
“Naujosios Gadynės” “bo
sas” Kuodis, Pruseikos-But- 
kaus pastatytas, dar kartą pa
citavo vogtą laišką. Nepavy
dėtina. Pruseikos pasekėjai
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grobė ALDLD ir kitų organi
zacijų iždus, pinigus, tai Kuo
džiui teko nors laiškas. Ne
pridengsite savo kontr-revo- 
liucinj veidą senu laišku, ku
ris buvo rezultatas kovos prieš 
jūsų tipo elementus! Komu
nistų Partija pasmerkė tuos, 
kas laikeei sektantinės pozici
jos, ir Eastone dalykus pataisė 
taip, kad revoliucinė unija da
bar ten yra galinga.

Ponas Kuodis sako: “O ko
kio susiliejimo partijos vado
vybė atsiekė unijų dualizmu, 
kaip Eastone audėjuose ir 
Wilkes Barrėje mainieriuose ?”

Eastonas yra pavyzdys, bet 
ne jums. Ten Nacionalė Au
dėjų Darbininkų unija apima 
visus geriausius audimo dar
bininkus ir darbininkes. Ten 
net Pruseikos-Butkaus pasekė
jai, sąlygų verčiami, eina su 
NTW unija, su kairiąja, prieš 
reakcinę uniją ir šių atveju 
prieš Pruseikos-Butkaus moks
lą. Bet nabagas Kuodis net 
to nežino. O tai yra pasekmė, 
kad Eastone laiku ir tinkamai 
buvo pastatytas darbas tarpe 
audėjų, 
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Toliaus Kuodis sako: “Leni

nas kalba apie būtinumą par
tijos susiliejimo su proletari
ne ir neproletarine dirbančių
jų mase.” Tai tik Kuodžio 
galvoje yra tokis “mokslas,” 
o ne pas Leniną. Leninas mo
kino apie būtiną partijos rei
kalą palaikyti ryšius su dir
bančiomis masėmis, bet ne su 
jomis susilieti tokioje prasmė
je, kaip Kuodis perduoda. 
Pruseika-Butkus, sekdami su
siliejimą ir Pirmoje Gegužės 
susiliejo su socialfašistais ir 
biurokratais. Leninas mokino, 
kad partija turi turėti ryšius, 
kad vesti mases, o jūs velka- 
tės nuo revoliucinių darbinin
kų atgal pas socialistus, kurie 
kaskart vis mažiau turi masių.

Generalis tarptautinis sek
retorius organizacijos kovai su 
reumatizmu profesorius Van 
Bremen atsiliepė apie' Sovietų 
Sąjungos medicinoje atsieki- 
mus ir sako: “Į trumpą laiką 
Sovietų Sąjunga gavo didelius 
atsiekimus medicinoje ir pas
tatė ant tokio augšto laipsnio,* 
kokio nėra nei vienoje kitoje 
šalyje.” Tai taip atsiliepia me
dicinos mokslo vyras apie 
SSSR atsiekimus.

I rytus nuo Kaspijos jūrų 
atrasta labai dideli aliejaus 
laukai. Jau pereitais metais 
Sovietų Sąjungos mokslinin
kai ten atidarė kelis aliejaus 
šaltinius, ir vienas iš jų į 20 
dienų laiko davė 300,000 tonų 
aliejaus. Dabar pasirodo, kad 
nuo Kaspijos jūrų per didžiau- 
sį plotą iki Chinijos sienos yra 
aliejaus,—Krasnovodsk, Boja- 
dag, Syrt-Lali, čimbai, Taš- 
kent, Melnikovo, ; Chaudag, 
Eergand ir Čangyr-Taš srityse.

Karo pavojus vis didesnis. 
Anglija įręrfginėja didžiausią 
karo laivyno prieplauką Sin
gapūre, tuom pat laiku Mala- 
jaus pussalyj ruošia net 20 ka
ro orlaivių laukų. Jos reika
lai daugiau kertasi su Jungti
nėmis Valstijomis ir Japoni
ja už rinkas.

Jungtinių Valstijų karo lai
vynas turi didžiausius manev
rus savo istorijoje. Bet Japo
nijos imperialistai' neatsilieka; 
jų taipgi veik visas karo lai
vynas ir didelis skaičius orlai
vių < 'manevruoja. Tuom pat 
kartu Japonija vis daugiau

NRA POLITIKIERIAI TEBEČIAUDO
NUO DARROW KOMISIJOS RAPORTO; - - - - - -

Bet Darrow Žada Išduoti Antrą, dar Stipresnį Raportą, Kaip j 
Monopolistinis Kapitalas su NRA Pagelba Engia Darbi
ninkus, Farmerius ir Smulkiuosius Biznierius

19 DARBININKŲ IR 16 POLICISTŲ 
SUŽEISTA MINNEAPOLIO KOVOJE

Washington. — NRA Pa
tikrinimo Komisijos pirmi
ninkas, pagarsėjęs advoka
tas Darrow ketina už ko
kios savaitės išduot antrą 
raportą ir jame patiek t dar 
daugiau faktų, kaip NRA 
tarnauja monopolistams, 
stambiajam Wall Stryto ka
pitalui; kaip NRA kodeksai 
skandina smulkius bizniem 
rius. ir spaudžia darbinin
kus ir farmerius, ypač per 
valdžios užgiriamus kainų 
kėlimus ant nuolatinio nau
dojimo reikmenų.

Tokiais būdais, jau sulig 
pirmo komisijos raporto, 
810 didžiausių Wall Stryto 
korporacijų šiemet susikuo- 
pė $410,000,000 gryno pelno, 
tai yra daugiau, negu bile 
kada nuo 1929 metų.

Monopolistai, didieji kapi
talistai valdo medžiagų šal
tinius, brangina tas medžia
gas smulkiems fabrikan
tams ir taip varo juos į ban
krotą. O sulig NRA pro
gramos daromi mažinimai 
produktų dirbimo yra prie
monė viską branginti, kas 
blogina pragyvenimą pla
čioms žmonių masėms.

Kaip vakar minėta, NRA 
administratorius, generolas 
fabrikantas Johnson’ir NR- 
A advokatas Richberg, rėks- 
niškai išplūdo Darrowo ko
misiją, neva bandydami at
sakyt į jos raportą. Dar
row tuos “kritikus” vadina 
nervuotais rėksniais, ku-< 
riems atrodo, būk visa šalis 
jiems priklauso. Sykiu jis 
pažada išduot antrą, smulk- 
meniškesnį raportą apie N- 
RA veikimą, išreikšdamas 
viltį, kad šis raportas ne
bus užgniaužtas per 17 die
nų, kaip kad buvo užgniauž
tas pirmasis. Todėl Dar
row prašo, kad NRA ‘dar 
palaikytų tarnyboje savo 
“specialistus išsisukinėto- 
tojus,” nes antrasis rapor
tas suteiks jiems gana.dar
bo ir galvosūkio, kaip apeiti 
komisijos iškeltus . faktus 
bei atsakyti į jos pastatytus 
klausimus.

Pereitą antradienį gene
rolas Johnson jau kiek švel
niau aiškinosi del pirmojo 
Darrowo komisijos raporto;

įleidžia savo nagus šiaurinė
je dalyje Chinijos. Net chinų 
generolas Gin-Ju-Sian sako: 
“Šimtai Japonijos karo žinovų 
ir agentų, šnipų ir specialistų 
sulindę į tų provincijų sostines 
ir kariniai-strategines vietas.” 
Jie ten ruošia dirvą pilnam,tų 
kraštų pavergimui. Kiti im
perialistai negali geruoju pa
sitraukti. Karo pavojus su 
kiekviena diena vis daugiau 
auga.

bet aiškinimąsi užbaigė pa
reiškimu, jog pagal tą ra
portą, “vienintelė šiai šaliai 
viltis, tai Karolio Markso ir 
Sovietų Rusijos socializ
mas,” o aš, girdi, tikiu 
Jungtinių Valstijų konsti
tucijai.
Rooseveltas Atleidžia Dar

rowo Komisiją
Rooseveltas, matyt, nesi

tiki, kad jo “specialistai iš
sisukinėtojai” sugebės įtiki
nančiai viešai sumušti senio 
Darrowo komisijos faktus ir 
kaltinimus. Todėl Roosevel
tas patvarkė, kad nuo bir
želio 1 d. NRA Patikrinimo 
Komisija bus atleista nuo 
tarnybos.

Smetona Žiauriai Bau-' 
džia Darbininkus

“Liet. Žinios” (už geg. 8 
d.) praneša:

Vakar apel. rūmuose bu
vo sprendžiamos kelių ko
munistų bylos, Jonas Dabu- 
levičius, kilęs nuo Biržų, nu
baustas 4 met. sunk, darbų 
kalėjimo.

F. Segalavičius, kaunie
tis, organizavęs Kauno rei- 
komą, nubaustas 5 met. 
sunk. darb. kalėjimo.

Ed. Bulkė, kalvis, kaunie
tis, Žal. kalne suimtas su 
maišu komunistinės litera
tūros — nubaustas 4 met. 
sunk, darbų kalėjimo.

Juozas Lapkauskas, ties 
Kybartais, miške, buvęs su
šaukęs komunistų susirinki
mą — nubaustas 6 met. 
sunk, darbų kalėjimo.

Kazys Juraitis iš Sovietų 
Rusijos atvažiavęs su pa
dirbtu Jurkūno vardu pasu, 
o paskui laikęs komunistinę 
literatūrą — nubaustas 8 
met. sunk, darbų kalėjimo.

Ragina Kapot Galvas už 
Murmėjimą prieš Nazius' t i

Berlynas. , ; “Nassauei*
Volksblatt” reikalauja, kad 
žmonės už bile murmėjimą 
prieš fašistų tvarką būtų 
statomi prie sienos, sušau
domi arba kad jiems būtų 
galvos kapojamos.

Lenkija Bijo Franci jos 
Susiartinimo su Sovietais

Varsa va.—Lenkijos spau
da ir politikieriai kreivai 
žiūri į Sonetų užsienio ko
misaro Litvinovo pasikalbė
jimus Paryžiuj su Francijos 
užsienio ministeriu Bar- 
thou. Bijo, kad artimesnių 
ryšių sumezgimas tarp So
vietų Sąjungos ir Francijos 
“nepakenktų Lenkijai.”

Tai paskutinis Italijos seimo susirinkimas: nuo dabar 
įstatus šaliai darys tik Fašistų Didžioji Taryba. Kara
lius sėdi ant sosto, o Mussolini prisaikdina seimo na

rius, kad bus ištikimi karaliui

Kovoj prieš Hitleriečius Irvingtone, N. J., 
30 Asmeny Sužeista ir 24 Areštuota

Irvington, N. J. — Vokie
čių Kulturbundas gegužės 
21 d. sušaukė 150 fašstų į 
svetainę 717 Lyons Ave.; 
buvo pakviesta ir 50 unifor
muotų hitlerininkų iš New 
Yorko ir apielinkių. Bet 
busais atvažiuojantiems na- 
ziams pastojo kelią būrys 
žmonių su beisbolo vėzdais 
ir kitais įrankiais, blaškyda
mi fašistus ir šaukdami, 
“Šalin Hitlerį!” Greit apie 
pačią svetainę susirinko 
2,000 minia. 25 policmanai 
pradėjo žmones blaškyti, o 
šie priešintis ir ardyt snu
kius policijai ir hitlerinin
kams. Ant greitųjų vieti
niai mėlynsiūliai pasišaukė 

Paliuosuota 6 Alabamos Areštuota 736 Japonai 
Kovingi Darbininkai Darbininkai, Studentai
Birmingham, Ala. — šeši

revoliuciniai darbi ninkai, 
kurie buvo areštuoti už ne
grų ir baltųjų vienybes 
skelbimą ir už darbavimąsi 
maiųierių streike, tapo ge
gužes 21. d. paliuosuoti. 
Tūkstančių darbininkų pro? 
testai-reikalavimai privertė 
tuoš kalinius paleisti. Bet 
juos grąsina nulynčiuoti fa
šistinis Baltųjų Legionas.

Alabamos kalėjimuose dJf 
tebėra keliolika darbininkų. 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas smarkiną ma
sinį vajų, kad priverst po
nus paliuosuot ir šiuos 
draugus.

Bulgarijoj Nušovė Komunistą
Sofija, — Komunistai su

šaukė darbininkų susirinki
mą priemiestyj, protestui 
prieš fašizmą. Naujos fa
šistų valdžios žandarai vie
ną komunistą nušovė, kelis 
sužeidė; kitus išvaikė.

dar 75 policmanus iš New- 
arko. Policija atakavo žmo
nes buožėmis ir troškinan
čių dujų bombomis, bet per 
pusketvirtos valandos nepa
jėgė suvaldyti minią. Ne
žiūrint policijos apsaugos, į 
ndzių svetainę buvo per iš
daužtus langus primesta 
bjauriai smardančių “bom
bų”, taip kad “gerbiamuo
sius” svečius policija turėjo 
išvesti pro užpakalines du
rie. O kai kuriuos bebė
gančius nazius atsivijo žmo
nės net į Newarką ir čia pat 
primušė du uniformuotus 
hitlerininkus, kurie pasiųsti 
į ligoninę. Per kovą buvo 
30 asmenų sužeista ir 24 ar
eštuota.

Japonijos sostinėj Tokio 
(padaryta nauja ablava prieš 
komunistus; suimta 324 
darbininkai, 249 profesiona
lai ir 163 studentai.

Gilinu Oficieriai Atvyko i 
Mokintis iš Hitlerio

Berlynas. — Chinų oficie- 
rių delegacija atvyko mo
kintis Vokietijoj fašizmo. 
Tuo mokslu jie paskui pa
dės Chiang Kai-sheko val
džiai smaugti darbininkus 
ir valstiečius.

Paliuosavo 80 Austrijos 
Socialistą iš Kalėjimą

Viena. — Paliuosuota 80 
socialistų. Dar fašistai te
belaiko kalėjime buvusį šio 
miesto majorą K. Seitzą ir 
socialistų apsigynimo kor
puso buvusį generolą Kro- 
nerį. ‘

Sustreikavo 35,000 Darbininką, Išreikšdami Pritarimą 
Streikuojantiems Produktą Vežikams; Minnesotos Guber
natorius Olsen Grasina Atsiąst Miliciją 11!; i |

Minneapolis, Minn. — Po- puolimą, antradienį strei- 
kan išėjo 35,000 darbinin-licija su dujų bombomis, il- 

igomis buožėmis ir revolve- 
! riais užpuolė 5,000 streikuo- 
j jaučių trokų vežikų ir pri- 
i tarėjų pereitą pirmadienį. 
į Darbininkai demonstruoda
mi šalin vijo Streiklaužius 
nuo valgomų daiktų marke- 
tų, o policija užsispyrė pra
leisti streiklaužius darban. 

| Ištiko susikirtimas, per ku
rį tapo sužeista 19 darbinin
kų, bet ir 16 policmanų bu- 

i vo pasiųsti į ligoninę; vie
nas policmanas esąs vei
kiausia mirtinai primuštas, 
75 demonstrantai areštuoti. 
Darbininkai tik tuomet išsi
skirstė, kuomet buvo prieš 
juos kulkasvaidžiai pastaty
ti. Bet po šiai kovai dar nei 
vienas streiklaužis nedrįso 
atvažiuot darban.

