelių ątsiklaūpę ;prą^ė,Į kąįd -ji$ j pasektų 
prenjję/Hjt jialaifeto kWa^ą.(. f 
polis mate, kad negales atsilaikytų tuo 
būdu pa.kyietė valdžion ir sęcialdemokra- ; 
tų vadus; \ pfAįoj šųHagytą koąjiciĮipį yjalj j 
(įžia.- Biirzu|žįjobj

j Hhnas; tąppi isgęlbėhš.; į 
, 4em’okratijd t į Vienos
j -ęialdemkrato- ?,Seitz’ės pagelbi^^^^^c^ 

cialdemokratas Dr. 6reitnėri/jpąHiškū 
“Viena yra miestas ramybėsrir• 
taip pat miestas revoliucinės* energijos ir 
laisvos vienybes dvasios.” O Vienos 
gatvės tik buvo liųlaistytos proletarų 
krauju ! Viena, kurios valdžia buvo. sOr 
cialdeinokratų. rankose!

Reikia atminti, kad Vienos sukilime 
dalyvavo ne tik komunistai darbininkai,

Dar

Austrijos Socialdemokratai 
1927 Metai?

Kažin kaip Z netikėtai, užėjau glėbį iš
karpų iš laikraščių apie įvykius Austri
jos sostinėj Vienoj liepos mėnesį, 1927 
metais. Skąįtąi žmpgu^gtas žiūiąs ir 
šalti šiurpuliai per nugarą pereina; Tai 
buvo baisi darbininkų;skerdynč Vienos 
gatvėse. Policija pabkeiSdė virš šimto 
darbininkų ir sužeidė kįlią; šimtus. O
■" — - —— — ~ r-A * ' 1 n> ♦ - ’ J 9 *— •     . . —

~ L.

Einame Pirmyn, net Neužtenkamai Smar- 
1 Idai, Turim Pasiskubinti, Turim Daugiau m 
Energingiau Dirbt, Pareiškė Drg. Browder

A ........... ....................... ■■■■■—

Giliau j Mases, Daugiau Darbo ir Energijos, Nugalėsiu! Trū
kumus, Komunistų Partijos 8-ta Konvencija Parodė, kad 

į Mūsų Kelias Teisingas
(Iš Komunistų Partijos 

8t-os Konvencijos)
Paskutinėj k o n v e ncijos 

sesijoj,, balandžio 7 d., drg. 
Browderis, partijos sekreto- 

I rius, padarė suvadą diskusi
jų. O diskusijose-dąlyvavo 
keletas dėsėtkų draugų. Jos 
tęsėsį ištisas keturias die
nas. Kalbėjo darbininkai ir 
darbininkės, iš dirbtuvių ir 

! kasyklų, iš rytų ir vakarų, 
šiaurių ir pietų. Pirmu sy
kiu mūsų Komunistų Parti
ja turėjo ir galėjo turėti to
kias plačias, tokias gilias 
(įiskusijaS. Dalykas tame, 
kad mūsų partija suvienyta, 
kad frakcionizmas išrautas 
su šakinimis ir išmestas 
laukan. Suvažiavę delega
tai gali rišti klausimus taip, 
kaip jiems atrodo, o ne taip, 
kaip kuri nors frakcija nu
tarė bei suprato.

Draugas Browderis pasą- delegacija vienbaalsiai at- 
kė puikią diskusijų sutrau- metė ir pasmerkė draugo 
kos prakalbą. Jis kalba lė- j Harfieldo demoralizuojantį 
tai, bet kiekvienas žodis ir • darbą. Tiesa,

Preso Fondaą
Išlenk Kyla

Jaunuolių Komitetas pa
darė atsišaukimą į jaunuo
lių organizacijas, kad rem
tų “Laisvę” įsigyjime auto
matiško preso. Šiomis die
nomis iš jų gavome $5.50 au
ką. Atsižvelgiant į taip 
platų jaunuolių veikimą ir 
skaitlingumą jų organizaci
jų, aukos, atrodo, skrumno- 
kos, tačiaus yra vilties, kad 

delega^r^iektelslai guoliai subrus ir pasiro-

jZack išvada. Ši konvencija 
parodė, kad toks d. Z. nu
sistatymas nebeturi vietos 
mūsų partijoje. Visoj, kon
vencijoj jisai nerado nė vie
no pritarėjo. Pati Clevelan- 
do 
griežtai atmetė jo visą nu
sistatymą. 1 *

Tie, Kurie Nesimokina iš
• Kovų ir Prityrimų

; ■ . j < <

Drg. Browderis perėjo 
prie draugo Harfieldo, Bu
ffalo distrikto organizato
riaus, kuris prieš konvenci
ją bandė sukelti Buffalo or-' 
ganizaciją prieš Centralinį 
Komitetą ir jos sekretorių, 
būk Komitetas neveda ko-; 
vos prieš baltąjį šovinizmą. 
Tai buvo neleistingas dar
bas. Tai bandymas susukti 
frakciją. Nepavyko. Ir čia 
matome, kad Buffalo visa

JĮ

šiuo kart ga
iš anksčiau
Viso auku

c

paaukojo dolerį išmokėji
mui preso.
. Viso aukų 
vome $13.50. 
buvo $833.14. 
preso fonde
Skolos dar turime $1103.36.

Gavome pranešimą iš She
nandoah, Pa. per draugę E. 
Matuzienę, kad 
9-tas Apskritys
“Laisvės” naudai pikniką,

ALDLD
rengia

(July), Laudense Parke. 
Gražus dalykas! Tai dar 
pirmu kartu Apskričio pik
nikas “Laisvės” naudai She
nandoah apielinkėje. Kas 
metai dūoda pikniką drau
gai wilkesbarrieciai dien
raščio naudai. Šį metą dar 
neturime pranešimo, kada 
įvyks jų piknikas. Prašome

dys duosnesniais šiam rei
kalui. . . (

Maspeth, N. Y.
! : 1 ’ j • . :

Tai artimas New Yorko 
priemiestis. Ten gyvuoja į draugų pranešti, nes svarbu 
LDS 14-ta kuopa, kuri turi1 iš anksto garsinti. .
tik *14 narių. Preso reika
lui kuopa paaukojo penkis 
dolerius.

Orwigsburg, Pa.
Aplaikėme laiškelį sekan

čio turinio:
“Draugai: Prisiunčiu $4. 

$3 yra už “Laisvės” prenu
meratą pusei metų, o $1 au
koju preso išmokėjimui. 
Draugiškai, Mrs. M. Žei- 
kus.”

Philadelphia, Pa.
Draugas Rainys . aukojo

P. Buknys.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Banditus Atiduoda Karo 

Teismui
Smetonos valdžia žada 

ateityje gaudyti “bandi
tus” ir juos atiduoti karo 
lauko teismui. Jų tiek daug 
privisę, kad kalėjimo baus
mės nebeužtenka!

d, Harfield dolerį savaitė atgal ir dabar 
sakinys apgalvotas, kertan-1 padarė konvencijai pąrėiš-!vgi prisiuntė vieną dolerį 
tis į tašką,; į-reikalą, Pir- kimą ir pasisakė, kad jis,aukų / išmokėjimui 
mučiausia Jis į paėmė //ris padarė neleistiną klaidą * — - - -
draugus, kurią bandė dar kad pakenkė partijai, ture px™ xw««-

seųąją dvasią/vaduotis! fir I jo blogus tikslus, bet žadataf^fs^dm^

!_____ ..................... ..........j_____ i preso’,
klaidą, (yra draugų, kurie dar nė 

įkartą neaukojo preso reika- 
da Ii.. A- y* i_ t» • •

bet ir socialdemokratai darbininkai, j jas# 
Ginkluotos valdžios spėkos skerdė visus mįn
lygiai sukilusius darbininkus! V

Gi vasario mėnesį 1934 mėtų fašizmas 
socialdemokratų partijos globoje taip 
įsigalėjo, jog ištaškė ir pąčią socialde- 
morkatų partiją. Vėl Vienos- gatvėse 
liejosi kraujas. Tie patys socialdemo
kratai valdininkai,- kurie 1934 metais 
skerdė Vienos darbininkus, 1934 metais 
tapo iššluoti iš valdžios vietų. Vieni jų , 
atvirto prie fašistų, kiti įšbęgiojo į už
sienį, treti atsidūrė kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose. Soęi41^mo^ra" 
tija išauklėjo spėkas, kUrij)Si, "kaip ta 
audrą, j ą pačią išdraskė L /j b |

Tokia klasių kovos eigą^ jsociaK- 
demokratijos misija ne/ t0L ^štrijpj^ -* 
bątį Višse šalyse. Tai. sargas irOper^M^^ 
tinėM buržuazijos. |

i

įkelti iš numirusiu, paląido-1 ateityje 
tą frakcionizmą. < t .Drgi partijai 
;Zaęk, Clėvęiando distrj^tp 1 ’

.savo straipsniųpse laike dis
kusijų spąu$6J|/ tiįp ’ pat 
„laike savo .prajkalboą' kon- 
venci j o j banO^ -užmesti? Po
litiniam Komitetui, o ypa
tingai drg. Stąchel, būk jie 
buvę pradėję galvoti apie 
revoliucinių darbo unijų pa
leidimą, o viso " veikimo , sū- 
pilimą į reformistinės uni-

Antra, jis pravedė 
mintį, kad kuomet mes vei
kiame reformistinėse. unijo
se, tai visuomet turime tu
rėti'1 už tikslą, traukti iš jų 
darbininkus grupėmis į re
voliucines unijas, taip grei
tai, kaip juos įtikiname, 
kad Amerikos Darbo Fede
racija yra netikus organiza
cija. Y.A ".j./://.

Draugo Zack įiuloma par
ti j ai linija yra pragaištin
ga, pareiškė d; B r o wderis. 
Jinai atskirtų revoliucinius 
darbininkus nuo plasių. 
Traukimas madomis grupe- 
piisgir /‘kayąįW^//:kąip

'f

>■IŠ lIETUVUSpŪ^“-^
r % ? z { • i - f * tj ■ ■ i * ■

p ;Rakamus
Hill
KAUNAS!^ Prie W Už

Kaune Esama 154)00 Žmo-i Kaune išgyvenusių) betur-|mgą ūkio ministerijos poli-
niy, Kurie Turi Gyventi iš i čių buvo per 11,000

Almužnos ir Badauti ’ ~ “
'‘Lietuvos. Žinios” rašo:
“Elgetos arba beturčiai 

savivaldybės tiekiamą pa
šalpą ir medicinos pagalbą 
gauna tik tada, jei 
mieste yra išgyvenę 
žiau kaip metų 
reikia 3 mptbš)* 
cenzuotų (pusantrų metų na.-

Kauno 
ne ma- 
(dabar 
Pernai

' zmo- 
inių. Dalis tų žmonių yra 
; savivaldybės ir organizūci- neturtingą žmogų už nepa 
|jų prieglaudose, o kiti turi 
kategorijas ir gauna nusta
tytas pašalpas.^

“Tačiau Kaune priskaito- 
ma dar keli tūkstančiai’' bė4 
turčių, kurie pašalpai ir me-

ei j a išmetė iš stubos viena

ALYTUS. — Perkūnas 
trenkė ir sudaužė “Laisvės 
Paminklą.”

RASEINIAL—Visa apie- 
linkė tapo užplūsta elgeto
mis. Vargas taip suspaudė 
žmones, kad jie turi eiti el
getauti, jeigu nnori badu 
numirti. Elgtauja seni, jau
ni ir vaikai. 

!_____________ ____________________ !

ištikimai dirbti 
partijai. Bet negalima taip 
lengvai pasitikėti tokiam 
draugui. Jis turi darbais į- 
rodyti, kad'jis daugiau to 
nebedarys. Tas draugas ne
gali pasilikti funkcionie
rium.

