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KRISLAI
Šerai — Biznio Rodyklė. 
“Mitingas” Kas Vakarą. 
Suspenduoja Socialistus. 
Įsiutimas Prieš Negrus.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Didžiųjų kompanijų serai 
Wall Stryte per paskutinius 
pustrečio mėnesio nupuolė dar 

r 10 nuošimčių. Tame atsispin
di bendras pramonės smukimas, 
nežiūrint, kad buržuazijos spau
da pranašauja darbų atgijimą.

“Jeigu draugai kasdieną iš
platins po 600 egzempliorių 
“Daily Workerio”, Komunistų 
Partijos organo, Williamsburgo 
sekcijoj (Brooklyne), tai reiš- 

, kia, jog kas vakaras 600 darbi
ninkų turės masinį prakalbų su
sirinkimą,”—tarė vienas komu
nistų vadas.

► Tai vaizdingas pasakymas, 
jog iš darbininkiško dienraščio 
skaitytojas mokinasi taip, lyg Į 
kas vakaras eitų į geras pra-1 
kalbas.

Kom. Partija Šaukia steigimvARYT Hitleris Atmetė Visas
Apginti Negrus Nuo 
Užpuolimų, Pogromų

NETIKUSĮ BEDARBIU APDRAUDOS BIL1U
WASHINGTON. — Ka

pitalistai Charles Taft, Fi- 
lene ir eilė kitų atsiuntė rei
kalavimą prezidentui Roose- 
veltui ir kongręso nariams, 

, kad išleistų socialės bedar-

Protestų Notas Pries 
Kareivių Konskripci j ą

biams pašalpą, žiūrint pagal 
jų ištikimybę išnaudoto
jams, ir t.t.

Todėl Wagnerio-Lewiso 
bilius ir patinka ponams ir 
ponioms, kurie daro spaudi
mą, kad kongresas priimtų 
šį nelemtą sumanymą, o at
mestų tikros bedarbių ir so
cialės darbininkų apdraudos 
bilių H. R. 2827. Mat, pa
starasis bilius reikalauja, 
kad vien tik iš turčių ir val
džios lėšų būtų mokama 
nuolatinė • pašalpa visiems 
dabartiniams ir būsimiems 
bedarbiams per ištisą ne
darbo laiką, ir ne mažiau, 
kaip po $10 kiekvienam ir 
dar po $3 kožnam negau
nančiam bei negalinčiam 
dirbti bedarbio šeimynos 
nariui.

Darbininkų organizacijos 
turi siųsti reikalavimus 
kongresmanams ir senato
riams iš savo vietų, kad jie 
balsuotų už darbininkų ir 
bedarbių socialės apdraudos

Rytinė Prūsija Daroma Kariška Stovykla; Italija Lieka Mo
bilizuota Karui; Francija Stato Sau Milžinišką Oro Laivy
ną; Austrijoj Verstina Karo Prievolė Darbininkam.

New Yorko Miesto Valdžia Stengiasi Panaudot Policijos Iš
provokuotas Riaušes Kaipo Priekabę Išleist Įstatus Prieš bių ir darbininkį apdraudos 

j Komunistę Partiją; Tam ir Daroma “Tyrinėjimai”. įstatymą, pagaj Wagner-

negrus. Tuomi išnaudoto- pasiraj0, *1' b^žua' 
jai, mat, stengiasi suskaldy- ?in^ , ab^a,r.e. dan? Adams 
ti darbininkų jėgas, kad ga- lįr va'd°ves tūlų, poniškų mo
lėtų su jais visais lengviau fJ,'£an_lzaclJb- ,

NEW YORK. — Vos ap
rimus policijos ir baltųjųSocialistų Partija New Yor-, v _ # v . —

ke ir Brooklyne suspendavo ke- padaužų i š p r O vokuotoms 
lias savo kuopas kaipo “perma- riaušėms prieš negrus Har- 
žas.” Pastebėtina, jog suspen- leme, majoro LaGuardijos 
duota tik tos mažosios kuopos, valdžia pradeda “tyrinėti” 
kurios ėjo į bendro fronto dar--tą įvykį; stengiasi suversti 
bą su komunistais. (kaičią ant komunistų, kad,

Socialistų vadai uždraudė tų pagal jų įmokinimus 
.kuopų nariams net kandidatuo-!suki]o ten n j Apskričio 
ti i atsakomingas vietas pasal- 
pinėse ir kitose masinėse orga-( .. . . . , . ...

nizacijose. Kai kurie del to pa-I reika.lauĮa> kad valstijos sei- 
sipiktinę dabar rengiasi ateiti į mas išleistų griežtus įstaty- 
Komunistų Partiją. Sako, tai mus prieš Komunistų Parti- 
viena partija, kuri telkia visus i jų- Valdžiai prieš komunis-

« I X * X 11 • * 1 *

apsidirbti.
Kai del paties “tyrinėji

mo,” ;
nistus, tai Kom. Partijos 
organas “'

Lewis bilių. Po (reikalavimu

Kaip mūsų skaitytojams 
žinoma, Wagnerio-Lewiso

VI d IJ d vlLo vyllllVžll v n •

atkreipto prieš komu- sumanymas nežada nei cen- 
— - , to pašalpos šešiolikai mi-

Daily*’ Worker” Įįonp dabartinių bedarbių; 
stato tokius klausimus New taikomas tik _ naujiems, 

prokuroras W. C. Dodge gi Yorko majoro LaGuardijos

to pašalpos šešiolikai mi-

tus ir negrus talkininkauja 
žydų “socialistų” dienraštis 
“Forward,” kuris savo ant
galiuose rėkia, kad “Ko
munistai Sukurstė Negrus 
prieš Baltuosius.” Pjudy
mais prieš komunistus ir 
negrus mirga geltonieji He- 
jarsto laikraščiai.
i Visa tai yra sužinūs me- 

Atrodo, kad Socialistų1 Partijos lai kapitalistų ir jų pakali- 
vadai buvo tik eilinių savo na- kų. Nes komunistai ne tik 
rių priversti užgirt tą bilių. kad nekurstė tų riaušių; jie 
Pirmiau jie turavodavo Wagne- atsišaukė į reikalą baltųjų 
rių-Lewisų apgavingiems bi- įr negrų darbininkų vieny- 

i bes prieš bet kokius tauti- 
, .v, nius kerštus bei asmeniško, Je>gu baitas vaikas, neikęs- terorQ išsišoKimuS; Romu- 

nistų Partija šaukia baltuo
sius darbininkus suglausti 
pečiais su negrais darbinin
kais ir išvien kovoti prieš 
kapitalistų provokacijas ir 
prieš pogromus, kuriuos 
baltoji, fašistėjanti buržua
zija vis labiau kursto prieš

darbininkus išvien kovoti už sa
vo reikalus.

Nors Socialistų Partija, galų 
gale, užgyrė Darbininkų Bedar
bių Socialės Apdraudos bilių H. 
R. 2827, bet jos vadai bijo, kaip 
ugnies, visokio bendro veikimo 
su revoliuciniais darbininkais, 
kad priverst šalies kongresą išr 1 
leist tokį apdraudos įstatymą,'

valdžiai:
Kodėl ji netyrinėja, kad 

negrams bedarbiams duoda
ma 33 nuošimčiais mažiau 
pašalpos kaip baltiesiems?

Kodėl nepatiria, jog Har
leme 55 iki 60 nuošimčių 
negrų yra bedarbiai ?

Kodėl tyrinėtojai nesu
randa, jog kur baltieji mo
ka po $30 už kambarius, tai 
negrų šeimynos yra privers
tos mokėti po $60 nuomos 
už tokius pat kambarius per j 
mėnesį? j ■>." .

Kode! tyrinėtojai - nepa
žiūri, kaip terorizuojami 
negrai bedarbiai, 
kreipiasi pašalpos?

Kodėl LaGuardijos poli-j' 
tikieriai nepatiria, kad neg-j

būsimiems bedarbiams; jis 
reikalauja, kad dirbantieji 
'mokėtų nuošimčius savo al
gų į bedarbių apdraudos 
fondą; žada pašalpą tik per 
kelioliką savaičių bėgyje 
metų; milionus namų tar
nautojų ir kitų rankpelnių 
palieka be mažiausios užtik
rintos pašalpos ir ateityje; 
duoda valią bosams mokėti 
ar . nemokėti savo bedar-

damas, be pinigų pasiima sal
dainį ar šiaip mažmožį, krautu
vininkas paprastai iš jo atima 

* voginį ir išstumia laukan. Bet 
kai negras vaikiščias iš dešim- 
tukinės krautuvės Harleme, N. 
Y., pasiėmė peiliuką, tai prieš jį 
buvo pašaukta “buliai” detekty
vai. Jie tempėsi vaiką į skie
pą, iš kur gal būtų vos pusgy
vį paleidę, jeigu kiti žmonės ne
būtų užsistoję. O tada jau po
licija su baltaisiais padaužomis 
leidosi į kruviną pogromą prieš 
negrus.

Darbininkų judėjimas turi 
padaryti galą tokiems 
žygiams prieš negrus.

teroro

- Išradimas Tyrinėjimui 
20 Mylią Žemės Gelmių

CAMBRIDGE, Mass. — 
Harvardo Universitete įtai
syta toks mokslinis instru
mentas, kad juom galima 
būsią patirti, koks yra spau
dimas ir karštis 20 mylių gi
lumoj nuo žemės paviršio. 
Apskaitliuojama, kad ten 
ant kiekvieno ketvirtainiško 
colio atsieina 75 tonai spau
dimo, ir turį būti labai karš-

Mikčiotoją Kliubas
Melbourne, Australijoj, 

susiorganizavo mikčiotojų 
(mermeklių) kliubas su virš 
100 narių. Jie suėję galės 
kalbėtis ir niekas jų nepa
šieps. Nesenai vienas mik- 
čiotojas net nusižudė, nepa
kęsdamas juokų iš jo mik- 
čiojančios kalbos.

Si

Pries Strachey Skaito 
“Komunistą Manifestą”

CKICAGO, III. — Jungti- 
'kurip Valstijų ateivybės in

spektorius W. G. Zucker ve^- 
da tardymą prieš komunis
tų pritarėją John Strachey, 

rų apgyventame Harleme i s am1bų . “al
kur kas daugiau negru ser- atP'kus? !s ^n,?11<08\ ®ut1’ 
ga ir miršta nuo džiovos, !nai norl kad Stra"
necru kitose miesto dalyse? ko"?ums-

Pagaliaus, kode! tie tvri-1 ‘asA

gatvės? daužo 5^? argumentusnėtoiai neištiria, jog baltie
ji niekšai i.
negrų kūdikius net 
metų amžiaus?

vienų

LIETUVOS ŽINIOS
Kieme Paskendo Vaikai
Vakar Rusnės apylinkėje 

vandens užpiltame šišgirių 
kaime, užšalus ledui, ūki
ninko Heinricho kieme nu
skendo 2 šio ūkininko sūnūs 
6 ir 9 metų amžiaus. Šiuo 
metu ūkininko kieme van
dens yra pusantro metro au
kščio. Pranešama, kad būtų 
atsitikusi kita nelaimė, jei 
laiku būtų nesuskubusi pa- 
gelba: vienas ūkininkas, 
ėjęs turgun, Šilutėje, ledu, 
įlūžo ir tik spėjus kitiems 
pakeleiviams pribėgti, tas 
žmogus buvo išgelbėtas.
Tėvas Bylinėjasi su Dukte
ria, kad Ji Persikrikštijo
Marijampolėje sprendžia

ma Fridos Finkelšteinaitės 
—Rimkevičienės ir jos vyro 
byla su Finkelšteinu. Bylos 
istorija tokia: Finkelšteinas 
padėjo bankan 12,000 lt. 
dukters studentės vardu, 
kuri pinigus gali išimti tik 
išeidama už vyro. Tėvas no
rėjo, kad duktė tekėtų už 
žydo vaistininko, bet duktė 
perėjo katalikų religijon ir 
susituokė su kurpium Rim-

kevičium. Susituokdami iš
siėmė iš banko 12,555 lt. 
Tėvas padavė teismui skun
dą, prašydamas, dukterį ir 
žentą nubausti už savival- 
dišką pinigų iš banko išėmi
mą.

Marijampolė Turi Damokėti 
Pašalpiniam Darbininkam

MARIJAMPOLĖ.—Mies- 
savivaldybė buvo žadėjus 
damokėti iš savo iždo 20 
nuošimčių bedarbiams, dir
bantiems pašalpinius dar
bus, miškuose, prie algos, 
kuri jiems mokama iš vals
tybės iždo. Bet paskui Ma
rijampolės valdyba atsisakė 
nuo damokėjimo. Darbinin
kai tuomet kreipėsi į vidaus 
reikalų ministerį ir taip pri
spyrė jį, kad jis paliepė Ma
rijampolės valdybai damo
kėti tiem darbininkam, kaip 
kad buvo pasižadėjus.

I

“Bedarbių Apdrauda”
N. Y. Valstijos Seime

tuot iš Jungtinių Valstijų. 
; prieš 

Strachey, tardytojas skaito 
ne tik ištraukas iš jo raštų, 
bet ir įvairias vietas iš “Ko
munistų Manifesto.”

Pilietiškų Laisvių Sąjun
gos advokatas Arthur Gar
field Hays įrodinėja, kad 
nėra įstatymiško pamato 
deportuot Strachey į Angli
ją

New Yorko’ valstijos sei-^ 
mo atstovų rūmas, Albany,’ 
priėmė Byrn-Killgrew įne
šimą neva del “socialės be
darbių apdraudos.” Pagal 
tą įnešimą bedarbiai tegau
tų pašalpą tik kelioliką sa
vaičių per metus; turėtų būt 
išdirbę paskirtą laiką toj pa
čioj kompanijoj. Iš dirban
čiųjų algų būtų atmušamas 
tūlas nuošimtis į bedarbių 
fondą; už dalyvavimą strei
ke galėtų būt atimta pašal
pos teisė ir t.t. Tai šykštus 
ir netikęs sumanymas, kas 
liečia bedarbių aprūpinimą; 
bet net ir jam dar priešinasi 
demokratai valstijos seimo 
senatoriai.

mo visuotinos armijoj tar
nybos.

Anglijos valdžia išsireiš
kė, būk ji “sutinka” su 
Francijos ir Italijos protes
to notomis; bet nieko nepri
deda prie savo pirmiau pa
siųstos visai draugiškos 
Hitleriui notos. Ateinantį 
pirmadienį į Berlyną atvyk
sta Anglijos užsienio reika
lų ministeris John Simon 
akis akin pasišnekėti su 
Hitleriu.

Kai del Versalės sutarties 
laužymo, tai Hitlerio val
džia atsišiepia, kad ir kitos 
šalys ją sulaužė.

Vokietijos Biznio Tyrinė
jimo Institutas paskelbė 
kląstingas skaitlines, būk 
Vokietija dabar kariškiems 
tikslam išleidžia “tik apie 
2 nuošimčiu” šalies iždo 
įplaukų, kuomet, girdi, “Ru
sija išleidžia tam 9 nuo
šimčius,” Japonija apie pus- 
devinto, Francija 8 ir t. t. 
Bet yra tikrai žinoma, jog 
pav., Japonija,' Hitlerio bi- • 
čiulė, karo tikslams išeikvo
ja virš 40 nuošimčių visų 
savo valdiškų įplaukų. Šis 
jau vienas pavyzdys liudija, 
kaip hitlerininkai meluoja 
savo skaitlinėse.

kari-

val-
pa-

7000 Pėdą Storio Juodą Toledo Darbininkai į 
i Dulkią Debesynas

CLEVELAND, Ohio.— Iš 
vakarinių valstijų užėjo 
7,000 pėdų storio juodų dul
kių debesys nuo tų vietų, 
kur pernai saulė laukus nu
degino.' Dabar dulkių de
besynai slenka į šiaurinę da
lį New Yorko, Mass, ir De
laware valstijų.

Hutchison mieste, Kansa- 
se, “prilijo” dulkių visą co
lį storio. Springfielde, Colo- 
radoj, mirė pora žmonių, 
kurie gavo perdaug tų dul
kių į plaučius: jiem prisi
metė plaučių įdegimas.

Gudrus Bokšto “Auksorius”
CONCORD, Mass. — Ke- 

Ii mėnesiai atgal nežinomas 
vyras buvo užleistas ant 
First Parish bažnyčios bok- nesuranda.

što apžiūrėt paauksavimą. 
Jis gi nuėmė sau auksą 
$500 vertės, o bokštą nutep
liojo pigiais blizgančiais mi
singiniais dažais, kurie greit 
po to pažaliavo. Parapijos 
valdyba su policija dabar 
jieško to “specialisto,” bet

Bendrą Frontą su Pieno 
Išvežiotoji! Streiku

TOLEDO, Ohio. — Iš pri
tarimo s t r e ik u o jautiems 
pieno išvežioto jams ir pieni
nių darbininkams taipgi su
streikavo 800 darbininkų 
American National Kompa
nijos ir Presque salos lai- 
vakroviai. Daugelis unijų 
nubalsavo remti streiką. 
Ketvirtadienį 500 darbinin
kų pikietavo pienines.