Pareikšdami protestą 
prieš policijos padarytą už-

Didelis Gaisras Šiauliuose
Gegužės 4 d. užsidegė 

Dvaro g. 120 Nr. pil. Kal- 
manaviciaus Arono malū
nas. Po 15 minučių jau vi
sas stogas liepsnojo, užim
damas septynių langų tar
pą. Atvykusiems miesto 
ugniagesiams gaisro gesini
mas nevyko: trūkinėjo žar
nos, sustodavo motorai, ir 
ugnis vis labiau siuto. Kai 
miesto ugniagesių priemo
nės pasirodė visai silpnos ir 
buvo nustota vilties išgelbė-1 
ti malūną ir kai ėmė gręsti 
didelis pavojus šalia buvu
siai vilnų karšyklai, — į pa
galbą buvo iššaukti Frenke
lio ugniagesiai, 26 žmonės. 
Jiems atvykus, vilnų karšy
klą pavyko apsaugoti, bet 
malūno išgelbėti jau nebe
galėta—jis visas buvo pa
skendęs liepsnose, nuo kurių 
dangus atsimušė didele ža
ra. Gaisro vietoje netoliese 
stovėjusiems mediniams na
mams nuo didelio . karščio 
ėmė gręsti pavojus užsideg
ti ir, kad juos apsaugotų, 
pagalbon dar buvo iššaukta 
8 p. pulko ugniagesių ko
manda. Kova su ugnimi 
truko iki 12 valandos nak
ties, o visai likviduoti gais
rą pavyko tik kitos dienos 
rytą.

Iš malūno nieko išgelbėti 
nepavyko: sudegė trobesiai 
ir mašinos. Nuostolių pada
ryta per 100,000 lt. Turtas 
visai nebuvo apdraustas. 
Gaisro priežastis tikrai ne
nustatyta, bet patirta, kad 
nuo malūno mašinų užsi
degti negalėjo. Įtariamas 
arba neatsargus elgimasis 
su ugnimi, arba pikta va

|kų, priklausanti Minneapo- 
lio Statėjų Tarybai.

Metalistų Industrinė Uni
ja, Komunistų Partija ir 
įvairios darbininkiškos or
ganizacijos daro prisirengi
mus visuotinam streikui.

Miestas pasamdė 1,600 
ginkluotų mušeikų prieš 
streikierius. Gubernatorius 
Olsen< farmerių-darbo par
tijos politikierius, grūmoja 
užtraukti valstijos kariuo
menę ant streikierių.

Komunistai ir Bedarbių 
Tarybų nariai visuomet pir
mi dalyvauja streiko pikie- 
tuose ir demonstracijose; 
bet Amerikos Darbo Fede
racijos vadai ir jų prielipai 
trockistai stengiasi revoliu
ciniams darbininkams pa
kišti koją ir sumažinti jų 
rolę kovoje.

lia — padegimas.
Gaisro metu gaisrininkai 

dirbo su pasišventimu ir kai 
kurie net nukentėjo, bet, 
reikia pripažinti, kad jų ge
sinimo priemonės bei įran
kiai yra visai netikę. Šią 
priešgaisrinę savaitę tUO 
ypatingai turėtų susirūpinti 
ir visuomenė ir miesto savi
valdybė, nes jau nebe pirmą 
kartą atsitinka, kad sprogs
ta senos žarnos ir neveikia 
motorai.

• r

Bomba Washingtone
Sužeidė du Žmones

Washington.—Pašto tar
nautojas M. L. Genung ati
darė vieną siuntinį, užadre- 
suotą į tūlą Balkanų šalį. 
Siuntinyj buvo bomba, ku
ri trūkdama nutraukė Ge- 
nungui ranką; lekiančiais 
langų stiklais buvo sužeis
tas dar vienas tarnautojas.

NEWARK, N. J.

Svarbus Susirinkimas
šį vakarą, geg. 23 d., 7:30 

vai., yra šaukiamas Newar- 
kb liet, darbininkų susirin
kimas. Jame gali dalyvau
ti visų darbininkiškų orga
nizacijų nariai ir mūsų 
spaudos skaitytojai. Drg. 
A. Bimba dalyvaus susirin
kime ir išduos raportą iš 
Komunistų Partijos 8-tos 
konvencijos.

Susirinkimas įvyks Jurgie
nėj svetainėj, 180 New York 
Avė. iL.'
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Nelėks! Nelėks!
Fašistinė spauda Lietuvoj, kaip ir 

Amerikoj, nepaprastai garbina p. James- 
Janušauską, menševikų sugalvoto Lietu
von'lėkimo “didvyrį.” Tūli1 tų garbini
mų net koktu skaityti. • Vienas Kauno 
savaitraštis (“Verslas”) šaukia Lietuvos 
visuomenę aukoti šitam Grigaičio biz
niui, nes, “Janušausko skridimas—lietu
vių tautos garbės reikalas.” Girdi, “Ae
ro Klubas jau nusiuntė 10,000 lt., ku
riuos gavus net iš džiaugsmo ašaros iš- 
tryškusios drąsiajam lakūnui iš akių.”

“Verslas” tikrina, kaip visą laiką tik
rino “Naujienos” ir kt. social buržuazijos 
laikraščiai, kad Janušauskas tikrai lėks 
“birželio gale arba liepos pradžioj.”

Dabar jau aišku, kad Janušauskas ne
lėks. Žinoma, jis jau nebebus fašistam 
didvyris, kadangi iš jo nebus galima pa
daryti biznio (medžiaginio ir politinio).

Kunigų “Draugas” (kuris talpino Ja
nušausko paveikslus ir kėlė jį į dausas) 
jau rašo, kad Janušauskui nerūpėjo lie
tuvių tauta, o tiktai biznis.

Tysliava po rija svietui, kad Janušaus
kas ant tiek buvo nepatriotas, jog prieš
taravęs net tokiam mažmožiui, kaip kad 
pakeitimas savo pavardės iš “James” į 
“Janušą.”

Taigi ir Lietuvos fašistų spaudai prisi
eis negražiai apsilaižyti, kuomet suras, 
kad “drąsusis didvyris” nepaisančiai nu
sispjovė ant tų, kurie jį garbino.

jeigu Amerikoj kils judėjimas už darbo 
partiją, tai Amalgameitų valdyba gales 
jį paremti. Mums gi jau žinoma, kad tor 
kios partijos judėjimą ęrganizuoja, so- 
cialfašistiniai ir rehegdtiŠki gaivalai. Jiė 
supranta, jog vienatinę šiais laikais; dar
bininkų . partija yra įKf>]mūhistų Partija. 
Jie mato, kad vis didesnes darbininkų 
mases žiūri į Kom. Partiją ir nebepasiti- 
ki kapitalistinėms Partijoms. Todėl rei
kia pakišti minioms niOiią pavidale dar
bo partijos, kuri- padėtų < kapitalistamš 
prisirengti ir įvesti- fašizrpą. i (;

Nieko neturėtų suklaidinti iri “gero
sios” suvažiavimo rezoliucijos: prieš^ 
hitleriziną, prieš lyn.čiayįmus, už,Scotts
boro negrų jaunuolių paliuosavimą 
arba Roosevelto pagyrimas už So- 

‘ vietų Sąjungos pripažinimą.' Praktikoje 
jie ir šiais klausimais eina prieš revoliu
cinius darbininkus. Socialfašistiniai va
dai čia tik manevravo, jiem nebuvo nau
dinga pasistatyt visame kame1 atvirais 
reakcionieriais. Jie turėjo parodyti bent 
kiek “kairumo”, idant sųmulkinti dalį 
kairėjančių unijos narių. Tokia juk yra 
abelnoji NRA taktika,—kad tam tikri 
darbininkų vadai turi kartais paneškėti 
radikališkai, idant įgytų narių pasitikėji
mą ir tuo būdu galėtų juos lengviau iš
duoti. Del pačios, pagaliaus, rezoliuci
jos, kuri reikalauja 30 valandų d1arbo sa
vaitės, reikia prisiminti, jog Amalgamei
tų vadai per ilgą bendradarbiavimą su 
bosais yra puikiai išmokę tokius nutari
mus praktikoje apeiti.

Lietuviai siuvėjai turi suprasti, jog šie 
vadų “pažangumai” yra tik į šilką vynio
jamas akmuo prieš darbininkus. Toęlel 
negalima pasitikėti jaisiais, bet reikia or
ganizuoti ir smarkinti narių bendrą froii- 

. tą Ąmąlgąip,eitų, Ųųijoje ppięš jšpaųdo- 
tojus, prieš kapitalo ir Roosevelto politi
kos pakalikus unijos viršūnėse, o už pa
gerinimą būklės eiliniams adatos, žirklių 
ir proso darbininkams.

■j <. .... , ■ f ; ■ \ i ~ • į

las stiprėja, šakojasi, o smulkusis ver
telga varomas iš biznio, spaudžiamas.

Priėję prie darbininkų padėties, penki 
Mr. Darrowo komisijos nariai'nurodo:

Kuomet, einant NRA kodeksais, pragyve
nimo daiktų kainos kyla, tai algos proporci- 
onaliai nepakilo. Kainos imamos už kaip 
kuriuos daiktus, kuriuos vargšas turi teisę 
turėti, kaip ir turčius, tam tikrais atsitiki
mais yra neprieinamos. Sulyg Darbo De
partment©; biuletinu, imant pagrindan 1913 
m. kaipo 100, pragyvenimo kainos 1933 m- 
balandžio menesį buvo 90, o bal. men. 1934 
—107. 57 miestuose daviniai parodo, kad 
maišto kainos pakilo tarpe 10 ir 27’nuoš. 
Nuomos, kuras, šviesa, baldai ir kiti daly
kai; parodė, po to, kuomet kodeksai pradėjo 
veikti, žymėtiną kainų kilimo tendenciją.
Savo išvadose Darrow ragina susocia- 

; lizuotf stambiąją pramonę, jei norima,pa-, 
;gerihti padėtis’ įilačiojom žmonių ma- 

; sėm, o ne truštam ir monopoliam.

portą, kaltindamas didžiumą»“paviršuti
niškume” ir t. ft.

Šį raportą Roosevelto žmonės išlaikė, 
pas save net dvi savaites, neskelbdami 
spaudoj. Prie jo, beje, prikergė tokį 
pat ilgio atsakymą, kuriame bandoma 
stipriais žodžiais, bet ne faktais, klausi- 
mąį'išrišti ir Darrową “sukritikuoti.”

Skaitytojai turi žinoti, kad nei pats 
Darrow, nei jo komisijos nariai nebuvo 
ir nėra komunistai. Tačiaus, esmėje, ko
misija patvirtina tai, ką komunistinė 
spauda ir kalbėtojai nurodė apie NRA. 
Iš pat pradžių mes sakėme, kad NRA yra 
niekas daugiau, kaip apinasris ant dar
bo žmonių, ir būdas sudrūtinimui mono
polistinio kapitalo viešpatavimo. Socia
listai ir įvairūs liberalai, betgi, NRA gar
bino, kaipo “pradžią socializmo”! Da-

sypsenos
I

• Vis Nepatenkintas
Vienas iš įnamių pasis

kundė hotelio savininkui, 
kad neturi kuom veido nu
šluostyti, nes abrusas yra la
bai bjaurus.

“Et, tamstai vis kas nors 
netinka!” suriko savininkas. 
“Šiandieną su tuo abrusu 
nusišluostė 50 vyrų, o nė 
vienas nieko neišrado, tik 
tu.”

Tas Legalizuoja
“Ką jūs darėte, kad pra

šalinus kriminalystes iš jū-

Vienas komisijos nary's, John F. Sin- 
clairis, nesutiko su didžiuma Darrowo
komisijos ir pagamino savo mažumos ra- i

bar atsistoja ant ,scenos Darrowo komi- ;sll miestelio? užklausta tū- 
sija ir netiesioginiai pareiškia: Komu- i h* jniestelio politikieriaus.sija ir
ništai sakė tiesą—NRA yrą naudingas 
Wall gatvei, bet nelaimė plačiosiom dar
bo žmpnių masėm! ,

LD.S.2-ras Seimas
Prasidės Birželio- 15, 10 Vaį Ryto, Lietuvių Svetainėje, 

25th Ir Vernor Highway, Detroite

Ką Davė Amalgameitų 
Uąijos Suvažiavimas?

Ką tik praėjęs Amalgameitų Siuvėjų 
UŪijos suvažiavimas beveik nieko gero 
darbininkams nedavė. Išanksto užtaisy
dami savo mašiną, socialfašistai vadai 
šokdino delegatus per virvutę. Bendrai 
sakant, suvažiavimas ėjo po NRA vėlia
va* Buvo pakviesta kalbėt darbo minis- 
tefė Fr. Perkins, streiklaužis Rocheste- 
rio majoras; neškėjo garsiausias streikų 
laužytojas Wm. Green, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas; o “socialistų” 
dienraščio redaktorius Kahn išgyrė 
Gi^eeną už “socialistišką” prakalbą. JPer- 
va^yta NRA pagerbimo rezoliucija. Pats 
unijos prezidentas Hillman yra NRA ko- 
misarukas.

Sutikdami su padidintu darbininkam 
išnaudojimu ir prispaudimu sulig NRA, 
vadai nukovojo įnešimą, reikalavusį 
įvfst savaitinį darbą vietoj dabartinio 
dčįrbo nuo štukų; atmetė privalomą Ge- 

"gtfžės Pirmosios šventimą; paliko veikti 
“Check-off” sistemą, pagal kurią patys 
bosai išrenka narines unijai duokles, kas 
reiškia giminystės palaikymą tarp sam
dytojų ir unijos vadų. Atmetė lietuvių 

z 5ito lokalo pasiūlymą veltui bedarbiams 
duoti narystės ženklelius—vadinasi, jei
gu kas nepajėgia užsimokėti, toks velt- 
ėčfziams vadams nereikalingas. Šitaip 
Hfllmanai užtvirtino Darbo Federacijos 
taktiką prieš bedarbius narius.

Kadangi pro bedarbių apdraudos įsta
tymo reikalavimą vadai drovėjosi visiš
kai tylomis praeiti, kuomet didelės dar
bininkų minios reikalauja bedarbiams ap- 
di^udos sulig H. R. 7598 biliaus, tai su
važiavimo “mašinistai” pakišo streiklau- 
žišką, darbininkam pavergti Wagnerio 
NRA apdraudos bilių.' Tatai padarė, 
idant nukreipti darbo žmonių akis nuo 
Dąrbininkų Bedarbių Apdraudos Biliaus. 
Tq vietoj jie pravarė kaipo lengviau pa
siekiamą, “praktiškesnį” Wagnerio bilių, 
pagal kurį nei vienam iš dabartinių. be- 
darbįų ir daugeliui milionų kitų darbi-

Delei Darrow Raporto
Nereikia nei sakyti, kad Clarence Dar

row raportas apie NRA yra savos rūšies 
bomba, įmesta į .Roosevelto administraci
jos abazą. Supraskim: p. Rooseveltas 
paskyrė komisiją “suradimui, ką žmo
nės šneka” apie jo “ideališką” NRA ir, 
va, toji komisija, suradusi, paskelbia, jog 
tos “žmonių šnekos” ne tik negiria, bet 
prakeikia NRA. Be abejo, Rooseveltas 
tikėjosi ko kito.

Na, ir ką gi Mr. Darrow su savo bi
čiuliais surado? Ką kalba žmonės? Ką 
rodo faktai? Ką davė/ir ka dar-žada 
NRA?

Pirmiausiai Darrowo raportas pabrė
žia, kad NRA Sustiprino mbnopolištinį 
kapitalą ir uždavė didelį smūgį smulkie
siem Vertelgom, o taipgi ir dirbančiojom 
masėm. Monopolistinis kapitalas, nuro
do raportas, del NRA sirpsta, kuomet 
smulkūs Vertelgos varomi iš biznio, o pla
čiųjų darbo žmonių buitis vis eina sun
kyn ir sunkyn, kadangi pragyvenimui 
Reikalingų' daiktų kainos tebekyla, o al
gos daūgelyj vietų ne tik nėbuvo pakel
tos, bet nukapotos.

Geriausiu tam pavyzdžiu komisija pa
ima plieno pramonę ir tąjį valdžios (N 
RA) kodeksą, sulyg kuriuo minėta pra
monė veikia. Plieno pramonės tvarky
mui paskirtas t. v. “Code. Authority”, su
sideda, sako Darrow, iš tokių žmonių, 
kurie vienaip ar kitaip yra priklausomi 
nuo tos pramonės ir todėl, ką jie daro, 
dąro naudai stambiųjų plieno karalių. 
Plieno kąinos pakeltos. - ;§tai Dulųth 
mieste (Minnesotaj) gyvenąs vertelga 
perka statybai plieno. Už kiekvieną to
ną jis turi mokėti $6.6,0 daugiau neva už 
pervežimą, kuomet minėtasis plienas yra 
gaminamas ten pat, Duluthe!