Taip pat draugas Noel, 
iš Detroito, juodveidis 
draugas. Jis simpatizuoja 
smulkiaburžuaziniam nacio
nalizmui tarpe negrų ma
sių. Jis ne tik simpatizuoja, 
bet laiškais ir šiaip susisie-l 
kimais bando demoralizuoti Į 
negrus draugus ištisai par
tiją. Tas draugas reikia 
persergėti, kad jis turi tai
syti savo nusistatymą. Jis 
irgi padarė pareiškimą ir 
prisipažinta prie neleistino 
nukrypimo. Bet ir jis turi; 
darbais įrodyti, kad pasitai- Vę” apie mano sūnų/Jis jau 
šė. Mūsų negrų darbas eina turi 23 metus ir yra gerai pa- ■ 
gera vaga, sako d. Browde- tik baigęs ko-
^Is,. mes pasiekiame mases, 
bile koks nukrypimas tame 
darbe gali užduoti didelį 
smūgį visam judėjimui. 
Mes kovojame prieš baltą
jį šoviniziną,' kaipo vyriau
sių pavojų, bei mes. taip pat 
vedame kovą prieš lsiūūl- 
kiaburžuazinį nacionalizmą, 
apie; kurį plačiai kalbėjo sa
vo rąporte draugas Hay- 
woodas.

(Daugiau bus)

pasirodymas turėtų .būt pa- 
akstinimu tiems, draugams.

Brooklyn, N. Y.
t F x
Draugė M. Maželienė | Maskva. — Lenino Orde-

lankėsi “Laisves” raštinėje, i nu, augščiausiu Sovietuose 
nusiskundė savo draugo ne-, pagarbos ženklu, tapo apdo- 
sveikummu ir kitais var- vanoti lakūnai, kurie išgel- 
gais, tačiaus nepaisant visų bėjo 107 žmones nuo plau- 
trūkumų savo gyvenime, (klojančio šiaurės ledyno.

ii
uh, •- 4Lt ;

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

IŠSEMTAS VAIKINAS
Patarkite per mūsų “Lais-

kai vartoti, tai jam priaugs 
svorio ir energijos išteklius 
padidės. Būtinai jis turi pasi- 
mankštyti, pasivaikščioti, pa
silsėti dažniau ir pamiegoti 
pakankamai.

Jam atsigauti padės ir kai 
kurie prepartai, geležies, vita
minų, tūlų liaukų. Gaukite 
“Iron amonitui) Citrate, >4 

■ Ibi” ir “Coper Sulphate, 1 gr.” 
Ištarpinkite kvortoje virusio 
vandens* tą .gelžinę • druską, o 
paskui ištarpinkite ten pat ir 
tą.truputį vario druskos. Duo
kite to skiedinio sūnui po ar
batinį šaukštelį po valgio, su 
limonadu. Tegul jis vartoja 
šį toniką keltą mėnesių: jam 
kraujas atsigaus ir visas jis 
pasiliks diržingesnis.

Be to, duokite jam papras
to žuvų aliejaus, “cod liver 
oil,” bent po šaukštą kas die
na. Duokite iodo tinktūros, 
po lašą su vandeniu dukart 
kas savaitė. Ir duokite po tru
putėlį skydinės liaukos: “Thy
roid tablets, gr. 14., No. 100,” 
po vieną tabletėlę rytais ir va
karis. per ilgą laiką.

Nebarkite jo perdaug, ne
kaulykite. Nekreipkite per
daug domesio į kiekvieną jo 
mažmožį. Jam būtų gerai 
pasiskaityti knygų iš higijenos,

led žiu. Bet jis yra labai u par- 
fas, greitai supyksta, o labiau
siai ant namiškių, ant savo tė
vų ar ant brolių. Ir taip jis 
būna nervuotas ir jis yra iš- 
'prigimties menkas. Daktaras 
sakė, kad jis yra 11 svarų že
miau vogos. šiaip jis niekam 
nesiguodžia ir nesirodo, kad’ 
jis būtų sergąs. Jis labai mėgs-, 
ta skalyti visokius žurnalus, 
apysakas. Mes jam drau- 
džiam taip daug skaityti, bet 
jis nenori klausyti. Kaip pa
taisyti jo sveikatą ?

ATSAKYMAS
Kaip sakote, Jūsų sūnus iš 

prigimties menkas, . smulkaus 
(sudėjimo. O čia da jam pri- 
įsėjo per visą fizinio-brendimo 

Lakeland, Fla. — Ku K UX;kytĮs ir gaj permažai turėti 
Klanas pasigrobė ir nežinia poilsio ir prasirhankštymo. 
kur nudėjo Frank Norma- Jūsų sūnus turėtų taikytis 
ną, buvusį vadą orinęlžių ir 
kitų vaisių darbininkų^ uni-

Lki
Y • ų-
I. .. r 

^ęjj .^Že^vriąpjįci;
veik jokio (ferbd nepardy
ta . senose reformistinėse 
unijose! Antraid< Zacfcva
duojasi sena frakcine dva
sia, sako Browder, kuomet 
jisai visai nepamuot^i, yjšai 
neteisingai įtaria J^oliįĮnį 
Biurą. Supraskite, jis/ą^a-

;day bui•• yefdiį^iįstih^^ į«

Ku Klux Klanas Pasigrobė 
Daržu Darbininku Vadą

jėgimą randos užsimokėti. 
Bet jo būta prasiskolinusio 
ir kitiems. Tuo # būdu ten. 
pat gatvėje policiją pąrda- 
vė jo rakandus ant lxiėi’tac.i4* 

dicinos pagalbai gauti cen- J*os- Žmogus su šeima pa 
zo nėra įsigiję; ir jpšįųegąu? siįįkd bę’ pąšto^į$ri pę* y&f,

,, . i-r« a j f 4 ■> j.;į. ■ ■■ j į y.; .X, , s xkandų!

SėliririfeBiuras Į palikė
Stachel, nes Stachel prave-

prie visų higijenos taisyklių.
Maisto jam reikia paprasto, ne

ios. Tarptautinis Darbiniu- Per(Jaus Jau civilizuoto: vaiių

biuras “netikę?

kų. Apsigynimas visoj Flori
dos valstijoj del to šaukia 
protesto, mitingus.

daržovių, mėsiškų, žuvų, pie
niškų, kiaušinų. Riebalų, sal
dymų ir miltinių valgių (ang- 
Įiąvąndžių) jis turėtų daugo-[fizijologijos.
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Iš KAUNO KALĖJIMO I SOVIETU SALI
1933 metų gale iš Lietu-[į viešbutį. Daiktais jau 

vos į SSSR buvo iškeisti 24' mums nebereikėjo rūpintis, 
politiniai kaliniai. Daugelis | Dienos pasitaikė ne lietin
is jų buvo atkalėję po kele- gos ir todėl išnaudojom jas 
tą metų ir dar turėjo ka- ssusipažinti su miestu. Vis- 
lėt po penkias dešimts me- kas mus stebino. Vakare 
tų arba net iki gyvos gal-; elektros lempučių užrašai, 
vos. Todėl suprantama,! Kremliaus vėliava, caro lai- 
koks jiems buvo džiaugs-: kų ešofotas ir seni grandi- 
mas, kada kalėjimo valdi- ■ niai—istorinis praeities pa
niukai pranešė, kad jie vyk- minklas, konstitucijos pa
sta į SSSR. Jie susijaudina, minklas, elektra užrašinėja- 
net su ašaromis akyse atsi- mos trumpos žinios ir pra- 
sveikino su kalėjime palie-. nešimai augštai ant namų 
kančiais draugais.’Jie žade-1 stogo, perpildyti tramva- 
jo politkalinių neužmiršti,! jai, vis bėga, skuba kažkur 
stengtis jiems padėti. Ir 
daugelis savo duotus paža
dus ištęsi. Jie bent laiks 
nuo laiko rašo laiškus, atpa
sakodami savo įspūdžius, 
informuodami apie Sovietų 
Sąjungos gyvenimo naujie
nas. Čia ir yra keletas iš
traukų iš laiškų, gautų į ka
lėjimą, tik, deja, daug vietų l(j^įus 
kalėjimo cenzui os užtepta i Sandoriai ir pats kinas— 
juodu rašalu. 'pilnas žmonių. Laukiamose

... salėse: muzika, dainos, kasSenai berašiau hk žino-(norii koridoriuj u lošt 
ma ne del savo kaltės. Nes I šachmatais. Kiti gali eit 
Patys zinotu kalėjimą ir is skai klon_ten ant stalo 
kalėjimo buvo draudžiama įvajrin laikrašči ir k 
rašyti. Nuo to laiko daug 
kas pasikeitė. Dabar rašau 
iš Maskvos viešbučio “Ma-1 Vėliau aplankėm visą ei- 
jak”. Kažkaip nejauku da- muzėjų. Istorinis muzė- 
rosi, kaip palygini kambarį jus baigiasi 11 amžium. 19 

Viešbutis vidų-, amž. baigiamas tvarkyt— 
bet švarus,' ten dabar remontas. Kitas

žmonės—tai neišdildomi pir
mojo vakaro įspūdžiai.

Ant rytojaus aš pirmą 
kartą pamačiau garsinę fil
mą, kurių, kai mes pate
kom į kalėjimą Lietuvoj 
dar nebuvo. Įspūdis pui
kus, tik nevisuomet galima 
išgirsti perduodamus žo- 

Laukiamos salės,

Pirmą valandą pfe-įmaža maisto gali dasipirkti 
'čia pat esančiam bufete ar
ba nueiti į kaimą pieno. Pa- 

niu terminu sakant pakinio- i šiemet pei tokius
_  . . . _ nvri'nm'711 aLa nmloin nnmnC

buvusio 
astuoni 
keturių

pilti ' karšiam . į vandeniui, niai.
dervai ant priešų galvų. Vi- tūs, po ko visi eina pora va-1 
du r y j1 viehuolyno 'pastatyta landų pamiegot arba vieti- < 
keletas viešbučių maldinin
kams. Dabar gi greta vie
nuolyno išaugo dar daugiau 
tokių viešbučių, ir visi jie 
paskirti besiilsintiems. Mas
kvos darbininkams, dau
giausia udarninkams. Da
bartiniu metu pas mus žie
ma—šąla ir sninga. Prasi
deda žiemos sezonas ir po
ilsio j ieškančių skaičius au
ga. Šiomis dienomis atva
žiuoja iki 500 žmonių. Vasa
rą esti apie pusantro tūks
tančio. Poilsis čia organi
zuotas ir disciplinuotas. Dar 
specialūs tarnautojų kad
rai, kurių uždavinys užim-

ryt. Pusėj penkių arbata, 
o po to masiniai šokiai ir 
žaisla, pasikalbėjimai įvai- 
mis politinėmis, literatinė- 
mis, medicinos temomis. 
7:30 vai. vakarienė, po ko 
teatras arba kino Saviveik
los vakarai arba paskaitos.
11 valandą visi gula miegot. ii

VarŠavoje Organizuoja 
Hitleriečiy Partiją

organizuoto poilsio namus 
pereis 53 nuoš. visų pramo
nių darbininkų. Mūsų poil
sio namas, arba geriau po
ilsio miestelis šįmet pralei
džia 24,000 darbininkų, kitą 
meta 30,000.

Aš jaučiuos gerai. Po tru- 
‘ ■ kalėjime 

prarastas jėgas atgaunu. 
Skaitau tai, ko anksčiau ne
teko skaityti, seku laikraš
čius. Jų čia galima gauti 
nioske? (?) ir reikia pasa
kyt, daug kas juos perka.Po 
poilsio stosiu prie darbo ir 
drauge mėginsiu mokintis.
Apskritai, energijos yra. Su 1 Trečia Tiek Padaugėjo

Varšava. — Grupė jau
nesnių narių Nacionalės De
mokratų Partijos suorgani
zavo naują partiją, pava
dindami ją Tautinių Radi
kalų Partija. Jos progra
ma lygiai tokia, kaip Hitle
rio, yra karštai patriotiš
ka, imperialistiška, ypač 
prieš-žydiška. Lenkijos ka
pitalui pasirodo jau negana 
Pilsudskio fašizmo; todėl 
jis rengiasi jį hitleriškai pa
taisyti.