Sulig Bedarbių Tarybų 
reikalavimo, Toledo Unijų 
Centras atsišaukė į visus 
darbininkus eiti į bendrą 
frontą, kad padėt pieno dar
bininkams laimėt kovą.

Policija užpuldinėja pi
lnėtus ir atakuoja juos nuo
dingų dujų bombomis, buo
žėmis, geležimis ir kitais 
įnagiais. Darbininkai gina
si plytomis ir akmenimis. 
Kova smarkėja.

Maskva. Yra patirta, 
kad Vokietija daro skubius 
prisirengimus kariškiems 
veiksmams Rytinėj Prūsijo
je. Pravedinėjama apkasų 
sistema ir steigiama ginklų 
ir amunicijos sandėliai ties 
Mazurijos ežerais; statoma 
tvirtovės palei Lenkijos sie
ną. Specialiai sargai pasta
tyti saugot tiltus ir nuolat 
muštruojama kareiviai.

Roma. -— Mussolini nu
sprendė palaikyti 500,000 
mobilizuotą Italijos armiją, 
priruoštą “bet kokiam atsi
tikimui.”

Paryžius.—Franci jos sei
mas be svarstymų nubalsa
vo paskirti 19,000,000 fran
kų dovanų kareiviams, pasi
liekantiems tolesnei tarny
bai. (Frankas yra pussep- 
tinto amerikoniško cento 
vertės).

Franci jos karo ministeris 
L. F. Maurin pareiškė, kad 
75 iš. kiekvieno šimto Vokie
tijos fabrikų ir dirbtuvių 
dabar gamina ginklus ir 
amuniciją. Sako, jog į ki
tų metų pavasarį Vokietija 
bus pilnai prisirengusi ka
rui.

Žadama panaudot 600,- 
000,000 frankų stiprinimui 
ir didinimui Francijos 
nio orlaivyno.

Viena. — Austrijos 
džia padarė griežtus
tvarkymus, pagal kuriuos 
galėtų “draftuoti” kariš
kiems darbams visus darbi
ninkus ir karo tarnybai pa
imti visus dutomobilius, ve
žimus, laivus ir kt.
Francijos, Italijos Protestai 
ir Anglijos Dviveidžiavimas

BERLYNAS. — Vokieti
ja, per savo užsienio rei
kalų ministerį C. von %Neu- 
rathą, atmetė protesto pa
reiškimus, kuriuos prisiun
tė Francija ir Italija. Jo dvi 
protestavo, kad Hitlerio val
džia sulaužė Versalės sutar
tį, pagal kurią uždrausta 
Vokietijai įvesti vertiną 
tarnavimą k a r i u o m e ne.. 
Kaip tie protestai nurodo, 
Hitleris taipgi sulaužė pasi
žadėjimus, kad jis tarsis 
konferencijoj su Francija, 
Italija ir Anglija, kas liečia 
Vokietijos ginklavimąsi.

Viešai įsteigę savo karinį 
orlaivyną ir paskelbę vers? 
tiną tarnavimą armijoj, ta- 
čiaus, hitlerininkai vėl šne
ka, kad jie sutiktų eiti į 
konferenciją su kitomis ša
limis ir tartis ginklavimosi 
klausimais. (

Francijos ir Italijos pro
testų mazgas yra tame, jog 
tos šalys neketina pakęsti 
Vokietijos sauvališko įvedi-

po- 
bu- 
be-

18,000 Anglu Bedarbių 
Kova su Policija

BLAINE, Angį. — 78 
licininkai ketvirtadieni 
vo užkirtę kelia 18,000
darbių, kurie iš apylinkės 
maršavo į Blaine, Pietinėj 
Valijoj, Anglijoj, demonst
ruoti prieš įstatymą, pagal 
kuri mažinama pašalpa be
darbiams visoj šalyj. Mar- 
šuotojai grūmėsi pro polici
ją. Įvyko susikirtimas, per 
kurį visi policininkai tapo 
sužeisti; nukentėjo ir dau
gelis bedarbių. Kovos metu 
dalis bedarbiu, užbėgę ant 
kalno, akmenimis bombar
davo policininkus. Marša- 
vimas buvo iškrikdytas tik 
tada, kai pribuvo nauji skai
tlingi būriai ginkluotos po
licijos.

Pirmiau vieną sekmadienį 
300.000 bedarbių ir dirban
čiųjų vien Pietinėje Valijoje 
(S. Wales) demonstravo 
prieš pašalpos mažinimą.

Gimimai ir Mirimai N. Y.
ALBANY, N. Y. — Ant 

kiekvieno desėtko tūkstan
čiu gyventojų New Yorko 
valstijoj pernai buvo 123 
mirimai ir 137 gimimai. Šir
dies ligomis mirė po 367 nuo 
kiekvieno šimto tūkstančių 
valstijos piliečių, o vėžiu 
po 131.
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Tarptautinė Padėtis
i ....Francija, sakoma, pasiuntė Vokietijai 

kur kas aštresnę notą, negu Anglija. 
Franci joj nepasitenkinimas Anglijos švel
numu didelis. Italija, menama, pasiųsian
ti panašią notą, kaip Francija.

Greitu laiku įvyksianti konferencija 
Paryžiuje, kur dalyvausiančios — Angli
ja, Italija ir Francija. Be to, Francija 
pasirengusi šaukti Tautų Sąjungos Tary
bos susirinkimą. ‘

Vokietija “pasirengusi svarstyti” nusi
ginklavimą, bet nebandys nusiginkluoti. 
Tai, ką jinai jau pasirengė daryti, ne- . 
bus pakeičiama. Panašiai užreiškė Hit
lerio leitenantai Berlyne. Hitleris atme
tė Franci jos ir Italijos notas.

Francija siųsianti savo užsienių reika
lų ministerį į Maskvą, o Anglija, kaip ži
nia, savo užsienio reikalų ministerį — 
Eden—jau senai nutarusi siųsti.

Taigi visi šitie daviniai rodo aiškų ir 
didelį neramumą, viešpataujantį Euro
poje. Padėtis labai sudėtinga ir opi. 
K&ras bile kada gali užsiliepsnoti. Pa
sak “Izviestijų”, Vokietijos fašistai ap
siginklavo juk ne tam, kad pasivaikščio
ti ir tuo pasididžiuoti. Jie apsiginklavo 
akcijai—karui. Sakoma Rytų Prūsijoj 
tebeina dideli kariniai prisirengimai.

Kokia reakcija del pastarojo Vokieti
jos žygio pasireiškia Kaune ir Rygoj, 
dar neturime žinių. Labai galimas daik
tas, kad dabar tie sluogsniai Lietuvoj, 
kurie jau nuo senai stojo už susiartini
mą su hitlerizmu, pakels savo šerius.

Tarptautinė padėtis tokia opi, kad ry
toj žmogus gali tikėtis visko.

Štai, kas reikalauja iš darbininkų di
delio budrumo!

Apie Visuotiną Lietuvių Darbinin
kų Suvažiavimą

Drg. F. Abekas, rašydamas “Vilnyj” 
apie svarbą šaukiamo visuotino Ameri
kos lietuvių darbininkų suvažiavimo, 
tarpe kitko, pabrėžia:

Kapitalistinė sistema priėjo kryžkelį, kur 
darbo žmonių būklė bloginama visais kraš
tais. Prieš didėjančią vargų naštą, prieš 
sistemą, kurioje plinta bedarbės ir prieš 
ekonominę santvarką, kur rengiama nauji 
imperialistiniai karai, vis didesni darbo 
žmonių plotai išstoja į kovą. Senom prie- 
manėm kapitalistai nesugebi išsilaikyti ant 
žmonių sprando, tai griebiasi nuogos kapi
talistų diktatūros-fašizmo.

Niekad taip nekėlė piktai galvą reakcija 
Amerikoj ir nevedė tokio fašistinio neršto 
kaip paskutiniu laiku. *

Amerikos lietuvių išeivijoj fašistiniai gai
valai irgi stengiasi visokiais būdais, tai eks
kursijų rengimu į Lietuvą, tai šėrų parda
vinėjimu, tai lakūnų siuntimu į Kauną ram
styti Lietuvoj fašistinę diktatūrą.

„ Prieš šias juodąsias jėgas atsispirti ir 
jas nugalėti reikia plataus lietuvių darbo 
masių priešfašistinio, prieškarinio suvažia
vimo, kur būtų nutiesti bendri veikimo pla
nai, kur besirengiant į tą suvažiavimą, bu
tų sužadinta tūkstančiai lietuvių darbinin
kų rūpestingiau išstoti kovoti už bendruo
sius reikalus ir atmušti fašizmo pavojų.

Praeitis parodė ir labiausia atsilikusiam 
darbininkui, kad fašizmas reiškia ne tik ko
munistų organizacijų išgriovimą ir jų va
dų išžudymą bei sukalinimą, bet ir visų 
darbininkų organizacijų išgriovimą ir blo
gesnį darbininkam, valstiečiam ir darbo in
teligentijai gyvenimą.

Rašytojas mano, kad būtinai “turi pri- 
butj/aelegatų nuo Pacifiko vandenyno 
krantų, iš Kalifornijos ir Washingtono 

gaišti jų.” Ruoštis reikalinga jau dabar.
. / Suvažiavimas, kaip žinia, įvyks birže- 
/ lio men. 30 ir liepos mėn. 1 dd., 1935, 
/ Cleveland, Ohio.

Partnerių Dilius Kongrese
Į J. V. kongresą, yra įnešta bilius f ar

mėnų reikalais, kuris žinomas, kaipo H. 
R. 3471 (A Bill Designated as the Far
mers’ Emergency Relief Bill). Šis bilius 
reikalauja, be kitko, panakinti visas sko
las, kurias farmeriai turi užtraukę ant 
namų, farmų, darbo įrankių, žinoma, 
panaikinti skolas tų farmerių, kurie pa
tys dirba—darbo farmerių. Viso tų sko
lų, kaip žinia, esartia apie $13,000,000,000. 
Jų darbo farmeriai niekuomet neišsimo
kės.

Dėka tam, kad smulkieji farmeriai įsi
skolinę, jų namus, farmas ir kitus daly
kus nuolatos pasiima bankai. Tam ke
lias galima užkirsti tiktai biliuj nurody
tu būdu.

Kovo, 25-26-27 dd., 1935, Sioux Falls, 
South Dakota, įvyks Nepaprasta Farme
rių Konferencija, kurioje bus svarstoma 
vyriausiai šio biliąus pravedimo klausi
mas. Į konferenciją užkviesta visų poli
tinių partijų atstovai.

Farmeriai pradeda veikti plačiu baru. 
Miestų darbininkai jiems turi padėti.

Bedarbių “Pašalpa” Lietuvoj
LKP Centro Komiteto organas “Tie

sa” rašo:
i 

Paskutiniu laiku bedarbiai pradėjo kiek 
sukrust. Kelis kartus šimtai Kauno bedar
bių susirinko prie miesto valdybos ir reika
lavo darbo ir pašalpos. Kad apgaut be
darbius ir kad atitraukt juos nuo kovos’už 
savo reikalavimus, Kauno miesto valdyba 
jiem prižadėjo išduot po penkius litus ir po 
pusę metro malkų.

Tokia “pašalpa” yra vien fašistų pasity
čiojimas iš bedarbių. Ką bedarbiai gali da
ryt su 5 litais? Pasityčiojimas yra dar di
desnis tuo, kad toji “pašalpa” išduota be
darbiams tik kaipo paskola. Ją fašistai vė
liau nori atskaityt nuo bedarbių iš gauto 
darbo užmokesčio prie viešųjų darbų. Va
dinas, iš to ubagiško darbo užmokesčio, ku
rį bedarbiai gauna prie viešųjų darbų, fa- 

. • šistai dar rengiasi atskaityt išduotą “pa
šalpą.” Be to, toli gražu ne visi bedar
biai gauna ir tą “pašalpą.” , (Tik dalis/ be
darbių ją gauna.
Aišku, Lietuvos komunistų organas ra

gina bedarbius kovoti už didesnę bedar
biams pašalpą, o 'dirbantiems prie viešų
jų darbų—“žmoniško darbo užmokesčio, 
kad bedarbiai galėtų pragyvent su savo 
šeimomis.”

Kas Dedasi “Streikieriuose?”
Keturi metai atgal apskelbę revoliuci

niam darbininkų judėjimui streiką, did
vyriai Prūseika su Butkum dar vis te- 
bestreikuoja (tikrumoj: tebeskebauja). 
Ir jie pasirengę streikuoti, iki rasis žmo
nių, kurie jiems duos pinigų pavalgy
mui ir išsigėrimui.

Pastarajam savo organo numeryj Prū
seika didžiuojasi, kad jis per virš savaitę 
laiko būdamas Pa. valstijoj pardavęs sa
vo išleistoj knygutės “net” 25 kopijas. 
Jiems tai didelis 'dalykas, bet mums — 
vienam mitinge išplatinam neretai po 

. 50 įvairių brošiūrų!
Pats du kartu pabėgęs nuo debatų su 

d. Bimba, Prūseika kaltina Bimbą, kodėl 
pastarasis nestoja su Butkum debatuoti. 
Ar nebūtų gerai, kad jis paaiškintų, ko
dėl jis pats du kartu pabėgo nuo d. Bim
bos?

Verkia Prūseika ir to, kad “Pravdoje” 
—“be galo mažai apie jį (Kapsuką) para

šyta. Keli. trumpi nekrologai, skelbimų 
formoje, keli pranešimai ir vienas straip
snis.” Vaje, na, ir kas gi tą'• padare? 
Aišku, tai nerodėlis Stalinas ( gerai, kad 
nesuverčiama bėda čia ant Bimbos arba 
Centro Biuro). Girdi, “J. Stalino var
das beveik kiekvienam straipsny j, kiek
vienam raporte kartojamas po kelis sy
kius—begaliniai ir bekraštiniai.” Ko 
“streikieriui” sirgti del Kapsuko? (Be
je, Kapsukas kadaise pareiškė, kad jis 
nėra jokis Prūseikos draugas ir prašė 
jo tuo žodžiu neantrašuoti!) Kas jam, 
pagaliaus, galvoj, kaip ten rašoma “Pra- 
vdoj?” Juk jis jau senai nieko bendro 
su tuo viskuo nebeturi—nebent tiktai 
tiek bendro, kad nuolatos niekino tai, ką 
“Pravda”, Stalinas, Kapsukas atstovavo.

Patersone kalbėjęs Butkus. Drg. J. 
Bimba užklausė: “Butkau, atsakyk, prieš 
ką jūs streikuojat?”

“Nagi—prieš jūsų su Amteriu ir A. 
Bimba priešakyje arklinę taktiką!”

Šitaip rašo tie žmonės savo laikraštyj.
Šitaip jie “streikuoja!”

Mes tik tai galime palinkėt tiems džen-

Naujas Darbininkų 
Žurnalas

Kaip jau žinoma, angliš
kame darbininkų dienrašty
je, “Daily Worker”, yra įve
stas sveikatos skyrius, ta- 
čiaus del stokos vietos nega
li padengti įvairių darbinin
kų sveikatos klausimų. Dėl
to “Daily Worker” Medical 
Advisory Board greit išleis 
žurnalą “Health and Hy
giene.” Pirmas leidinys iš
eis iš spaudos pirmadienį, 
25 kovo.

Nors “D. W.” sveikatos 
skyrius eis, kaip ėjęs, tačiau 
“H and H” galės, smulkrūe- 
niškiau išaiškinti svarbius 
dalykus. Jame bendradar
biaus geriausi įvairių medi
cinos skyrių specialistai. 
Bus rašoma klausimais, 
kaip: kūdikių priežiūra, li
gų priežastys, medicinos 
padėtis čia ir Sovietų Są
jungoj. Štai keli iš pirmam 
numeryj būsimų raštų:

Lėta Mirtis Dulkėtuose 
Amatuose.

Ar “Saugusis Periodas” 
Saugus?

Nauja Dalyba Sveikatos 
Srityje.

Klinikos Sovietų Sąjun
goje.

žingeidžiausia organiza
cijų nariams bus nuolatinis 
skyrius apie darbuose' įgija
mas ligas, jų priežastis, 
priemones apsisaugojimui ir 
gydymui. Priedams, bus pa
tarimai apie patentuotus 
vaistus, apgaulingus vais
tus ir kitais sveikatos ir hi- 
gijenos klausimais, kurie 
lošia svarbią rolę kasdieni-

telmonams: streikuokit, vyrai, ir niekin- 
kit komunistus. Mes jums^fosųm^/esijos 
nepavydim. O jūs, “opozicijos” darbinin
kai, turite gerokai pagalvoti: ar ilgai dar 
jūs remsite amžinus “streikierius?”