Panašių dalykų jis surado minkštosios 
anglies pramonėj, judžių pramonėj, gu- 

, mo ir kt.. pramonėse,,", kur, tik, jnijsį j a 
’ (iare tyrimus. Visur stambusis kapita-

Kartu su LDS-2-ru Seimu Detroite įvyks du kiti 
svarbūs’suvažiavimai: Lietuvių Proletarinio Meno Są
jungos suvažiavimas ir jaunuolių suvažiavimas.

LDS' Centro Valdybos posėdy, gegužės 13 d., da
lyvavo atstovai nuo Meno Sąjungos ir nuo jaunuolių, 
ir bendrai su LDS Centro Valdyba sekamai paskyrė 
dienas suvažiavimams: ’ ■’

Sekmadienį, birželio 17 d., po pietų, Meno Sąjungos 
pirma* sesija. ; - < ;

' ■ Pirmadienį, birž. 18 d., prasideda LDS 2-ras Seimas.
Antradienį, birželių 19 d., LDS Seimas tę'siasi iki 

piet. Po pietų LDS Seimas pertraukiamas, kad įvai
rios komisijos galėtų darbuotis, i v, tuo pačiu sykiu at- 
sįbūna Meno Sąįungos antra sesija.

Trečiadienį, birželio. 20 d., jaunuolių suvažiavimas, 
kadangi, svarbiausia bus svarstoma, kaip suderinti 
jaunuolių judėjimą po LBS vadovybe, tąį ‘svarbu vi
siems LDŠ delegatams dalyvauti jaunuolių suvažiavi
me. Tokiuo būdu tą dieną nebus LDS sesijų.
v Ketvirtadienį, birželio 21 d., tęsiasi LDS Seimas.

Penktadienį, birželio 22 d., LDS Seimas. Jeigu LDS 
Seimas užsibaigia iki pietuotai po piet,'reikalui esant, 
sesiją gali laikyti Meno Sąj unga arba jaunuoliai.

Seimo Rengimo Komisijos Programa
LDS kuopų sudaryta Seimo rengimo komisaja Det

roite praneša, kad laike LDS Seimo vakarais bus se
kami parengimai:

Sekmadienį, birželio 17 d., vakarienė pasitikimuPde- 
legatų.

Pirmadienį, birželio 18 d., prakalbos.
Antradienį—naktinis piknikas.
Trečiadienį—jaunuolių masinis .mitingas.
Ketvirtadienį — koncertas.
Penktadienį—sceniškų veikalų perstatymas.
šeštadienį—diena pamatymui Detroito miesto.
Sekmadienį, birželio 25 d., didelis spaudos piknikas.

Aukos, Pasveikinimai
Kuopos, siųsdamos Seimui pasveikinimus, ragina

mos, kurios išgali-' pridėti po kelis dentus aukų įvai
riems darbininkiškiems tikslams. Aukos pageidauja
mos sekamiems svarbiems tikslams:

1. LDS Bedarbių fondui, iš kurio teikiama bedar
biams LDS nariams pagelba apsimokėti savo duokles.

. 2.? LDS Nepaprastos Ęagelbos Foųdui. <į ,Ą
3. Ta^pt^ųtinijam Darbinirikų Apsigynimui, ginan

čiam darbininkų klasės kovotojus, .patekusius į išnau
dotojų, belaisvę.

4. Lietuvos revoliucinio dąrbinįųkų judėjimo rėmi
mui. M - •• • ; ; ‘. .,■

5. Vokietijos fašizmo aukojus gelbęti.
' Be šių, pačios LDS kuopos gali susirasti visą eilę 
svarbių tikslų, kuriems reikalinga darbininkiška pa

“Progresistų Partija”
Milwaukee, Wis. — Sena

torius R.M. LaFollette ir ki
ti buvę “progresyviai” repu- 
blikonai atlaikė Fond Du 
Lac suvažiavimą, įkurdami 
naują “progresistų” parti
ją., Tai yra politinė buržu
azijos kilpa, .,su kuria tikisi 
atitraukti dalį darbininkų 
nuo Komunistų Partijos. 
Taip atvirai “progresistai” 
ir pasisako išleistame atsi
šaukime.

Barcelona. — Liko už
mušta 12 žmonių, susikūlus 
traukiniams ties San Bau- 
dillo.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

SHENANDOAH, PA.

Shenandoah’rio Progresyviu 
t)raligijų Dienų Sąrašas, Ku- 

I w ' • . •

jfiomis Jvyką Šios Vapamos Pik- 
Mikai, Laudeniah Parke.

Pranešame Shenandoah’rio 
ir apielihkės visuomenei, kad 
isltSmythmėte, kuriomis die
nomis bus rengiami piknikai. 
Pasižymėkite j knygutę, kad

“Mes neturime jokių kri- 
minalysčių mūsų mieste,” 
atsakė politikierius. “Kaip 
greitai mes suradome, kad 
negalime atitraukti mūs 
piliečius nuo gėrimo ir gem- 
bleriavimo, taip greitai mes 
tą padarėme legališku už
siėmimu.”

Tolimas Giminaitis
Vieną kartą žemaitis su

tiko pažįstamą dzūką ir už
klausė: “Kun tamstele tap 
nuliūdis, rasi nustojai drau
gą?”

Dzūkas: “Išciesų, susjedč- 
li, išciesų.”

Žemaitis: “Vo ar tuolims 
ar artims būva gentis?”

Dzūkas: “Tolimas, susie- 
dėli. Dzvidešimc sepcynios 
mylalės.”

Surinko B. E. S.

DARBININKU 
SVEIKATA &

» « f » I x   ■

dens, net su ledais, ir jame ir 
gi skudurą. Pat pirma, iš- 

j gręžę, pridėkite prie skauda
mų vietų karštąjį skudurą, 
kad vos tik pakęsti galite. Už 
minutės jį nuimkite ir uždėki
te šaltąjį skudurą. Už minu
tės ir vėl karštą, paskui šaltą, 
ir taip kaitaliokite per kokią 
20—30 minučių. Paskui įtrin
kite, įmasažuokite kokio tepa- 

kaip “Chloroform lini- 
Taip galėtute pakari

STRĖNOS IR GERKLĖ

Labai būčiau dėkinga, kad 
ir man duotumėt atsakymą' 
per mūsų dienraštį “Laisvę.“ 
Metai atgal man pradėjo kai
rę koją iš strėnkaulio skau
dėti. Daugiausiai skauda pa
lei kelį ir blauzdą ir kaip sė
džiu arba guliu. Daktaras 
leido gyduolių į strėnas po 
skūra, bet nieko negelbėjo. 
Patarkite, kas tai galėtų būti |1 ’ 
ir kaip reikėtų gydytis? Vai- .I toti ir porą-trejetą kartų kas 

diena. Be to, kaip kaitina- 
tės, taip ir kaitinkitės ant 
saules, ypač strėnas, kojas.

Masžai, braukymai, maudy-

gan daugiausia daržoves ir 
pieniškų, ir ant saulės kalti
nuos, nes saulės pas mus ne
trūksta.

Antras dalykas, 8 mėnesiai j
atgal man išėmė tozilius, vis Į n^s kiti fizinio gydymo bū
dė! tos kojos. Gerklėje deši-i^a^ ^ra patartina daryti. Ga

ulėj pusėj nesijaučiu gerai :l^ma skaudamos vietos . tepti 
kaip ryju maistą ar seiles, tai *°d° tinktūra, po

galėtumėt , patys žinoti ir ki- > 
tiems pasakyti.

Yra paškirtos sekančios 
nos: v

Birželio (June) 17.
Liepos (July) 4-15-29.

' Rugpjūčio (August) 12-26.
f Birželio 17 cL;—Lyros Cho- 

rd, liepos .29 d.—“Laisves.” 
kitos dienos dar nepaskirsty
tos.

Metine Rengimo Komisija.

die-

kartą kas, 
pora dienų. Galima trinti ir 
alkoholiu. Galima su dijater- 
mija šildyti.

Vidun imti kokių vaistų ne
patarčiau. Ot tik paprastą^ 
gamtinį maistą. ’

Nors ir nepatogu, eikite pa
lo rasi- 

mankštyti. Kai kada esti rei
kalo pratempti nugarkaulis, 
tam tikromis prietaisomis, li
goninėj. Tada sumažėja slė
gimas arba erzinimas sėdomo- 
jo nervo pašakny, ir tada 
skausmas palengvėja.
' jums gerklėje lyg kas kliū

va, po to tonzilių išėmimo. Tai 
nieko nepaprasto. Nuo ope
racijos, nuo to lupinio, dras
kymo pasižeidžia tūli raume- 
nukai ir raiščiai gerklėje, atsi
randa tenai randų, tai jie ir 
kliūva, čia nieko nepadarysi. 
Vietoj senoviškos operacijos 
būtų buvę Jums geriau vaistais • 
gydyti tonzilius arba išimti 
su dijatermija.

Gargaliuoti vis tik galite.
Borinės rūkšties skiedinys ge
riausiai tinka.

kaš nors kliūva. Buvau nuė
jus pas gydytoją, tai sako— 
j nieko tokio nėra, tik biskį rau- 
idona. Jei viskas gerai, tai 
kodėl galėtų būti raudona? 
Aš bijau, kad, laikui bėgant 
neišsivystytą kokis vėžys. Gal 

| galėtumėt patarti kuom nors bsivaikščioti kas diena, 
gerklę plauti, kad' viskas iš
nyktų? ,

Atsakymas

l Jums koją iš strėnų skauda. 
(Veikiausiai Jums yra sėdomo- 

J jo nervo skausmas, “Sciątica,” 
(“sciatic neuralgia.” Jei taip 
! ilgai ir taip įkiriai tęsiasi, tai 
! veikiausiai taip ir yra. ’ Pa
vojingumo nėra 
reiškinys, bet jau 
kaip!

Kaip gydytis ?
specifiško būdo, Drauge, nėra. 
Skaudamos vietos reikia kom- 
presuoti, dėti karštus ir šaltus 
kompresus pakaitomis. Vie
nam puode turėkite karšto 
vandens ir ten kokį skudurą 
bei ■rankšluostėlį įmerktą, o 
kitam puode—labai šalto van-

pavojingas 
įkirus ir da

Greito ir

—£
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Iš Amalgameitų Unijos Konvencijos 
Paskutinės Sesijos

* •**’’*■*• ’ » A * ,

check7off sistemą.’ Didžiu
ma balsų “Čhečk-off” klaū-

Kližąbėtli, ’ N: T.—Arina •"
Freer. 1 '.' 1' ■ : ‘U r

sime lietuvių Š4 skyriaus Schenectady—F.! Matule-''
Y • • • • — • _ 1rezoliucija nepraėjo. vich ir S. Biada. 1

Vienbalsiai rezoliucija ta- i Lietuvių delegatų posėdį 
k YA V»1 Y WY 4-0 Y Y r/ Tirti WY Y Y Y A WY /"Y * ~ ~ « X ~ •. 1 _ AROCHESTERYJ, N. Y., jis nori, o pati organizacija į po priimta užgyrimui Ame- ■ susišaukė Ai Jankauskas, | 

gegužės 19 d., kaip 9:30 vai., plačia papėde švietimo dar-jrikos valdžios, kad pripaži- kaipo generalis Amalgamei-i 
o 4-di rl o r.ncbniiriic’ AmnL Kil mncn vi"vrmoc 4-oo o Tiri o n Qmrifltn Pnoiin i v> o4-c4-m_ 4-.. T T-i .r, 4atsidarė paskutinis Amai- bu nesirūpins, nes tas suda- no Sovietų Rusiją ir atstei- 
gameitų Unijos 10-tos kon- rytų organizacijai daug iš; gė diplomatinius ryšius, 
vencijos posėdis. Delegatai laidų, 
visi jau jautėsi pavargę ir 
be ūpo. Tuojaus po atsida- ‘ Unijos narys suserga, pri- 
rymo, tapo skaitytos tele- imta rezoliucija ir palikta 
gramos nuo organizacijų ir G e n e r aliam Pildomajam 
pavienių žmonių su pasvei
kinimais. Po pasveikinimų 
eita prie rezoliucijų, kurių 
buvo gana daug užsilikusių 
nuo kitų sesijų, o juk į jas 
turėjo atsakyti ar vienaip 
ar kitaip suvažiavimo dele-

tų Unijoj nuo lietuvių or-: 
ganizatorius. Klausimas bu-. ! 
vo, tai kad atgaivinti Phila-

Savišalpos reikale, kada

Rezoliucijų komisija pa

Amalgameitų Unijos Komi
tetui, kad jis įsteigtų tam 
tikrą fondą ir laike ligos 
Amalgameitų Unijos narius 
šelptų.

i Priimta rezoliucija, kad’ 
j kurie per ilgus metus dirbę 
viršininkais Amalgameitų 
Unijoje, b jau ’ nusenę, ne-1

/ Trejas Puslapi!

Farrųų darbininkai Turkmenįst&ne (SSRS) klausosi radio 
muzikos .darbininkų kliube.

................  .L., , ............,,,,,, - - - ,

Pankenas, kaipo buvęs
New Yorke teisėjas ir So-Idelphi jo j lietuvių lokalą, ku-t 
cialistų Partijos narys, tapo' ris, rodos, jei neklystu, tai 
perstatytas kalbėti. Jis, ži-|per tą patį A. Jankauską 
noma, išgyrė Amalgameitų ir buvo iškrikdytas, reika- 
Unijos viršininkus, o tie ne- lauti atsteigti unijos organą 
norėdami likti skolingais,'‘‘Darbą”, kuris taip .pat per 
išgyrė p. Pankeną. i tą patį A. Jankauską tapo

Kitos Amalgameitų Uni- numarintas. Vis tiek tie 
jos konvencijos klausimas klausimai^ turi kiek savyj me apdirba, kenuo- mūs. atidaryti žydų kalboje
paliktas-G. P. Tarybai, kuri svarbos; tad delegaęija pa-

gyvenę rusai ir korėjėčįąi" 
darbininkai ir kolchoznin- 
kai. Taigi, ten, kaip ir ki
tose Sovietų srityse, nebus 
vien žydų tautos žmonės; 
ten gęeta gyvens rusai, ko- * 
rėjiečiai ir kiti, bet bus de
damos pastangos, kad kuo — 
daugiau apsigyventų žydų 
tautybės žmonių, kad jie ten 
galėtų vystyti savo kultūrą.