Disciplinos stengiamasi žiū
rėt. Valgymo metu valgyk
loj reikalaujama nesikalbėt. 
Vakare tikrina, ar visi par
ėję miegot. Valgis paprastas 
ir geras, bet reik pasakyt, 
kad mums išbadėjusiems 
Lietuvos kalėjimuose, ne vi
sai jo pakanka. Vienam 
žmogui paprastai tenka į 
dieną 600 gramų duonos 
20-30 gramų sviesto, trupu-

lėse, apie kiekvienaą iš jų 
skirtas žmogus duoda pa
aiškinimus.

Šiandien buvome “šarike 
Podšibnike” kilometro ilgu
mo statinis pastatytas, per 
metus laiko ant 
šiukšlyno. Greta 
darbininkų namai'
augštų, kaip ir pats. fabri
kas. Pereit suspėjom tik 
patį fabriką ir virtuvę. Pa
matėm kaip dirba tikolius 
ratelius traktoriams ir au
tomobiliams. Inžinieriaus 
padėjėjas davė paaiškini
mus. Fabrike apie 5,000 j ti besiilsinčius. Tvarka to- 
įvairiausių varstotų, 13,000 | kia. 8 vai. keliamės, dir

bam 10-15 mininčių gimnas
tiką, kiekvienas savo gru
pėj, o grupę nurodo gydy- j tį daugiau olandų sūrio ar 
tojas, jų yra šeši. Devynio
se pusryčiai. Po pusryčių 
ekskursijos į žemesnes apie
linkės vietas. Ekskursijas 
lydi specialūs tarnautojai, 
kurie duoda paaiškinimus, 
o kad būtų linksmiau — 
griežia armonika. Be to,

darbininkų, tarp kurių 74 
užsienio specialistai, dau
giausiai politemigrantai. 
Mes buvom užsieniečių 
kampelyj. Biblioteka, ant 
stalo anglų, vokiečių, fran- 
cūzų laikraščiai, spintos 
knygų. Visas fabrikas ma
noma perduoti į moterų 
rankas, dabar jų ten yra 
apie 30%.

sveikata dalykai neblogi.
Kalėjimo pasėkos dar justi, 

’| bet jos nyksta. Dar tebe
jaučiu neurasteniją — daž
nai užmigt sunku. Plaučiai 
sako kiek nusilpnėję, bet 
oras ir maistas pataisysiąs.

Pirmomis dienomis daž
nai būdavo eini gatve ’ir

Streikai Amerikoje
Washington. — Vadina

mas “pažangus” senatorius 
Wagner susirūpinęs, kad 
streikai daugėja. Jis atran
da, kad vasario mėn. šie
met buvo 78 streikai su 56,-

konservų, zupės lėkštė, mė
sos gabaliukas, o dažniau
siai žuvies, košė, bulvių ar 
kruopų ir kita. Apskritai 
paėmus maistas sotus, gy
dytojo liudijimu jis turi 3.- 
200 kolorijų ir jie stengiasi 
privest jį iki 4.500. Yra van- 
dentekių, kanalizacija, sava 
elektra, gimnastikos aikšte
lė, įvairūs įrankiai ir tt. Il
sisi žmonės dažniausia 12 
dienų, kuriems dar pratę
siama kelios dienos. Kam

nejučiomis žvilgteri atgal- 00() metusiu darbą darbi- 
ar neseka kalėjimo sargas, ninku> 0 kovo m6nesį jau 
ar nelipa ant kulnų šnipas. į žl8 s‘treikų su 139,000 strei- 
Ir pats susigėsti atsiminęs, I kierių. Tik Wagneris su- 
kad čia ne Lietuvos kalėji- mažina streikų skaitlines; 
mas, bet laisva Sovietų ša- o dar keletas dienų atgal 
lis, kur bijoti turi tik tie, Roose vėl to darbo ministerė 
kurie daug metų mus kan- Perkins pareiškė, kad “nė- 
kino ir žudė. E. R. Ira jokios streikų” bangos.”

Fabrike-virtuvėj papieta-1darom ekskursijas į vietos 
vom. Pavalgėm tiek, kad į muziejų,kuriam. atyaizduo- 
net sunku buvo, davė ketu
ris valgius. Pietūs nevieno
di, nuo 65 kapeikų iki kelių 
rublių. Udarninkai techni
kai gauna nevienodą, o 
geresnį maistą. Die- 
to “klausimų ir atsakymų” 
lape yra net klausimas 
delko ne vienodas mais
tas udarninkų : ir pap
rastose salėse. Atsakyta: 
norint panaikinti tą skirtin
gumą, reikia visiems tapti 
udarninkais. Apžiūrėjom 
pačių virtuvę? Kaip mašina 
nuskuta bulves, o paskiau 
moterys nuvalo. Kiekviena 
moteris turi atskirą lupy
noms dėželę, žiūri kiek išei
na jiems ir kiek nuvalo bul
vių—atatinkamai ir atlygi
nama. Pasivaikščiojom po 
duonos ir bulvių kepyklą, ' 
kurių iškepama 22,000 į pa
rą, matėm rytdienai paruoš
tą krūvą kralikų, viščiukų, 
šiandien suvartotos kelios 
statinaitės mėsos ir sviesto.! 
Virtuvė gali duot 15,000į 
pietų. Prieškambary kelios i 
didžiulės palmos. Visa vos 
tik pastatyta.

Dabar kiek apie save ir ‘ 
kitus. Porą kartų apžiūrė
jo gydytojas. Nieko pas 
mane ypatingo, tik nervuo- 
tumas. Pas kitus rado 
džiovą, širdies mušimą, sun
kų reumatizmą. Ryt trys 
eisim rentgenu persišviesti. 
Iš mūs trijų du važiuos į 

j Soči sanitoriją. Penki jau 
išvažiavo 4 šiaurės Kauka
zą. Visi kjti tur būt, pasi
liks Maskvoj švęsti lapkri
čio septintosios. Jei važiuo
siu, tai už poros dienų. Iš 
ten gal ir parašysiu.

ta rajono istorija iki pas
kutiniųjų dienų, apielinkės 
fauno, dabartinis rajono 
veidas, jo kustarių išdirbi-

i Trumpai , sakant, parodyta I* • "I — • • • J • • •

>

Matosi

Tiktai Viduriniai Lapai - Šie Yra Lengviausi Lapai

rūkstančia žibaline 
ir prie staliuko sė-

visa judėjimo istorija visuo
se jo etapuose. Paveikslai, 
diagramos, lozungai, spaus
tuvės, laboratorijos, foto-
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su kamera 
tinęs rūšies, 1 
tvarkingas ir gyventi gali- muzėjus parodo revoliucinį 
ma žmoniškai. Man rašant,1 masių judėjimą nuo seynų 
radio dainuoja kažkokias'laikų iki paskutinių dienų, 
vokiškas dainuškas, garsia- Į Paveikslai narodninkų, jų 
kalbiai yra kiekvienam; tikslai, bilos, jų darbai, 
kambaryj.

Lietuvoj važavom lydimi 
policijos. Vienoj už Pane
vėžio stotyj sutikom savo 
mainą—senius kunigus. Ly
dėjusi juos moteris vėliau i grafijos, ginklai—visa yra. 
pasakojo, kad jie pervažia- Matėm Veros Figner kame- 
vę sieną apsivilko kunigų j ra su tikru jos langu ir du- 
drabužiais ir su savim ve-lrimis, 
žėsi didelius maišus turto.'lempa 
Latvijoj tas pats. Sieną per- dinčią žmogaus figūrą, 
važiavom triukšmingai. Pir
moj Sovietų šalies stotyj Bi- 
gosovo mes radom didelį 
būrį žmonių, orkestros. Kal
bos ir “Internacionalo” mu
zika vertė mus ir verkti ^ir 
džiaugtis. Mus sveikino re
voliucines organ izacijos 
darbininkai ir kolektyvie- 
čiai ir kiti. Tik po poros 
valandų iš Bigosavo mes 
važiavom toliau.

Mums vieniems paskir
tam vagone, gavę švarutėlį 
patalą, gerai išsimiegojom. 
O kai nubudom, buvom jau Maskvos Didžiojo Teatro 
Smolenske. Pakeliui dar operą, bet ir kitiems. Aplo- 
daug matosi vienkiemių, dismentais publika net ,po 
Tik arčiau Maskvos jau kol- tris kartus iššaukinėja On- 
chozai, sovhozai. Stotyse. ieginą, Tafjaną. Esti mo- 
žmonės labai perka centrą-'mentų, kada publika sujau- 
linius ir kolektyviečių laik-, dinta ploja ir vaidinimo me- 
raščius. Matos vaikučiai tu. Techniškas scenos įren- 
eina su tarbelėmis į mokyk- girnas nuostabus, 
las. Žmonės apsirengę pa- veranda už verandos, rugių 
prastai, bet švariai.

Kuo arčiau Maskvos, tuo 
daugiau visokių fabrikų, 
tuo dažniau pakelėj sutin
kam traukinių. Iki Mask
vos iš Kauno važiavom viso 
30 valandų. Valgėm vagon 
restorane. Maskvos stotyj’ 
mes vėl buvom iškilmingai 
sutikti. Vėl muzika, kal
bos, svekinimai. Iš stoties 
patogiam, minkštam Intu- Tos pačios scenos • atvaiz- nuo užpuolikų, 
risto autobuse nuvažiavom duotos pasivaikščiojimo sa-laugštos sienos su skylėmis

Aplankėm ir didįjį teat
rą. Vaidino Eugenijų Onie- 
giną. Salė blizga auksu— 
šeši augštai ir porteris. Yra 
atskiros ložos tramvajų 
udarninkams, kompozito
riaus Sverdlovo universiteto 
udarninkams ir panašiai. 
Publika maždaug vienoda; 
pilvotų retai matosi, nors 
drabužiai , jau daugumos 
puikesni kaip kino publikos. 
Vaidinimas labai patiko ne 
tik man, mačiusiam pirmą 
kartą pasauline garsenybę-

gubos, dangus, debesys, pa
našų dalyką ^aš kadaise ma
čiau Kaune, bet su šiuo ne
palyginti, tiek viskas natū
ralu, jog net sunku įtarti, 
kad čia scena. Ir dar so
das, beržai su nusvirusiom 
šakom, Petrogrado Petro I 
paminklas ir banguojanti 
jūra matos pro langą. Sun
ku nemačiusiam ir aprašyt, strateginis punktas gintis 

Yra d&r

Dabar gyvenu kelios de
šimts kilometrų nuo Mask
vos, poilsio namuose. Apla
mai apeina Maskvą kokio 
100 kilometrų spindulių po
ilsio rajonai. Mano dabar 
gyvenamo j' poilsio vietoj 
seniau buvo vienuolinas, 
įkurtas dar keturioliktam 
amžiuj. Tai kartu buvo

LUCKlES VISUOMET YRA 
/

WLuckies yra padaryti tiktai iš švarių 
vidurinių lapų — lengviausio, geriausio 
skonio tabako. Ir be to, “It’s toasted’’ 
del gerklės apsaugos. Kiekvienas “Irs toasted” Lucky Strike yra apvalus, kietas, pilnai

/ Luckies ęhuomęt yra malonūs jūsų gerklei
'•y

, ■■ <
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MALONUS JŪSŲ GERKLEI 

prikimštas-r-be liuosų galų. Štai kodčl 
Luckics užsilaiko- gerai — ncišdžiflsta. 
Luckies visuomet visais atžvilgiais yra 
malonūs jūsų gerklei.99
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ipiokiniy, rfiokykla tęsėsi tik naudai. Surengti palikta aps. 
! savaitę laiko. komitetui. į

kalbomis— 
literatūros

(Pabaiga)
—Ko jūs tikitės iš jos?
Sakiau, kad daug tikiuosi, bet skaitau 

labai reikalinga organizacija Litvuzo su 
kalbos skyriais, užrubežio 
Vakarų ir Rytų,—pasaulinės 
istorijos, o skyrium—rusų.