P0LEMIKA1RKRIT1KA
Atsakymas Drg. Andrewui
“Naujosios Gadynės” nume

ryje 9-tam drg. J. Andrews- 
Andrukaitis duoda man ^Sa
kymą, būk aš “Laisvėje” labai 
blogai aprašiau Prūseikos pra
kalbas. Apart to, prikaišioja, 
kad gal tai padarė vienas iš 
kokių “bliovikų,” kurie suar
dę Prūseikos > prakalbas 1933 
metais. Kas liečia mane, aš tu
riu tiek pasakyti draugui J. 
AndrewUi, jog polemikos ves
ti su jums nematau reikalo. 
Aš aprašiau Prūseikos prakal
bas taip, kaip Prūseika kalbė
jo, o jeigu draugui Andrewui, 
prakalbų pirmininkui, toks ap
rašymas nepatiko, tai ne mano 
kaltė, kad jūs, drauge, pro- 
tuojate ne savu protu, bet o- 
pozicijos. Kągi gero Prūseika 
pasakė savo antroje dalyje 
prakalbos? Nagi iškoliojo Ko
munistų Partijos vadus. Jeigu 
Prūseika buvo toks negabus 
ir negalėjo per ištisus keturis 
metus išaiškint savo pozicijos, 
tai dabar, kuomet buvo daug 
kalbama apie vienybę, mano 
supratimu, nereikėjo tiek daug 
ašarų lieti.

Sakot, kad publika norėjo 
išgirsti teisybę, tai šitai ir su
sirinko virš 300 žmonių. Tei
sybė, drauge, bet kiek jų liko 
po pertraukos? Po pertraukos 
vos liko šimtas. Vadinasi, du 
šimtai nepaisė mūsų argumen
tų, nei Prūseikos antros dalies 
prakalbos, žinoma, aš rašiau 
ir dabar sakau, kad mes turi
me galvoti, kaip likviduoti o- 
poziciją, nes ji nėra ant il
ginus reikalinga—ji negali bū
ti Komunistų Internacionalo 
idėjos instrumentas, jeigu ji 
nestovi po jo vėliava.

Antra, ką gi gero mes pa
darėm streikuodami? Absolu-

rijoj, 101 pulke, bet su fašis
tiškais planais negali sutikti. 
Taipgi publikoje pasirodė dau
gelis buvę didžiojo karo karei
vių, kurie priešinosi fašistams. 
Tam susirinkime, apart ko
munistų ir socialistų, buvo ir 
daug įvairių rądikališkų parti
jų žmonių. O kur buvo opozi
cija? Miegojo. Reiškia, viskas, 
ką mes galime padaryti, tai 
surengti Prūseikai-Butkui pra
kalbas Lietuvių Salėje ir pasi
ginčyti su komunistais, o kur 
reikalinga, ten mūsų nėra. Tai 
kam gi opozicija reikalinga?

Draugas Andrews nori pri
rodyti, kad tik aš vienas esu 
“veidmainys” ir kad Centro 
Biuro kinkos dreba prieš opo
ziciją. Drauge Andrews, jūs, 
mano supratimu, perdaug kly-. 
state, taip sakydami. Aš ne vie
nas “veidmainys” ir esu tik
ras, kad Centro Biuro kinkos 
nedreba nuo tokių žmonių, ku
rie serga miego liga—dd. ži- 
džiunas, Barisas, Burba, taip
gi daugelis opozicijos simpati- 
kų, kurie nori, kad vienybė 
įvyktų.

Vienybė yra reikalinga ir ji 
turi būti įvykinta. Fašizmo de
besys jau sukasi-tarpe “legio
nierių,” “Veterans of Foreign 
Wars,” “Kolumbo Vyčių,” 
“Elksų” (pats esu veteranas, 
todėl turiu progą jų mitinguo
se nueiti.) šiose org. pinigai 
yra renkami del fašisto kun. 
Coughlin, kad jis varytų agi
taciją už fašizmą. Su fašizmu 
kariauti reikalinga darbinin
kams, kad pas juos būtų vie
nybė, todėl, drauge Andrews, 
jeigu mes nestosime į bendrą 
frontą, tai mes pasiliksime tik
ri veicjmainiai. Taipgi, jeigu 
mes jieškosim visokių prieka
bių vieni iš kitų, tai, žinoma, 
vienybė negali įvykti. Užtat

sypsenos
Trys Tai Yra Kvoteris
Kartą jauna pačiutė, bar

dama savo vyrą, sako: “Pa
sakyk, tu, laidoke, kur tu 
šiąnakt bomavai? Kuris lai
kas jau buvo, kad tu parsi- 
baladojai šiąnakt!?”

Vyras: “Kvoteris po dvy
likai, mano mieloji.”

Moteris: “Nemeluok! Val- 
kijoze! Aš pati girdėjau, 
kad laikrodis išmušė tris, 
kuomet tu parsivilkai!”

Vyras: “Well, brangute. 
Trys, tai ir yra kvoteris po 
dvylikai.”

Ar Tai Tikrai?
Kartą viena motina, smar

kiai įpykusi ant kaimynų 
Juozuko, kuris įsimylėjęs į 
jos dukrelę, sako: “Jei tu, 
vaikapalaiki, apsivestum su 
mano duktere, tai aš ture- 
įčiau pasidaryti sau galą!”

Vaikinas (nudžiugusiai): 
“Ar jūs tą tikrai prižada
te?”

J. J. Butkus.

BERLYNAS. — Verstina 
armijos tarnyba veikiausia 

i bus pradėta vykdyti nuo š. 
, m. spalio 1 d. ■ < :

L .... '

reikia daryti kompromisai ir 
tartis su Komunistų Partija, o 
ne su. ja kovą vesti.

Aš tikras esu, kad darbinin
kai vienybėje turi spėką ir ga
lės atmušti fašistinę cholerą. 
O tie, kurie nenori vienybės, 
yra tikri veidmainiai.

J. J. Burbenas.

niame darbininkų gyveni
me.

Susipažinimui su žurnalu 
yra nupiginta prenumerata, 
$1 metams, bet nupiginimas 
bus tik lig 1 gegužės. Re- 
guliarė prenumerata bus 
$1.50 metams, pavienės ko
pijos kaina 15c.

“Prisieina Smarkiai 
Apsibarti”

“Laisvėje” A. B, rašo, kad 
tūli draugai nepaiso išdalin
ti prakalbų garsinimus po 
namus. Aš, kaipo įpratęs 
apgarsinimų dalintojas, tu
riu pasakyt, kad nepaisy
mas išdalinimo yra blogas 
dalykas ir to reikia vengti.’ 
Jei apgarsinimų (plakatų) 
daug, tada draugai pasidali
na sritis ir nešioja į namus; 
galima vaikus talkon gauti. 
Jei apgarsinimų mažai, tai 
jie prikalami prie stulpų ir 
įdedami štorų ar saliūnų 
languose. Dalintojas turi 
tam tikrų vinučių prikalt 

•prie stulpų ir klijuota juos
tele prilipint prie langų, kur 
štorninkas ' ar saliūninkas 
leidžia lipint. Reikia pai
syt, kad apgarsinimai būtų 
aiškiai matomi praeiviams.

1 Nesant spausdintų apgarsi
nimų; parašoma aiškiai 
stambiom raidėm ir dedama 
prie stulpų ir į langus; pa
sekmės būna geros.

'Prakalbų rengėjai privalo 
pasirinkti /pirmininką, ku
ris; gali kalbėt susirinku
siems ir gali susirinkimų 
tvarką vest. Privalo išsi
rinkti tvarkos palaikytojus, 
literatūros pardavinėtojus

tiškai nieko. Pav. vasario 29, 
socialistai su komunistais susi
rinko Štate House salėje, kur 
buvo reakcininkų konferenci
ja. Toj konferencijoj buvo su
sirinkę visi Hearsto, sen. Long, 
Coughlin “Kolumbo Vyčiai,” 
“Legionierių”, “Elksų” ir kito
kių patriotinių org. atstovai iš
dirbti planą komunistų-socia- 
listų naikinimui, kaip kad 
Hearsto geltonoji spauda skel
bė per keletą savaičių iš kal
no. Reakcininkai išanksto gy
rėsi, kad jie tikrai padarysią 
galą radikališkam judėjimui 
Mass, valstijoje. Bet išėjo vi
sai kitaip. Į State House prisi
rinko daug radikalų ir reak
cininkus sukritikavo taip, kad 
vargiai jie bandys kada pasi
rodyti tokiose susirinkimuose.

Vienas Workers’ Socialist 
Partijos narys pasakė legio
nieriams, kad jie elgiasi klai
dingai ir plačiai išdėstė savo 
nuomonę. Kitas darbininkas 
kalbėtojas pasakė esąs čiagi- 
mis ir baigęs Dorchester High 
School ir lankęs Bostono Uni
versitetą, taipgi tarnavęs A- 
merikos kariuomenėj, infante-

ir kolektorius. Jei kalbėto
jas nepribūna į laiką, pirmi
ninkas atidaro susirinkimą 
ir kalba tuom reikalu, ku- 
riuom susirinkimas šauktas. 
Kur nužiūrima, kad pikta
dariai gali kenkti prakal
boms ar pulti kalbėtoją, iš
renkamą stipri sargyba.

Aš esu dalyvavęs rengi
me ne vienų prakalbų, kur 
buvo grąsinama užpuolimu. 
Viskas pavyko gerai. Drau
gai, bile ką veikiant darbi
ninkų klasei, reik atminti, 
kad mes esam kovos padė
tyje. Veikimas mūsų turi 
būt energingas ir drąsus.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Apalpsta Kūdikis

Drauge gydytojau, aš skai
tau mūsų darbijninkišką lai
kraštį “Laisvę” ir man pa
tinka jūsų patarimai, kuriuos 
randu kas diena “L.,” bet ne
užeinu tokio, kokio man reikė
tų, dėl mano vaikučio 14 mė
nesių senumo. Jau penktas ar 
šeštas fnėnuo, kaip jis pradė
jo ąlpti, ir iki šiai dienai pa
sikartoja alpimas. Bijau, kad 
tai nebūtų nuomaras. Gydy
tojas davė vaistų, bet nieko 
negelbėjo.

Kiek aš patėmijaų, tai vai
kutis bėgdamas arba kur taip, 
truputį užsigauna, pradeda 
verkti ię galvutę palaužia že
myn ir apalpsta. Už 1 minutės 
laiko ir vėl atsigauna ir ver
kia. Alpsta neręgulingai: vie
ną mėnesį dažnai, kitą retai. 
Kas tai galėtų būti ? Gal taip 

daros iš piktumo ? Po alpimo 
pasidaro labai baltas veidu
kas. O taip yra vaikutis svei
kas, normalus. O gal tai yra 
priepuolis ?

Atsakymas
Tikrai nustatyt, kas jam 

yra, sunku, kūdikio gerai ne- 
patyrinėjųs. Vis dėlto nema
nau, kad tai būtų nuomaras. 
Jei būtų nuomaras, tai kūdikį 
tampytų konvusijos, su puto
mis burnoje ir su apsilpimais 
Kokią dien§ paskiau.

Jūsų kūdikis gali taip alpti,

kad ir iš piktumo. Tai tiesa, 
kad nekurie kūdikiai visaip iš
moksta savo motiną šokinti, 
tarnauti, jų užgaidoms, ir, jei 
kartais, motina nekreipia į jį 
domesio, tai kūdikis išmoksta^ 
ir “šposų” iškirsti, žinoma,* 
gali tai būti ir dėl kokio or
ganinio trūkumo,—dėl stokos 
vitaminų, mineralų, kas nei
giamai atsiliepia į nervų sis
temą.

Bandykite, bent tūlą laiką, 
visai lyg ir nekreipti domesio, 
kai kūdikis apalpo. Nepulkite 
tuojau, nebučiuokite jo, nemy- 
luokįte, nes tai kūdikį labai 
išpaikina ir padaro didelį sa
vimeilį, ir tai esti paskui ne
smagumų gyvenime. Kai ap-A 
alpsta, išeikite sau ramiai į ki
tą kambarį ir paskui žiūrėkite, 
kokios pasėkos.

Ir podraug dabokite maisto, 
kad kūdikis gautų visų gamti
nio maisto dėsnių. Duokite pie
niškų, kiaušinio trynių, vaisių,, 
(apelsinų, pomidorų) bei dar
žovių sunkos. Duokite būtinai 
žuvų aliejaus, po šaukštą kas 
diena. Biįtų labai naudinga 
duoti ir mielių, po plytelę kas 
diena.

Gaukite ir bromo: “Triple 
bromides, grs. 15, 100 tab
lets.” Trečią arba ketvirtą ta
bletės dalį ištarpinkite į tru
putį vandens ir duokite vaikui 
kartą, porą kartų kas diena. 
Vadinas, tabletę peiliu per
pjausite į 3 ar 4 dalis.

4



^šeštadienis, Kovo 23, 1935 LAISVE Trečias Puslapis

Vajus už įtraukimą ALD- 
LD ir LDS kuopų į Meno 
Sąjungą tebūna gruodžio ir 

^sausio mėnesiais. Kiekvieno 
.menininko ir darbuotojo lai 
jbūna pareiga šį vajų gerai 
L pravesti.

I ■ -—f

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
jkp. įstos j Meno Sąjungą šį mė
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

į merus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyek -k., 

Brooklyn, N. Y.

Išsiųsta Naujos Dainos ir 
Veikalas

Šią savaitę iŠ Meno Sąjungos raštinės 
išsiuntinėjome apie 6 naujas dainas ir vie
ną veikalą, .“Tamylą.” Prie to, sykiu iš

siuntinėta veikalų ir dainų katalogai. Tai 
reiškia, kad išsiuntėme gana didoką siun
tinį mūsų vienetams.

ALDLD ir LDS kuopoms siuntėme tik 
Hreikalą ir katalogus, nes minėtos organi
zacijos dainų nedainuoja. Siusime tik tom, 
kurios reikalaus.

Siuntiniai šią savaitę, kuomet pasirodys 
šis numeris mūsų skyriaus, jau bus pasie
kę vienetus. Dainos greit reikia perduoti 
chorvedžiams bei muzikos komisijoms, ar- 

* ba kam yra choro nutarta.
Jei kurie chorai negaus siuntinių, tai 

žinokite, kad adresas dar nėra permainy
tas. Veikiausia siuntiniai papuls į buvusių 
valdybų rankas. Todėl tokių chorų valdy
bų yra pareiga kreiptis į seną valdybą ir 
atsiimti dainas. Paskiaus, reikia greit pri
siųsti Centran vėliausią choro valdybos bei 
sekretoriaus adresą, kad kiti siuntiniai ne
nueitų klaidingu keliu.

Gavę dainas, tuojaus jas reikia peržiū
rėti ir, kurios patiks, duoti užsakymai į 
Centrą. Dainų kataloge kainos pažymėta 
gana didelės. Tačiau kiekvienas choras, 

1 kuris ims daugiau kaip 5 kopijas dainų, 
gaus visai žema kaina—po 5c. Tik aukš
čiausia kaina pažymėtos dainos yra po 10 
c. Vadinasi, visos chorams dainos parsi
duoda tik po 5 ir 10 centų. Solistams—po 
25c.

Siųskite gausius užsakymus Meno Sąjun
gos Centran.

Sekretorius V. Bovinas,
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

“Panika” ir Jos Autorius
“Panika” yra vienaveiksmis veikalas, tra

gedija. Veikalo autorius yra gerai žinomas 
poetas, Archibald MacLeish. Apie MacLeish 

’mūsų spaudoje jau ne kartą buvo rašyta, šis 
autorius yra vienas iš žymiausių Amerikos 
poetų, rašytojų. Jo kūriniai buvo skaitoma 
kaipo reakciniai, net ir fašistuojanti.

Bet pasaulis dabar labai greitai keičiasi— 
kas buvo vakar, tai šiandien užmiršta. Todėl 
fr apie MacLeish pastaruoju laiku net sensa
cijos paskilbo buržuazinėj spaudoj.

Kodėl? Todėl, kad minimas autorius parašė 
veikalą, kokio iš jo nesitikėta. MacLeish pa
rašė veikalą “Panika” (Panic), kuris vaiz
duoja tikrą paniką buržuazinės visuomenės.

Veikalas parašytas eilėmis, savo forma— 
simbolistinis. Jame vaizduojama Amerikos ka

pitalizmo panika 1933 metais. Veikalas neilgas, 
bet stipriai vaizduojąs krizį.

Pirmutinės scenos rodo bedarbius gatvėse. 
£ia yra bedarbiai darbininkai, profesionalai, 
artistai ir tt. ši scena rodo darbininkų ir pro
fesionalu likimą šioje, kapitalistinėje, sistemo
je. Tačiaus jie dar tikisi, kad jų likimas pa
gerės, kad bankierius McGafferty juos išva
duos.