Tik Sovietų Sąjungoje 
kiekviena tauta ir tautelė 
turi galimybę laisvai vystyti 
savo kultūrą, kaip ir kiek- .. 
vienas darbo žmogus, ji ga- 

i Ii pilnai išvystyti savo ini
ciatyvą, savo gabumus ir *; 
tinkamumus. t

D. M. š.—v —,    . _ . v - • - - . ja žuvis, bet ten jas ir vei-: teatras. Teatrui išbūdavo- 
šešis menesius pries sauki- u šia milionais ir paskui suk tas didelis ir gražus namas,
mą konvencijos paskirs du ^gamino tais klausimais ]fijdžia . udgr ir pžen]s

du persikėlimas ten gyventi.
: , Ęusų kolchozas “Zaria”

miestus ir paleis per orga-
siūlė rezoliuciją prieš vaikų gal dirbti, tai kad Generate' n^zacB^ referendumu nusi-
ii i •• i • •• i . t .. .r-. t ... i r i c 11/i 4-i 'darbą; toji rezoliucija ta- Amalgameitų Taryba įsteig- balsuoti, 

po priimta vienbalsiai. j tų tam- tikrą senų viršinin-
Rezoliucija nuo New Yor-|kų fondą ir juos ,užlaikytų 

ko Joint Boardo tapo per- j iki mirties. Toji rezoliucija 
skaityta, kad Amalgameitų praėjo vienbalsiai su di- 
Unija dėtų visas pastangas džiausiu trukšmu; mat, jau 
įkurti Amerikoj “Amerikos daugelis viršininkų sensta 
Darbo Partiją.” Bet taip ir tikisi ant senatvės turėti 
pat tuo klausimu :

Priimtas sumanymas ir 
bus leista referendumu na
riams nubalsuoti,. tai kad 
Generate Amalgameitų Pil
domoji Taryba būtų padi
dinta nuo 13 iki 15 narių. 
Padarytas tarimas, kad ir| “ ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------7 ---------- --—---------

x rezo- gerą gyvenimą. O kad dar- vėl svetimkalbių laikraščius,
liucijų komisija pasiūlė pa-! bininkai bedirbdami nusens- tarp jų ir lietuvių “Darbą”, 

! atgaivinti ir leisti nariams.
Dar kelis menkos vertės i 

Prieš “Check-off sistemą' dalykėlius pasvarstė ir pati
-- 1 * ’ t Unijos io! hems miestams,

taisymą, kad Amalgameitų (ta, tai ponams viršininkams 
Unija kaipo tokia, jeigu kil- negalvoj.
tų Amerikoje toks judėji-■
mas įkurti ^Amerikoj Dar- įap0 perskaityta rezoliucija | Amalgameitų Unijos 
bo Partiją, tai kad Amai- nUQ ]įeįuvįų lokalo, 54 sky-! konvencija užsidarė.
g*™eitU.. HnŲ?S Gene,r_a.1.Č■ riaus, ir rezoliucijų komisi- 
I ildomoji Taiyba tą judėji- ja rekomen(]avo ke svarsty- 

mo ją atmesti, kaipo “ne 
vietoje dalyką.” Čia 54 sky-

mą remtų, o pati unija nesi- 
imtų iniciatyvos .“Darbo vie a SKy_
Partiją’ organizuoti. Patai- ;riaug de]egatas K. Jankai. 
symas tapo priimtas vien- aįgjSįOja jr §ako: “Jūs, 
balsiai. ; korrdsj ja> rekomenduoj‘ate

Kanados kriaučiai reika- tą rezoliuciją atmesti, o aš 
Javo, kad visoj Kanadoj bū- stoju, kad toji rezoliucija 
tų suvienodinta užmokestis būtų priimta, nes “Check- 
už siuvimą žiponų, o ne taip, off” sistema yra prieš priri- 
kaip dabar yra, kad vienur cipus darbininkiško' unijiz- 
mokama tiek, o kitur ma- mo. Juk sulig “check-off” 
žiau ar daugiau. Kanadie- darbdavys padeda unijai iš- 
čių reikalavimas priimtas rinkti iš jos narių duokles, 
vienbalsiai ir pavestas Am- Tiesioginiai ar ne, unija su- 
algameitų Unijos Generate! siriša su darbdaviais duok- 
Pildomajai Tarybai vykinti lių išrinkimo klausime. Toks 
gyveniman. unijos susirišimas su .darb-

Toks pat reikalavimas^kaip 1 ^av^ajs pakerta Jai jėgas
unijos susirišimas su .darb-

LIETUVIŲ DELEGATŲ 
POSĖDIS IR KAS TEN

1 NUTARTA
Reikia pasakyti, kad gal 

pirmu kartu tiek' daug lietu
vių delegatų dalyvavo Am
algameitų Unijoš kbnvęnci- 

}'jpj. Ir kas dar svarbu, tai 
būtent, kad lietuvių dele
gatų dalyvavo ne tik nuo 
lietuvių lokalų, • bet nuo 
amerikoniškų lakalų, kurie 
tapo naujai suorganizuoti 
Allentowne, Elizabethe ir 
Schenectady. Tiesa, jie ne 
visi dalyvavo lietuvių dele
gatų posėdyj, nes nebuvo 
galima juos sugaudyti. Tai 
negarai, bet taip įvyko.

Ves koks skaičius lietuvių reikia išleisti. Nągi, kas jį 
delegatų dalyvavo: !redaguos? Ogi Jankauskas/

New Yorko—K. Jankai- Jankauskas žino, ^kaip vak- 
tis ir K. Kundrotas. ■ tuoti nikelį po paduf o lietu-'

Chicagos—J. Bartašius ir,viai delegatai jį pastiprino , 
K. Rugys.

r. ' ■ . .. . . !. ’įleidžia į upes ir ežerus. <dvi rezoliucijas, kurios kon- • .
vencijoj pradėjo. ■ Biro-Birdžane apdirba-

Tiesa, tokiame susirinki
me, lietuviai delegatai turė
jo apsvarstyti paties orga- 
n i z a t o r iaus tinkamumo 
klausimą, kuris su savo dar
buote tiek nusidarbavo, kad 
Philadelphijoje lokalas su- 
kriko, Bostone vos tegyvuo
ja. Juk per pastaruosius 
kelis metus mūsų organiza
torius tuose miestuose tik 
ir zujo, juos “stiprino”, py
lė .“organizacinės” . sielos 

, ir dabar 
pats su strioku kalba, kad 
tie “miestai sugriuvo.” Ke
no gi čia kaltė, ar ne tavo? 
Tu pastatytas toj vietoj, tai 
turi žiūrėti, kad tie lokalai 
augtų ir stiprėtų, o ne kojas 
kratytų. Jeigu toks organi
zatorius, t’ai verčiau nei jo
kio. - - •

■ I ’ I • ■ t ' I *■■ ■

Bet mūsų delegatai to 
klausimo nepastatė, tik, pa
badavo j o, kad dalykai nė- 
taip eina, kaip turėtų; pri
ėmė • porą rezoliucijukių ir 
išsiskirstė.- O tai klaida. ( • ’ f 'F ‘V i
Čia • delegatai paląike, A. 
Jankausko smunkantį kro- 
melį, kad ,ot reikia Phila- 
delphijoj organizuot lietu
vių lokalą. Nagi, čia rei
kia Jankausko. “Darbą”

! Biro-Birdžane
i moji žemė nuo 1926 metų 
padidėjo du kartus ir pusę 
savo kiėkiu.

Penki, metai atgal ten ne
buvo nei vieno fabriko, da
bar jau yra devyni su 2,500 
darbininkų, 19 pramoninių 
kooperatyvų, su 829 naujais 
persikėlusiais ten gyvento
jais, kurie pereitais metais 
pagamino už 3,200,000 rub
lių fabrikatų.

Kultūros laipsnyje Biro-

JAPONAI SUJUDĘ DEL 
MINISTERI0 ŠMUGELIŲ

Tokio. — Japonijoj dide-
atsikreipė į Sovietų valdžią'^s sujudimas del klastų, už 
ir Komunistų Partiją pra-i durias areštuotas finansų 
šydamas prisiųsti į jų kol- į ^misteris padėjėjas Kideo 
chozą 25-kias žydų šeimy-, 
nas, kurias jie ketina aprū-į 

pinti viskuom ir 
progą dirbti.

Kuroda. Jis paėmęs 5,000 
dolerių kyšių ir už tai pa- 

suteikti sidarbavęs, kad įvairūs me- 
■kleriai galėjo šilko kompa- 
|nijų šėrus labai pigiai pirk- 

Korėjiečių kolchozas “Sa- 0 paskui brangiai par- 
mir” prisiuntė naujai persi-' duoti. Įtariama, kad jis 
kėlusiems žydams žemės g[emžė sau ir valdžios pini- 
darbininkams dovanų 300 gUS 
kilogramų mėsos, medaus ir 

Tik persikėlę tenBirdžan taipgi nužengė toli miltų. Tik persikėlę ten 
pirmyn. Dabar yra 93 dide- gyventi žydai kolchoziniu- [ 
lės mokyklos, kur mokina kai pagelbėjo kolchozui i’ 
rusų, žydų, korėjiečių’ir ki-l!UTrevoga”, nudirbti darbus,! 
tose kalbose. Mokyklų kie-1 kurie buvo užsivilkę, 
kis sparčiai auga. Jau yra 
virš 50 namų, kur vaikus

Akmeniniai “Virtuvės” 
Įrankiai”

Virginijos valstijoj gyve-' 
Ino žmonės jau 20,000 metų

Taigi, kaip matome, tai atgal, kaip dabar sprendžia 
žydai darbininkai ir kolcho-: Smithsonian Instituto mok-v AA. KJ V xy AAVVAĄAVlj AXVIA V U y V*. W A VA W A KJ A A A A A A A X W A AA AlV*VAiV . A A A X V A A V/ A A A A A -A. A * ~ w A a a v A a

mokina prirengdami mo- zininkai energingai stoja! slininkai sulig atrastų ak- 
kykloms. Atidaryta keletas darban, taip pat juos drau- * meninių “virtuvės” įrankių 
knygynų ir dabar ruošia- giškai priima ten jau apsi-'ties Orange, Va., ir kt.

J

KODĖL TURES ĮVYKTI 
KOMUNIZMAS?

!

4 
1

kanadiečių, buvo pastatytas 
iš rytinių valstijų: New 
Yorko, Baltimorės, Roches- 
terio, Bostono ir kitų ryti
nių miestų, kad švarko siu
vime būtų suvienodinta už
mokestis taip, kaip Kanado
je manoma daryt.. Tas klau
simas primtas vienbalsiai ir 
paliktas ant Generalės Ta
rybos rankų.

Kanados kriaučiai išstatė 
reikalavimą, kad Kanadoje 
būtų sutrumpinta darbo va
landos nuo 46 iki 40 valandų 
per savaitę. Toji kanadie
čių rezoliucija tapo priimta 
vienbalsiai ir palikta Gene
rate! Pildomajai Tarybai 
vykinti gyvenimam

New Yorko prosininkų lo- 
kalas 3 reikalavo, kad už 
visas “legates pagelbas” ap-. 
mokėtų darbdaviai. Reika
lavimas priimtas vienbalsiai 
ir pavesta generaliams vir
šininkams įvykinti gyveni
mam

Padėkos rezoliucija Ro- 
chesterio Joint Boardui ir 
užgyrimas Amalgameitų 
Unijos Generalės Pildomo
sios Tarybos priimta' vien
balsiai..

Pasiūlyta rezoliucija, kad 
Amalgameitų Unija plačiau 
šviestų savo narius. Priimta 
su pataisymu, kad kiekvie
nas narys gali šviestis, kaip

j kovoti prieš darbdavius, 
kaipo prieš savo pagelbinin- 
kus.”

Čia Hillmanas sustabdo 
K. Jankaitį, sakydamas, kad 
Amalgameitų Unija kaipo 
“Check-off” sistemos netu
ri. Jeigu, girdi, kur ją prak
tikuoja, tai praktikuoja at
skiri miestai ir atskiros 
dirbtuvės, o kaipo organi- 
zicija, tokį dalyką nei pa
smerkia nei užgiria; ot ir 
jūsų lokalo rezoliucija nėra 
reikalinga svarstyti čia 
konvencijoj.

K. Jankaitis: “Broli pre
zidente, jūs patys pripažįs
tate, kad “Check-off” prak
tikuoja atskiri miestai, at
skiros dirbtuvės. Tad‘kode!

tuoti nikelį po padu, o lietu-

savo posėdyj, kad ot tu esi 
Baltimore — I. Liutkaus- dar kol kas reikalingas. O 

kas, J. Allen ir Česniūtė kitaip, juk tam, atsiprašant,'
Rochesterlo—F. Rimkus., 
Bostono—J. Buzevičius. 
Allentown, Pa.—F. Pikū- 

nas.

“organizatoriui”, būt reikė-' 
ję eit siūlės “kakariečin-
ti...” ■ ■

Konvencijos Svečias.

ŽYDŲ RESPUBLIKA
Sovietų Sąjungos Centra- ninkįjai - plėsti savo kul- 1 _ I

linis Komitetas 7 dieną ge
gužės paskelbė, kad šutei-' 
kia žydams autonominę reš- 
publiką Bifo-Birdžane. Bi- 

jiems teisti tatai praktikuo- ro-Birdžan, yra į šiaurius 
ti, kuomet tas priėš prin- ■nuo Mandžhrįjos, tarpe di- 
cipus darbininkiško unijiz-1 džiulės Amūro upės, kuri 
mo?” ! sudaro jo su Mandžurijį

Hillmanas: “Mes leidžia- į pietinį rubežių ir Amūro 
me kiekvienam Joint Boar-1 gelžkelio. Jis tęsiasi į va
dui ar kiekvienam miestui^ 
ar dirbtuvei duokles rinkti 
taip, kaip jiems geriausiai, 
patinka; tai vietinis, o ne 
nacionalis dalykas.”

Atsirado net keli iš New 
Yorko deelgatai, kurie kal
bėjo ir gyrė, kad 
off” sistema yra 
prieš ją nereikėtų 
Keli kiti delegatai

tūrą>:
; Biro-Birdžan yra vienas 
iš tūTtingįausių kraštų Toli
muose Rytuose. Derlingą 
.žemė, kur surasta gamtiniai 
turtai, kaip ve: geležis, auk- ( 
sas, sidabras, anglis, asbe-i 
tas, grafitas, marmoras ir

karus nuo miesto Chabarov- 
'skas, gana toli net už Kim-1

’*11 *•■ ■ kiti iškasami turtai. Yra di-, 
dėlių ir gražių miškų. Juose 
veisiasi soboliai, enutai,' 

ės, vo-: 
verys ir kitos žvėrys, kurių1

’ gana įuh uz. nani- stirn meškos, lapės, VO- ! 
kan gelzkeho stoties. Tas 5r kitos žv5ry kuri I 
plotas užima daugiau negu, kailiai- brangūg Biro.Bird.
pusę Anglijos teritorijos, 
ten yra 7,000,000 hektarų 
derlingos žemėš.

“Check- 
gera ir 
kalbėti 
kalbėjo

svyruodami nei už nei prieš limešnę progą

Žane teka upės Bira, Bird-1 
žan, Urmi, Tunguska ir ga-! 

| lingoji Amūras; jos pilnos 
Žydus ten pradėjo apgy-1 geriausių žuvų. Biro-^Bird- 

ir vendinti Sovietų valdžia dar ■ Žane jrra < žuvų apdirbimo 
ti. 1928 metais. Šis \gpvietų fabrikas “Teploje ozero,”

valdžios žygis suteikia to- kuris jau pagarsėjęs po visą 
žydų darbi- Sovietų Sąjungą. Ne tik ta-

Dienraštis “Laisvė” tik dabar išleido labai svarbią brošiūrą, kuri 
būtinai reikalinga draugams turėti po ranka kiekvieną dieną, nes 
joje yra sutrauka faktų kurie.reikalingi žinoti bi kur ir bi kada 

diskusuojant su darbininkais, kurie dar klasiniai nesusipratę.

TAIPGI LABAI SVARBU TĄ BROŠIŪRĄ PLATINTI

Brošiūroje apysakiškai nurodyta;

Kiek šalyje yra turto? Keno rankose tas turtas?
Kodėl kapitalistams reikalinga kariuomene taikos laiku?
Kodėl policija kapitalistus mato teisingais, o darbininkus 

kaltais?
Kodėl kyla ilgos bedarbes? Kam reikalingi baisūs karai?
Kode! kapitalizmas turi žlukti? Kaip jvyks Komunizmas?

Brošiūrą turininga statistikom iš korporacijų apyvartų, jų meti
nių pelnų; paduodama individualų vardai į kurių kišenius eina tie 
milžiniški penai tuom laiku, kada darbininkai badauja.

■ 1 1 ‘ «... X

JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS

žydų komunistinio dibnraščio redąktorius ir Lenino raštų vertėjas 
jš rusų, į anglų kalbą. Vertė į lietuvių kalbą Laisvietis.

64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų.

— , . v , ... ..................
• Literatūros platintojams, kurie ims nuo 5- iki 25 egžemplo- 
rių kaina 7 centai už knygelę. įmautiems viršaus 25 egzem-

1 plorių, kaina 6 centai už knygelę.

v
Tuojau siųskite užsakymus: i

LAISVE, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.
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Nušautas, Kada Bandė 
Pabėgti”

sieme nagaikį.’ Jis priėjo prie areštuo
tų ir pradėjo badyti kiekvienam pirštu į 
kaklą. Fašistai šturmininkai garsiai 
juokėsi.