—Hm-hm,—kalbėjo jis, prisimerkda- 
damas ir juokdamasis,—plačiai ir aptem
dinančiai! Kad plačiai,—nesu priešin
gas, bet, ot—aptemdinančiai bus, a? Sa
vųjų profesorių mes neturime tam sky
riui, gi buržuaziniai tokią istoriją paro
dys. .. Ne,i dabar mes negalime to pa
kelti. - Tris, penkis metus reikia pa
laukti.

Ir skundėsi:
—Skaityti nėra laiko visai!
Visuomet su pastangomis pabrėždavo 

agitacinę reikšmę Demjano Bedny raš
tų, bet sakydavo:

—Biskį peraštrus. Eina greta su skai
tytoj um, o reikia būti truputį priekyje.

Linkui Majakovskio atsinešė be pasiti
kėjimo ir net piktai:

—Rėkia, išgalvoja kaž-kokius kreivus 
žodžius, ir viskas pas jį ne tas, mano su
pratimu,—ne tas ir mažai suprantama. 
Viskas išbarstyta, sunku skaityti. Ta
lentingas? Net labai? Hm-hm, pažiūrė
sime! O ar jūs nematote, kad eiles ra
šo daugelis ir labai daug? Žurnaluose iš
tisi puslapiai eilių, ir kiti leidiniai išeina 
veik kasdieną.

Pasakiau, kad jaunimą traukia prie 
dainų,—ypač tokiu laiku ir kad—mano 
nuomone—vidutinės eilės lengviau rašy
ti, kaip gera proza, ir rašymas eilių ma
žiau laiko tereikalauja; prie to gi pas 
mus labai daug gerų mokytojų techniš
kame eiliavime.

—Na, kad eilės lengvesnės už prozą, 
—aš netikiu! Negaliu persistatyti. Nu
lupkite man skūrą—dviejų eilučių nepa
rašysiu,—pasakė ir susiraukė.—Į mases 
reikia stumtelėti visą' seną revoliucinę i 
literatūrą, kiek jos randasi pas mus ir 
Europoj.

pasaulio.
Ir nebuvo žmogaus, kuris taip, kaip 

šis, tikrai užsitarnavo pasaulyje amžinį 
atmintį.

Vladimiras Leninas mirė. Jo proto ir 
valios pasekėjai—gyvi. Gyvi ir dirba 
taip pasekmingai, kaip niekas, niekuo
met, niekur pasaulyje nėra dirbę.

1930 m. birželis.

Jis buvo rusas, kuris ilgai gyveno už- 
rubežyj, atydžiai perkratinėjo savo šalį, 
—iš tolo Rusija rodėsi gražesnė ir skais
tesnė. Jis teisingai įvertino galimąją jos 
spėką—kokius tai skirtingus tautos ga
bumus, dar menkai išreikštus, neiškeltus 
istorijos, sunkios ir nuobodžios, bet gabu
mus visur, tamsiame paveikslo dugne 
fantastiškojo rusų gyvenimo, spindinčio 
auksinėmis žvaigždėmis.

Vladimiras Leninas, didis šio pasau
lio žmogus—mirė. Ši mirtis labai skau
džiai užgavo širdis tų žmonių, kurie jį 
žinojo, labai skaudžiai!

Bet juodas mirties ženklas tik dar aiš
kiau parodys akyse-viso pasaulio jo reik
šmę—reikšmę vado pasaulio darbo žmo
nių.

Ir jei debesys apie jį, debesys melagys
tes ir skalijimo aplink jo vardo būtų dar 
tirštesnis—nedaro skirtumo: nėra spėkų, 
kurios galėtų temdyti švyturį, kurį pa
kėlė Leninas tvankioj tamsoj beprotiško

Nuo vertėjo.—šie M. Gorkio atsimini
mai, kaip jau matėme, parodo ypatingai 
du svarbius punktus, kurie pas skaity
tojus, be abejonės, pasiliks atmintyje.

Kaipb garsus proletarinis rašytojas, 
M. Gorkis labai ryškiai nupiešė Lęnih'o 
neatlaidžią, iki'pat mirties, kovą už ddr- 
bininkų klasės reikalus ir prieš senąjį pa
saulį su visais jo palaikytojais.;

Sulig autoriaus, Leninui numirus, jis 
pasidarė pasaulio buržuazijai dar baises
nis, pavojingesnis. Yra ko bijoti. Leni
nas paliko šeštą dalį pasaulio, kur ple
vėsuoja raudonoji vėliava,—Sovietų Są
jungą, kur pasekmingai Lenino vadovau
jama Bolševikų Partija, sumabilizavus 

I darbininkų ir valstiečių mases, nušlavė 
carizmą su jo visais likučiais, ir jau 17-ti 
metai kaip būdavo ja socializmą; tai 
viena.

Antra, M. Girkis, nupiešdamas Lenino 
ypatybes,—kiek jis buvo kietas ir neper
galimas savo nusistatyme; kaip teisin
gas buvo kiekviename klausime ir išva
dose,—tuo pačiu kartu ryškiai atvaizda
vo tą visą laikotarpį savo (Gorkio) klai
džiojimo. Gorkis taip pat matė kapita
listinės sistemos supuvimą ir troško tos . 
sistemos panaikinimo, bet nepermatė, kur 
glūdi toji jėga, kuri padarys perversmą. 
Jis dėjo viltį ant;inteligentijoj ir. manė, 
kad šis sluogsnis sugebės paliuosuoti dir
bančiąsias mases iš po carizmo letenos 
ii’ išnaudojimo. Su tuoi supratimu jis 
bandė grupuoti inteligentiją, taipgi jieš- 

’ ko jo pritarimo ir pas Leniną, bet kiekvie-> 
name, susitikime su Leniųu įvairiose' vie
tose būdavo ginčai tuo klausimu, ir susi
laukė puo jo aštrios kritikos ir net pa
šaipos. .

Viėnok Lenino aštrumas nenubaidė 
jo; nebėgo jis pas buržuaziją, kaip dau
gelis inteligentų kad padarė, bet, atbulai, 
kuo daugiau buvo kritikuojamas, tuo ar
čiau artinosi prie Lenino partijos.' Ir, 
galų gale, visai atsistoja greta su bolševi
kais ir dirba bendrai.

Savo atsiminimuose, rašytuose 1930 
m., kaip viršuj matėme, Gorkis, aprašy
damas, kaip jis manė pirm revoliucijos, 
nesvyruodamas pasako: “Taip aš maniau 
13 metų atgal ir taip—klydau... 
skaitytojai žino tą mano klaidą...”

Gorkis, literatūros milžinas, atsistoja 
ir viešai prisipažįsta prie klaidos! Tas 
jau parodo jo nuoširdumą dirbti ir ko
voti už darbininkų klasės reikalus. Pa
lyginkime su tūom dabar kitų intelek
tualu elgesius, jų pasipūtimą, kurie daug 
žemiau stovi už Gorkį. Nudardėjo pas 
buržuaziją, ir “neklaidingi”, net ir to
kie spirgučiai, kaip Butkus su Prūseika!

“Laisvės” specialis 1vajus 
į mūsų apielinkėj nepavyko. 
' Buvo priežastis tame, kad nei 
. vajaus komisja, nei kuops ne- 
i atsiliepė į komiteto patiektus 
planus.

Drg. K. Karosienės prakal- 
i bų maršrutas pavyko viduti-. 
| niai. Pasakė 7 praklbas ; 
; maršruto finansinis nedatek- 
i liūs $23.41.

Apskričių bendras išvažia- 
ivimas buvo sėkmingas visais 
I atžvilgiais. Pelno davė $43.06.

Iždininkė drg. Naravienė 
raportavo, kad Apskritys tu
rėjo išlaidų ir išaukojo darbi
ninkų reikalams $51.53.

L.D.S.A. 6-to apskričio ko
mitetas raportavo, kad visos 
kuopos susivienijo su ALDLD 
vietinėm kuopom. Darbininkų 
reįkalm iš 6-to apskr. iždo iš
aukota $34.50; yra ižde $7.31.

Komitetų Raportai Priimti. 
Kuopų Raportai

17 kp., Shenandoah, susi
rinkimų laikė 10, turi narių 
52, naujų parių gauta 5. Su
rengta 5 parengimai Tarp 
kurių buvo vieni judomi pa
veikslai “Daily Worker” nau
dai. Kp. prenumdruoja “D. 
W.”; darbininkų reikalms iš- 
aukota $7.00.

14 kp., Minersville, pasiųs
ta Amerikos ir Vokietijos val- 

j džioms 7 rezoliucijos įvairiais 
I klausimais, tarp kurių ir be- 
! darbių apdraudos bilius H. R.
7598. Kp. prenumeruoja 
nį, 
ną

Nutarta į pasiųsti pasveikini
mą su auka $5.00 Komunistų 
Partijos Konvencijai, kuri 
įvyks Cleveland, Ohio. Nutar
tą, kad aps. konferencijos bū
tų laikoma 2 kart į metus. Se
kanti Girardville, Pa.

Į apskr. Komitetą sekan
tiems metams įėjo šie drg.: 
A. žemaitis, P. Grabauskas, J. 
Dambrauskas, J. Rušinskas, 
E. Motuzienė, M. Kaunienė ir 
K. Rušinskienė. Paramai “Lai
svės” naujo presd delegatai 
aukojo $1.35. Konfemcija už
sibaigė per pirmininką drg. 
Žemaitį, 7 vai. vakare.

Sekretorė, K. Rušinskienė.

pasiimli. Būtinai visi būkite.
| i ’ Organizatorė.

t i -(89-91)

PHILADELPHIA, PA- ;
J 4 t ’ •’ i

LDS 5-ta kuopa nutarė rengti pik
niką 3 dieną birželio (June), 1934,

ant Vytauto Parko, Holmesville Pike, 
Buck Cbunty, Pa. - Todėl, komisija* 
atsišauki" į visas Philadelphijos 
draugystes ir kliubus ir kitas orga
nizacijas ir prašo nieko nerengti tą 
dieną. Komisija.

(89-91)

Lai
žurnalą “šviesą”, 

prisižadėjo pasidar- 
naujų prenumerato-

skalytas laiškas nuo 
Tarybų Pavieto Ko-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško namo Bendro

ve rengia metinį pikniką atidarymui < 
parko, vasarinio sezono, kuris įvyks 
29-tą dieną gegužes (May), šokiai 
tą vakarą prasidės nuo 9 ir tęsis 
iki 2 ryto. Gegužės 30, piknikas 
prasidės nuo 11 ryte ir per dieną 
trauksis iki vėlumos, tą dieną bus 
visokių žaislų, tą dieną šokiai pra
sidės nuo 5 vai. ir tęsis iki 10.

Birželio 1 šokiai prasidės nuo 8 
vai. vakaro iki 12 nakties. Birželio 
(June) 2 piknikas prasidės po pietų 
su visokiais žaislais ir laimėjimais, 
vakare šokiai bus 
nakties.

Birželio 
nuo 8 vai.

Birželio
nuo 10 vai. iki vėlumo, taipgi 
sporto žaislai su laimėjimais, 
ridinėtų dienų apielinkės miestelių i 
draugijos malonėkite nerengti ne i
jokių parengimų, bet atsilankykite
ant

nuo 8 vai. iki 12
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PROTOKOLAS
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 9-to Ap
skričio Metinės konferncijos, 
Laikytos Kovo 25 d.,, 1934, 
Darbiniknų svetainėje, Miners
ville, Pa.

drg. A. žemaits pir- 
dieną. Mandatų ko- 
paskyrė P. Grabaus- 
Kaunienę ir P. Kru-

komisija peržiūrėjo 
pakvietė pa- 
Ramanuską.