Greitai atidengia kitą sceną, kuri vaizduoja 
bankierių raštinę, čia gaunama raportai, kaip 
eina bankų biznis. Tačiaus tie raportai įneša 
net į pačią kapitalistinę draugiją paniką, nes 
visi daviniai rodo nepasisekimą. Bankai užsi
daro, šėrai puola, patys kapitalo kapitonai 
tarpe savęs pradeda vaidytis—ne tik finansinė, 
bet ir psichologinė panika,

4 Paskiaus bedarbiai jau pradeda laužtis ir į 
Wall gatvės vidų—raštines. Gatvės vaizdai, pil
ni bedarbių, pasikartoja keletą sykių. Tie 
vaizdai dar labiau veikia į finansinių kapito
nų psichologiją.

Vyriausia kapitalizmo figūra—McGafferty 
—laikosi ilgai. Jisai bando komanduoti savo 
žemesnius kapitonus. Tačiau jame matoma ka
pitalizmo visuomenės nervuotumas, irimas, 
disintegracija. Ta'panika, pralaimėjimai, ban
kų užsidarinėjimai veikia labai skaudžiai į šį 
poną—kapitalizmą. Jį ir moteris nenuramina. 
Jam vaizduojasi alkanų bedarbių įsiveržimas 
jo raštipėn. čia jisai mato savo gyvenimo ga- 
4ą, pavojų, bankrotą.
ą- Vadinasi, autorius- MacLeish kapitalizmą 
vaizduoja realiai, bet ne socialistinio realizmo

’ šviesoje. Jo veikale dar nesimato tos klasiniai 
sąmoningos jėgos, kuri turės pavaduoti kapi
talistinę sistemą. Nėra darbininkų klasės, kai-* 
po sąmoningos klasės. Herojum tarpe bedar
bių “Panikoje” dar veikia aklas žmogus, o ne

i sąmoningas. Tad ir iš veikalo išvada išeina 
statiška, o ne evoliucinė, dinamiška. Kapitaliz

mo panika MacLeisho' veikale dar nėra pra
džia naujos gadynės, naujai kylančios visuo
menės.

Todėl, sulyg tokia autoriaus filozofija, ir 
kapitalizmo herojus tampa ne nugalėtas naujos 
klasės, bet pats save nusižudo. Tai reiškia vei
kalo menišką silpnybę. Gal pats autorius taip 
nemano, bet veikalas išėjo silpnenis be tų pliu
sų, kuriuos autorius dar nepajėgė duoti savo 
kūrinyje.

Gal jam nesąmoningai, įvedus aklą bedarbių 
herojų, ir veikalas išėjo aklas. Jisai dar nero
do neatidalinamą klasių kovos eiseną. Vienok 
iš minėto autoriaus šis kūrinys yra labai daug 
žadantis ateičiai. Jis rodo didelį autoriaus per
silaužimą. Veikalas negalima lyginti prie tą. 
paties autoriaus kūrinių, kurie rašyti keli me
tai pirma “Panikos.”

Po vaidinimui, kuris įvyko pačiame buržu
azinių teatrų centre, sekė simpoziumas. Kal
bėjo dramaturgas Lawson, ‘Jerome, pats Mac
Leish ir kiti. Kritikai nurodė veikalo gerumus 
ir silpnybes.

Šis vaidinimas ir simpoziumas buvo vedamas 
komunistinių laikraščių ir organizacijų—“New 
Masses” ir “New Theatre.” Vien tik pasirody
mas šiame simpoziume tokio žymaus žmogaus, 
kaip MacLeish, yra didelis jo pasisukimas kai
rėn.

Mes galime tik sveikinti tokius nuotikius, 
kuomet šviesesnė inteligentija eina arčiau mūs. 
Reikia veikti, kad dar arčiau inteligentija eitų 
prie mūs. Partija tam deda labai daug domės 
dabartiniu laiku. Tai gerai.

V. Bovinas.

“Poetas” ir “Kritikas”—Abu 
Lygūs

Šiomis dienomis netyčiomis pakliuvo man 
į rankas “Naujosios Gadynės” num. 10, už 
kovo 7, 1935. Puslapyj 7 patėmijau tūlo “Nau
josios Gadynės” bendradarbio, “rašytojo”, o 
gal ir “poeto” eiles. Jis dainuoja, net aštuonis 
posmelius. Ir po to viso jis, manydamas, kad 
sukritikavo J. žiūroną, pasirašo didelėmis rai
dėmis: “M. ŠVENTUPIS.”

Šitas “kritikas” pradeda sekamai: “J. žiūro
nas, gyvenantis Detroite, dabar duoda progra
mą per radio. Vasario 16 d., paminėjimui Lie
tuvos neprigulmybės, jis dainavo dvi patriotiš
kas dainas: ‘Lietuva, brangi mano tėvynė’ ir 
‘Leiskit į Lietuvą, akis ten prašvis’.” Paskui 
jisai dar pridūrė prie savo rašto: “Bet Lie
tuvos beturčiai dabar dainuoja sekančią dai
na : v

‘Leiskit iš tėvynės, 
Leiskit išvažiuot, 
Kad laisvai krūtinė
Galėtų kvėpuot’.”

Ar jūs matote, kaip tas M. Šventupis nori 
išsprukti iš Lietuvos. Kaip jis rėkia visa savo 
krūtine, kad jį išleistų iš tos šalies, kur verda 
kova tarpe valdančiosios klasės ir Lietuvos be
turčių. Jis begėdiškai rauda, kad jį išleistų 
prasišalinti nuo tų visų negerumų, kad jo ir 
akys nematytų. Bet visus kitus tegul ten 
smaugia. Tai bailys, tikras bailys tik šitaip 
gali raudoti. Kiekvienas žmogus, darbininkas, 
kuris yra sąmoningas, šitaip rašyti ir verkš
lenti gėdytųsi.

Toliaus jis pyškina:

“ ‘Nes tėvynė mano— 
Nemaloni, ne, 
Kad fašistai žmones,— 
Kankin’ net sapne’.”

Matote, M. Šventupis giriasi savo tėvyne. 
Tačiaus visa bėda tik tame, kad jam joje “ne
malonu, ne.” Tai tikra bėda, ar ne? Ir jis 
todėl iš tokios savo tėvynės norėtų išsprukti. 
Kur jūs rasite kitą tokį “poetą,” kuris galėtų 
savintis Lietuvą, kurią valdo kruvinasis' Sme
tona ir girtis ja, kaipo jo tėvyne?

Dar neišmintingiau šitas “rašytojas” sau 
įsivaizduoja ir dainuoja,

“ ‘Kad fašistai žmones,— 
Kankin’ net sapne’.”

Matote, jam atrodo, kad Lietuvos fašistai 
kankina darbininkus “sapne.” Tai kam-gi 
verkšlenti ir bėgti? Juk tik sapnas, o kuomet 
pabusi, tai ir vėl “rojus.” šitaip darbininkai 
sąmoningi neprotauja ir nerašo. Ir jei taip 
kas parašo, tai mūsų darbininkiška spauda 
tokią nesąmonę netalpina. Nes tokia daina, 
tokia nesąmonė, skaitytojams jokios naudos 

neteikia, tik klaidina silpnesnes mintis.
Toliau jis dainuoja:

“ ‘šimtai valdininkų,
0 šnipų dar tiek, 
Juos visus maitinkie 
Ir prieš juos drebėk’.”

čia vėl parodo savo didelį silpnumą rašy
tojas. Kur jau tu, broli, rasi sąmoningą dar
bininką, kuris “drebėtų” prieš savo išnaudo
toją? Tai tik didelis bailys gali taip jaustis. 
Darbininkas visuomet žiūri į tokius išnaudoto
jus su pasipiktinimu, su kovingumu prieš to
kius siurbėles, o ne su kinkų drebėjimu. Dar 
toliau seka jo raštas:

r

“ ‘čia kele’imuos pūva
Nekalti draugai,—
O beturčius slegia,—
Vis nauji vargai’.”

Na, o ką tuo tarpu M. Šventupis daro? Ogi 
kuomet ten jo brolius kankina ir pūdo kalėji
muose, tai šitas “poetas” prašosi, kad jį iš- 
leistų iš jo tėvynės. Lai supūdo visus darbi
ninkus Lietuvoj, bile jis išspruks iš tų visų 
nelaimių. Tada „

“ ‘Kunigijai rojus,
Dangus jiems Čia y r’, 
O mums darbininkams— 
Ašaros tik byr’.’ ”

Kad kunigija Lietuvoj lėbauja už žmonių 
turtus, tai ^šitas “rašytojas” kito kelio nema
to, kaip tik lieti graudžias kūdikio ašaras. O 
kas del kovos prieš tokį dykūnų elgesį, tai 
jam nei nesisapnuoja. Jis vėl bėga:

“ ‘Leiskit į tą kraštą,
Kur fašistų nėra, 
Kur Lenino mokslas 
Gerbiamas tebėr’.”

Matote, kur tas “poetas” norėtų nudainuoti. 
Kur fašistų nėr. Jis, mat, ten galėtų gėrėtis 
kitų laimėjimais. Aš galiu drąsiai pasakyti 
štai ką šitam “poetui”: Jeigu tu, brolyti, nori 
pabėgti iš kovos lauko, tai tu labai mažai esi 
susipažinęs su drg. Lenino mokslu. Ir, mato
mai, kalbi apie tokį dalyką, apie kurį nusi
manymo pas tave nėra.

Tai ve, kokią dainą nupiešė šitas “Naujo
sios Gadynės” bendradarbis. Negražiausiai pa
sielgė šitas “rašytojas,” kuomet jis iki to 
pasivėlina kalbėti ir net rašyti už visą Lie
tuvos darbininkiją. Ir dar tokią nesąmonę. 
Jis, matomai, sprendžia Lietuvos draugus pa
gal save: Jeigu jis bailys, tai jis mano, kad 
ir visas svietas turi būti tokis. Tai didžiausia 
klaida šitaip manyti. Juk tai yra net įžeidi
mas tų Lietuvos draugų, kurie kovoja prieš 
parazitus, Smetopps režimą, kunigiją ir kitus 
visus nenaudėlius? ?¥

M. Šventupis gali sau dainuoti, rašyti ir 
kalbėti, ypač “Naujojoj Gadynėj,” apiejtokią 
ten “tėvynę” Lietuvą ir prašytis, kad jį iš 
jos išleistų, kur nors į “rojų.” Jis gali verkš
lenti apie tai graudžiomis ašaromis, tai jo 
dalykas. Tačiau, jis turėtų nors kiek sarmatos 
turėti, nežinant nieko apie Lietuvos kovotojų

Binghamton, N. Y.
Ruošiamas “Laisves” Naudai 

Koncertas 
i

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 6 kuopa nutarė suruoš
ti koncertą “Laisvės” naudai.

K. Menkeliuniūtė.

Koncerto diena buvo nuskirta
16 kovo, bet pamačius, kad tą 

pačią dieną bus rodomi dar
bininkų organizacijų judžiai, 
Masonic Temple svetainėj, tai 
koncerto diena nukelta į 30 
kovo.

Koncerto programos pildy
me dalyvaus gana žymios jė
gos: (1) paskilbusi Amerikos 
lietuvių dainininkė K. Menke
liuniūtė; (2) plačio New Yor- 
ko mėgiamas dainininkas A. 
Višniauskas; (3) talentuotas 
smuikininkas Stephen Smyk, 
ukrainietis; (4) Katherine Ki- 
zis, jauna armonistė; (5) dai
nininkų grupė — Ūsoriai. Po 
koncertui bus šokiai prie In
ternational Orkestros.«

Turint koncerto pildyto jais 
žymius svečius — Menkeliu- 
niūtę ir Višniauską, ir taipgi 
rinktines vietos jėgas, rengimo 
komisija drąsiai pareiškia, 
kad koncerto klausovai neap- 
sivils. Koncertas įvyks Lietu
vių svetainėje, 315 Clinton St. 
įžangos tikietas — 40 c.; vai
kams — 15 c.

LDS 6 kuopos nariai ir 
“Laisvės” skaitytojai, pagelbė- 
kite skleisti šio koncerto ti-

padėtį ir jų kovas, „kalbėti apie juos arba už 
juos ir net rašyti eilėraštį.

Pagal M. Šventupio raštą išeina taip, kad 
Lietuvos darbininkai tik rauda ir prašosi, kad 
juos išleistų iš tos šalies, kur nors, kaip jau 
pirmiau minėjau, į “rojų.” O juk mes žinome, 
kad taip nėra. Ir reikia pasakyti, kad “Nau
josios Gadynės” vadas, Pruseika, irgi tai ge
rai žino. Tai kodėl tokiems nesąmoningiems 
raštams suteikti vietos, o neduoti geriems, ko
vingiems raštams?

Kas liečia patį žiūroną, tai apie jį nelieka 
daug ką pasakyti. Jis, kaipo tokis, nieko ne
veikė darbininkų tarpe. Jis daugiau yra pa
lankus fašistuojančiam elementui. Tai jam ir 
tokios dainos gal neprošalį yra dainuoti. 0 iš 
kitos pusės atrodo, kad žiūronas tik todėl taip 
elgiasi, kad pas jį labai stoka darbininkiško 
supratimo arba noro tai suprasti. Vadinasi, 
iš abiejų dainorių vieną ir tą patį galima su
prasti. Vienas dainuoja per radio nesąmones, o 
kitas dar didesnes nesąmones gieda, kritikuo
damas J. žiūroną. Ir iš vieno ir iš kito reikėtų 
ko geresnio, gražesnio, o ne tokių nesąmonių.

žaibas.

Menininkams Laiškas Iš 
Sovietų Sąjungos

žemiau talpiname laišką, kurį prisiuntė drg. 
K. Matulaitis iš Leningrado. Tai reiškia, kad 
mes turime bendradarbių ir Sovietų Sąjungoje.

Draugo Matulaičio verstą vieną dainą jau 
išleidome, gavome jau ir kitą. Plačiau apie tai 
draugai skaitykite šiame laiške:

“Leningradas,
28 sausio, 1935 metų.

“Gerbiamieji draugai! Jau senokai jums ne
rašiau straipsniukų, nei vertimėlių dariau. Per 
šiuos du paskutinius mėnesius (gruodis ir 
sausis) verčiau vieną dramą 3 veiksmų; dabar 
tik užsiliko ją perspausdinti mašinėle; vieną 
kopiją manau ir jums atsiųsti, tai naujas vei- 

' kalas, parodantis šeimyninį gyvenimą Sovietų 
Sąjungoje; jis vadinasi “Laimingoji Moteris”, 
drama 3 veiksmuose.

“Taipogi jau pradėjome šį tą daryti, kad 
jums prisiųsti ir naujų dainų. Aš jau kalbėjau 
su apšvietos namo choro ratelio vedėju; pas 
mane yra išversta lietuvių kalbon pora dainų, 
dabar tik turiu gauti joms gaidas, perrašysiu 
ir jums tuojaus išsiųsiu. Toj kryptyje ir drau
gas Saženis tą dalyką judina pirmyn; tas pats 
chorvedys žadėjo parinkti visą eilę dainų. 
Taip, kad artimiausiu laiku aš manau jums 
tame dalyke daug ką pagelbėti. Dainos, kurias 
aš rengiuos asmenini jums atsiųsti, yra sekan
čios: 1) “Solidarumas” (maršas tarptautinės 
darbininkų pagalbos), 2) “Laukelis, Laukas” 
(kavaleristų daina) ; ši, antroji, buvo premi- 
ruota masiniame dainų konkurse.

“Sekimui, kas pas jus dedasi, manau, kad ir 
toliau siuntinėsite man savo laikraštį “Laisvę.”

“Taipogi, jeigu galima, tai ir savo žurnalą 
“Šviesą” siųskite. Nes ji man taipogi žingeidi 
pasiskaityti, o aš, pasiliuosavęs nuo dramos 
vertimo, sugebėsiu jums dabar daugiau verti
mėlių pagaminti.

“Su draugiškais linkėjimais,
“K. Matulaitis.”

tainėje. Jau dabar laikas pa
sižymėti savo kalendoriuje tą 
dieną, kad nepamiršus ateiti 
ir skaniai pasijuokti.

Jasilionis.

Scranton, Pa.
Rengiamiesi prie Koncerto

šiuo tarpu tarpe scrantonie- 
čių labai plačiai kalbama apie 
ateinantį koncertą. Vieni žingei- 
dauja, kad K. Menkeliuniutė da
bar dainuoja po jau keleto me
tų negirdėjimo Scrantone. Kiti 
vėl žingeidauja apie Shenandoah 
mainierių kvartetą, kodėl jis 
taip plačiai pagarsėjo. Argi iš- 
tikrųjų jis taip gražiai dainuo
ja?