V. ŠENŠTEDT

LOS ANGELES, CALIF

Areštuoti stovėjo prie sienos, bet jie 
sujudo, kada pamatė, kad Karlą Boime- 
rą ir vėl muša. Fašistinių šturmininkų 
načalninkas, su trimis žvaigždutėmis ant 
kalnieriaus, kiekvienu kartu augštai už
simodavo skūrine naghika ir spjaudė sau 
į delną.

Areštuoti stovėjo pečiais į sieną su iš
keltomis rankomis. Pustamsiuose kam
puose šturmininkai stovėjo su paruoštais 
šautuvais.

—Ar tu komunistas, gyvate?—kriokė 
fašistinių šturmininkų komandierius ir 
nagaika kirto Karlą per veidą.

—Taip, aš komunistas,—negarsiai at
sakė Karlas, bet visi areštuoti girdėjo jo 
balsą.—Aš komunistas ir komunistu pa
siliksiu. O tu esi bailys...

Keletas skaudžių smūgių ir kraujas 
pradėjo smarkiai bėgti Karlui iš burnos. 
Jis suspaudė rankas, tartum norėdamas 
ką tai sulaikyti. Atidarė burną ir areš
tuoti draugai matė baisiai sužeistą jo 
liežuvį. Neišleisdamas jokio balso, Kar
las parpuolė ant žemės. Fašistas metė į 
kampą nagaiką, spyrė į pečius Karlą ir 
suriko žvėries balsu:

—Štai tau už tai, kad tu esi komunis
tas! Mes jus, prakeiktieji, niekšai, iš
mokinsime !

Fašistas nusišluostė rankas į kelnes ir 
spjovė. Paskui užsirūkė. Jo veidas di
delis, apvalus, negražus, šviesūs plaukai 
ir trumpai nukirpti, sukaitę. Nosis dide
lė, ūseliai, kaip pas Hitlerį. Jis sunkiai 
atsiduso ir sargui davė ženklą, kad Kar
lą paliktų gulintį ant žemės.

Karlas gulėjo nejudėdamas. Iš bur
nos tekėjo kraujas. Jo oda sukapota, de
šinioji ausis perplėšta. Už kelių minučių 
jis pakėlė galvą ir rankomis atsirėmė ant 
žemės krauju užtvenktos. Jis norėjo at
sistoti, bet negalėjo.

—Jis jau miršta,—tarė vienas iš areš-* 
tuotų.

—Užčiaupk savo kvailą burną!—rik
telėjo vienas šturmininkas.

Karlas nenumirė. Kada jis atgavo są
monę, pas jį nebuvo pakankamai jėgų at
sistoti ir net akis atidaryti. Veidas jo 
įraudęs. Pas jį atsirado didelė baimė 
del jo žmonos, ji tą negalės pergyventi.

Fašistai šturmininkai pagriebė Karlą 
už kojų ir rankų ir vilko. Jo galva be
jėgiai nusviro, o kraujas be pertraukos 
tekėjo iš burnos. Jis buvo perneštas į 
kitą kambarį ir visu keliu pasiliko krau
jo ruoštas. Fašistų komandierius, kuris 
plakė Karlą, atėjo pas kitus areštuotus. 
Jie, kaip ir pirma, stovėjo prie sienos su 
iškeltomis rankomis. Jų tarpe buvo trys 
sąmoningi darbininkai, kurie pasidarė 
balti del savo bejėgystės ir pykčio.

—Na, dabar mes sudainuosime daine
lę,—tarė fašistų komandierius ir vėl pa-

—Mes išmokysime jus dainuoti labai 
gražią dainelę, nes dabar jūs mokate dai
nas tik gatvines, valkatų! Na, prade
kite, viens, du, trys—‘Adolf Hitler, un- 
sern Fuhrer, schworn wir Treue”, (Adol
fui Hitleriui, mūsų vadui mes klonioja- 
mės ištikimybe).

Areštuoti tylėjo ir žiūrėjo į žemę. Jau
nas ž^as su didelėmis nusigandusiomis 
akimis staigiai parpuolė ant žemės, kaip 
maišas. Prie sienos stovėjo dar šešiolika 
areštuotų.

—Kiaulė! Štai jis apalpo! Aš su uk- 
vata šį žydo šmotą nušaučia. Išmeski
te tą kiaulę laukan iš šio kambario!

Fašistų komandierius visą laiką mo
savo nagaika, paskui prisilenkė ir rikte
lėjo ginkluotiems šturmininkams:

r-Jūs taikinkite! Kas nedainuos, tuos 
sušaudyti! g

Jis prisakė vienam iš sargų kartoti 
fašistų dainos žodžius, o kitam paduoti 
ant armonikėlio £aidą. >Keli iš areštuo
tų negarsiai pradėjo dainuoti: “Adolf 
Hitler,—unsern Fuhrer—Reichen wir die 
Hand” (Adolfui Hitleriui, xmūsų vadui, 
mes ištiesiame ranką.) Vienas iš sargų 
su pasibjaurėjimu nusisuko. Jam pasi
rodė, kad tai pajuokimas pačių fašistų, 
kada su nagaikos pagelba verčiami neva 
dainuoja areštuoti, kurie neapkenčia tą 
dainą ir pačius fašistus. Tai buvo augš- 
tas vyras su gana rimtu veidu.

—Reikia geriau, geriau, — šaukė fa
šistų vadas. — Plačiau atidarykite bur
nas, taip, tartum jūs norite duoną kąsti.

Areštuoti darbininkai nedainavo, jie 
tik lūpas judino. “Fort mit juden und 
Verra ten—Adolf Hitler—schworn wir 
Treue”. (Šalin žydus ir pardavikus. 
Hitleriui mes kloniojamės ištikimybe).

Sienos tamsios. Kambaryje "nebuvo 
nei vieno lango, prie durų kabojo kele
tas maišų. Didelis voras išplėtė savo 
tinklą veik iki lempos. Veik visas Karlo 
kraujas susigėrė į žemę, tik viduje dar 
buvo klanelis. Fašistų komandierius įsi
stojo į tą klanelį ir j aha žingsniuojant pa
siuko kruvini pėdsakai. Jis pasižiūrėjo į 
laikrodėlį, pasakė sargui; kad -jam jau 
laikas eiti į rajono biurą ir įsakė'areštuo
tus priversti melstis, kad jiems nebūtų, 
“nuobodu”.

Kada Karlas atsigavo, jis išgirdo gre
timai šauksmą. Jis prisiminė jauną žy
dą, kuris pirmiau greta jo stovėjo ir pra
dėjo klausytis, ar tai jo balsas. Karlas 
gulėjo ant žemės, tamsumoje jis negalė
jo padaryti sprendimą, kokio dydžio yra 
kambarys. Jam buvo tai šalta, tai karš
ta. Staigiai šauksmo balsai nutruko. 
“Jie ir vėl ką nors nuplakė—galvojo Kar
las. — Veidą to niekšo, kuris mane pla
kė, niekados nepamiršiu... Mes buvome 
perdaug žmoniški su jais—gal tai mūsų 
klaida. Man norėtųsi su juomi susitikti, 
kada būsiu laisvas.”

(Daugiau bus)

friūštaš,' bėt Wei nesužeistas.' C 
;streikierių du žuvo ir daugelis 
I ligonbutyje. Tai t kokia provo
kacija, šaudo į , žmones pik
čiau, kaip j žvėris! Bet tas ne- 
nugązdina darbininku. AbeL 
nai, supratimas tarpe gyven
tojų daug pakilo ir toliau kils 
daugiau. Policijos žiaurumas 
nesulaikys darbininkus nuo

P. Repečka-

FOREST CITY, PA.

PRANEŠIMAI B KITUR

NEWARK, N. J
ALDLD 5 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 25 dieną gegužės, 7:30 
vai. vakare, 180 New York Avė. 
Draugai ir draugės piknikas Antro 
Apskričio jau čia pat, veikiausia 
rengėjai reikalaus daug darbininkų
del pikniko, kuris atsibus 17 birže
lio, Eagle Rock, prie to yra ir kuo
pos reikalų, kuriuos reikės apsvars
tyti. Todėl visi dalyvaukite mitin
ge ir laiku; atsiveskite ir savo drau
gus.

Organizatorius J. Paukštaitis.

; (Mykolas Levandarskis,
kurį Sovietai buvo prisiuntę 
į'J. V. mokytis prife traktorių' 
darbo—dabar jis gerai pasi

žymėjo Sov. Sąjungoj.

; rinkimas ant Plazos, mieste, ir 
didelis mitingas vakare, sve
tainėj. Policija nieko nedarė. 
Mat, bijojo užkabinti, nes su
pranta, kad gyvenimas eina 
sunkyn prie NRA., produktai 
brangsta, o “pėdės” ne tik kad 
nekyla,, bet dar eina žemyn; 
prieg tam, tūkstančiai vaikš
čioja be darbo. Policija nu
jautė, kad žmonės daug pa
žengė supratime kas juos iš
naudoja it- taip lengvai nepa
siduos. Seniau čia negalėdavo 
darbininkai nei svetainę pasi- 
samdę laikyti prakalbas.
suomet policija ateidavo ir te- daug mane išreklamavai, 
rorizuodavo ramiai susirinku
sius.

Policija Šaudo Streikierius į
Laivakroviai darbininkai 

pradėjo streiką. Jau vien 
Los Angeles 2 streikieriai 
mušti ir daugelis sužeistų

ras.: Taipgi reikės ajikalbet apvaikš- 
čiojimas. laisvų kapinių; paroda pra
sidės 10:00 vai. ryte.’ Visi yra kvie
čiami daiyvaut ir pasiklausyt pra
kalbų ir dainų. Reikės laiku pradėk 
neš kalbėtojas ir choras turės ant| 
1-mos valandos išvažiuoti j Nanticoke 
daiyvaut.

KELRODIS: Iš Wilkes Barre, iš 
Pittston ir kitų miestų važiuojant,
klauskite Wyoming Ave. ir važiuo
kite iki Stone Bridge.

L.K.K. Rašt. J. Staskevičius.
(121-123)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadieni, 23 gegužės, 7:30 vai. va
kare, 376 Broadway. Malonėkite vi
si ir visos dalyvauti, nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėti.- Taipgi at
siveskite naujų narių.

Prot. Sekr. O. Sukiutė.

PHILADELPHIA, PA-
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvylfi 27 dieną gegužės, 10 vai. ryte, 
928^E. Moyamensing Avė. Draugai 

(121-122) ! ’r draugės, visi malonėkite daiyvaut, 
i nes turim daug atsilikusių darbų ir 
j yra daug naujų darbų. Taipgi ko- 
| misija del pikniko turi geriau dirbt, 
j todėl reikės geriau susitart, kaip kas 
daryt. Nepamirškite atsiveskite sa- 

naujus narius.vo
(120-121)

13 d. gegužės čia. atsibuvo 
išvažiavimas, su pietais, pa
rengtas per LDS. jaunuolių 

pa. Išvažiavimas buvo pa- 
, žmonių prisirinko 
daug ir pelno galės 

Nors prie dabartinio mai
sto pabrangimo tiesiog nega
lima duoti tokius gerus pietus 
už 40c. ir turėt pelno, bet jau
nuoliai sakė, kad jie (sure) 
turės pelno. Reikėtų- tokįų iš
važiavimų kainas kelti nors iki 
50c.

Kas buvo žingeidu matyti 
šiame išvažiavime, tai kad visi 
tvarkdariai ir gaspadinės iš 
pačių jaunuolių, tarpe 15 if)20 
metų amžiaus. Visi valgiai 
buvo sutaisyti skaniai ir tvar
ka pavyzdinga. Bravo LDS. 
jaunuolių kuopai! Vieno da
lyko jums reikia, tai organi
zuokit naujus narius į kp., kad 
nei vienas Los Angeles jau
nuolis ar jaunuolė neliktų ne
prirašyta prie LDS kuopos. 
Dabar eina LDS vajus, gera

parsitraukti 25 egz. knygučių : 
“Why Communism”, lietuvių 

įvykti 
Po susirinkimo

SHENANDOAH, PA.
I Lyros Choro jaunuolių sporto gru- 
! pė rengia pikniką 27 dieną gegužės, 
i Bus gera programa, l<urią išpildys 

Wilkes Barres darbininkiškos or- Į Lyros Choras. Taipgi bus gera mu- 
rengia pikniką nardai pa- ■ zika šokiams. Kviečiam visus She- 

laikymo da?bininkiško centro, pikni- I nandoah ir apielinkės lietuvius da- 
kas atsibus 30 dieną gegužės, 10 Gyvauti, tai yra gera proga su jau- 
val. ryte. Visi yra kviečiami; ture-1 nuoliais susipažint ir gerą laiką tu- 
sim gardžių valgių ir gėrimų ir šo- | rėt. 
kiams grieš gera orkestrą. Važiuo
jant iš miesto reikia imt Plymouth 
gatvekary, ir važiuot iki Lynwood, 
taip pat ir su busais; reikia imt Di- 

St. busą ir važiuot' iki Lyn- 
piknikas yra tarpe abiejų til-

WILKES-BARRE, PA.

Taipgi ačiū UŽ ' atvi- ganizacijos rengia pikniką naudai pa-

širdingiausiai ačiuoju drau- 
gamas ir draugėms, kurie ma
ne atlankėte laike mano sirgi- j 
mo. Lankė šie: P. B. Nava
linskai ir Jų. duktė Nellie, P. 
Kuhdrotieiiė ir jos duktė He
len, J. Gulbinų šeimyna, K. 
Keręvičiūs,: A'. M. Makauskas. 
Iš toliau atlankė dd. O. Pilo- 
tienė, serantonietė, ir H. žukie- 
nė ir H. Žukaitė, binghamto- 
nietės.
rutę, kurioje man išreiškė sim
patiją dd. Klevinskai iš Scran
ton.

Daug, daug sykių ačiuoju 
Dr. J. J. Kaškiaųčiui už nau
dingus mano sveikatai patari
mus, kuriuos suteikėte per laiš
kus. Kad ne j.ūsų, gerbiamas 
daktare, gyduolės, tai nei pa
ti nežinau, kaip ilgai būčiau 
kankinusis su ta savo liga. Už : 
tai tariu jums širdingiausį a- 
čiu.

Taipgi dėkinga 
Laukiniui už simpatiją man 
išreikštą per dienraštį “Lais

vi- vę.” Tik jau tamstelė per- j kalbėtojas iš New Yorko, drg. Būk
lėj- ny>s ir dalyvaus vietinis Aido Cho- 

tą sykį būkie biskį atsarges----------------------- :-----------
j uis su atskirų ypatų perdaug Į UL.. ,, .......... .
i “gyrimu,” ba kaip kuriems.
i žmonėms gali nepatikti, o ki-1 ' CLEMENT VOKETAITIS 

čia;tas dalykas—-aš nesijaučiu to-
... * . i .. ..................................... 1 i iT?nnTTxrra a rivriTr ata q

kia didele v ,
gerbiamas Laukinis mane ma- • 
tote. Na, kaip

vision 
wood; 
tų.

Kviečia Komisija.
(121-122)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas įvyks 27 dieną gegužės, j 
gerbiamam 2 vai. po pietų. Malonėkite visi 

, susirinkti laiku, nes turim daug svar- 
l bill reikalu ir laikas trumpas. Ant 
I 30 dienos geg. yra kviečiamas geras

tik 
už-
SU-

veikėja,” kokia >

ten nebūtų,! 
sirėmime streikierių su polici-! ačiū jums. O aš manau už 
ja. Kapitalistų laikraščiai pra-i kokių poros savaičių, ar gal 
neša, būk iš streikierių ’ pusės! biskį ir už ilgiau, būsiu svei-Į 
pradėta šaudyt. Bet nei vienas j ka. 
policmands ne tik kad neuž- J. K. Navalinskienč.