Konfernciją atidarė organi
zatorius 
mą vai. 
misi j on 
ką. M. 
žinską.

Pakol
mandatus, org. 
kalbėti drg. J. 
Drg. R. kalbėjo organizacijos 
reikalis.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų pribuvo se-

14kami: 17 kp. 5 delgatai, 
kp. 5 deleg., 150 kp. 3 delg., 
124 kp. 3 delg., 75 kp. 1 del., 
48 kp. 1 deleg.

Viso delgatiį dalyvavo 17 
nuo 6 kuopų.

Neprisuntė delgatų seka
mos kp.: 98 , kp., Frackville, 
120 kp., Mcadoo ir 112 kp. 
Tamaqua. , : • '

Suteikta sprendžiams balsas 
apskričio komitetui ir L.D.S.A. 
6-to apsk. komitetui.- Viso su 
sprendžiamis balsais dalyvavo 
29 delegatai.

Konferncijos pirminiku iš
rinktas drg. A. žemaitis. Sek
retorium K. Rušinskienė.

Protokolas praėjusios konfe
rencijas skaityas ir vienbalsiai 
priimtas. LDSA> 6-td ąpškri-

čio protokolas škaitytąs irgi 
vienbalsiai priimtas. Komite- 
raportai: ' ;;

i [Organizatorius »raportavd, 
kad iš priežasties nekuriu na
rių apšilęidmo apskr.. komite
tą, 'drg. žemaičiui teko užimti 
organizatoriaus pareigas tik 
pradžioje šių metų. Todėl į 
tą trumpą laiką nebuvo gali
ma daug ką nuveikti,, tik at
lankė silpnesnes kuopas, ku
rios tikimasi bus galima su
tvirtinti.

Sekretorė raportavb, 'kad 
veikė bendrai su L.D.S.A. 6-tu 
apskričiu. Laikė susirinkimų 
5. Pagal praėjusios konfe
rencijos Nutarimą komiteto 
past angomis suorganizuota 
darbininkų marksistinė rrio- 
mokykla, kuri įvyko liepos 
mėnesį, Shenandoah, Pa. Va
dovavo draugas D., M.; šolomš- 
ka& Del permažo skaičiaus

Vil- 
“Daily Worker,” “Raudo- 
Artoją”, “Priekalą” ir 

“Young Pioneer.” Parduota 15 
egz. D. Kalendoriaus 1934 m. 
Vajaus laiku gauta 10 prenu
meratų “Laisvei.” Darbin. rei
kalams išaukota $13.00. Ižde 
turi $23.18; narių turi 35.

124 kp., Girardville, susi
rinkimų, turėjo 4; surengta 
prakalbti 4; narių turi 9p'iš- 
au.kota $5.00, ižde $9.29.
, j 159 kp. Port Carbon, narių 
turi 12. Susirinkimų turėjo 3. 
Surengta 1 parengimas, pelno 
davė $21.87. Darbininkų, rei
kalam išaukota $14.00; ižde 
$1.12. I

76 kp., St. Clair, narių turi 
6; iždas tuščias, veikimas silp
nas.

48 kp.’ Mahanoy City, na
rių turi 6; veikimo nėra; dele
gatas drg. Valiukas pageidau
ja ir apskričio pagelbos, idant 
padaryti kuopą veiklesne. Kp. 
raportai priimti.

Skaityas laiškas nuo centro 
sekretoriaus reikale organiza
cijos ir žurnalo “šviesos.” 
Konferncija vienbalsiai užgy- 
rė naują 
Taip pat 
buoti del 
rių.

Antras 
Bedarbių
miteto; nurodo, kad kur nėra 
Bedarbių Tarybų, kad ALDLD 
kuopos prisidėtų prie Bedar
bių Tarybų Pavieto Komiteto 

į su 1 centu į mėnesį nuo nario. 
[Kuopos, kurių miestuose* ran
dami B. T., kad prisidėtų; prie 
vietinių'tarybų su 2c. mėnesi
ne duokle nuo nario, iš kurių 
po 1c. eina į B. T. Pavieto Ko
miteto iždą ir1 lč. lieka vieti
nėje Tarybos- kasoj: •-:

Prisidėję kuopos prgąniįacji- 
niąi, privalėtų prisiųsti savo 
delegatus į B. T. Pavieto Ko
miteto susirinkimus, ktirie at- 
sibūna kaj’tą į męnesį, •

Po ilgų diskusijų laiškas pri
imtas su teisę, .kad kuopos už 
savo narius duokles į?B. T,, ga
li užmokėti iš kuopos iždo.

1 Vienbalsiai priimtą rezoliu
ciją ir bedarbių apdraudos bi
lius H. R.. 7598. ;

Nutaria,’kad del prisreiigį- 
mo prie pirmos gegužes aps
kritys koperuotų su Komunis
tų Partija. ■ ; /

Nutarta surengti 2 piknikai, 
vienas dienrąš&o “Laisvės” 
naudai, o. antras—apskričio

“Laisves” Naudai Piknikai
Dovanos Prie Įžangos

Prašome Darbininkiškų Organizacijų isitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hall, Brooklyn; N. Y.

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.
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minėto pikniko.
Rengimo Komisija, 

Geo. Shimaitis.
(91-92)

CLEVELAND, OHIO
Tarpt. Darb.: Apsfgyninio lietuvių 

sekčijos 11 kuopa, rtengia > šokius 21! 
(Jieną balandžio (April), L. D. sve-' 
tainėje, 920 East 79th St.

Kviečiam ‘visus narius ir nenarius 
dalyvauti ir praleisti linksmai va
karą. šokiai prasidės 7:30 vai. va
kare.

' ‘ ■ Renffiino Komisijai
, , į (91.92); . . j

PLYMOUTH, PA.
i. s • ( > ■' ' į. ! ’ i

Lietuvių Laisvų Kapinių Korpora
cijos susirinkimas įvyks 29-tą dieną 
balandžio,.40 Ferry Street, 2 vai. po 
pietų. Visi draugai turite susirinkt 
ir apsvarstyt užmanytą darbą ir duot 
gerus sumanymus. Žinokite, kad 30 
d. gegužės įvyks apvaikščiojirųas at
minčiai savo giminių, draugų bei pa
žįstamų ir ant tos dienos užkviestas 
geras kalbėtojas, draugas Buknys iš- 
New Yorko. Jis nušvies šios organi
zacijos tikslą. Prie to, vietinis Ai
do Choras sudainuos keletą tam tin
kamų dainelių. Programos pradžia 
prasidės 10 vai. iš ryto. Jei kas ne
suspėsite ant šių prakalbų ir viso 
apvaikščiojimo, tai važiuokite į Nan
ticoke ant Laisvų Kapinių 2 valandą 
po pietų, kur tas pats kalbėtojas ir 
choras dalyvaus. Nepraleiskite ge
ros progos išgirsti gerų prakalbų ir 
dainų. Žmonių bus daug.

(89-91)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54-tos kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, 18 d. balan
džio po numeriu 408 Court Street, 
8 valandą vakare. Draugai ir drau
gės, visi atsilankykit ant, šio susi
rinkimo, nes yra svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi, nariai kurie dar ne- 
atsiėmčte žurnalo “šviesa” ateikite •'

Bostono Apielinkei
Garsioji Dainininke

MENKELILMLTt
Koncertuos Mass. Valstijoj 

“LAISVES” NAŪbAt

APRIL 29 BALANDŽIO
Worcester, Mass.

Norime priminti šios apie- 
linkės miestams, kad 22 dieną 
balandžio dainininkė yra liuo- 
sa ir galima jai surengti kon
certą’ Naudokitės proga, .da
bar rengdami sutaupysite ke
lionės išlaidas. Menkeliuii’iuičJ 
bus Naujoje Anglijoje nuo ba+ 
landžio 15 d. iki pradžiai ge
gužės.
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yra sekamos:

1.
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<♦>10. pinigais $10.00
11. pinigais $10.00
12. pinigais
13. pinigais 

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais $ 
pinigais $

75.00 
50.00 
35.00 
25.00 
20.00 
15.00 
10.00 
10.00

$

6.
7.
8.
9.

19.

20.

21

14.

16.
17.
18.

aukojai

$

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

<♦>
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Dovanos

pinigais $100.00 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $

5. pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $
$5.00 vertės drabužių,

A. J. Katkauskas, 372 Milbury St. 
Worcester, Mass.

$2.50 vertės daiktų aukoja:
, J. Baltramaitis, (American Clothing)

10 Milbury St. Worcester, Mass, ir
$2.50 vertės daiktais aukoja.

Green Mountain Dairy, West Auburn, Mass.
$2.50 vertės daiktais aukauja:
IL, Stankus, 23 Milbury St. Worcester, Mass.

Sekmadienį, 29 Liepos (July)
Laudensau Park, Shenandoah, Pa.
Puiki dainų pragrama ir žaislai

Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas. 
Dovana Philco Radio vertės $175.00.
Kelviuator Refrigerator $149.00.
Dovana grynais pinigais $75.00.
Dovana grynais pinigais $50.00.
Dovana grynais pinigais $25.00.

to
1.

4
5

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

liausio išdirbimo, sp naujais patobulinimais •

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,
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Skaitytojas

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Labai svarbu, mokinant vaikus duoti jiems moderniš- j 
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.”

’ 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

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Sčout Model $39.50

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojam*

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



\Antradien., Baland. 17, 1034 s Penktas Puslapis

tręšia Pavojus Gyventojų Sveikatai; 
i Darbi Klasė Daugiausiai Nukenčia;

Darbus Mažina ir Algas Neišmoka

išvien’ farmerlai ir
DARBININKAI!

r , '
f 4

Havana, Kuba. — 20 iš 71 
politinio kalinio paskelbusio 

i bado streiką randasi arti 
Hancock, Mjeh. -t šimtai i mir,ties; . Kubos kalėjimu 

taimerių ir,darbininkų, Su-ise,.« laikoma 5000 
ėję i apskrities teismo na.. pohtmių kahmų ,

Laidojant Nazių Auką, l! 
Demonstravo 30Q0

vo partiją-—Komunistų Parti- j 
ją.

Taip veikdami mes nugalė
sime visas sunkenyb.es> Be or- 
ganizacijęs mes bejėgiai.

Drato Traukėjas.

visąi Lietuvai, • kurią valdo 
Smetona ir sykiu mįlms. Tai 
ve prie kokių dalykų tie žmo
nės prieina. Tačiaus darbinin
kai gerai numaskavo tuos 
žmones. Draugijos susirinki
mas tą jų pakvietimą atn/etė. 
Vadinasi, darbininkai jau ne
paiso tų, kurie eina pas fašis
tus/

Su fašistais keliauja jau ir 
sklokininkai. Lai keliauja su 
jais vadai, nes tenais jie mano 
daugiau gali išnaudoti. Ta-, 
čiaus darbininkai, kurie ėjo su 
skloka, jau turėti/ pamatyti, 
kad jų vadai persiskyrė su 
darbininkų judėjimu. Todėl 
darbininkams reikia nuo jų at
sisakyti.

Susirinkime Buvęs.