Geriausia, tai reikia tikietas 
išanksto pasipirkti, , nes tuomi 
užtikrinsite tinkamą vietą sve
tainėje. Kai kurie tikietų pla
tintojai giriasi, kad jau turi 
pardavę po 20 tikietų, o tik dar 
savaitė laiko kaip tikietai pra
dėta platinti. Aš gi nuo savęs 
pridėsiu, kad tie, kurie apleis 
neatsilankę į šitą koncertą, tai 
labai ilgai gailėsis.

Tą Viską Girdėjęs.

žemiau telpa surašąs tų, ku
rie aukojo vasario 3 dienos 
prakalbose:

Po 10 centų: P. Pabalis, J. 
Elinskis, J. Praleikienė, A. Bu- 
zienė, L. Misgirdo, Raudonaitis, 
J. Runskas (?); po 20c: R. 
Janušaitis; po 25c. —F. Man- 
kauskas, Brazaitienė, G. Liepas, 
F. Indrulis, J. K. Navalinskas, 
B. Tuskevičius; 50 centų—N. 
Ruseckas.

Viso aukų surinkta $4.27.
O. Janušauskienė.

kietus ir skelbimus. Lai kiek
viena lietuvių stuba sužino a- 
pie šį parengimą, lai kiekvie
nas lietuvis ir kitatautis drau
gas būna pakviestas pasigro
žėti koncerto programa. Kitos 
išeigos, pažmoniai ir reikalai 
tą vakarą reikėtų atidėti, o 
visiems dalyvauti koncerte.

Teprisipildo Lietuvių. Svetai
nė klausovais!

Rochesteriečiams: Jūs ruo
šiate “Laisvės” naudai vaka
rienę 27 d. balandžio ir kvie
čiate binghamtoniečius at
vykti. Nemažas būrys bing- 
hamtoniečių, pasikalbėję šiuo 
reikalu, pareiškia: pas mus 
parengimas “Laisvės” naudai 
pirma, negu pas jus; kiek is 
jūsų atvyksite pas mus, tiek 
(dar ir su kaupu) mūsiškių nu
vyks pas jus! Pasiteisinimų ir 
išsisukinėjimų nepriimsime. 
Lauksime atvykstant!

Aušros Choras Vaidins 
“Bosiene”

Aušros choro lošėjų grupė 
mokinasi 2-jų aktų komediją 
“Bosienė.” Vaidinimas įvyks 
5 d. balandžio, Lietuvių sve-

Duryea, Pa.
Sugriauna Mainierių Namus ir 

Nieko Neduoda

čia bedarbė siaučia visu 
smarkumu. Apie pusė mieste
lio gyventojų yra bedarbiai ir 
gyvena iš pašalpos. Didžiumą 
turi namukus apsipirkę ant iš- 
mokesčių. Apačioje yra senos 
kasyklos, išdirbtos jau apie 35 
metų, anglies mažai likę.

Namų savininkėliai išsimisli- 
jo kasti skyles ant savo lotų 
ir imti anglį ir pardavinėti. 
Tokių skylių yra apie 25. Vie
nas savininkas apie du metai 
tam atgal įpuolė į tokį savo 
“šaftą” ir užsimušė.

Anglies kompanija pradėjo 
pavydėti, buvo areštavus kelis, 
bet tie teisinos, kad jie an
glies neima, tik del “surpai-. 
pių” iškasė tas skyles.

Apie metai atgal kompanija 
tas mainas atidavė kontrakto- 
riui, kuris pradėjo kasti tune
lį. Gyventojai puolės pas 
miestelio gaspadorių, bet tas 
nieko neveikia, o patys tarp 
savęs ėmė peštis, girdi, tik tų 
namelius vers, kurie turi sky
lę. Taip nieko ir ųedare. Da
bar jau ir rezultatai rodosi. 
Jau pradėjo “keivyt” (?) 
gatvės ir apie 15 namukų jau 
“sukeivino.” Kieno stubukė su
griaudavo, kontraktorius at
veždavo “propų” ir lentų ir 
šiek tiek pataisydavo. O da
bar, savaitė atgal, buvo teis
mas Wilkes-Barre. Savininkė
liai pralaimėjo. Dabar kai 
suvers keno stubukė, tai nei 
“propų” neduos, patys turės 
taisyti. Matote, kokia Ameri
koje teisybė, nei ant savo 
nuosavybės neturi valios.

J. K.
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DETROITO ŽINIOS
_______*

kai ir visos'lietuvių organiza
cijos! šios konferencijos tiks
las yra, kad subendrinti spė
kas kovai už bedarbių ir senat
vės socialę apdraudą, kuri 
mums visiems taip labai reika
linga — darbininkams, amat- 
ninkams, profesionalams, ma
žiems vertelgoms ir mažiems 
ūkininkams, šiandieninė kapi
talistų sistema ir penkių metų 
badas ir skurdas spaudžia vi
sus ir maldavimais nepasiliuo- 
suosime. Todėl reikia bendrin
ti spėkas ir kovoti. Jungtinių 
Valstijų kongrese yra įneštas 
Lundeen Bilius. Per didelį dar
bininkų spaudimą jis bus 
svarstomas kongrese, dabar 
reikia padaryti dar didesnį 
spaudimą, kad jis pereitų kon
grese.

Šiomis dienomis 
Michigano vasltijos 
(legislatūra). Vienas 
atstovas J. T. Martin
kį pat bilių, kaip kad IIR 28- 
27 bilius (tik su mažu skirtu
mu rinkimui taksų į tą fon
dą). Todėl reikia siųsti Mich. 
valstijos seimelio atstovams re
zoliucijas, telegramas, kad 
seimelis užgirtų HR 2827 bi-‘ 
lių, įneštą į J. V. Kongresą. 
Taipgi reikia priversti seime
lį išpildyti teisingus darbinin
kų reikalavimus.
Teismas už Žodžio ir Susirin-

HR 2827 Biliaus Reikalais
17 d. kovo, Draugijų svetai

nėj, 4097 Porter St., DDO Są
ryšis sušaukė visų Detroito 
darbininkų organizacijų kon
ferenciją bedarbių ir senat
vės socialės apdraudos reika
lais. Konferencijoj dalyvauja 
21 delegatas, atstovaująs 13 
Organizacijų. Iš delegatų ra
portų pasirodo, kad visos or
ganizacijos turi išrinkusios de
legatus važiuoti »į Lansing’ą 
(Michigano valstijos sostinę), 
išskyrus porą, kurios neturi iš
tekliaus siųsti delegatus. To
dėl konferencija, kreipdama 
didelės domės, kad Detroito 
visos lietuvių darbininkų orga
nizacijos būtų atstovaujamos 
konferencijoj Dansinge, išrin
ko komitetą rūpintis tuom rei
kalu. Į komitetą įeina d. Ga- 
linskas, 2035—23 St., d. M. 
Prakevičia, 9562 Cardone 
Ave., ir d. A. Dapšys, 3014 
Yemens St., Hamtramck, 
Mich. Visos organizacijos, ku
rios norite siųsti delegatus į 
Lansing'o konferenciją, ir tu
rite kokių nors keblumų, 
kreipkitės prie vieno iš aukš
čiau minėtų draugų, arba tie
siai į Bedarbių Tarybos centro 
raštinę, 8936—12th St.

Konferencija išrinko vieną 
delegatą d. J. Ligmaliutę nuo 
savęs atstovauti Lansing’o 
konferencijoj. Tam tikslui tuoj 
paaukavo J. Kašinskas $2 ir 
J. Čiurlionis 25c.

Išrinktas komitetas iš pen
kių : Z. Ramanauskas, V. Ste- 
ponkevičia, A. Tumosa, A. 
Dapšys, J. Jakobs ir J. Baro
nas platinti lapelius HR 2827 
biliaus ir M. Sugar rinkimų 
kampanijos į Recorder’s 
Court atsišaukimą j ^Djstroifo. 
darbininkus. Išrinktas spaudos 
komitetas: J. Baronas ir J. 
Jakobs. Nutarta, kad kiekvie
nas delegatas pasiustų reika
lavimą savo kongresmanui į 
J. Valstijų Kongresą ir į Mi
chigano valstijos seimo atsto
vus balsuoti už HR 2827 bi
lių. Rezoliucijų komisija —J. 
Butkus, J.. K. Alvinas ir J. Ja
kobs pateikė keturias rezoliu
cijas: prieš karą ir fašizmą, 
už Clevelande šaukiamą visuo
tiną lietuvių suvažiavimą, už 
HR 2827 bilių ir prieš*Detroi
to miesto tarybos nutarimą ne
duoti progresyviams elemen
tams mokyklų svetainės susi
rinkimams, ir kad kiekvienas 
kandidatas, kuris bus uždėtas 
ant baloto, turės sumokėti 100 
dolerių. Konferencija visas re
zoliucijas priėmė vienbalsiai.

Draugai pavieniai darbiniu- tine sukišo visus distrikto ir

atsidaro 
seimelis 
seimelio 
įnešė to-

Detroito miesto valdžia 
(Council) nutarė neduoti mo
kyklų svetaines prakalboms ar 
susirinkimams “raudoniems 
politikieriams.” Taipgi nutarė, 
kad kiekvienas kandidatas, 
patekęs ant baloto, bent į ko
kią valdvietę, turi sumokėti 
$100. Kitaip nuims nuo balo-

prieš miesto valdžią už' tai. 
Teismas įvyks ateinančio an
tradienio (kovo 26 d.) ryte. 
Kad parodyti reakcionieriams, 
kad čia ne vieno Sugar reika
las bet visų Detroito darbinin
kų, reikia pripildyti teismabu- 
tį. Todėl visi Detroito lietuviai 
darbininkai būkite teisme.

ŠeŠkupis.

Wilkes Barre, Pa
Šis Tas iš Mainierių Kovos 

Lauko
Nors streikuojanti mainie- 

riai yra visaip puolami ir per
sekiojami visųkiai būdais, vie
nok laikosi kovos lauke ir rei
kia sakyt, kad streikas eina 
stipryn. Kada teisėjas Valen-

PUIKUS KONCERTAS
Rengia A.L.D.L.D. 32 Kuopa ir L.D.S. 16 Kuopa

Sekmadienį, Kovo (March) 24

Adelė Mickevičiūtė

Lietuvių Svetainėje
243 Front Street
NEW HAVEN, CONN.

Pradžia 2:30 vai. po piety

Įžanga 35 ir 50 Centų
Vaikams 15 Centų

Programoj dalyvauja žymūs ir publikos mylimi 
lietuviai artistai

Ig. Kubiliūnas, baritonas iš South Boston, Mass. Pasi
žymėjęs, ypatingai komiškom dainom, iš ko pdblikai yra 
gražaus juoko. Newhavenieciai jį išgirs antru syk šiam 
koncerte.

Adelė Mickevičiūtė, sopranas iš Boston, Mass., ji žino
ma ne tiktai Bostono apielinkėję, bet ji yra dainavusi 
New Yorke ir kitur.

Abu viršui minėti dainininkai dainuoja per radio, tad 
svarbu juos išgirsti ir pamatyti.

lokalų viršininkus į kalėjimą, 
jis manė, kad tųom kitus iš
gąsdins ir streikas bus veda
mas prie užbaigos. Bet išėjo 
kaip tik atbulai. Kaip tik tuos 
viršininkus uždarė, tuoj kita 
valdyba stojo jųjų vieton ir 
streikas yra drūtinamąs. O 
jeigu šiuos viršininkus paimtų, 
jų vietas kiti užimtų it strei
kuojanti darbininkai laikysis 
lig laimėjimo.

Daug visokių darbų yra vei
kiama, visokių provokacijų iš 
bosų pusės daroma šaudyme 
namų, mašinų ir t.t. ir daugu
mas tokių darbų yra primeta
ma streikieriams. Dabar mū
sų mieste sustreikavo ir stu
dentai dviejų mokyklų— J.Ą. 
R. aukštesnės mokyki, ir pra
dinės ant Dana St. šokiniai 
gana kovingai pasirodė pikįė- 
to linijoj. Jųjų reikailavinįąs, 
kad būtų paliuosUoti du stu
dentai iš kalėjimo, kuriems 
primetė kaltę skebų langų 
daužymo ir nuteisė po metą į 
kalėjimą.

Atrodo, kad streikas bus 
iššauktas visam šiam distrik- 
te. Jali pradžia simpatijos 
streiko yra Pittstone. Dabar 
visur yra laikomi masiniai su
sirinkimai ir rengiamasi šaukt 
distrikto konvenciją ir gal pa
vyks iššaukt visą distriktą * į 
streiką.

Kovo 16 dieną vakare, bu
vo kompanijos padaryta pro
vokacija išsprogdint D.L. and 
W. gana svarbų gelžkelio til
tą Plymouthe. Visokių blogų 
darbų yra daroma ir viską no
ri prim ėst streikuojantiems 
darbininkams, kad turėtų 
daugiau visokių priekabių 
persekiot darbininkus.

politiniai kaliniai ir jų šeimy
nos.

Nepamirškim tą, kad šian
die baisiam skurde darbinin
kai veda aštrią kovą už būvio 
pagerinimą, ir būna daug a- 
reštų. Kas gi jais rūpintųs, jei 
nebūtų TDA organizacijos? 
Pamislykite, tik į trumpą lai
ką mūsų distriktas tūrėjo 
1,100 politkalinių ginti. Čia 
reikėjo ir finansų. O dar daug 
yra užvestų teismų, kuriuos 
reikia finansuoti. Taigi, šis 

įbaząras ir yra rengiamas, kad 
sukelti finansų.

Daugelis klausia: Ką daro 
lietuviai ? Ar turės šiemet savo 
stalą iV tt. ? Taip I Mūsų visos 
darbininkiškos organizacijos 
išrinko komisiją tuo reikalu 
rūpintis, pernai, ačiū visuo
menei už aukavimą, buvo su
kelta virš šimtinė. Taigi ir šie
met atsišaūkiam į visus prita
rėjus prisidėti prie prakilnaus 
darbo. Kaip į biznierius, taip 
ir į visus, paaukaukite, ką ir 
kiek galite. Daiktus iš anks
čiau galite atnešt į Liaudies 
Namą, 701 Fairmont Ave., ar
ba tą pačią dieną tiesiog į sve
tainę, Ambassador Hali, 
Broad ir Columbia Ave., ba
landžio 12 ir 13 dd. Pradžia 
4 vai. p. p.

Taipgi bus ir gera koncer
tinė programa.
dirba'dirbtuvėj, tai galite tie
siog atvažiuot ir čia galėsit 
gauti skanią vakarienę už že
mą kainą.

Beje, kurie

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BAYONNE, N. J.

Kovo Ž4 d.’ Labor Lyceum Svetai
nėj, 72 W. 25th St. kaip 2:30 vai. 
po pietų įvyks Labor Party mitin
gas, kuriame svarstys ką tūri daryti 
ddrbininkai ateinančiais rinkimais 
Bayonnės Korfiisionieriaus.

Yra svarbu kad dalyvautų ne tik 
vien darbininkai šiame susirinkime, 
bet ir smulkūs biznieriai.

LINDEN, N. J.
23 d. kovo, šeštadienio vakare kaip 

7:30 vai. ant Wood Avenue ir Price 
St. įvyks atvirame ore prakalbos 
prieš Hearst’o melus. Prašome visų 
draugų įšitėmyti dieną ir būtinai da
lyvauti, nes išgirsite gerų kalbėtojų. 
Komisija.

HĄMTRĄMCK, tylICH.
Bedarbių Taryba rengia didelį kon

certą ir šokius subatoj, kovo 23, 
Yefnans Hali, 3014 Yemans Avė.. 
Bus duodama ^raži programą, kuri 
prasidės nuo 7 iki 9, o nuo 9 iki 1 v. 
nakčia šokiai. Nepamirškite dalyvau- 
ti^ nes paskui gailėsites, kad pralei
dot £erą laiką.

CAMBRIDGE, MAS?.
A.L.D.L.D. 8 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks Sėredoj, 27 d. kovo 
(March) 7 vai. vakare -pas S, Vins- 
kevičia, 181 Clark St. ir atsijveskite 
PO vieną naują narį.

Prot. Rašt. P. Andreliunas.
(70-7Ž)

Philadelphia, Pa
Biskis Žinių

KoVo 11 d. įvyko Lyros 
Choro mėnesinis susirinkimas, 
narių dalyvavo gana geras 
skaičius. Choro reikalus svars
tė gana rimtai, matytis pas 
jaunuolius yra noro ir pasiry
žimo chorą palaikyt ir veikt. 
Taipgi choriečiai seka ir abel- 
ną darbininkų judėjimą. Pa
vyzdžiui, apkalbėta italų dar
bininkų išleidžiamas dienraš
tis, nutarta pasveikinti su do
lerio auka, ir pasiųsti į jų pa
rengimą atstovą. Reiškia, jau
nuoliai įvertina italų darbinin
kų prakilnų žingsnį. Taipgi 
nutarė užbaigimui žieminio 
sezono surengti didelį koncer
tą. Išrinkta komisija iš veiklių 
draugų, tikimės, kad savo už
duotį atliks. O mokytoja d. 
Valatkiutė pasižadėjo iš savo 
pusės dėti pastangas sutaisy- 
mui programos, kad publika 
gėrėtūs dainomis ir t.t.