KELRODIS: Važiuojant iš Shenan-^l'i 
doah, N. Main St., kur rodo “Detour” | 
pro ikapines, nuvažiavus į pakalnę, j- 
reikia laikytis po dešinei, davažiuo-.^ 
darni cementinį kelią pasukit po de
šinei, po gasolyno stoties bus ir pik-

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

Įsigyk Sau Namus!
Į Metus Laiko Namai 

Pabrangs Dvigubai
Išmintingi žmonės juos perka ir 

dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir su 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, Brook- 
lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir ant 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą $500 
Pradinį {mokėjimą

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas, pas 
savuosius gauna sąžiningą patarna
vimą!

Piknikas ir Baseball
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-RAS APSKRITYS

Nedelioie, 17 d. Birželio-June, 1334 
EAGLE ROCK, W. ORANGE, N. J.

Ant augšto kalno, 5,000 pėdų augščiau jūrų paviršiaus. Tas kalnas va
dinasi Eagle Rock, o parkas vadinasi

Crystal Lake Park
Ant to augšto kalno yra ežeras ir puikios maudinės. Atvažiuokit 

anksti, išsimaudykite ir pasišokite
pigintu mokesčiu. Tik sukrus- Susirinkę nariai ir narės svars- 
kit, jauni draugai ir draugės, tė kp. reikalus gyvai. Nutarta 
o narių gausite.

Patartina tėvam, katrie turi |
jaunuolių, kad prirašytų prie kalboj: “Kodėl Turės 
LDS. Įstojimo ir mėnesinė mo- Komunizmas, 
kestis maža, o nauda yra la- buvo diskusijos temoj: Kokia 

Nauda Darbininkams Iš Janu- 
šąusko Skridimo Į Lietuvą? 
Pasirodė,-kad visi ir visos , su
pranta, jog nauda ne. .darbi
ninkam, o tik keliem apgavi
kam, kad tuo būdu .‘geriau iš
traukti dolerius iš darbo žmo
nelių. Bet keista, kad nekatrie 
mūsų; nariai nueina į tokius 
parengimus ir tokiu būdu juos 
paremia.

Mano supratimu, tai po 
kiekvieno kp. susirinkimo tu
rėtų būti diskusijos vienokiu 
ar kitokiu klausimu. Daug ką 
galima pasimokinti. Nėra rei
kalo užimti daug laiko su ma
žos vertės raportais.
Šiemet Policija Nedrįso Pulti 

Gegužinę Demonstraciją
Nors jau vėlu, bet norėčiau 

prisimint apie Pirmą Gegužės, 
šiemet Pirma Gegužės praėjo 
ramiai, nors buvo didelis susi-’

bai didele. Viena, apsidrau
džia nuo ligos ir kitų nelaimių. 
Bet kita, svarbiausia priežas
tis, tai palaikyti jaunimą dar
bininkiškame supratime. Pa
imkit pavyzdį kad ir iš dabar
tinės LDS. jaunuolių kp. Los 
Angeles. Jie turi susirinkimus', 
diskusijas ir kitokius paręngi- 
mus, katrie neša didelę naudą 
del vaikų ir tėvų. Būdami or
ganizuoti jie išmoks, supras^ką 
reiškia ši kapitalistų tvarką. 
Vietoj eit žiūrėt kokių supu
vusių judžių (movies) arba 
stovėt kur ant kampo—svarsto 
gerus darbininkiškus klausi
mus. Todėl visi ir visos lai pri
guli prie LDS. jaunuolių kuo
pos.
Diskusavom Janušausko Skri- 

X dimą
16 d. gegužės atsibuvo AL-

įstot į organizaciją nu-|DLD 145 kp.' susirinkimas.

Žuko Orkestrą
Grieš Šokiams

Pradžia 12 vai d.. 
Jžanga 25 centai

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn, Sietyno Choras iš New
ark, Bangos Choras iš Elizabeth, Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.

BASEBALL LOŠ NEW JERSEY IR NEW YORKO TYMAI
Basebolei lošt yra atskira pieva, netrukdys šokiam nei šiaip pikniko dalyviams baseball lošimas 

IŠ BROOKLYNO VAŽIUOKITE BUSAIS
A.L.D.L.D. 1-ma kuopa ir Aido Choras važiuos b ūsais. Tuojau registruokitės važiuoti busais. Kaina 

labAi žema: Tiems, kurie iš anksto užsiregistruos ir užsimokės 85c. ypatai ir $1.50 porai. Paskutiniem 
dienom, birželio 16 ir 17 kAina $1.00 ypatai.

Užsiregistruokite tuojau “Laisvės” rastinėje.

KELRODIS: Atvažiavę į Newark, N. J. ant Hudson Tube stoties, ten pat, ant kampo Park Place ir 
Centre St., imkite busą No. 24 West Orahge line, kuris atveš iki galui. Čia imkite busą Crystal Lake 

• Park, kuris atveš ant pikniko. Taipgi imkite gatvekarį Orange No. 21 nuo Broad St. ar Central Avė., 
kuris nuveš iki £alo. Neimkite gatvekario ant Market St., nes jis eina tik į Orange line.

AUTOMOBILIAIS: Iš New York, Jersey City, Cliffside, žemyn nusileiskite ant Raymond Boulevard ir 
bile gatve iš šių trijų pasieksi! Eagle Rock Ave., West Orange Ave., Park Ave., Central Ave., ar Market* 
St., Main Sf. Atvykę į West Orange, NT. J., važiuokite Main St. iki galo, čia sukit po kairei Eagle 
Rock Ave., ant pat kalno, vėl po kairei, rasite iškabą ir parką, Crystal Lake. Iš visur kitur automobilių 
kėlias tas pats.
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Trečiadien., Geguž.,25,19Ž4;X. Penktas Puslapis

Kada, kame ir kas matė ki-
>"

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

jna veiduos, be cilinderių, fra- —musulmonus,^ rusai—totorius.
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Savos vienuolynas statytas

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

v

man.

iiiaiiiaiHOiiiaiiiBiitBiiisiiiQiiiBiiiBtiisinsiiiBmBiiiaiiiaiiiomaiiisiiioHiSHiomomaiic

buržuazi- 
šiandien 

ir darbo

vira 
čiams.

Ant augštoko kalno jau iš to
lo blizga šiek tiek aptriušęjęs

pasali] nužudomas vietos rajo
no tiekimo komisaras, komunis-

davinius.
Taip kasmet ilsisi 12—14 die-

20 St. James St. East 
Tel. HAtbour 3424
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garsiam 
Čechovas, 
įsigyt že-

apielinke
zuotų valstiečių sukilimą prieš randa .dainininkas—-Vedėjas ir 
Sovietų valdžią. Tarp kitų iš net Atkus visa salė choru dai-

Ji man papasakoja, kad pu-' nusišypso ir vėl dirba.
—Mano vyras: komunistas,—

ir visuomeniniai-

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Ūkininkai Pagavo Moterį 
— Arklių Vagį

Pandėlio valsčiaus ūkininkai, 
Kazliškių miške, balandžio mėn.

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 <

Jalta iki Spalių revoliucijos | Mūsų sanatorijos (Semaškoj 
buvo ponų ištvirkavimo vieta. O ligonių sąstatas maždaug toks: 
dabar—čia randasi darbininkų ' pirmoj vietoj fabrikų darbinin-

žiūriu i judančią Kranto buvusios cerkves kupolas. Ant tas Makarovas. Sukilimasjikvi-
duojamas vietos ir 
darbininkų jėgomis, kontrevo- 
liucijos lizdas išdraskomas, vie-

i 
kams, kuriais nėra kam rūpin- mokinamos i 
tis. politinių mokslų?!

Ji vis dirba, pažiūri į mane, ’ (“Priekalas” No. 2.)

Kryžius nu
galėjo pusmėnulį, krikščionybė

I šis simbolis liudija, kiek senas

Ten, kur Seniau Caras ir Ponai Uliojo, 
Šiandien Darbininkų Poilsio Vieta

Rašo KUBAS

se totorių jaunimo Jaltoj— | 
komjaunuoliai ir pionieriai. ! didžiuodamosi, raukdama, su iš-

—Aš vedus. Turiu tris vai- kęstom, žėrinčiom akim, žiūrė- 
kus. Visi trys pionieriai. Vįe- dama į mane paaiškino ji. 
nas lanko septinmetę mokyklą, į Mudviem besikalbant, palaton

—O ar gauna mokykloj mais- įeina sesutė ir pareiškia totorei:
Tu privalai per savaitę du va-

Turi me
tą, knygas, drabužius?

—Gauna pietus. Vietoj kny-1 karus eiti mokintis.
gų ir popierio gauna pinigus kintis elementorių ir visuome- 

'knygoms ir popieriui nusipirk- niniai-politinių dalykų.”
ir kolchozininkų kurortas. Jai-1 ^aL toliau tarnautojai, galop jj. Drapanas gauna pionieriai 
toj nuolatos randasi apie 10,000 . dalininkai. Sunkiosios industii-< per didžiąsias šventes. Visą į tose, kapitalistinėse šalyse rūpi- 
besigydančių darbininkų ir kol-'J0S darbininkams ir techniniam , išlaikymą duoda tik tiems vai- į nantis tarnaitėmis, kad jos būtų 
chozininkų.

Ne tik Jalta, o visas Pietų 
Krymas, pirmiau, iki 1920 m., 
prieinamas buvo tik 
jai ir dvarininkams, 
—ištisas darbininkų 
valstiečių kurortas.

Seniau ųet tokiam 
rusų rašytojuj, kaip 
nepakako turto, kad 
mes gabaliuką prie jūrų namu
ko pasistatymui. Čechovas ga
lėjo įsigyti žemės gabalėlį tik 
mažam totorių kaimelyj, 3 kilo
metrai nuo jūros, už Jaltos.

Mes, 4 buvusieji Lietuvos po
litkaliniai, išplėštieji iš fašistų 
budelių nagų, apsigyvenome po
ilsiui ir pasigydymui “Semaš
kos” sanatorijoj No. 2. Iki 1920 
m. čia buvo viešbutis “Rusija”. 
Sezono metu viešbučio vienas 
kambarys parai kainuodavo iki 
50 rublių. Aišku, kad tik tur
čiai galėjo gyventi tokiam vieš
buty j.

Spalių revoliucija atnešė so
cialinį sukrėtimą ir Pietų Kry- 
mui. Visas Pietų Krymo pa- 
jūrys su viešbučiais, parkais, 
rūmais, priklausančiais tur
čiams, aristokratams, tapo dar- J 
bininkų ii valstiečių nuosavy- | mu§dami koja taktan linksmai 
be. Nuo 1920 m., kada iš Kry- traukįa revoliucinę sutartinę,
mo buvo išvaryti baltieji, Pietų rpaį nc ]<ornjaunuoįįai žygiuoja,

ne. Tai ne karinė dalis. Tai 
, gretimos sanatorijos ligoniai ei-

. Eina kaip ka- 
■ reiviai, dainuoja smagiai. Re-
I voliucinių dainų garsai ritasi

SSRS tai įprasta.
1 Mums, tik dabar SSRS pama- 
I čius panašius dalykus, stebėti- 
: na. Aš, pamatęs pirmą kartą 
žygiuojant ginkluotus darbinin
kų būrius Maskvos gatvėmis, 
bėgiojau paskui juos, malonė- 
jausi jais, džiūgavau. Mane 
džiugino būriai ginkluotų ir dai
nuojančių darbininkų. Aš tuo
met galvojau: Lietuvoj ginklai 
ne darbininkams, o prieš dar
bininkus. SSRS ginklai darbi
ninkams prieš turčius. Visiškai j 
antraip!

Mane stebina raudonarmie
čių, eilinių ir vadų maišymasis, 
kartu žygiavimas su darbinin
kais ir valstiečiais. Mane ste
bina ir šitokia žygiuotė. Lietu
voje šito nėra ir negali būti, 
kol bus dabartine tvarka. Ne 
tik Lietuvoj, o ir visam pasau
lyj šito nematysi.

Mane ypatingai stebina revo
liucinis masių ūpas. Tai viską 
nugalinčio proletariato žygiavi
mas, tai žygiavimas tų, kurie 
kova gyvena ir ruošias jai.

personalui duodamas padidintas 
maisto davinys. Vadinas, kas 
sunkiau dirba, tas daugiau val
go. Šitas principas viąpr tai
komas SSRS. Ir labai teisin
gai.

Jaltos gatvės taipgi pasikeitė. 
Seniau jose viešpatavo ponai, 
ponios ir panelės. Vėliau—pa
sipūtę baltieji generolai ir vi
sokie spekuliantai, šiandien Jal
tos gatvės kiaurai darbininkiš
kos. Kranto gatvė—skruzdėly
nas. : 
gatvėj masę ir galvoju: papras- J° prąvoslavų kryžius, o apa-( 
ta, kukli, be tuščio išdidumo, čioj—pusmėnulis. Kryžius nu- 
daugumoj su nuoširdžia šypse-

VAKAR IR ŠIANDIEN, ARBA VIENUO 
LYNAS PAVERSTA POILSIO NAMU

kų, be jokių blizgučių. Čia ne- ; - ;
matysi tokių ponų ir panelių Į Yra tas buvusių laikų pamink- 
tipų, kuriuos nuolat matai Kau- ; Ias-
no gatvėse, Birštone, Palangoj
čia ir už pinigus nepamatysi dar XIV amž. pabaigoj, 65 kilo- 
bankininko, fabrikanto, dvari- į metrai nuo Maskvos, ant Mask- 
ninko—nebėr jų Sovietų Sąjun- | vos upės kranto, remiant vie- 
goj. ‘ | tos feodalui kneziui Zveni-

Jaltos gatvės šiądien taip-pat
revoliucinės, kaip ir visa SSRS.

Jose taip-pat skamba revoliu
cinės dainos. Štai eina gatve 
išsirikiavę po 4 vyrų ir moterų

, būrys, civilių ir kariškių ir mu-
1 ša koja kariškai. Eidami ir

Krymo vartai atsidarė tiems,‘f 
kuriems seniau visiškai jie už- 
daryti buvo. SSRS proletarė ! „a'įkskursi jon. 
tui atsidarė ir Romanovų (Ru- 
sijos carų) rūmų durys.

Mušant baltuosius iš Krymo . gatvėmis." 
žuvo dešimts tūkstančių darbi
ninkų ir valstiečių ties Pereko- 
pu, vadinamu pilietinio karo 
Sovietų Rusijos Verdunu. Kry
mo pusiausalyj buvo galutinai 
pribaigti šautuvų pagelba kapi
talistai ir dvarininkai.

Su Jalta susisiekia Livadija, 
Buvusi Rusijos carų rezidenci
ja. Į Livadija dažnai atvažiuo
davo Romanovai su savo šeimy
na. Į Li vadi jos teritoriją iki 
Sovietų valdžios įsigalėjimo 
Pietų Kryme negalėjo įžengti 
pašalinio žmogaus koja. Caras 
bijodavo savo valdinių. Gyve
nant caro šeimai Livadijoj, Li- 
vadijos teritorija būdavo sau
gojama apsupta dviejų gran
džių sargyba. Oficialios sargy
bos’ buvo 1,000 žmonių. Nema
žiau 1,000 buvo neoficialfos. Be 
to Sevastopoly j stovėjo atsargos 
pulkas, kad reikale skubėti ca
rui į pagelbą. > Ties Livadijos 
vartais stovėdavo raita kazokų 
sargyba ir visus vykstančius ke
liu sukdavo į kalnų kelią. Ro
manovai drebėjo savo reziden
cijose, bijodavo pašalinių žmo
nių, apsitverdavo save gyva 
ginkluota sargybos tvora. Nie
kas negelbėjo. Livadija—ir vi
sos Romanovų rezidencijos—ta
po prieinami visiems darbinin
kams ir darbo valstiečiams.

Livadija šiandien—dailinin
kų ir darbo valstiečių sanato- ■ Turėjom trupučiuką žemes. Vy
rija. Mažuose Romanovo rū-1 ras dirbo siuvėjų artelėj, prie 
muose—neurastenikų sandori-1 išsiuvinėjimo.
ja. Didieji Romanovų rūmai, Į 
kuriuose pirmiau gyveno 7 caro ' 
šeimos nariai-sunkiosios pramo-; 
nes darbininkų sanatorija. Joje '

■ * ■ . ! ' • ‘ ► • t . .

nuoja dabar SSRS ypač mėgia
mas “i
no raitelius” aviomaršą, “Ko- 
minterną” ir tt.