Cleveland, Ohio. — Miesto gyventojų sveikata, labiausiai 
majorui paskelbus, kad iždi- darbininkų, delei nešvaros yra 
nėj nėra pinigų ir atleidus įstatytą pavojun. Ligos pradė- 
virš tūkstančio darbininkų, i jo plėstis. Anot miesto dakta- 
manyta, kad dalykai bus su-jro Schumacher, kuris, rašy- 
lopyta—sutvarkyta. Bet prieš-1 damas “Cleveland Press,” nu- 
Jngai—miesto darbininkai, k u-1 rodo, kaip darbininkų šeimy- 
rie pasiliko darbe, turi dirbti noms gręsia išsiginiimąs. Tė- 
be algos. Niekas iš jų nežino, vai, netekę vilties, negali būt 
kada gaus algą. Sumažinus sveikais patys, 
miesto išlaidų biudžetą, dau- duoti tinkamus patarimus sa- 
giausiai tas palietė apvalymą vo kūdikiams. Sako tas. dąk- 
miesto. Išmatų niekas nebe- taras, vaikai, 
renka, šalygatviai nukrauti giminių, pradeda manyti,’kad 
dvokiančioms bačkom ir kito- jie yra ta sunkenybių našta 
Mais “kenais” su išmatoms, j ir vienatinė išeiga', tai prasiša- 
Įvairiuose miesto dalyse gy-!linimas:. . . daugelyj atvejų, 

jis būna tragišku/. i L
Bedarbių šeimynoms pašai-į y”~vična iš’svarbiausių.’To

pą tapo sumažinta nuo 20% ; apie ją reikia daugiau pa-

CLEVELAND, OHIO
Gatvekarių Darbinikuose Ko

algą. kad galėtų

ujami tėvų ir

Berlynas. — 3,000. darbi
ninkų dalyvavo demonstra- . . 
jeinese laidotuvėse buvusio mų, reikalavo šieno badau-1

vingumas Auga. Miesto Tary-I 
bos Nariai Eina su Gatvekarių

Kompanija
CLEVELAND, Ohio.—Cle

veland Railway Ko., kėsinasi 
įvesti gatvekarių operavimą 
su vienu darbiniku: “One Men 
Cars.” Tas reikš šimtams dar-

seimo atstovo socialisto Ma- 'jautiems farmerių gyvu- 
rumo, kurį fašistai užmušė liams. Farmeriai parėmė 
koncentracijos : 
Fašistų vyriausybė slėpė 
laidotuvių valandą, kad dar
bininkai nesužinotų; bet jie 
vis tiek sužinojo. Policijos 
fotografai traukė demonst
rantų paveikslus, kad pas

Birmingham, Ala. — Su
streikavo darbininkai Wy-

sto vykioj. į bedarbių apdraudos bilių ^am No. 8 ir Edgewater di-
(H. R. 7598). dėlių angliakasyklų, kurias 

masiniai pikietuoja.

ventojai kelia protestus, reika
lauja apvalymo gatvių ir kie
mų. East Sides moterys pa
siuntė service direktoriui. Wm. 
,F. Eirick, ultimatumą, jei iki 
subatos nenuvalys šaligatvių, 
tai visos išmatos bus išverstos 

•į gatves. Miesto ponai tik pe
čiais trauko ir sako “sor
ry. . .,” kad taip yra, jie nie
ko negali gelbėti.

Pereitame Miesto Tarybos 
posedyj atsirado iš tarybos 
narių tokių gudruolių, * kurie 
siūlė, kad būtų paimti nuo 
pašalpos surašo bedarbiai, ku
rie gauna pašalpą, tai kad jie 
padėti/ apvalyti miestą nuo iš
matų be jokio atlyginimo. 
Miesto ponai mano dar dau
giau darbininkų paliuosuoti 
nuo darbo ir bedarbius 
atlikti atleistųjų darbą 
kio atlyginimo—algos, 
kia, miesto darbininkų 
tis dar pablogės. Dar
darbas bus sumažintas, kad 
užtikrinus ponams—rakietie-
riams riebias algas. Miesto

Worcester, Mass.—;Ne kurie 
svarbūs dalykai, kurie įvykė 
mūsų kolonijoj; nebuvo pažy- 

■mėta. Be to, mūsų kolonija

ligos grą- 
Vis vai- 

sistemos.

iki 30%. Nešvara ir 
sina iš antros pusės, 
šiai kapitalistinės 
Šalyje, kur visko perdaug, su
sidaro paveikslas, kuriuomi 
b i a u r i s i kiekvienas sveikai 
protaujantis žmogus. Roose- 
velto valdžia skiria $250,000,- 
000 sunaikinimui maisto, čia • v _ - i j < taiiauuvjmiu oiovcuin Įtaoua-is antros puses mases bedar-1 x .u:.. 'Lyta ant augsčiausio laipsnio.

| Skubumas nežmoniškas. Se 
niaus darbininkai dirbo ant 
taip- vadinamų 6 “blakų,” o 
dabar jau reikia dirbti ant 8- 
10 ir net 12. Paskiaus pasi
taiko, kad gauni negerą dratą, 
heiŠvalytą. Tada darbas nesi-

rasyti.
šis miestas yra pamatinės 

industrijos centras. Čia pada
ro įvairiausius daiktus, bet 
daugiausia geležies išdirbystė. 
O daugiausia čia yra dratau- 
nių, kuriose dirba kelios de
šimtys tūkstančių darbininkų.

Išnaudojimo sistema pasta

padėti 
be jo-

Reiš- 
padė- 

labiau

bių badauja. Jų šeimynos eina 
prie pakrikimo. Darbininkai 
algų negauna. O valdžia žar
sto milionus ginklavimuisi ir 
naikinimui gerybes. Ar ilgai 
darbinikai kęs šią išnaudoji
mo, skurdo ir bado sitemą?

D a r b ininkai, organizuoki-
m&> kovai priešir dratas »eina. negeras
darbių Apdraudą ir bedarbių 
šeimynoms pašalpas. Stokime 
į bedarbių organizacijas, stip
rinkime Komunistų Partiją, 
savo vadą, prieš augantį šioj 
šalyje fašizmą.

Bedarbis.

Dratauniy Darbininkai Labai Išnaudoja
mi; Sklokininkai Eina Su Socialfašistais

gerais’’ komu- 
tai dabartiniu laiku 

tikrais komunizmo 
Labai gerai tai jie 

balandžio 3 dieną, 
įvyko L.S. ir D.B.D.

Moka nuo svarų, tai kuomet 
suranda, kad dratas išeina ne
geras, tai nei mokėti negauni.

šioje pramonėje daugiausia 
dirba ateiviai darbininkai, 
taip pat jie didžiumoje' nėra 
organizuoti. Darbas. yra taip 
pat labai pavojingas. Ląbai 
daug darbininkų sužeidžia. 
Kiti netenka rankų bei kojų. 
Ir aš patsi kelis sykius tapau 
sužeistas, bet dar gerai pasi
taikė,* kad nepavojingai.
Darbininkai Turi Organizuotis

Darbininkų gyvenimo sąly
gas gali pagerinti -tik organi
zuota darbininkų jėga. Tik 
tada su darbininkais skaitysis 
bosai, kuomet jie bus organi
zuoti. Kai kurie darbininkai

ninkams priešingos, fašistinės 
partijos. Na, tai ir sklokinin
kai dedasi prie tos “garbės.”

Ir ar jūs žinote, kad šiame 
susirinkime nuo širdies už tai 
kalbėjo šalaviejus ir Staliulio-1
nis. Tai matote, tie ' žmonės sako, kad mes ateiviai negali- 
jau nei gėdos neteko. Jie ben- me veikti. Tai klaidingas nu-

binikų netikti darbo, o likti- kui galėtų sulig jų peisekio- 
siems sunkesnės sąlygos ir ai- ti šių laidotuvių dalyvius, 
gų. nukapojimąs. Cleveland© 
Riesto Tarybos ponai, mato
mai, papirkti gatvekarių kom
panijos, sakosi esą bejėgiai 
pastoti kelią įvedimui 
man cars” sitemos, 
gatvekarių. savinikų
tai pasidaryti daugiau pelno vežamas Samuel Inšull, suk- 
dabrtiniu krizio laiku 
ninku iškaščiais. Gatvekarių 
darbinkai dar negauna savo 
nukapotų algų, o bosai jau kė
sinasi vienus atleisti nuo dar
bo, arba padėti ant “stagger” 
sistemos, kitiems dar daugiau 
nukirsti algas, 
klapčiukų planai 
įlinkus.

Bet gatvekarių 
susirinkime 
sąmokslą įvedimui 
cars” sitemos ir pasipik- 
Visi vienu balsu sušuko:

Tai

ti šių laidotuvių dalyvius.

one- 
Aiškūs 
tikslai,

darbi-

Tai bosų ir jų 
prieš darbi-

ri arbininkai 
patyrė apie 

pne-

Šuleris Samuel Insull 
Pats Sau Meluoja

Exilona laivu Amerikon

čius subankrutuoto j as dvie
jų bilionų dolerių korpora
cijos, sako, kad jis nebėgęs 
iš Amerikos nuo 
Juokai, 
sienyj 
graikų 
cierius,
Amerikon pirmą kartą. O 
dabar, girdi, nesislapsčiau 
ir nebėgau....

teismo.
Dvejus metus už- 

slapstėsi, net nuo 
laivo, papirkęs ofi- 
pabėgo, bevežant .jį

Lietuvos spauda praneša 
iš Panevėžio:

“Panevėžy yra labai var
gingai gyvenančių su vai
kais šeimų, kurios skurdo 
prispaustos gyvena pusba
džiu. Kelios geraširdės po
nios pasigailėjo vaikų ir 
priėmė juos pas save laiky
ti ir maitinti.”

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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WORCESTER, Mass.—Ka
dangi seniaųs čia sklokininkai 
dar save rodė 
nistais, 
pasirodė 
priešais, 
parodė 
kuomet
susirinkimas.

Po visų formališkumų, at
sirado vienas narys, kuris jau 
kelintame susirinkime reika
lauja savo ligos pašalpos. 
Draugija buvo nutarus jam 
nemokėti, nes ligonis neužsi
laikė taip, kaip kad organiza
cijos taisyklės ir konstitucija 
reikalauja.

Ir čia sklokininkai pasiro
dė kas jie yra. Vieton ginti or
ganizacijos reikalus, kad nuro
dyti, kad kiti nariai nereika
lautų pašalpos bereikalingai, 
kad jie užsilaikytų gerai laike 
ligos, tai šie žmonės gynė" tą 
narį, kuris negerai užsilaikė. 
'Vadinasi, jie pirmutiniai stoja 
už laužymą organizacijos tai
syklių ir konstitucijos. Bet jie 
čia nagus nudegė.

Sklokininkai Su Fašistais
Kilo ‘ kitas klausimas, kuo

met atėjo laiškų skaitymas. 
Darbininkai gerai žino, kad 
visokį fašistuojanti elementai 
ruošia Janušaukui lėkimą į 
Lietuvą, čia pirmininkui buvo 
priduotas laiškas, kuriame 
kviečiama prisidėti prie taip 
vadinamos “field day,’’ kuri 
ruošiama delei to skridimo.

Dabar kyla klausimas, kas 
rengia tą lėkimą į Lietuvą? 
Reikia pasakyti, kad tie visi 
parazitai, kurie jau per eilę 
metų lietuvius darbininkus iš
naudojo su visokiomis misijo
mis ir pasiuntinybėmi, bendro
vėmis ir bonais. Dabar lėkimą 
rengia sodialfašistai, prie jų 
prisidėjo tautininkai ir kleri
kalai. Vadinasi, visos darbia

drai veikia su karčiausiais 
darbininkų priešais, parazi
tais, su fašistais. Ir reikia pa
sakyti, kad ne tik čia skloki
ninkai vienijasi su tautininkais 
ir fašistais, bet ir kituose 
mieštose. Tai reiškia, kad 
taip veda Pruseika-Butkus. 
Na, dar kaip čia nesenai tie 
niekšai save vadino darbinin
kų draugais ir komunistais.

Tie žmonės dabar jau kal
ba, kad lėkimas neša garbę

sistatymas. Ateiviai , darbinin
kai ir amerikonai yra lygiai 
išnaudojami, tai visi turime 
organizuotis ir kovoti.

Darbe išnaudojami ir spau
džiami esame visi lygiai—ko
munistai; sklokininkai, tautie
čiai ir katalikai. Todėl čia 
reikia visiems darbininkams 
vienybės.