Diena dar nėra -nuskirta. 
Mano manymu, komisija turė
tų skubiai imtis už darbo, nes 
pradeda atšilt oras. O koncer
tas yra labai pageidaujamas, 
nes choras nesulošė jokio vei
kalo, tai nors koncertu pa
linksmintų Philadelphijos ir 
apielinkės publiką. Pasekmės 
bus geros, nes choras turi di
delę įtekmę plačioj visuome
nėj.

Draugai ir draugės darbi
ninkai, išgirskim šaukiančius 
kovotojus už mūsų’ visų reika
lus, politinius kalinius. Išgirs
kim jų šeimynų balsą. Neleis
kim geriausioms kovotojams 
pūti kapitalistinėse kalėjimų 
bastilijose. Paaukaukim, kuris 
kiek galim. Taipgi ir ūkinin
kai (farmeriai) galėtų ką nors' 
iš produktų paaukot, nes ir jų 
vargingas gyvenimas verčia 
vesti kovą už pagerinimą bū
vio. Taigi, ne tik aųkaukim, 
kiek kuris išgalim, bet ir ma
siniai dalyvaukim bazare.

Volga.

WORCESTER. MĄ?S.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš

kos Draugystės ekstra susirinkimas 
įvyks 27 d. kovo (March) šeredos 
vakare kaip 7:30 vai. Lietuvių Svet., 
29 Endicott St. Visi nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti šiame susirin
kime, he's bus svarstoma kas turi būt 
konstitucijoj pataisyta ir kas palikti, 
kaip šiame susirinkime nutars, taip 
ir bus.

(70-72)

NEWARK, N. J.
Newarko ir apielinkės lietuviams 

ekstra pranešimas. Sekmadienį, 9 
d', birželio (June) Sietyno Choras 
rengia pikniką, Eagle Rock, West 
Orange, N. J., tarp gražių medžių ir 
prieš didelį ežerą. Todėl prašome 
kitų kuopų ir organizacijų; kad 
vengtų rengti parengimus ant virš 
minėtos dienos, o būkite Sietyno pik
nike. Rengimo komisija.

Paterson, N. J

23 d. kovo taipgi Finų svetainėje, 
bus Jošis tarpe Norwoodo LLR Cho
ro Merginų ir Worcester Aido Cho
ro merginų. Taipgi bus ir vaikinų 
<‘tymai”. Norwoodo LLR Choro mer
ginos dar nėra pralošę nei vieno lo- 
§io, hors jau lošė su įvairiais “ty
mais.” Jos užtikrina kad duos gerų 
lošj ir šį sykį. /Būkite visi kas tik 
galite. Po žaidimo bus šokiai. Įžan
ga suaugusiems 25 c., vaikams 10 c.

Myliantis Sportą.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas įvyks 31 d. kovo, 2 vai. 
po pietų, 40 Ferry Street. Kaipo 
kvoterinis susirinkimas tai yra svar
bu, kad visi nariai dalyvautų skait
lingai.

Šiame susirinkime reikės nutarti 
ar kviesime chorą ir kalbėtoją per 
Decoration Day (May-Gegužės 30). 
Taip pat katrė nėra užsimokėję as- 
esmentūs už lotus, ateikite į susi
rinkimą ir užsimokėkite, nes reikia 
rinkti- darbininkus del pjiovimo žo
lės, o pinigų daug nėra.

LKKR.

PHILApELPHIA, PA.
Kovo 23 Komunistų Partijos kuo

pelė 501 rengia linksmą vakarėlį, pa
rėmimui anglų kalboj darbininkišką 
dienraštį Daily Worker. Prasidės 8:00

Tcl. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
j (Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

vai. vakare, Rusų ir Lietuvių Liau
dės Name, 701 N. 8th St. Įžanga 15 
centų.

Bus skanių užkandžių ir alaus. 
Grieš gera orkestrą. Taipgi duos 
raportą vienas pančekinės darbiniu t 
kas kuris nesenai sugrįžo iš Sovietų^ 
Sąjungos. Kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti.

Komisija.
(68-7<S)

EKSKURSIJOS

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Motorlaiviu “Gripsholm”
Išplaukia iš New Yorko 

GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 m.
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935
Tuo pačiu motorlaiviu 

NEW YORK—KLAIPĖDA 
(Per GothenburRą-Stockholm) 

Rengiamos:
Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
Kiti išplaukimai iš New Yorko 

Drottningholm Balandžio 20, 
Kungsholm ........ Gegužės 2,
Kungsholm ........... Birželio 4,
Drottningholm . . Birželio 12, 
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į bet kurį Sąjungos narį, autorizuotą 
vietinį laivakorčių agentą, arba į bet 
kurią mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas “MARIEHOLM”.

Swedish American Line
21 State St., New York, N. Y.

Kovo 30 d. choras rengia 
šokius, bųš gern, ork'ėstrą, bus 
Skanią valgių, garimų ir t.t. 
Apart to, turiu pasakyti, kad 
ne tik jaunuoliai smarkiai ren
gias, bet ir suhugę rūpinas šio 
čhoho iškilme. Minėtam paren
gimui d. J. Stankus aukoja 
pųsbačkį alaus ir kiti užkan
džių. Apart to, bus ir daug 
juokų. Taigi mūsų choras 
kviečia kųoskaitling|ausia' at
silankyti. Ne tik chbtą paręni- 
site, bet ir linksmai laiką pra
leisite. Parengimas įvyks Liau
dies'Svetainėj, 701 .Fairmont 
Ave., 8 v. v., įžanga įik 25c. 
Būkite visi. ’

Balandžio 12 ir 13 yra ren
giama c|idžiulįs Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo dis
trikto metinis baząras.' Tai vie
nas iš didžiausių ir įvairiausių 
parengimų, nes per tas diehAs 
pereina keli tūkstančiai svieto, 
visokių tautų ir rasių. Suneša 
visokių daiktų, ir ten galima 
labai ūž mažą kainą nusipirk
ti. Ii' iš to uždarbio yra ginami

T a r p t a u tinis Darbininkų 
Apsigynimas, kovo 16 d., bu
vo surengęs prakalbas 64 me
tų sukaktuves Paryžiaus Ko
munos paminėjimui. Publikos 
buvo prisirinkę vidutiniškai. 
Įžanga buvo 25c ypatai, aukų 
surinkta $40.20, tad TDA liks 
kelios dešimts dolerių pelno.

Pirmininkavo'd. Saly. Pro
grama buvo įvairi. 1) Pionie
riai gabiai sulošė veikaluką 
“Teismas”; 2) Drg. Brown 
pasakė gerą prakalbą vietos 
bėgančiais klausimais. Drg. M. 
B. nurodė, kad Patersono 
darbdaviai su valdžios pagalba 
stengiasi pakrikdyti ejažų ir 
Šilko audėjų unijas ir įsteigt 
savo kompanionas unijas. Ypa
tingai dye housįų bosai 
nori sulaužyt pądarytą kon
traktą su dažų unija ir mokėt 
tiek darbininkams, kiek jie 
nori..?; 3) Muzikos profeso
rius Nįgob puikiai paskambi
no pianų. Publikai ląŲąi pati
ko, tai buvo iššauktas antrų 
sykiu. iNigob, atsimokėdamas 
publikai, paskambino “Inter
nacionalą.” ir vicųą štreįkįorių 
dainą “Victory will come.” 
Už tai N. gavo ę|aūg ąplodis- 
mpntų; 4) Į)rg. MoOre, įLD 
organizatorius, pasakė daug 
pąfnbkinančią prįkalbą apie 
Paryžįaųs KoinųnoŠ ididvyrišką 
kovą ir joj padarytas klaidas, 
sdrišdąmąs ąų šių dienų dąrb. 
kovom ir su kova už pąliųosavi- 
mą klasių kovos kąnkinių iš 
Amerikos bąstįiijų. Drg. Moo
re yra vienas iš geriausių kal
bėtojų, kokių aš esu girdėjęs; 
5) Jack London Club iš New
ark, N. J? sulošė veikalą 
“Scottsboro Teismas”. Lošėjai 
tąįp gerai lošė, kad publika 
tikrai stebėjos 
išsilavinimu.
programą šiuo 
ve turiningą.

HARTFORD, CONN.
Visam Hartfordo ir apielinkės lie

tuviams yra gerai žinoma kad da
bar mūsų kolonijoj vedama lavinimo
si vakarai, ir jie užsibaigs su kovo 
24 d. Taigi užbaigimui "yra rengiama 
pasilinksminimo vakaras. Bus labai 
puiki programa. Skanių užkandžių 
ir gera orkestrą, prie kurios galėsite 
smagiai šokti.

Pradžia 4-tą vai. po pietų. Laisvės 
Choro Svetainėj, 57 Park St. Visus 
širdingai užkviečia komisija. Įžanga 
draugiška.

WILKES-BARRE, PA.
Kovo 24, T. D. A. kuopa rengia 

masinį susirinkimą paminėjimui Pa
ryžiaus Komunos. Pradžia 7:30 vai. 
vakare, 325 E. Market St.

Yra pareiga visų sąmoningų dar
bininkų skaitlingai dalyvauti šiame 
masiniame susirinkime, išgirsime ge
rų kalbėtojų.

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partija šaukia konfe

renciją del pasitarimo, kad pasek- 
mingiau apvaikščiojus gegužės 1-mą 
dieną kaipo darbininkų šventę. Į šią 
konferenciją yra kviečiama visų tau
tų organizacijos bei draugijos, taipgi 
yra kviečiama ir lietuvių draugijos, 
kaip tai: Lietuvių Piliečių Kliubo 
drauija, Šv. Ludviko Draugija, Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Broliška Drau-į 
gija, Birutės Draugija ir visos kitos 
draugijos bei kuopos, katros čia nė
ra pažymėtos ir kviečiamos dalyvau
ti virš minėtoj konferencijoj.

Darbininkai visame pasaulyje svar
sto savo reikalus pirmą dieną gegu
žės, todėl ir mes Worcesterio darbi
ninkai turime tą dieną apsvarstyti, 
kada ir kaip iš to gilaus krizio iš- 
brisime.

Konferencija įvyks balandžio 5-tą 
d., ’8 vai. vakare, A.O.H.‘Svetainėje, 
Trumbul Street. Visas organizacijas 
bei draugijas Worcesteryj egzistuo
jančias, Širdingai kviečiame dalyvau
ti. Komisija.

WATRRBURY, CQNN. .
Kovo 24 d. vakare, 103 Green St., 

įvyki choro didelis Koncertas ir šo
kiai. Prog-rame dalyvaus A. Micke
vičiūtė iš Providėnce, R. I. ir A. 
Višniauskas iš Bayonne, N. J. S. 
Valentinas sulos “Sacco-Vanzetti ka
lėjime” ir pats choras dainuos gra
žių dainų. Tai bus vienas iš puikiau
sių parengimų Waterbury. Visus už- 
kviečia dalyvauti Vilijos Choras.

R. K.
(68-70)

SIŲSKITE Torgsino Orderius
Siųskite Torgsin orderį j Sovietų Sąjun

gą savo giminėm ar draugam ir padėki
te jiems pirkt iš Torgsino krautuvių, ku
rios yra kiekvienam didesniam mieste 

U.S.S.R.
Tos krautuvės laiko apie 15,000 

augštos rūšies įvairių vietos gamin
tų ir importuotų daiktų; DRABU
ŽIŲ, apatinių, MILTŲ, cukraus, džio
vintų ir konservuotų daržovių, kavos 
ir kitokių VALGOMŲ DAIKTŲ*; vir
tuvės įrankių, tabakų ir kitko.

Į VIETAS, KUR NĖRA TORGSINO 
KRAUTUVIŲ DAIKTĄI BŪNA GREIT 

PASIUNČIAMI PĖR PAŠTĄ
Nusistatykite radio ant “MELODIES OF NEW RUSSIA,’ 

čiadieniais, 7:45 iki 8 valandai vakaro, stotis W.M.C.A.
Kainos prieinamos, palyginant su kainom Amerikoje 
Del Torgsino orderių kreipkitės j banką savo apie- 

linkėje arba į autorizuotą agentą.
General Representative in U. S. A. at Amtorg—261 Fifth Ave., N. Y.

t re

L!WUVI^K4
hį-įvGERIflUSm DUONA /

Z^^SCHOLES BAKING M
168 Manhattan Avenue,

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
j krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus. x *
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.*

jų gabumais ir 
godžiu sakant, 
sykiu ILD da-

J. Bimba.

NORVtfOpD, MASS.
pu Dideli žaidimai Sporte

21 d. kovo, Finų svetattgge, 
Chapel Court, LSU “Basket Ball” 
“tymas” iš Brooklyn, N. Y. imsis su 
Norwood LSU “tymu”. Tai _ bus ką 
pasižiūroti, kaip sportininkai loš už 
proletarinę garbę. Ateikit kas tik ga- 
iit! Po žaidimų bus šokiai. Įžanga 
suaugusiems 25 c., vaikams 10 c.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU ĄVE., DETROIT, MICH.

čia
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CLEVELAND© ŽINIOS

LAISVĖ Penktas Puslapis

do bedarbį, Marlin Lee Gor
don “šantėjH* gultinį ant Mill 

Kuomet policistas pa
grūmojo su paika, žmogus ne
sijudino, tuomet policistas pa
ėmęs už kalnieriaus pakėlė, 
bet bedarbis ant kojų nesilai
kė. Paimtas į policijos stotį, 
pašauktas Dr. E. E. Nichols, 
kuris išegzaminavęs pareiškė, 
kad bedarbis nuo bado kenčia.

Kitą dieną tas pats policis
tas atrado James W. Gore gu
lintį ant šieno “barnėj”, kuri 
priklauso Mrs. Robert W. 
Johnson. Taip pat badaujantis 
bedarbis. Gore sako, kad jis 
jau 7 mėnesiai kai neturi kur 
gyvęnti ir ką valgyti, žinoma, 
priėjo bedarbis prie paskuti
nių jėgų, priversta^ buvo gult 
svetimoj “barnėj” ir laukt pa
skutinės valandos.

ateinančiuose rinkimuose.ten nebuvo, žinoma, pakils 
kainos ant alaus ir cigaretų. 
Bet tai nebus viskas, pakils 
kainos ir ant kitų gyvenimui 
reikmenų.

Tai kurčia yra “darbininkų 
žmogus”? Nice pasakęs, kad 
“out the window income tax.’’ 
Kodėl? Todėl, kad income 
tax’as moka buržuazija, o ne 
darbininkai, todėl p. Nice ka
pitalistų turtus apsaugoja, o 
darbininkus apsunkina. Todėl 
darbininkai nesileiskit save 
politikieriams apgaut, balsuos 
kite už Komunistų Partiją

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina

1701-03-05 No. Dover St. 
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th 

Smagiausia Vieta Mieste
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
23M0TERIMS STALAI ~
BUSINESS MEN’S LUNCH

HARRY SLOBODIAN 
Savininkas

Aell Phone Poplar 9257

Kompartijos Atstovas Parodo 
Užmačias “7 Slaptųjų”

čia paduosiu nekurias iš
traukas iš John Williamson 
padaryto pareiškimo, 
prasideda šiaip:
“CleVelando Miesto Tarybos 
Sub-Komitetui.
“Gentelmanai:

“Kuomet patsai ‘7 slaptųjų’ 
raportas yra pilnas kvailysčių, 
mes skaitome naudingu patar
navimu, kad iškėlus prieš Cle
velando žmones, kad per pa
skutinius penkis metus mūsų 
miestas buvo paverstas šniukš- 
tinėjimo vieta įvairiems žemos 
rūšies sutvėrimams, ir nusam
dytiems šnipams iš Clevelando 
Prekybos Buto, kad uostinėtų 
pėdas: redaktorių, profesorių, 
mokytojų, kunigų, ekonomistų, 
socialių darbininkų ir darbi
ninkių, kurie, del savo nekalto 
naiviškumo, išsivaizdino, kad 
jie yra laisvi, gyvenanti de
mokratijoj, o ne po kurka fi
nansinės banditų oligarchijos.

do- j “Kodėl, po penkių metų 
‘slapto tyrinėjimo,’ tie darbi
ninkų niekadėjai staiga sura
do, kad Clevelande 
munistų? Ogi todėl, 
tomobilių ir plieno 
kai persitikrino, jog 
kelias pagerinimui 
sąlygų, tai streikas! Todėl, kad 
šitie praktiški gentelmanai iš 

Į Prekybos Buto dažinojo, kad 
ADF eiliniai nariai supranta 
streiklaužišką rolę Roosevelto 
Automobilių ir Plieno Labor 
Boardų ir nusitarė priešintis 
kooperavimui su darbdaviais 
ir jąf"'"’jranUi’stiši•*' Todėl’, ..’kad 
darbininkai unijose pradeda 
išvystyti eilinių narių veikimo 
programą su kovinga vado
vyste priešakyje. Vyriausioji 
užmačia Prekybos Buto, tai 
pastoti kelią , automobilių ir 
plieno darbininkų streikui iš
sivystyti, suardyti darbininkų 
pastangas 
drą kovą 
būvio.