Visokį pastebėti trūkumai 
kaip iš poilsio namų adminis
tracijos pusės,* taip ir iš besi
ilsinčių jų pusės tuojaus iške
liami ir čia pat viešai prieš 
pradedant kino seansui ar kon
certui išaiškinami. Tam pa
čiam tikslui tarnauja ir dau
giausia pačių besiilsinčių jėgo
mis leidžiamas sieninis laikraš
tis (“Šturmininkas poilsy”).

Teatro, skaityklos, bibliote
kos sienas puošia daugybė pro
letariato vadų portretų, įvai
riausi socialistinės statybos pa
veikslai— makietai, lozungai. 
Grupė atatinkamai sutvarkytų 
fotografijų iš revoliucinio ju
dėjimo.; pažiūrėsi jas visas ir 
žinosi trumpą bolševikų parti
jos istoriją. Kiekvienam žings
nyj tu matai Sovietų proleta
riato praeitą kelią, atsiektus

■pabaigoje sulaikė arkliu vagį ir 
partizanų dainą,” “Budio- p'er^avė policijai, kur paaiškėjo 

esanti moteris Safšuiškaitė Oli- 
ja. Pasirodo S. persirengus 
vyru vogdavo arklius ir parda
vinėdavo. Tokiu būdu, buvo 
sunku vagis surasti, ūkininkai, 
kurių buvo dingę arkliai, susi
rūpinę vogimu, ėmė stropiai 
sekti ir pagavo. Dabar ji paso
dinta kalėjimai! ir laukia teis
mo sprendimo.

Įdomūs j Skaitmenys
ULYTĖLĖ, Rokiškio v. 

kaimo 11 ūkininkų, per geres
nius metus, kai dar Lietuva ne
turėjo savo cukraus fabriko, su
vartodavo kasmet po 275 kilo
gramus cukraus ir 60 dėžučių 
sacharino. Per 1933 m. su
vartojo cukraus 47 klg. ir 1030 
dėžučių sacharino. Sacharinas 
dabar yra pirmaeile prekė.

Phone, EVergreen 7-4785

nuoliai išvaikomi. Atidengiama P°ūsio namuose SSRS ^ai" 
bininkai ir tarnautojai. Tokiu 
kultūringu ir organizuotu, 
cialistiniu poilsiu Sovietų Są 
jungoj naudojas plačios darbi, 
ninku mas®s. Už tai darbinin 
kai nemoka nė kapeikos ir kar
tu gauna pilną darbo užmokes
tį iš savo įmonės.

i A. R—tis.
(“Priekalas” N. 2)gorodskiui. Greta savo tiesiogi

nio uždavinio —auklėt apielin- 
kės valstiečius dievobaimingam 
paklusnume vietos feodalui,— 
vienuolynas buvo ir tvirtovė 
gynimuisi nuo priešų. Tvirta 
mūro siena,—jau __ . __   -
darbas—su tam tikromis skylė-, nuo įtempto darbo 
mis pilti priešui ant galvų der- 1 
vai, karštam vandeniui ir šau- j tojai.

didžiausioji vienuolio šventeny
bė—Savos karstas. Ir ką gi— 
vietoj nepūvančio “šventojo” 
kaulų nasirodo besanti paprasta 
iš vatos padaryta lėlė. *

O šiandien? Ten, kur dar 16 
metų atgal buvo religinių nuo
dų, fanatizmo skleidėjų ir dar
bo žmonių išnaudotojų buveine, 
šiandien čia auga ir plečias Ri- 
kovo vardo vienas iš didesnių
jų SSRS socialistinio poilsio1 
miestelių. Buvusiuose vienuo
lių rūmuose ir jų pastatytuose; 

XVII amž. Į maldininkams viešbučiuose ilsis 
Maskvos 

įmonių darbininkai ir tarnau-
. Buvusis vienuolynas jau ! 

dymui, dar ir šiandien juosianti per ankštas. Už vienuolyno 
buvusį vienuolyną liudija buvu- sienų auga nauji namai—ben- 
sią jo karišką reikšmę.

XVII 
žydėjimo amžius. Jį globojo 
Maskvos carai, pats vienuoly
nas turėjo visuose Rusijos kam
puose 70 tūkst. ha. žemės ir 17 
tūkst. baudžiauninkų, jis vedė 
didžiausią prekybą grūdais, kai
liais, druska, turėjo savo drus
kos kasyklas, skolino pinigus iš 
augštų proncentų ir tt. Šiuo me- 

savo telį, vandentiekis, kanalizacija.
Darbininkų poilsis Rikovkoj 

vienuolyno ! organizuotas ir disciplinuotas.
Kiekvieną rytą 8 vai. didžiu
lis, daugiau 2,000 pūdų svorio, 
šeštas savo didumu pasaulyj 
varpas galingu balsu kelia be
siilsinčius, 10 v. 15 m., nors ir 
nevisi, dirba tam tikrose aikšte
lėse gimnastiką. Po pusryčių 
seka masinės ekskursijos—pasi- 

: vaikščiojimai grynam ore į įdo- 
, mesnes apielinkės vietas —į 

Ameriką”, į

drabučiai. Jei keli metai atgal 
amžius — vienuolyno • Rikovkoj ilsėdavęs tik vasarą 

vienas, kitas tūkstantis Mask- 
vos darbininkų, tai dabar ilsisi 
jau ištisus metus, šiemet—24,-1 
000, o kitąmet žada pereit iki 
30,000 žmonių. Jei keli metai 
atgal čia degino žibalines lem
pas, praušdaVoš iš Tpuodukų, tai 
dabar yra savas elektros moto
ras, apšviečiąs visą poilsio mies-

tu iškyla- reikalas turėt 
šventąjį. “Surandami” prieš 
200 metų mirusio
steigėjo Savos sveiki išlikę 
kaulai—relikvijos,—ženklas Sa-

i vos šventumo. Minios žmonių 
| lanko “šventojo” karstą su re
likvijomis, o vienuolynui palie
ka įvairiausių aukų, nuo ko vie
nuolynas turtėja, plečias.

XIX amž. viduryj, kai vie
nuolynas ėmė- garsėti savo ištai
gingu gyvenimu ir paleistuvys
te, dalis senų vienuolių apsigy- i “Šveicariją,

i vena atokiau nuo vienuolyno : kompozitoriaus Tanejevo kriau- 
I specialiai tam pastatytuose šį (kitų vadinamą “meilės 
Voznesenskio pirklio-fabrikan- 1 kriaušiu”) ir t. t.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Nupjovė Liepą su Visa 

Vėliava
KRIUKIAI, šakių apskr. Ge

gužės m. 1 d. gyventojai ir po- 
į licija rado iškeltą vėliavą liepo- 
; je, švetošinės dvare. Vėliavą 
išimti buvo sunku, todėl teko 
nupjauti liepa.

SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

JUOZAS GEGZNAS
412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.

Tarpe North 4th ir North 5th Streets
Čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 

Vodkos ii* 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 Ui yra Sovietų Vodka.

Aš TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Darganoto- Todėl nesiųskite pinigų ir ne

to milionieriaus Ciuricho lėšo-mis dienomis būna pasikalbę- reikalaukite prisiųsti.
mis nameliuose ir čia jie veda ■ ji 
“šventųjų” gyvenimą. “Mote
rims be atskiro jo šventenybės

GERKIT NARZAN 
Tai iš Sovietų Sąjungos Kaukazo šaltenų mineralinis van
duo. Naudingas g^rt prie valgio ir bi laiku kada tik 

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
pas * , ,

CAUCASIAN MINERAL WATERS, Inc
401 BROADWAY NEW YORK CITY

Kliubai ar biznių įstaigos kreipkitės tiesiai augščiau paduotu antrašu 
reikalaudami informacijų del kainų.

NARZAN^S YRA PUSKVORTINĖSE BONKOSE 
Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems po cielą keisą, 
į kurį eina 100 bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 

kliubai bei kitokį bizniai turi sau gerą pelną.
TAIPGI TURIME IR BORJOM

Borjomas yra kvortinese bonkose ir kaina už bonką 40 centų. Per
kantiems po cielą keisą, 40 bonkų, duodama didelė nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.

i jimai su gydytoju įvairiais 
sveikatos klausimais arba eks- 
kuršijos į vietos turtingą mu
ziejų pilnai atvaizduojantį/ ra
jono istoriją iki paskutinių lai-! 
kų klasių kovos šviesoje, vie
nuolyno istoriją, rajono gyvu- 
liją, dabartinę rajono ekonomi
nę būklę ir tt. Visa tai tilpsta 
buv. cerkvėj ir dar poroj namų. 
Po pietų (13 vąl.). Visi guli 
porą valandų poilsiui. Pusėj 
penkių-arbata ir Vėl pranešimai 
—pasikalbėjimai įvairiomis po
litikos, literatūros^ temomis ar
ba masiniai žaislai ir šokiai. Po 
vakarienės (19:30 vai.)—savi
veiklos vakarai, koncertai, kino. 
Visiems pasivaikščiojimams, pa
sikalbėjimams, šokiams, žais-

Mūsų palatos švara rūpinasi 1 viršininko leidimo, įeiti vienuo- r « ♦•/STAMAn VA r\ <1 l4/X 1-V> \/lA»AnV11l -i V • « « -i • ilynan draudžiama,”—dar ir da
bar kabo ant to “šventųjų” 
vienuolyno vartų iškaba, kas ta
čiau nei kiek nekliudė toms 
“šventuosius” į pagundą vedanl 
čioms moterims slapta vaikš
čiot pro specialias bažnyčios 
dureles, išeinančias už Vienuo
lyno sienų. Greta “šventųjų” 
“cerkves atsiranda ir uola, 
kurioj kadaise, prieš 400 
inetų, gyveno “šventasis” 
Sava. Ir vėl garsas apie 
vienuolyną ir jo šventuosius 
sklydo po plačiausius Rusi-

dvi totorės pakaitom. Vieną jų 
aš užkalbinau:

—Ar senai čionai dirbate?— 
paklausiau šypsodamasis.

—Jau metai,—atsako iškėtus 
akis. - ‘ - •

—O kur dirbote seniau?
—žemės ūky j, prie tabako.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

—Kodėl nepajikote tenai? 
Susidarė kolektyvas.
-^O ar negerai kolektyve?
—Dabar geriau kolektyve, 

gyvena nebe 7, o keletas šimtų Mes norim grįžti. Pirmiau vy- 
ir tai gana erdvai.. Kituos caro 1 ras neturėjo darbo tenai, tai 
rūmuos—valstiečių sanatorija mes čionai atėjom.
(čia buvo įkurta pirmoji pašau- • _Q ar daug totorių eina į 
lyj valstiečių sanatorija—ku- ’ mečetes melstis?—vėl staiga pa- 
rortas). Dabar ši sanatorija klausiau aš.
vadinasi darbininkų ir valstie-1 —Ne, dabar visai nebeina į 
čių sanatorija. Reikalingi gy- ’ mečetes.
dymo darbo valstiečiai dabar i —ir senukai neina?
siunčiami į įvairias sanatorijas. { —Ne, niekas neina dabar. Vi- 
Jie ten susieina su darbinin- sos mečetes Jaltoj uždarytos, 
kais ir tai turi didelės socialis-, Patys totoriai nutarė jas užda- 
tinio auklėjimo reikšmės. Taigi, > ryt. * 
neprieinama Livadija tapo at-į eina į mečetes. Alacho-niekas 

darbininkams ir valstie- nebebijo,—juokdamosi aiškina

v A JL o A 1Y CV1 Ky V/J A111 110 J UVIllULLlOj

jos plotus. Ir vėl tūkstan- tams ir gimnastikos pratimaifis 
čiai rrmldininkų plaukė į vie
nuolyną gaut “šventųjų” 
palaiminimo, o iš to pelnė ir 
vienuoliai, ir organizavę 
prekymečius vietos pirkliai.

Bet štai prisiartina Spalių 
revoliucija, įsikųrįą Sovietų val
džia. 1918 m. vienuoliai, jaus-, 

‘darni artinantis galą šavo pui-] ba dainos,’ muzika. 
Niekas, nei senukai nebe- :kiahr gyvenimui,

vadovauja specialūs instrukto
riai. Kas nedalyvauja šiuose 
užsiėmimuose, gali gaut nema
žoj—5,000 tomų bibliotekoj 
knygą ar laikraštį ir eit skaityt 
į Specialu tyliąją skaityklą, gali 
lošt' šaškėmis, domino, šachma
tais. 23 vai. visi eina gult.

Poilsio namuose nuolat skam- 
Susirinko 

, organizuoja i besiilsintieji laukt kino, koncer- 
buožių ir ‘šufAnati- ; to. Tuojaus prie scenas atsi-

Atsiųsime Medy 
Jums {Namus

Tuojaus parsitraukite tikro 
Ličių medaus iš pagarsėjusioj 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery Št.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums į namus ir 
, mes a'pmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekapnos:

5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašorrtė 
pfisiųšti ir pinigus

Notary Public Tcl. 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.
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NEW YORKO IR APIEUNKESŽINIOS į

Šiandien Prasideda Kompartijos Bazaras j>emonstruokit šiandien prieš 
r J Latvijos rasistų terorą

Pastaromis dienomis Latvi
joj ir Bulgarijoj tapo paskelb
ta fašistų diktatūra ir prasidė
jo žiauri ataka prieš tų šalių 
darbininkus. Kad išjudinti 
Amerikos darbininkų mases

, 4/

Šiandien, 23 d. gegužės, va-1 įsigyti prieinamomis kainomis, 
kare, Manhattan Lyceum, 66 
East 4th St., New Ybrke pra
sideda didysis Komunistų Par
tijos, Naw York’inio distrikto 
bazaras. Atidarymui bazaro, 
taip pat ir per visas penkias 
dienas bus puiki meno progra
ma. Kas nedalyvaus—gailė
sis.

Šio vakaro programoj bus 
garsusis dainininkas, Andre 
Cibulski. Yra ko klausyti, 
kuomet jisai dainuoja revoliu
cines dainas. Apart jo bus 
IWO Symphony Orchestra ir 
daugelis kitų muzikos pildyto- 
jų. Dalyvaus ir Raudonųjų 
Šokikų grupė.

Apart puikios programos, 
bazare rasite daugelį reikalin
gų dalykų, kuriuos galėsite

paganda, tai Sovietų Sąjungo
je žydai apsigyvena visur ly
giomis teisėmis ir dar jiems 
suteikiama speciale savyval- 
dos sritis. Pilna visų tautų ir, 
rasių lygybė galima tik prie 
Sovietų tvarkos.

pigiau, negu kur nors kitur. 
Tuo pačiu sykiu paremsite ir 
kovingosios partijos distriktą, 
kuriam reikalinga parama tę
simui vedamų kovų.

Ten pat viršutinėje svetai-1 prieš fašizmą Latvijoj, Tarp- 
nėje bus įtaisytas puikus res-! tautinis Darbininkų Apsigyni- 
tauranas, kuriame rasite gerų mas šaukia New Yorko ir 
valgių ir puiku patarnavimą.1 prie’miesčių 'darbininkus į de- 
Restauranų lankytojai, nepra-! monstraciją, kuri įvyks šian- 
leiskite progos! ( dien, 12:30 dieną, Rockefeller i jams,

Įžanga šį metą labai pigi,' Plaza, 50th St. ir 6th Avė.,
35 lentai vakarui, perkant iš New Yorke, kur randasi Lat- laikyti su turima suma pinigų 
anksto—25c, šeštadienį jžan- vijos konsulatas. ' per
ga 50c, perkant iš anksto—40 Kuriem galima—dalyvaukit.
centų. Perkant bendrą tikietą ! Užviešpatavimas fašizmo Lat- 
del visų 5 dienų, galite gauti vijoj taip pat sustiprina fašiz- 

,už 85 centus. Puiki proga šei- ma reakcijos siautimą Lietu- 
mynoms dalyvauti bazare. Ti- voj ir padidina pavojų impe- 
kietų galite gauti “Laisvės” Į rialistinio karo prieš Sovietų 
ofise ir pas partijos narius.