Reikia stoti į darbininkų 
unijas ir jose veikti. Taip pat 
reikia darbininkams stoti į sa

savo 
bosų 
man 
tino. 
“Lets answer with strike,
buvo darbininkų vienbalsis pa
reiškimas prieš bosų užma
čias. Bet unijos sekret. W. M. 
Rea, vieton pritarti kovingam 
darbiniku ūpui, tiešijo, kad 
ji£ kreipsis taip greitai, kaip 
galės prie Miesto Tarybos 
Transportacijos Komiteto. O 
Tarybos Komiteto nariai Mies
to Tarybos posėdyj verkšleno, 
kad vargiai jie ką galės pada
ryti prieš vadinamą “Tayler 
grant” patvarkymą.

Negalima sakyti, kad unijos, 
viršinkai nežinotų, k&d eina 
per M. Tarybos koncelerijas 
su prašymais, nebus galima 
pastoti kelią tam gatvekarių 
bosų sumanymui. Ne, jie ži
no. Bet jie nenori, kad dar
bininkai imtų kovingą žingsnį 
prieš tai. Juk tie patys gat- 
vėkarių unijų vadai pereitą 
vasarą išdavė darbininkų rei
kalus ir neleido darbininkų 
prie streiko. Roosevėlto NRA 
pagelba ir iki šiai dienai arbį- 
tracijos koncelerijoj tebeguli.

Bet gatvekarių darbininkai 
su kiekviena diena vis prade
da daugiau įmatyi, kad jų vir
šininką*! labiau rūpinasi bosų 
interesais, kaip darbininkų, iš 
kurių uždarbio gyvena. Pas 
darbininkus kyla ūpas, kovin
gas ūpas už savo reikalus. Tik 
tą darbininkų ■ ūpą viršinikąi 
stengiasi visaip pančiuoti. Su
sipratusių darbininkų yra pa
reiga aiškinti, kad tik per ko
vingą akciją bus tegalima vi- < 
sas bosų užmačias atmušti. I 
Taipgi turime gatvekarių dar-' 
bininkams pardavinėti “Daily 
Worker” ir jį jiems užprenu
meruoti. Per komunistę dien
raštį jie pažins savo vadų par- 
davystes.

Areštavo 61 Phila. 
Streiko Pikietninką

14 d. Darbininkai
61 streikierys are-

Philadelphia, Pa. — Berg 
man, Booth ir Coane mez^ 
gyklų pikietuojančius strei 
kierius užpuolė policija ba 
landžio 
gynėsi,
štuotas: vienas laikomas'po 
$500 parankos; septyni kal
tinami netvarkiame pasiel
gime ; kiti' paliuosuoth

Skebuš vežantis automo
bilius pervažiavo per^štrei- 
kierę Rose Buck, jąją 
žeisdamas; bet šoferis 
areštuotas.

su-
ne-

300 Policijos prieš 900 Strei- 
kierių

Philadelphia, Pa. — 300 
policijos pastatyta apsaugo
ti streiklaužius SKF “ball
bearing” dirbtuvės, prieš 
kurią streikuoja 900 darbi
ninkų.

D esidžiaugiant jums stikįu 
LRJacob Ruppert’o Alfeiijs, 
žinote, kad pilnas, gausus 
jo gerumas žymia daliih pa
reina ųpo ilgo išsištovėjimo, 
ką turi pergyventi kiekvie
na RUPERT’O statinė.

Nieku negalima pavaduot LAIKĄ

JACOB RUPPERT’S BEER
"MELLOW WITH AGE"

Motormahas.
/ • • • 1 I * / •

Sausina Italų Pelkes

Roma. — Per tris pasku
tinius metus tiek nusausin
ta pelkių tarp Romos ir 

| Neapolio, kad ten dabar ant 
naujų farmų galės gyvent; 
20,000 žmonių. Pastatytas 
miestelis Sabaudia. Pir
miau tose pelkėse veisėsi 
knibždynai uodų, užkrečian
čių geltono .drugio liga.

Schenectady. — Paskelbė 
streiką ^500 GĮoyersville 
pirštinių darbininkų.

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslą mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
: 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
; rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
! proletarinės literatūros kėliniu, 
! SSRS socialistines statybos, kapi- 
! talistinių šalių gyvenimo ir re- 
; voliucinės darbininkų ir darbo 
; valstiečių kovos nušvietimu, ak- 
; tingai dalyvaus kovingo pro- 
! letariato ginklo - marksizmo-le- 
! ninizmo populiarizaivime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj: 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles,! 
apysakas, .vaizdelius, lietuvių see*-! 
nos aprūpinimui duos savo skil-! 

; tyse revoliucinių SSRS dainų ver-; 
! timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į. SSRS sovietinės! 
literatūros ir kultūrinės revolluci- 
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų; 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals-; 
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 cfitięų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”; 

redakcijos adresu: ;!
Moskva. Nikolskaja >; N, 7. Izd;voi 
Inostronich rabočlch' v SSRS, rfed.J

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

SOVIETU VODKA IR KITI GĖRIMAI
• Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimu įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas
JUOZAS GEGZNAS

412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.
Tarpe North 4th ir North 5th Streets

Čia užėję išsigersitc gcr b alaus, paragausite tikros Sovietų 
Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka.

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS
iMmonironi^niHiiFni^iin?ini<>iiiioinTonnoiiH<>iinoiiiioiiiioini<>iinoiiiMiii<>inionii<>nnoiiugnff

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA,

Telefonai: Bell—Oregon 5/36 
Keystone—Blain 1417

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

? 222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. - Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

sunkenyb.es


PA.J IEŠKOJIMAI

Karo Veteranų Susirinkimai
ĮVAIRIOS žinios

(90-91)

Pirmoje Gegužės

Komunistams ir Simpatikams

PARSIDUODA

darbiinkų pritarims šimąsi prie naujo karo.

Jūreiviai Išreikalavo Algų

Iš Aido Choro Vakarienės SPORTAS
Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
I Graborius (Undertaker)

4

512

Kaip Apgavinėja Kunigai PRAMOGOS

197 HAVEMEYER STREETŠtai Kam Naudinga NRA
K* BROOKLYN, N. Y.j REIKALAVIMAI

CLEMENT V0KETAIT1S Telephone Stagg 2-7057
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

(90-91)

<!>

<♦>

<♦>

III

Mes 
jums

*
4>

25' 
že-

ruošia-
Taigi

Komisija.
(90-91)

unijos 
kad šis 

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

prieš šią netikusią kapitalisti
nę sistemą. Tat jau dabar 
ruoškimės, kad gegužinės de
monstracijos būtų skaitlingos.

Komunistų
kaip yra

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam. '
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

pavyko, manau, .kad liks pel
no. Bet revoliuciniam darbi
ninkų chorui ir reikia. Po to 
buvo šokiai iki vėlyvos nak7 
ties.

šimąsi prie nauo karo, prieš dustnę uniją, 
fašistinj terorą. Pirmos Gegių- 250 darbininkų 
žės demonstracijos bus kova plaukti, kol jiems nebus algos

Naudotas mašinas (automobilius) 
perku, parduodu arba išmainau ge
ras, garantuotas mašinas už žemas 
kainas. Kreipkitės sekamai del in
formacijų: Wm. Steponenko, 919 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(81-95)

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale.- Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

platesnių informacijų galite

dienomis 
vakarais 
iki

Draugų žydų komunistinio 
dienraščio “Freiheit’’ .Madoli- 
nų Orkestrą, po .vadovyste

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

t (Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
15G W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
/Valandos PriSmimo:

Ryto nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4
iki ,8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telephonas MEdallion 3-1328

Kompanija buvo 
reikala-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlą žar
nos Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Ncsveiku-
Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li

gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. ZINS
110 East 16 ŠT. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Pasigrobė $7,000 Algų

Box
_ Iš artimos New Yorko apielinkės 
del
kreiptis 61 So. 2nd St., Brooklyn, N.
Y. Klauskite R. Lamaitis.

(89-93)

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniu

, , ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE, 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 

visą darbą-atliekamė patys ant vietos, tuomi mes sutaupome 
mažiausiai .25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

REIKALINGA
. I

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui
. , 2i metų kūdikio. Delei sąlygų susi-

Taigi Aido Choro t vakarienė , tarsime. ..Atsišaukite nuo 6 vai. va- 
pavyko, manau, .kad liks pel- kare, 175 Leonard St., Brooklyn, N.

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

JONAS STOKES
MaYioh SGu- kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

TeL: Glenmore 5-9467

BROOKLYN, N. Y.
švento Jurgio Draugystė rengia 

pikniką 30 d. birželio (June), D<?xter 
Parke, tat prašome kitų draugijų

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
geriausiosPirmos klasės anglis,

Šeštas Puslapis Antradien., Baland. 17.1934

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
I ' ' ■ ■

15,000 Studentų Streikavo
Pereitą penktadienį, New 

Yorke, streikavo virš 15,000 
studentų. Jie buvo iš Colum
bia universiteto, City College, 
Harvard ir John Hopkins uni
versitetų ir kitų. Studentai 

i demonstravo gatvėmis pa- 
revolici-1 reikšdami, kad jie nebus im- Į 

niai darbininkai po vadovyste į perialistams kanuolių pašaras ■ 
Bendro Fronto, priešakyje su : būsimame kare. Taipgi reika-'jųms kunigas skaitė laišką, 
Komuistų Partija, 2:30 vai. po Javo, 
pietų, maršuos į Union Square, tie studentai, kurie yra pav- , 
Revoliucinių darbininkų pro- j 
testai privertė LaGuardią nu- veikimo, 
imti draudimą ir atsiimti savo 
pasiūlymą — “komunistai turi 
laikyti 5 :30 v. vakare.“ Dahbi- 
inkai išreikalvo, kad Union 
Sq. turi būti Kom. Partijai 
atiduotas, kaip buvo pradžioje 
pažadėta 2:30 vai. po pietų. 
Suokalbyje prieš revoliucinius 
darbinikus buvo visi: kapita
listinė valdžia, social-fašistai 
vadai, lovestoniečiai ir trockis- 
tai reengati, bet jie buvo pri
versti nusileisti 
Partijai, nes žino, 
masinis 
Komunistų Partijos 
moms demostracijoms.
Union Square ir vėl raudonas.
Pirmoje Gegužės darbininkai 

reikalaus, kad LaGuardia su
laikytų mėtymą... darbininkų iš 
viešų darbų, o tuos darbus 
dar daugiau plėstų. Bus de
monstruojama prieš bado sis
temą, prieš imperialistų rno-

Revoliuciniai Darbininkai 
Maršuos į Union Sq.

taip mylėti, už tai, kad jis 
dievas. Toliau jis sako, mes 
turime į dievą tikėti, jeigu jis 
yra, atrodo, kad jis patsai ne
tyčia prasitarė, kad jau abejo
ja, ar dievas yra. Toliaus jis 
pradėjo pulti kituą tikėjimus 
ir dievus, jis sako, kad tik ka

talikų dievas yra “olrait“, o 
į kiti, tai“ mišiuginai.“

Toliaus pradėjo šaukti, kad

kad būtų priimti atgal i prisiųsta Rymo popo, kuriame 
■ • - • tas dykaduonis išvirozija, kad

ryti iš mokyklų del studentų į'bedarbė. ir skurdas pąeina nuo 
Šis energingas stu-' to, kad žmonės mto'žai pote- 

dentų išstojimas varo į pasiu- riauj'a. 'Jis .gudriai įjamblavo, 
timą mokytojus ir visą išnau- buk Chinijoje ir Rusijoje dar 
dotojų klasę. Vietomis polici- ; didesnis skurdas, nes ten žmo- 
ja puolė studentus, bet tas ne-;nes jau visai dievą į medžią 
išsklaidė jų eiles, jie dar tvir-1 įvijo. Tai matote, kaip jis 
čiau susijungė ir tik daugiau ! darbininkus 
persitikrino, kas yra ta kapi
talistinė valdžia “demokrati
jos“ plunksnomis apsikaišiusi. 
Studentai pasižadėjo masiniai 
demonstruoti prieš karą rug
pjūčio pirmą dieną, kada visa
me pasaulyje darbiinkai 
testuos prieš imperialistų