‘‘Kodėl

ko-
nu-

iš

Cleveland’o Prekybos Butas 
Yra Streiklaužių Organizaci
ja; Komunistų Partija Numas- 

kavo jos Slapukus 
Cleveland, Ohio. — 9 d. 

vo d. John Williamsonui 
maskavus “7 slaptuosius”
Prekybos Buto, pasipylė 
griausmingas delnų plojimas. 
Drg. Williamsonas savo pa
reiškimą padarė tuoj po nenu
sisekusių pastangų Miesto Ta
rybos Sub-Komiteto priversti 
Frew Long’ą jiem liūdyti, kas 
riŠasi su jų (Prekybos Buto) 

r išleistų dokumentų apie komu
nistų “subversive activity” 
Clevelande. Frew Long yra 
manageriųs Suvienytų Indus- 

• trijų Clevelande ir paprastai 
organizuoti darbininkai į jį 
žiūri, kaip į streiklaužį no. 1. 
Jis ne tik atsisakė liūdyti, bet 
dar per savo advokatą (buv. 
teisėją) Cull pareiškė, kad jis 
Miesto Tarybos Sub-Komitetą 
dar gali patraukti atsakomy
bėn už jojo asmens turbavoji- 
mą. O ką jie paskelbė apie į 
komunistus “7 slaptųjų” < 
kumente, prie jo ir pasilieka.

Negu

vado- 
pirm.

Cleve- 
pareiš- 
pasidi- 

pasakė, kad jie ne- j

Tyrinėjimas Daugiau 
Komedija

M. T. Sub-Komitetą 
vauja adv. Harrison, 
Civilių Laisvių Unijos 
landė. Jis ant adv. Cull 
kimų ir grasinimų su ‘ 
džiavimu
siduosią nugąsdinti. Bet nežiū
rint jų “drąsumo,” nepajėgė 
pravesti savo pažadų, kuriuos 
padarė prieš užvedant tyrinė- 
jinhą, kad "išvilksime 'tuos—7. 
slaptuosius,’ nežiūrint, kad 
reikėtų dangų su žeme sumai
šyti ir nekuriuos ant galvų 
pastatyti...” Lietuviškas prie
žodis sako: “Lėkė, kaip saka
las, nutupė, kaip vabalas.” 
Taip ir su jais, visi ženklai ro
do, kad jau nori atsikratyti to 
“garbingo” darbo. Ir 
nutarė geriausią išeitį 
ryti, tai pavesti visai 
Tarybai Frew Longo 
išspręsti.

Susirinkusieji šios komedi- 
jos-tyrinėjimo pasiklausyti bu
vo labai nustebinti ir suelek- 
trizuoti, kuomet dar nespėjus 
streiklaužiui No. 1 su savo 
advokatų štabu prasišalinti iš 
Miesto Tarybos kambario, 
John Williamson atsistojęs 
pareiškė norįs išdėti Komunis
tų Partijos poziciją tuo klau
simu, kas liečia Prekybos Bu
to fašistinius darbus sąryšyje 
su “7 slaptųjų” išleistu “do
kumentu.”

dabar 
pada- 

Miesto 
dalyką

kuris

ko-yra
kad au- 
darbinin- 
vienatinis 
jų blogų

susivienyti į ben- 
pagerinimui savo

Komunistai Yra 
Puolami?

“Argi 
raporte 
Nors jis 
‘nereikšmingi,’ bet ten pat sa- 
Lo, kad pavojingi. Kam? Pa
vojingi streiklaužiams! Komu
nistai pavojingi streiklau
žiams, kaip Frčvv Long! Jie 
pavojingi unijų daužytojams! 
Pavojingi kapitalistams, kurie 
nori darbininkus dar labiau 
išnaudoti. Net ir ‘Cleveland 
Press’ už vas. 6 d. pažymėjo,

Prekybos Butas savo 
to neprisipažįsta? 

žymi, kad komunistai

WATERBURY, CONN.

PUIKUS KONCERTAS 
įvyks Sekmadienį, 24 d. Kovo (March) 

VENTA SVETAINĖJE
103 Green Street, Waterbury, Conn.

Nepasivėluokit — pradžia programo 7:30 valandą vak. 
PO PROGRAMO TĘSIS ŠOKIAI IKI 11:30

A. Visniauskas,

Čia dalyvaus žmonių iš 
visos Connecticut Valst.

Adelė Mickevičiūtė iš 
Providence, R. L, ir Anta
nas Višniaųskas, barito
nas iš Bayonne, N. J. Bus 
proga Išgirsti dąinų, ku
rių dar čia niekas negir
dėjo, ir 
juokt.
Dalyvaus

ras

linksmai prisi-

ir Vilijos Cho- 
pro grame

RENGIA VILIJOS
CHORAS.

Įžanga tik 35 centai

Visas ir visus užkviečiam atsilankyti, o užtikriname, jog 
būsit patenkinti.

i

kad ‘7 slaptieji’ surado, kad 
jiem kompąničnos unijos ge
resnės už darbininkų unijas; o 
komunistai stovi už darbinin
kų unijasprieš kompaničnas!

“ADF eiliniai nariai šį klau 
simą supranta gerai. Juos bai
dė su ‘raudonu baubu.’ Dabar: 
jie žino, kad puolimas ant 
komunistų darbininkų yra pir
mas smūgis prieš visus darbi
ninkus ir jųjų organizacijas, 
ypatingai darbo unijas. Ra
portas ‘7 slaptųjų’ iš Prekybos 
Buto parodo, kaip jie užsiima 
fašistiniais suokalbiais, kad 
sudaužius ir panaikinus pas
kutinius trupinius civilių tei
sių. Norima įvesti aukščiausio 
laipsnio šnipavimo agentūrą 
priežiūroje Teisių Departmon
to, kuris lygintųsi Hitlerio 
smogikams, kurių vyriausią 
užduotimi, nedaleisti darbinin
kams ir biednuoliams organi
zuotis kovai prieš bado sąly
gas.
“Suvienytas Prieš Darbininkas 

Puolimas

“Clevelando Prekybos Bu
tas, susivienijęs J. V. Pre
kybos Butu, karo rengėjais, 
fašistu Hearstu, McFaddenu ir 
kitais, yra pasimojęs sudau
žyti ADF unijas ir visas dar
bininkų politines partijas.

“štai kodėl jie šaukia už 
pilną naudojimą Ohio Crimi
nal Sindicalist įstatymo, su
prantama, prieš visus tuos, ku
rie pripažįsta, kaip ilgai vals
tybės spėka bus kapitalistų 
klasės rankose, darbininkų 
masės negali tikėtis pamatiniai 
atmainyti ir pagerinti savo 
būvį; tai gi po šia priedanga 
jie (kapitalistai) siekia visiš
kai sunaikinti darbo unijas, 
darbininkų organizacijas ir po
litines partijas; įmesti, kalėji
mai! visus tuos, kurie veda 
streikų kovas už pagerinimą 
darbininkų buities, už teisę 
organizuotis į darbininkų uni
jas, kovoja prieš bedarbių pa
šalpos sumažinimą, ,ųž negrų 
teises ir prieš ‘sales tax’ api
plėšimą.

“Kodėl Revoliucine Išeitis ,
“Darbininkai išrišimui savo 

problemų turi siekti rev. prak
tikos, kuomet kapitalizmas 
tuo klausimu tampa bejėgiu; 
kuomet kapitalizmas darbo 
žmogui reiškia: nuolatinę be
darbę, algų kapojimą, -Skubą, 
kainų kilimą, ‘sales tax,’ karą 
ir fašizmą; kuomet milionai 
badauja, kapitalizmas naiki
na: bovelną, maistą...

“Mes, komunistai, pasire- 
miame ne tik masių reikalais 
(dabartiniu laiku, siekdami, 
kad patraukti tas mases del 
revoliucinės išeities iš dabar
tinio krizio, bet mes remiamės 
geriausiom Amerikos tradici
jom. Prekybos Butas niekad 
nežinojo ir norėtų, kad mes 
visi užmirštume teisę praktiš
kos revoliucijos.

“šiandieną vienatine parti
ja, kuri tęsia revoliucines tra

dicijas 1776 ir 1861 m., šių 
dienų sąlygose ir santykiuose 
kląsių, yra Koiyi^inisty Partija.

‘'Šiandieną tiktai Komunis
tų Partija randa save politi
niai suprantančia ir reikalingu 
priminti Amerikos žmonėm, 
kaip praeities 
surasta išeitis 
jos. Principas, 
teikti pamatą 
yra pažymėtas 
Deklaracijoj.’
principas yra diktatūra darbo 
žmonių, nauja formą yra for- 
jna dabininkų ir farmerių ta
rybos—Sovietai!”

\J. M-ka.

kriziuose buvo r ‘
kelių revoliuci- 
kuris turi šu

naujai tvarkai, 
‘Neprigulmybės 
1935 m. tas

Baltimore, Md
Buržuazinė Spauda Užgniau

žia Badaujančių Kančias

Netoli nuo Baltinu,orės, mies- 
tukyj Pikesville, atrasta du ba
daujanti darbininkai. Policis- 
tas Thomas C. Callahan atra-

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
pyiežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50e.
Už bbnką. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už/ kiek
vieną, po ąugščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime. 
Persiuntimą apmokame.

Tcl. StaKR 2-0783 • NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam^ reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Tai va ko darbininkai su
laukė turtingiausiam krašte 
pasaulyj ? Ar dar ilgai balsuo
site už republikonus ir demo
kratus? Ar dar ilgai remsite 
šitą supuvusią sistemą ? O bet 
fašistinis ‘‘Baltimore Ameri
can” nei žodelio neparašo a- 
pie tokius atsitikimus. Tas ža
lialapis užpildo po kelis la
pus sufabrikuotų paveikslų, 
būk tai Sovietų Sąjungoj dar
bininkai badauja, bet čia po 
nosia nemato arba matyt ne
nori.

Fašistų r aš e j as Thomas
Walker, kuris gyvena Londo
ne, rašo į “Baltimore Ameri
can” kovo 3 d. 1935 m. ilgą 
straipsnį, būk jis buvo nuva

žiavęs į Sovietų Sąjungą pra
džioj 1934 m. su turistų gru
pe, bet jis (Walker) apleido 
turistų grupę. Jis rašo: “I de
cided to leave the tour and 
start on one of my, own devis
ing.” Čia pasirodo, kad Wal
ker nenorėjo su grupe važinėt, 
nes jis nebūtų galėjęs tiek 
daug primeluot, bet kuomet 
pasileido pats sau vienas, tai 
jis galės meluot, kiek jis tik 
nori. Bet kas tiki į jo raštus 
ir sufabrikuotus 
Šiandie pasaulio 
ir visa buržuazija 
tų pasisekimus ir juos sublo- 
fint jau nepajėgs.

paveikslus ? 
darbininkai 
mato Sovie-

Kiši 2 Darbininkai Nusižudė
Wilmer Shilow, 44 m., 1012 

West Cross St., tapo atrastas 
nusižudęs. Ir Walter Kensickį, 
42 m., 622 South Bond St., 
taipgi rado nusižudžiusį. Bur
žuazinis laikraštis “The Sun” 
nerašo priežasties saužudystės. 
žinoma, kapitalistine spauda 
tokius atsitikimus nuo publi
kos slepia, jie tik parašo, kad 
“suicide” ir tai viskas.

Bet šitos saužudystės prie
žastis yra greičiausia bedarbė 
ir bado kančios, kurių darbi
ninkai negali ilgiau . pakęsti. 
Tai kas čia yra tame kaltas, 
ar ne kapitalistų sistema, kuri 
yra visko pilna ir dar per
daug, o darbininkai nuo bado 
miršta, o kiti save žudosi? Bet 
fašistinis “Baltimore Ameri
can” nei žodelio nerašo apie 
šitokius atsitikimus.

Federalė valdžia 
kad Maryland 

relief” fon-

Visko Prižadėjo, Bet Nieko 
Neduoda

Maryland’o gubernatorius 
ponas Nice, visko darbinin
kams žadėjo, bet dabar jau 
pamiršo, ką žadėjo. Prieš rin
kimus darbininkai sakė: “Nice 
yra darbininkų žmogus,” bet 
dabar pasirodo, kad Nice yra 
kapitalistų žmogus. Kodėl ? 
Štai kodėl, 
reikalauja,
valstija sukeltų 
dą $(8,000,000 šiems metams, 
arba $22,400,000 1936-1937 
m. Bet valstijos vyriausybė su 
p. Nice priešakyje apsvarstė, 
kąd jie negali sukelt daugiau, 
kai $4,000,000 šiems metams.

Valstijos valdžia atmetė su
manymą, kad minėta suma bū
tų surinkta iš “income tax.” 
Gubernatorius Nice ir” jo lei
tenantai nutarė, kad ta suma 
būtų sukelta per “sales tax” 
ant alaus ir cigaretų. Na, kaip

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132A . of the Alcoholic Beverage 
Control Law at Cropsey Avenue. Foot of 
25t'h Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES FRANSEN
Ulmer Park Picnic Grounds, Music Hall and 

Athletic Field
Cropsey Ave., Foot of 25th Ave.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7976 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4424 
Ft. Hamilton Parkway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.
LOUIS BERNSTEIN and SYDNEY LONDA 
4424 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-295 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 491 Sumner Ave., Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

HYMAN ROBINSON 
The Grand Liquor Store

494 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 33 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nq. 
B-7660 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 122 
Troy Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

Andrew McGovern
122 Troy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby t'iven that License No. 
RL-8440 has been issued to the undersigned . 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- į 
tier Section 132A of the Alcoholic Beverage I 
Control Law at- 1843 Broadway, Borough of 1 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Andrew McGOVERN
1843 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby^ given that License Nd. 
RL-5438 has bodit issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law nt 733 Franklin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be coni- 
sumed on the premises.

ANDREW McGOVERN
733 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that the following 
licenses have been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 
of the Alcoholic Beverage 
t|ie following locations, in 
Brooklyn, County of Kings, 
off the premises;
License No.
L-104 Michael D. Lorenzo,

Samuel Weiss, 220—4th Avenue.
Anthony S. Esposito, 6818—8th Ave. 
Herman Liebman, 4324—18th Ave. 
Henry Wurdemann, 3130 Fulton St. 
King Liquor Co.. 300 Wyckoff Ave. • 
Jack Friedman, 1102 Lafayette Ave. 
Carl Muller, 5217—4th Avenue. \ 
Bessie Schweiger. 405 Gerritsen Ave. ( 
Republic Liquor Store. 431 Grand St. 
Sol Meyer, 1239 Nostrand Ave.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarai^ 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

c

132 A 
Control Law at 
the Borough of 
to be consumed

L-10 
L-44 
L-4 3 
L-63 
L-70 
L-103 
L-35 
L-(i 4
L-72 
L-6'8

9403—5t.h Avė.

NAMAI

1st. 1892

HARMAN ■’

Sieninių 
Laikrodžių

1! 12 1 ■.! Vedybiniu
0

Daimontai
Laikrodėliai

S9H Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

Laike kovo mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
(let., Graham & Manhattan Aves.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimu šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

- *
1/ fl III || O 0 O Atviri kojų skauduliai, Garankš-llĮJljlJ Į Į1111čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
■ • matizmąs, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

: DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Tel STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y,660 GRAND ST.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

I i

I JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417 

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street.
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS DIENINIAI
SPECIALAI

Teis 12 Asmenų Už Harlemo Įvykius Darbo Unijų Konferencija del

Prisaikintieji teisėjai, sukir- “Raudonieji senai rausėsi į 
sinti buržuazinės spaudos me- ( mūsų institucijas, bet kada jie 
lais prieš areštuotus sąryšyje į pradėjo kurstyti riaušes, lai- 
su Harlemo įvykiais, dvyliką kas juos sulaikyti.” Ir taip iš- 
iš jų apkaltino ir bus teisiami, tisos špaltos užpildytos ta huo- 
Liūdininkais-kaltintojais tdau-į dingą agitacija prieš darbinin- 
giausia buvo policija ir šnipai, j kų judėjimą. Nors patys pri- 

Tuo pat sykiu pradėta pla- pažįsta, kad komunistai neiš- 
čiu baru kampanija prieš re- eina iš konstitucijos 
voliucinį darbininkų judėjimą, kad jie yra visur trukdomi, 
ypatingai prieš Komunistų 
Partiją ir prieš ateivius darbi
ninkus. Nebepasitenkinta me
lu kampanija, bet pradėjo tie
sioginį puolimą. Policija uždą-i 
r ė Young Liberators raštinę, 
kuri randasi Harleme, 126th 
St. ir Lenox Ave. Prie 125th ' 
ir Lenox Ave 
policija 
“Daily Worker” 
Carter, 
baltą 
Jų išklausinėjimas bus pirma
dienį, Harlem teisme.