Sulaikoma Rendy Mokėjimas 
Bedarbiams

Pašalpų Departmentas, iš
duodamas nurodymus- Home 
Relief siunčiamiems “tyrinėto- 

įsakė sekamą :
, ■'“IdAarit Biuras galėtų pasi-

Sąjungą.

buvo užganėdinti. Jis suteikė 
mums daug žinojimo, kas 
kiekvienam darbininkui labai 
naudinga.

Todėl aš, kaipo mokinys, iš
reiškiu draugišką ačiū d. J. 
Valatkai už jo tokį pasišven
timą darbininkiškais reikalais 
rūpintis. Jo žinojimas pasi
liks daugeliui mokiniu, kurie 
lankė, mokyklą. Ir aš tikiu, 
kad d. J. Valatka neatsisakys 
ir ant toliau tęsti tokį naudin
gą darbą.

Mokinys, A. M.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

listų pirmiau ar dabar?—pa
klausiau. , I

Atsakė—nei pirmiau buvęs, * 
nei dabar 
komunistu 
kada.

Trečią 
prisispyręs :—Kas pirmiau pa
tiko pas socialistus, o kas da
bar netinka pas komunistus?

Atsakė :—Prakalbų rengi
mas. Socialistai seniau reng
davo prakalbas, tas tiesa. Bet 
rengdavo ir daug diskusijų. 
Darbininkai gaudavo progą 
pasimokinti, išsireikšti mintis, 
ką jie supranta apie savo kla
sės reikalus. Pas komunistus 

, v. j daugiau prakalbų, o diskusijų,tuvėj per metus laiko, masi
nos stovėjo greta. Po šešių 
mėnesių laiko buvau užrašęs 
“Vilnies” prenumeratą me
tams. Klausiu, ar dabar čia 
būdamas skaito “Laisvę.” Sa
kėsi, kaip kada nusiperkąs nuo 
“standos.” Sakė matysiąs ma
ne ir turėsiąs užsirašyti “Lais
vę.”

Kaip gerai žinomam, sta
čiau klausimus. Pirmiausia 
užklausiau :-r-Kodel einate į 
bažnyčią, ar matote, kad kokį 
gerą bažnyčia duotų darbinin
kų klasei? Atsakymą gavau, 
jog žinąs, kad bažnyčia dar
bininkus daro nežinėliais ir ne
matančiais. žinoma, parapi- 
jonus nereikia vedžioti kaipo 
aklus žmones, jie taką sau po 
kojų matą, bet nepajėgią per
matyti, kaip kunigai kerpa 
nuo jų po kelias vilnas, kaipo 
nuo tykių avelių. Jie liepade- 
da apsiginti nuo kapitalistinio 
išnaudojimo, bet priešingai, 
kapitalistiniams išnaudotojams 
padeda išnaudoti parapijonus. 
(Mums atrodo, kad minėtas 
darbininkas nepilnai supranta 
bažnyčios rolę; jei suprastų— 
neitų.:—Red.)

Antrą klausimą jam., sta
čiau tokį:—Kada taip supran
tate, kodęl remiate tą blėdin- 
gą kunigų darbą, o 
remti savo klasės judėjimą? 
Pasiteisinimą davė,, kad 
munistų judėjimas, 
tinkąs, socialistų 
geriau tikdavęs.

—Ar priklausei

Ant Pleciaus Pas Lietu
višką Bažnyčią

Atsikėlęs sekmadienio rytą, 
kaip paprastai darau, kelioli- 
ką blokų apėjau. Netoli baž
nyčios susitikau ypatišką drau
gą, su kuriuo pasipažinova 
Chicagoj, ir. parapijonai bu
vom.

Priešais bažnyčią, antroj 
pusėj gatvės, kalbėjovos apie 
tris ketvirtadalius valandos. 
Jau antras metas, kaip iš Chi- 
cagos atvykęs. Su tuo darbi
ninku ten dirbova vienoj dirb-

esąs socialistu, bet 
manąs tapti kai

klausimą klausiau

Menininkų Pasitarimas 
I Brooklyne

die- 
Me- 
Me-

Sekmadienį, gegužės 27 
ną, 11 valandą r£te, įvyks 
no Sąjungos Centro Biuro, 
nininkų Apskričio Komiteto,
Chorų Valdybų ir visų veiklių
jų draugų pasitarimas. Ne tik 
valdybos, bet ir visi mūsų 
draugai kviečiami į pasitari
mą. šis pasitarimas, tai bus 
rytinių valstijų menininkų 
konferencija p r i s i r engimui 
prie ALPMS (Meno Sąjungos) 
suvažiavimo, kuris įvyks Det
roite, birželio 17 dieną.

Pasitarimas bus “Laisvės” 
svetainėj.

Į šį pasitarimą kviečiame vi
sus chorų narius, kaip tai 
Brooklyno, Greatnecko, New- 
arko, Elizabeth© ir kitų kolo
nijų. ( / : i >

Draugai, Meno Sąjunga vai
dina labai, svarbią rolę lietų-

gegužės mėnesį, nebus 
duodama rendapinigių jokiu 
čekiu, išduodamu gegužės mė
nesį.”

Reiškia, vėl' prasidės New 
Yorko ir priemiesčių darbinin
kų masinės evikcijos. Tai pa
sekmė LaGuardia administra
cijos pastarojo 20 tūkstančių 
dolerių pašalpos nukapojimo.

šimto Komitetas, kuris da
bar vadovauja Bedarbių Ta
rybų ir įvairių bedarbių gru
pių veikimui, šaukia visus sa
vo narius ir visas simpatingas 
bedarbių judėjimui organizaci
jas į vieningą demonstraciją 
ir pikieto liniją, kuri bus prieš 
Pašalpos Komisionieriaus Wm. 
Hodson ofisą, 50 Lafayette St., 
New Yorke, šeštadienį, gegu
žės 26 d., 10 vai. ryto.

Prisirengimo 
įvyks šiandien, 
19 E. 20th St. 
privalo pasiųsti
bus išrinktas platus komitetas, 
kuris įteiks Hodsonui bedarbių 
reikalavimus.

Klasiškų Dalykų Koncertas

Sekantį sekmadienį (gegu
žės mšn. 27?d.), kaip 8 v. v., 
Aeoliąn Hali (689 Fifth Ave., 
New York), įvyks nepaprastas 
koncertas, kuriame bus duo
dama tiktai klasiška muzika. 
Dainuos Konstancija Menke- 
liūniutė ir visa eilė kitų dide-’ 
lių ir žymių dainininkų-Artis- 
tų, kaip ve: Candido Canfora, 
tenoras; Rosa Centrelli, sop
rano; Artūro D’Amico, barito
nas, ir Alfredo Nano, smuiki
ninkas.

Šį klasiškos muzikos vakarą 
ruošia Muzikos Mylėtojų 

i Draugija.
Pastaruoju laiku Konstanci

ja Menkeliūniutė dainavo vi
soj eilėj tarptautiškų pramogų.

REIKALAVIMAI

susi rinkimas 
8 vai. vakaro, 
Organizacijos 
atstovus. Čia

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

mažuos miesteliuos, visai nėra.
Sakėsi New Yorke gyvenąs 

du metu, o negirdėjęs kur bū
tų surengtos diskusijos. Jo 
nuomone, geriausia esą įsiū
buoti darbininkų veikimą dis
kusijomis. Kalbėtojų prakal
ba pasiliekanti tik tam vaka- 
rU1Na,-ir atsidarė klebonijos !vi^ darbininkų judėjime Ta 
langas, kunigėlis iškišo galvą J L: J
jau apsirengęs, 
kirpti aveles, 
pasikalbėjimą. Mano draugas 
nuėjo į bažnyčią. (Greičiau, 
drauge Reporterį, reikia tam 
ir daugeliui kitų panašių dar
bininkų užrašyti “Laisvę.” Ap
linkybių spiriami jie blaškosi, 
jieško išeities, bet dar ne ga- 
nėtinaį žino skirtumą tarp se
nos, atgyvenusios kapitalisti-1 
nes sistemos ir jaunutės, bujo- 
jančios Sovietų sistemos. “Lai
svė” tuos skirtumus išaiškins.
—Red)

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo; maža šeimyna ir 

mažas kūdikis. Apie mokesti susi
tarsime, kaip pasimatysim. Turi būt 
baltveidė. Kreipkitės sekamu antra
šu :Danenburg, Forbes Magazine, 
120 5th Ave., New York.

(121-123)

DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIESr /
Amerikoniškos ir Importuotos/

TURIME TIKROJ VOIJKOS
Veik kiekvienoje likcriik krautuyėje^laiko Russian Vod
ka, bet labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

kos. Mes turime/tikros Sovietinės Vodkos ir 
parduodame po $2.80 už bonka-

ĮVAIRIŲ .DEGTINIŲ IR VYNŲ
Pas mus gausite vestjfvėm, krikštynom ir kitokiom / parčm už 

/ gana žemą kainą.
N BERGER, Savininkas

409 Lorimer/St., Brooklyn, N. Y.
/Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės 

/ Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

Konferencija prieš Karą ir 
Fašizmą 

f

Penktadienio vakare, gegu
žės 25 d., Trying Plazą, Irving 
Place ir 15th St., New Yorke, 
įvyks Amerikos Lygos Prieš 
Karą ir Fašizmą konferencija. 
Organizacijos prašomos pri
siųsti po du delegatu.

Konferencijos tikslas sude
rinti spėkas kovai prieš karą 
ir fašizmą ir prisirengti prie 
didžiulės prieškarinės demons
tracijos 1 d. rugpjūčio.

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDaVOJA didele krautuve 

tinkama restauracijai, saliūnui, ar
ba kitokiam bizniui; randa $30. Del 
tolimesnių informacijų kreipkitės: 
101 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

(120-122)

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 
nuo 6

iki 4 kasdien, Seredomis ir Suhalomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojirąu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N- Y.

NEDĖLIOMIS
FLATBUSH OFISAS

2220 Avenue J
Kampas E. 23rd St.Nuo 10 iki 12 vai. iš rytogatavas' eiti!1/ ^resng’ <ei vis! ^al,gai 

Pertraukėme i f ra,ugSs ]ve[tlns s> darbt . 0 
kad tą darbą įvertinti, tai jr 
šaukiame šią -konferenciją, pa
sitarimą.

Šiame pasitarime reikės per
žvelgti veikimas Meno Sąjun
gos ir abelnai mūsų kultūri
nis darbas. Todėl visi drau
gai bei draugės, kurie domisi 

‘ mūsų judėjimu, kurie jame da-1 
lyvauja, turi dalyvauti šiame 
pasitarime.

Iki susirinkimui kiekvienas' šaus iki pat apačių viešpatau- 
draugas bei draugė lai pagal- ja graftas ir kad pašalpdaviai 
voja, kokių veikalų mūsų ju-'yra perkami ir parduodami, 
dėjimui reikia, ką Meno Są
junga atliko ir ką ji turi dar 
atlikti ateityje. Reikia disku- 
suoti, kaip pagerinti meno tu
rinį, kokių veikalų judėjimui

1 reikia.
Į šį pasitarimą turėtų atva

žiuoti draugai ir draugės ir iš 
toliau,, kurie turi galimybių. 
Ypatingai tie draugai, kurie i “šio, to,” turinti atiduoti “augt- 
nesiųsite delegatų į Meno Są-Ištesniems.” Ponia Workman 
Jungos suvažiavimą, tai ture- sulaikyta po $1,500 kaucijos.-1 
tumėt dalyvauti >šiame pasita
rime. ■ j

Sulaikyta už Ėmimą nuo 
Bedarbiy Kyšiy

Štai dar vienas įrodymas, 
kad pašalpų biuruose nuo vir-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūniae ir chroniškas vyrų ir 

moterų Jigas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo Ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo!

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4
- iki 8 valandai vakare 

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

Telephone, EVergreen 8-9770

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Reporteris*

prie sočią-

Už Raudoną Kovos Fondą Prieš Alkį, Karą ir Fašizmą!

ko- 
jam nepą- 
judėjimas

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Tikietai: Dienom ,35 centai, subatoj 50 centų 
fikietas del penkių dienų (combinati ori) 85 centai. JO centų nuolai
da prie durių su Šiuo skelbimu.

5 Dienų Gegužinė Iškilmė ir Bazaras 
Rengia Komunistų Partijos, New Yorko Distriktas j 
Puiki Programa ir Geri Kalbėtojai Kiekvieną Vakarą 

Žemos Kainos Ant Visokių Vasarinių Daiktų
Restaūrantas—proletariškos kainos ir balalaikų orkestrą

ŠOKIAI KIEKVIENĄ VAKARĄ
Vaikų diena nedėlioj po piet, Geg. 27—dykai 

Gegužės 23, 24, 25, 26 ir 27
MANHATTAN LYCEUM 66 East 4th Street

Anthony Cpndina, gyvenan
tis 445 De Kalb Avė., Brook- 
lyne, apsiskundė, kad , ponia 
Jean B. Workman, Pašalpos 
Departmento tarnautoja, atne
šus pašalpos čekį, paėmus iš 
Condino’s $2, nes ’negalinti j 
pragyventi. Jinai taip pat pa
sakojus, kad dalį gaunamu

1 J. GARŠVA i
I Graborius (Undertaker)
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

'I Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
i ant visokių kapinių; parsamdc au- 
| tomobilius ir karietas vešelijoms, 
į krikštynoms ir pasivažinėjimams

AFL Lokalai Užgyrė
HR 7598 Biliu

.Vis daugiau ir daugiąu Am
erikos Darbo Federacijos loka
lų . ir kitų darbininkų ‘organi
zacijų pasisako už Bedarbių

neinate Apdraudos Bilių HR. 7598. 
Paskiausią; gautomis , žiniomis 
dar pasisakė už. bilių Brook
lyno. Mūrininkų Unijos Įo(ka- 
las No. 1 ir New Yorko lai
krodininkų Unijos lokalas No. 
421. t i ', v

Žydai Apvaikščios įgijimą 
Savyvaldos Sovietuose

Nesenai Sovietu Sąjungos 
.valdžia paskelbė Biro-Birdžan 
žydų, autonomiška sritimi. Ta 

| proga New Yorke žydai ren
gia masinį mitingą Madison. 

, Square Garden, birželio 2 d. 
Pakviestas profesorius Albert 
Einsteių ir kiti žymūs žmonės 
kalbėti mitinge. • Tikimasi, 
kad į jį suplauks masės svieto. 
Pas žydus, ypač pas biednuo- 
menę yra didelis sentimentas 
už Sovietų Sąjungą. Ir nes
tebėtina. Kuomet, Vokietijoj 
žydai peraekipjąmi, kuomet 
visAmė kapitalistiniame pasau
lyje varoma anti-semitinė pro-

Viešas Padėkos Žodis Drg. 
J. Valatkai .

Gegužės 20 d. užsibaigė 
Brooklyno darbininkų lavini
mosi mokykla. Per visą lai
ką, nuo lapkričio m. 1933 m. 
iki gegužes 20 d. s. m., lietu
vių kalboj rašybos ir gramati
kos mokįno didelį būrį moki
nių d. J. Valatka, kuris per 
visą mokinimo laiką stengėsi 
lavinti mokinius, kaip teisingai 
išreikšti.savo mintį raštu ir su
pažindinti su lietuvių kalbos 
gramatika. < • ‘

Drg. J. Valatka yra gerai 
susipažinęs su rašliava; nuo
sekliai, n ę ų ž s ipuldinėdamas 
antynokinių, ąiškino linksniuo
tę ir sintaksė Jo žinojimu ir 
draugišku4 ' pamokinimu visi 
lankiusieji mokyklą mokiniai

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
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467• ___

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parim, krikitynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos. A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduljai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiopų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS

110 East 16 ST. N.Y
Įsisteigęs 25 metai

Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.
New York

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.