Tai matote,
> mulkina, nori 

i įkalbėti, kad būk poteriais ga- 
riima bedarbę prašalinti, o 
tuom pat kartu žino, kad So
vietų Sąjungoje žmonės virsta 
didžiausiais bedieviais ir be
darbės nėra, nes jie panaiki- 

pro- i no kapitalistų viešpatavimą. , 
ruo- •

S. S. Pan American garlai
vių linijos jūreiviai pareikala
vo, kad jiems būtų atmokėta 
užvilktos algos nuo 1929 me
tų. Jūreiviai yra organizuo
ti į Jūreivių Darbininkų In- 

Vieno laivo 
atsisakė' iš*

Pereito imperialistinio karo 
Darbininkai Veteranai veda 
kovą. Jų organizacijos pasi
sako už, H. R. 7598 bilių ir. 
ruošia naują maršavimą į Wa- 
shingtoną. Balandžio mėnesį,, 
pradedant su 18 diena, bus 
visa' eilė New Yorke susirinki- ■r 
mų ir demonstracijų. 18 d. 

j dienos metu veteranai tiirės 
| susirinkimą po ątviru dangu
mi Union Square; ,!o vakare 
Brooklyne, ant kampo Grand 
ir Havemeyer. gatvių; 
dieną bus susirinkimai
mutinėj Manhattan .miesto da
lyje. . Visi buvę kareiviai, taip 
darbininkai ir darbininkės yra 
kviečiami masiniai dalyvauti.

pAjieškojimas
Augustas Daukantas pajieško bro

lio Kazio ir sesers Onos. Paeina iš 
Solontų vals., Nasrienij kaimo. Taip
gi pajieško Kazio Komensko, kuris 
paeina iš Solontų vals., Ąntelų kai
mo. Prašąu kas žinote šių ypdtų 
antrašus, prisiųskite man, aš būsiu 
labai dėkingas. Mano antrašas A. 
Daukantas, 96 Markham St., Toron
to, Canada.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FARMA 114 akerių 1 

žemės, yra geros girios, didelis so- | 
das virš 100 vaisinių medžių, ant I 
gero kelio cimentuoto, 10 kambarių 
,stuba, 2 barnūs, nauja saila, gara- 
džius, vištininkas, apie 100 vištų, 1& 
karvių melžiamų, 10 telyčių, 1 bulius, 
2 jauni arkliai, vėžintai, visos ma
šinos ' reikalingos prie, ūkės, šienui i 
pjauti, grėbti, arti, kotnam sodyti, 
kulti, malkom pjauti ir vįsi kiti rei
kalingi įrankiai. Tik 2 mailės nuo 
miestuko North’ Brookfield ir Brook
field, netoli ir didesni miestai, į Uticą 
18 mailių. Viskas parsiduoda labai 
pigiai. Platesnių informacijų klaus
kit laišku.
Viskas parsiduoda labai pigiai. Pla
tesnių informacijų klauskit laišku, j

I. R. LAMAITIS, 
102, North Brookfield, N. Y.
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės“ Name

Brooklyn, N. Y.

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Trečiadienį, 18 d. balan
džio, 7 :30' vai. vakare, “Lais
vės” svetainėj, bus išduotas 
raportas iš Jungtinių Valstijų 

Po to vieną vyrą vilko lau- (Komunistų Partijos Aštuntos 
kan, nes ant kojų nepastovėjo, [Konvecijos. Rauportą duos 

drg. Antanas Bimba, kuris to
je konvencijoje dalyvavo. Yra 
kviečiami visi partijos nariai, 
jaunųjų komunistų kuopų na-, 
riai, organizuoti darbininkai ir 
darbininkės — komunistai ir 
komunistų simpatikai.

manau, kad jis gerai trukterė- 
jo atsinešęs į bažnyčią kad 
kiek pasidarius smagesniam ir 
nebūtų taip nuobodžios kuni
go, Bublio pasakos.

Ten Buvęs.

Pereitą pekntadienį, Wire 
& Cable Co., Yonkerse, rašti
nėje dirbo keli žmonės prie 
sudėjimo algų pinigais į vo
kus. Tuom kartu prie durų 
privaživo gražus uždars auto
mobilis, iš jo išlipo trys ponai . 
ir suėjo į raštinę. Vežikas 
gabiai apsuko karą. Suėję į 
vidų išsitraukė iš po palos kul- 
kasvaidį ir užkomadavo: 
“Rankas augštyn!” “Vokus su 
pinigais duokite mums!“ Ka
da jie gavo vokus.su pinigais 
$7,000 vertės, tai išėjo ir ra
miai uvažiavo.

Roosevelto labai išgarsinta 
NRA sistema yra kapitalistų 
naudai prieš darbininkus, štai 
automobilių gaminimo korpo
racija paskelbė, kad 1933 me
tais ji padarė pelno $29,196,- 
000, o 1934 metais, prie NRA 
sistemps, net $82,993,000 pel
nė. Taigi išnaudotojų tik šio
je srityje pelnai veik tris kar- 
ttus paaugo. . štai kas džiau
giasi iš NRA, gi tuom pat kar-' 
tu darbininkai yra priversti 
bent du kartus daugiau mo
kėti už maistą, drabužius ir 
kitas reuikmenis, kuomet al
gos labai mažos.

išmokėtos, 
priversta darbiinkų 
vimą išpildyti.

. Ant to laivo IDJ 
pirminikas pareiškė, 
darbininkų reikaalvimas 
iškovojimas yra tiktai pradžia 
už geresnes darbininkų sąly
gas, kad kova bus vedama 
su visu griežtumu. Kaip ma* 
tome visur darbininkų revoliu- 
sinis ūpas didėja.

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

Sekmadienį, “Laisvės“ sve-! 
tainėje, atsibuvo metine Aido 
Choro vakarienė. Publikos bu
vo apipilnė svetainė. Valgyto
jai netilpo. į vieną sodinimą 
už stalų. Ūpas buvo geras ir 
vakarienė šduni. Mūsų drau
gės gaspadiriės labai daug tu
rėjo darbo prie pagaminimb 
tiek ir skanaus maisto. Joms 
priklauso didelis ačiū!

Laike vakarienės buvo ir 
koncertinė programa. Pirmi
ninkavo Choro pirmininkas

I drg. J. Nalivaika. Pirmiausiai 
dainavo Ąido Choro Vyrų Ok- 

, tetas. Jis labai puikiai dai
nuoja, net du kartus buvo iš-i 
šauktas. • Paskui ant smuikos 
griežė A. Reisas, jaunuolis, 
choro narys. Labai gražiai val
do smuiką, reikia jį tankiau 
kviesti į mūsų programų išpil
dymą. Pabaigoje dainavo Ai
do Choro Merginų Sekstetas, 
merginos gražiai apsirengu
sios raudonomis suknelėmis ir nieko nerengt minėtą dieną, 
dar gražiau sudainavo. Pianu 
akompanavo drg. N. Valin- 
čiutė. Laike dainų, pertrau
kose, kalbėjo dd. J. Orman, 
apie chorą ir jaunuolių orga
nizavimą ir D. M. šolomskas— 
trumpai bėgamais reikalais.

Žalezniakas ir Komaras 
Rungtynėse įveikė 

Oponentus
' Jamaica Arena įvyko, rug-' 
tynėš tarpe drūtuolių ruso že- 1 
lezniakoir Murphyr železnia- 
kas į 16 minčių ir 30-sekundų 
ištiesė savo oponentą.

J. Komaras,.. kuris sveria 
235 svertos, į šešias minutes iš
metė per virves savo oponen-j 
tą Joė Ladigamį, kuris sveria 
230 svarų.

J. Garliri iš Indianopolio
i pergalėjo italą T. M areli į. 
Dar ritos kelios kitos poros. Sergančių Vyrų ir Moterų 

Chroniškos Ligos Gydomos

Balandžio 9 dieną buvo su
rengtos misijos tik vieniems 
vyrams, kur pamokslinikavo 
kunigas Bublys. Nuėjus į baž
nyčią, atradau jau būrelį vy
rų ; vieni poteriauja, kiti snau
džia. Tuojaus išėjo ir kuigas 
Bublys, papoteriavo prie alto
riaus ir atsistojęs prie varte
lių, pradėjo pamokslą rėžti. 
Pirmiausiai papasakojo, kad 
lietuvius dievas numylėjo 
ir apdovanojo protu ir fizine 
'jėga. Paskui išbarė, kad ma
žai susirinko pasiklausyti jo 
pamokslo, kad .neatsivedė sa
vo* sūnus. ToliaUs pasakojo, 
kad įneš atvažiavome į Ame-. 
riką pinigų prisikrauti, būti 
laimigais,: bet, pinigai dar nė
ra laimė. Lai mėžtai “dūšios 
išganymas.“ < Paskui jis pra
dėjo šaukti, kad netiesa, kad 
žmogus neturi dūšios. Jis sa
ko, kad net' gyvuliai turi dū
šią, tik durnesnę už žmogaus 
dūšią Taigi matyt, kad Bub
lys mokėtų net gyvulius moky
ti, kaip dūšią išganyti, jeigu 
tik jie turėtų pinigų. O gal ir 
atsiras tokių, kurie sumanys 
savo kačių ir šunų dūšias išga- Jacob Schaefer,'ruošia 10 me- 
nyti ir Bubliui už tai užmokės, 'tų sukaktuvių koncertą, kuris

Toliaus pasakojo, kad rei- atsibus 
kia mylėti dievą. Bet jis sakė, 
girdi, aš vyras ir žinau Jus 
vyrus, kad jūs nematę, tai nei 
merginos negalite mylėti ir tai 
jums dar neužtenka ją pama
tyti, bet reikia ir paglamonėti

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

; MUSŲ SUSIRINKIMAI . ;
IR PARENGIMAI 1

ir pačiupinėti, perm negu pra- 50 (Įarbinikų parėng 
desit mylėti; DieTvą g^i negali? pi*aš.odarbinirlkus Jpt pa-

rengimą.

r
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23 rd St.

SKAITYKIT IR PLATIN’ 
, v KIT “LAISVĘ”

ma pačiupiėtni, jį reikia ir.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. 1. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

! nuo 11 iki 1 
> ‘ •" nuo 5 iki 7
Sekmadieniais, nuo 11

84 Union Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

. f Į J. 4 -■ l į - i, < -X

CWA Darbininkai Kovoja 
————— I

“Freiheit” Mandolinų Orkes 
Iros Šaunus Parengimas

šeštadienį virš 1,000 CWA 
darbininkų,/ kurie yra išmesti 
iš tų viešų darbų pikietavo 
Pašalpos Biurą, 188th St. 
Greitai pribuvo LaGuardijos 
policija ir pradėjo puolimą 
ant darbininkų. Buvo smar
kių susirėmimų. Tris CWA 
darbininkus areštavo, bet tas 
nenugąsdins juos ii* del to ko-
ya neapsistos. CWA darbi
ninkai dar daugiau pasmirki- 
na kovą už darbą arba tuo- 
jautinę pašalpą.

. šeštadienį, vakare, 
Town Hall. Bus labi gera 
kocertinė programa, kaip ve: 
Mazrto, Beethoveno ir kitų 
garsių kompozitorių kavalkai. 
Ši simfonijos orkestrą per me
tus pasitaruja1 bept del koklį 
50 įarbinikų parąiįgimų,; tat 

•v savo

>

Dr. Anthony Stenger 
Dn Fred E. Burnham 
Dr. Theodore Conklin 

’• i I

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadieni iki 5 valandai vakare.

>
i DRS. SCHONGER & STENGER

894-398 Broadway, < f 331-335 Division Ave., Brooklyn; N. Y.

vokus.su