Prokuroras Dodge, beje, pa
siryžęs saujoj sutrėkšti komu
nistus, jeigu tik galėtų į sau
ją suimti. Laimei, pertrumpi 
jo nagai, kad aprėpt visą di
delį judėjimą. Jisai rėkia:

ketvirtadienį 
užpuolė ir areštavo 

pardavėją, 
negrą, ir jį užtarusį 

darbininką, Donnely.

Jaunuolis Kaltinamas 
Padegime

George Newman, 17 metų 
jaunuolis, kaltinamas padegęs 
15 namų iš palinkimo padegi
nėti. Jis sulaikytas po $5,000 
kaucijos. Kada gaisrininkų de
partment© tyrinėtojai nuėjo į 
jo namus, 1574 E. 22nd St., 
Brooklyne, rado jį skaitant a- 
pysaką apie padegimą.

Harlem Gyventojai Paskyrė 
Tyrinėjimo Komisiją

Kad gauti greitą ir nuodug.- 
nų raportą Harlemo įvykių, 
Harlemo gyventojai susirinko 
kunigo A. Clayton Powell Jr. 
namuose ir paskyrė Citizens’ 
Emergency Komitetą. Komite
tas tuojaus praves tyrimą ir 
raportuos masiniam susirinki
me, kuris bus ruošiamas Madi
son Square Gardene, greitoje 
ateityje.

J komitetą ieina Rev. Po
well, James, W. Ford, negras 
Komunistų Partijos vadas ir 
Harlem sekcijos organizato
rius; Margaret E. Forsyth, vie
na religijos mokytoių Colum
bia Universiteto Mokytoju Ko
legijoj ; Rev. Arthur L. Swift, 
iš.Union Teologinės Seminari
jos; Frank R. Crosswaith, nuo 
Socialistų Partijos ir Int. La
dies Garment Workers’ Uni
jos; H. R. Craft, direktorius 
YMCA Harlem skyriaus: 
James Waterman Wise, kuris 
atstovauja Amerikos Lvgą 
Prieš Karą ir Fašizmą, ir Abie 
McCullum, Amsterdam News 
redaktorius.

Komitetas išleido pareiški
mą, kad jie dės pastangas 
nuodugniai ištirti padėtį ir rei
kalauti pagerinimo.

ribų ir

Darbininką Biliaus
Kovo 30, 1 vai. po pietų, Ir

ving Plaza, Irving Place ir 
15th St., New Yorke, įvyks 
darbo unijų konferencija už 
Darbininkų Bilių HR 2827. Ją 
šaukia New Yorko AF of L 
Darbo. Unijų Komitetas del 
Bedarbių, Apdraudos ir Pašal
pos. Centralinės Amatų 
Darbo Tarybos
James C. Quinn įsakė loka- 
lams nedalyvauti konferenci
joj, bet darbininkai neklauso, 
net lokalas, kuriame jis pats 
priklauso išrinko 3 delegatus. 
Unijistai tikisi, kad didžiuma 
lokalų pasiųs delegatus.

Netikėtai iššovus automatiš
kam revolveriui, tapo mirtinai 
sužeistas 14 metų vaikas, Cas
per Koskey. Jis su kitu vaiku, 
tuščiame loto, prie Rhodes 
Ave,, Garden City, L. L, šau
dė tuščius kenus. Nugabentas 
Hempstead ligoninėn mirė.

S UBĄ TOJ IR NEDALIOJ 
KOVO 23-čią ir 24-tą

Gryni Saldainiai
Šokoladu Aplieti
Th y n mints 

50c VertėH -pilnas
šokolado ir Vanilla 
Cocoanut Kisses 

40c Vertės—pilnas

24C
svnrus

17C

Komunistų Partijos ir Jau
nų Komunistų Lygos distr. iš- 

I leido lapelius ir vienetai pa
skleidė po visą miestą. Lape
liai aiškiai nurodo, kad" už 
riaušes kalta miesto adminis
tracija ir policija. Kad rapor
tas apie vaiko sumušimą buvo 
tik prietikis, kuris sujudino 
susikaupusį kerštą ir protes
tą prieš išnaudojimą, diskrimi
naciją.

Lapelyje nurodoma, -kad 
tarp 55 ir 65 nuošimčių Har
lem gyventojų negrų yra be
darbiai. Kad daug negrų bu
vo sumušta už reikalavimą 
pašalpos, kad duodamoji pa
šalpa yra tik trečdalis duoda
mos kitose miesto dalyse.

Reikia Tverti Veikimo 
Komitetus

Tikslu pasiekt plačiausias 
mases žmonių su propaganda 
už Darbininkų Bilių ir gauti 
jų paramą, New Yorko Ben
dro Veikimo Komitetas ragi
na visas organizacijas, kurios 
dalyvavo Washingtono Kon
grese ir tas, kurios remia 
Darbininkų Bilių, tuojau daly
vauti sutvėrime kongresinių. 
Distriktų Komitetų savo teri
torijoj. Tokie komitetai galės 
pasiekti su bilium kiekvieną 
organizaciją, bloką ir stubą 
savo teritorijoj ir gauti naują 
paramą tam biliui.

Tuojau reikia daryti spaudi; 
mą į House Rules Committee, 
kur dabar randasi bilius. Jei
gu'nebus spaudimo, bilių gali 
“užmušti” tam komitete. Rei
kia siųsti delegacijaą pas vie
tinius kongresmanus, reikalau
jant remti tą bilių.

Tuo pat sykiu reikia iškelti 
priešdarbininkišką streiklau- 
žišką Byme - Killgrew Bilių, 
kuris dabar yra N. Y. valstijos 
legislatūroj: seimelis jau per
leido, perduotas senatui ir jis 
gali tapti priimtu, jei nebus 
greito ir stipraus spaudimo. 
Mes turime daryti spaudimą į 
atskirus assemblymanus ir se
natorius, kad priversti įnešti 
bilių, kaip kad HR 2827.

New Yorko Bendro Veikimo 
Komitetas taip pat praneša, 
kad Washingtono Kongreso 
filmą jau gatava ir organiza
cijos gali gauti ją labai priei
namomis kainomis . Užsaky
mus duokite tuojau virš minė
tam komitetui šiuo
80 E. 11th St., N. Y. C 
641. Su filmą bus pasiųstas ir 
kalbėtojas, kuris išaiškins 
liausius dalykus sąryšyje 
bilium.

antrašu: 
Rm.

vė
su

ir 
sekretorius

isRagina Mest Komunistus 
Amerikos Legiono

Amerikos Legiono Bliss- 
ville, Queens, Post’o viršinin
kai pasiuntė laišką legiono 
direktoriui, Homer L. Chail- 
laux, Indianapolin, nurodinė
dami, kad kol legionas nebū
siąs apvalytas nuo komunistų, 
negalėsiąs tinkamai vesti ko
vas prieš komun. Reikalau
ja, kad būtų įvesta legiono 
konstitucijon punktai, kuriais 
būtų galima mesti iš legiono 
visus įtariamus komunizme. 
Skundą duoda pasiremdami 
incidentu su Paul P. Crosbie, 
kuris atvirai prisipažino esąs 
komunistu ir dalyvavęs pikie- 
te, o negalėję išmesti.

Užmiršo ponai, kad draugą 
Crosbie būtų išmetę ir be to
kiu punktų konstitucijoj, jei 
eiliniai legiono nariai kovin
gam komunistui nebūtu rodę 
simpatijos, kurią jis užsipelnė 
kovo,damas už darbininkų rei

kalus. Eiliniai nariai sulaužys 
ip tuos punktus, jei viršinin
kai Įves.

Visiems Reiktu Paremti
Balandžio 3 d. Amerikos 

vilių Laisvių Unija ir Ameri
kos Lyga Prieš Karą ir Fašiz
mą rengia milžinišką masinį 
mitingą Madison Sįųuare Gar- 
dėne, užprotestavimui prieš 
kęsinimąsi įvesti įstatymus di
desniam persekiojimui atei
viu ir kovingų darbininku.

Rezervuotų vietų tikietai yra 
50c. ir $1, šiain tikietai bus 
25c. ir 35c. Visi pritarianti 
tam darbui prašomi pasidar
buoti tikietų platinime. Laiko 
liko nedaug.

Ci-

Trumpos Žinutės
William Samson, vyriausias 

Kings apskričio šerifo rašti
ninkas, grįžo iš kliubo 2 vai. 
ryto. Netoli namų, ant Snyder 
Ave., Brooklyne, jį susistabdė 
pora ginkluotų vyru ir atėmė 
$70. Tą pačią naktį keli kiti 
buvę sulaikyti toj apielinkėj.

Laike Harlem suirutės vie
nas chinas, skalbyklos savi
ninkas, pastebėjo, kad negrai 
krautuvių savininkai deda sa
vo languose užrašus: “Negras 
Savininkas,” sumanė ir jis tuo- 
mi apsaugoti savo langus, už
rašydamas: “Ir aš tamsiavei
dis.” Bet, matomai,, kad ir 
“tamsiaveidis,” bus buvęs šo
vinizmu prasikaltęs negrams, 
nes ir jo langai išpyškėjo.

Pažymėtina, kad tų krautu
vių, kurios, nors ir priverstos 
kovojančių apielinkės gyvento
jų, samdo negrus, langai liko 
sveiki. Kas įrodo, kad negrai 
sukilo ne prieš baltuosius, bet 
prieš diskriminaciją, prieš iš
naudotojus.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKAI

“Maskva Juokiasi”, Amkino 
judis rodomas Cameo teatre, 
42nd St., netoli Broadway 
New Yorke. Atvaizduoja šian
dieninį žmonių gyvenimą So
vietų Sąjungoj.

“Chapaiev” rodoma Acme 
teatre, 14th St., prie Union 
Square. Perstato žymaus So
vietų Sąjungos liaudies ko- 
mandieriaus vedama^ 
kurios nėra vaizduotė, 
toriniai įvykiai.

Teatro Unija stato
“Black Pit”, veikalą iš West 
Viro-inia mainieriu gvvenimo 
įrp'nyų. Anie ve’knla ir jo 
vaidinima gerai atsilienia net 
buržuaziniai teatro kritikai, 
ši-andien po metų “m^t'nee”. 
Tikietai nuo 30c. ii 
kare 8:45. Tikietai 
iki $1.50. Vaidina 
nertorv teatre, 14th 
Ave., New Yorke.

kovas, 
bet is-

scenoi

n no 30c.

St. ir 6th

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda Grosernė ir Delicates
sen Krautuve. Gerai lietuviais apgy
vento! vietoj. Vietoje galima gražiai 
gyvenimą daryti. Randa pigi. Prie
žasty sužinosite ant vietos. Atsišau
kite šiuo antrašu:

428 Lorimer St., 
Brooklyn. N. Y.

(67-73)

svaras
Pieninio šokolado Cashew
Nut Clusters 29C

GOe Vertes--pilnas svaras
Labai Speciali Skirtingi 
šokoladai 34C

70c vertes--pilnas svaras
Namų Dafbo šokoladinis
Angel Keksas 19C

' 40c vertes
PRIE FONTANŲ

Virginia Ham Senvičius 
ir Kava reguliariai 25c 
Caramel Sundae

reguliariai 15c
Dundee Keksas ir Kava 

reguliariai
Strawberry Ice Cream
Soda

reguliariai
Paintč Loft Ice Cream reg. 
1 Tin Chocolate
Fudge Sauce reguliariai

20c

15c 
25c

10c

15C
1OC
IOC

1OC
abu 
už
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Vietoj Pašalpos Duos Daržą
Brook lyno priemiesčio, 

Queens, prezidentas Harvey 
reikalauja iš parku komisio- 
nieriaus Moses perleisti prie
miesčiui parkt) žemės, kurią 
jis išduosias esantiems ant pa
šalpos bedarbiams auginimui 
daržovių.

Ką gi tai reiškia bedar
biams? Nukapojimą pašalpos. 
Patyrimo jau turime iš tūlų 
vietų Penna, valstijoj ir kitur. 
Neimantiems daržo neduoda 
pašalpos. Imantiems —numa
žina, kadanvi skaitliuoja, jog 
gali darže užsiauginti produk
tu. Bedarbiai negali įsitaisyti 
kitokių įrankiu, apart špato 
(lonetos), negi galėtu nusi
nešti per kelias dešimt blokų. 
Padėtis pasidaro lygi Adomo 
ir Jievos laikams: per dienas 
knaiso špatu žemę, per naktis 
saugo nuo vagių savo “turtą,” 
o metų gale turi kelis bušelius 
bulvių.

Atėmė iš Bedarbio Rakandu?
Bath Beach Bedarbių Tary

ba pradėjo kovą už sugrąžini
mą rakandų bedarbių Silver- 
manų šeimynai, 
gyvenanti 
Brooklyne, dabar yra ant pa
šalpos. Jie pirkosi pas Bauma- 
ną didelės rakandų krautuvės 
savininką rakandų, kada dar 
laikėsi geriau finansiniai. Jie 
iki šiol įmokėjo už juos $700, 
turėjo skolos $246. Nežiūrint, 
kad Silvermanas dabar serga 
ir randasi trys mokyklos am
žiaus vaikai, Baumano agen
tai įsiveržė į Silvermano na
mus trejetą savaičių atgal ir 
išgabeno viską, nepaliko net 
stalo, kur vaikai galėtų savo 
mokyklos užduotis atlikti.

Kada Bedarbių Taryba su
žinojo ir jos pasiųstas komite
tas pas poną Baumaną parei
kalavo sugrąžinti rakandus, 
tai pastarasis užriko, kad tai 
esąs komunizmas ir kad Ame
rikoj nebus toleruojamas.

Silveymanai
115 Avenue Š

Miss Fanny Schwartz kal
tinama padegime anartmento, 
83 Kingston Ave., Brooklyne, [ 
kad gauti apdraudą. Nuteis-

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
1324-30 Lincoln-Liberty 

Building
Broad ir Chesnut,

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

r.

y. f

<♦>

<♦>

IŠRANDAVOJIMAI
PARSIRANDAVOJA 5 ar 6 kam 
barių apartmentas, su elektra i 
maudynėm, dviejų šeimynų name, 
kambariai visi šviesūs, randa žema, 
kreipkitės šiuo antrašu: T. Baliunas, 
1111 Blake Ave., Brooklyn, N. Y. 
East New York Sekcijoje.

(70-72)

PASIRANDAVOJA patalpos biz
niam, 20 x 60 pėdų, šildomas ga- 

ru. Randa nuo $25 iki $35. Galima 
matyt nuo 9-nių ryte iki 5 vai. va
kare. Uždaryta sekmadieniais. 401 
Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

(65-70)

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
| PAUL GUSTAS ! 
g LIETUVIS GRABORIUS | 
p Senai dirbąs graborystės pro- g g fesijoje ir Brooklyno apielin- g g kėj plačiai žinomas. Tik dabar S g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
g balsamavimu ir palaidojimu o 
p mirusių. g
I Veltui Chapel Šermenim g 
g Parsamdo automobilius šerme- g 
g nims, vestuvėms, krikštynoms P
P ir kitokioms parems g
g Šaukite dieną ar naktį P

g 423 Metropolitan Avė. s 
g Brooklyn, N. Y. p

Tel. STagg 2-3438 ‘ 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

Šeštadienis, Kovo 23, 1935

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET •

VALANDOS:
12—2 p. p.

■ 6—8 vakare
Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 61h STREET

VALANDOS:
8—10 ryte s
1—2 p. p.
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1-2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1-2 p. p.
6—8 vak. >

Išskiriant Ketvirtadie.nius 
ir Sekmadienius.

Te). Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
J • (DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST. 
-I

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

.............................. ... ■■ ,, 1

LORIMER RESTAURANT
i LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
MARčIUKAI

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

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls ir Subatomb 
nuo 6 iki 7:30 va), vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsnmdau automobilius vestuvėm, 

parent, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y._____

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

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

čiepų {leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė. ir Irving PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) >

Tel. Sthgg 2-2996License L-1870 k

512

GARSINKITES “LAISVĖJE"
(E
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvas” Svetainės
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HYMAN BERGER
SAVININKAS

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

13 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
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191
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