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NAZIŲ MINISTERS 
KURSTYMAS PRIEŠ 
SOVIETU SĄJUNGĄ
DANZIG.—Agituot, kad 

piliečiai balsuotų už hitleri
nius kandidatus į šio “lais
vo” miesto valdybą, penkta
dienį atvažiavo iš Vokieti
jos asmeniškas Hitlerio pa
siuntinys, ministeris R. 
Hess. Miestas yra kol kas 
neva bendrai valdomas
kiečių ir lenkų, po priežiūra 
Tautų Lygos komisionie- 
riaus; bet Hess savo prakal
boje šaukė, kad vokiški pi
liečiai kada nors turės Dan- 
zigą visiškai sugrąžint Vo

VO-

Šia proga Hess pasinau
dojo, kad pakurstyt žmo
nes ypač prieš Sovietų Są
jungą. Jįs meluodamas šau
kė, būk su Sovietais nega
lima esą jokiai “padoriai” 
šaliai susitarti, nes, girdi, 
Sovietai darą viską, idant 
n u p u 1 d y t kapitalistinių 
kraštų ūkį, o tuom pasinau
dojant padaryt ten bolševi
kišką revoliuciją ir viską 
užvaldvt. v

Almėsiąs Glen Alden 
Komp. Indžionkšiną

WILKES-BARRE, Pa. — 
Valstijos augščiausiam teis
mui yrą paduota apeliacija,

BILIŪNAS DOLERIŲ 
IŠ DARBU FONDO 
SKIRIAMA KARUI

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų kongresas pe
reitą penktadienį užgyrė 
prezidento Roosevelto'reika
lavimą paskirti $4,880,000,- • V • v 1 • • I

"Laisvės” Šėrininkų
Suvažiavimas Veiklus

BROOKLYN, N. *Y. — apie $1,600 daugiau įplaukė 
Šiuos žodžius berašant, da- už prenumeratas ir arti

000 viešiems pašalpiniams jyvauja igi šėrininkas pir- $600 daugiau ’įplaukų buvo
darbams.

Kongresas palieka Roose-
moję sesijoje
Bendrovės s u v a ž i a v imo

Pasikalbėjimas su AdLIETUVOS ATSTOVAS 
ĮTEIKĖ PROTESTĄ 

NAZIŲ VALDŽIAI
BERLYNAS. L- Pasitvir

tino žinia, jog Lietuvos at
stovas Vokietijai įteikė no
tą, kurioj Smetonos valdžia 
protestuoja, kad Vokietijoj 
yra daroma denionstracijos 
prieš Lietuyą, kad. hitleri
ninkų spauda ir įradio kurs
to prieš Lietuvą} kad Tilžė
je ir kitur padalyta vokie
čių demonstracijos tiesiogi
niai prieš Lietuvos konsula
tus ir kai kur' išdaužyta 
langai lietuvių įstaigose ir 
privačiuose lietuvių namuo
se Vokietijoj.

linį Lietuvių Kongresų
Balandžio 5 d. teko pasikalbėti su adv. Rapolu Ski

pičiu, kuris šiomis dienomis atvyko į Jungtines Valstijas 
kaipoį atstovas Draugijos Užsienio Lietuviams Remti. 
Paklausus, kokis vyriausias jo misijos tikslas Jungtinėse 
Valstijose, ponas Skipitis atsakė: “Aplankyti lietuvių ko
lonijas ir išdėstyti tikslą šaukiamo viso pasaulio lietuvių 
kongreso.”

Kadangi Visuotino Amerikos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimo dienotvarkyje taipgi yra punktas apie siunti
mą atstovų į viso pasaulio lietuvių kongresą, tai ryšyj su 
tuo kongresu ir teko daugiausiai kalbėtis. Buvo paduoti 
p. Skipičiui sekami klausimai: •

1. Kokis Viso Pasaulio Lietuvių Kongreso tikslas?
—Trumpai pasakius, pagrindinis tikslas—užmegsti 

tampresnius ryšius su užsienio lietuviais, pareiškė p. Ski
pitis. Nors mes ir dabar turime ryšius, bet jie dar nėra 
užtektinai artimi. Norima sudaryti artimus ryšius ben
dram kultūriniam veikimui su Lietuva.

2. Ar Draugija Užsienio Lietuviams Remti po valdžios 
kontrole?

—Kaip ir kiekviena draugija, valdžios įregistruota, 
veikia pagal įstatus. Valdžios kontrolė ta prasme, kad 
draugija turi laikytis savo įstatų ir veikti tų įstatų ribose.

3. Jūsų ta draugija pilniausiai pritaria tautininkų val
džios čsamai diktatūrai?

—Vidaus politikos visai neliečia. Mes į politiką nesi- 
kišam. Draugiją sudaro įvairių partijų žmonės.

4. Ar kviečiama Sovietų Sąjungos lietuviai dalyvauti 
kongrese?

—Neturime ryšių. Jeigu turėtume ryšius, tai kviestu- 
me. Jeigu jūs padetumete mums užmegsti ryšius su lie
tuvių prganizacijomis 'Sovietų Sąjungoj, tai mes būtume 
dėkingi.

5. Juk jūs žinote, kad Sovietų Sąjungoj lietuviai turi 
savo laikraščius, turi savo organizacijas ir galėjote su 
jais susisiekti.

—Bet iki šiol nepavyko užmegsti su jais ryšius. Štai 
nesenai mūsų žurnalistai lankėsi Sovietu Sąjungoj, ir jie 
ten taip buvo vaišinami Sovietu, vadžiojami parodyti 
įvairias įstaigas, kad neturėio laiko sueiti su lietuviais.

6. Bet ar jūsų Draugija dėjo pastangas užmegsti ryšius 
su lietiiviais Sovietų Sąjungoj ir pakviesti į kongresą?

—Ręikia pasakyt, kad iki šiol nebuvo dėta pastangos. 
Mes U,rėmės tuo reikalu. Pastaruoju laiku Lietuvoj įtem
pta padėtis. Hitleris grūmoja Lietuvai. Užsienio reikalų 
ministerija mums patarė dar palaukti, ant toliaus atidėti, 
iki pačioj Lietuvoj nebus taip jtempta padėtis.

7. Ar kongresas bus benartyvis? Ar jame galės daly
vauti Atstovai Įvairių politiniu nažiūrų, jų tarpe ir atsto
vai nuo kairiųjų lietuvių darbininkų?

—Taip, galės dalyvauti, kad ir kairesni už kairiuosius. 
Nepaisant kokie jie nebūtų, juodi, raudoni ar kitokie, 
jeigu tik lietuviai, tai ir gali dalyvauti. Pas mus tik 
vienas kriterijus—lietuvis. Mums svarbiausiai rūpi su
jungti visus lietuvius J daiktą. KuPmėt mes sukviečiame 
visus lietuvius į daiktą, tai mes galime užsimerkti, kas 
liečia politika: mums svarbiausiai rūpi, tai lietuvybės iš
laikymas. Suėję į daiktą mes galime tuo reikalu tartis, o 
išėję iš kongreso, vėl galime kiekvienas savo politinius 
tikslus skelbti. Jūs, komunistai, galite skelbti savo įdėia, 
liberalai, fašistai gali skelbti savo. Mums svarbiausiai 
rūpi, tai kad visur išlaikyti lietuviškumą.

8. A r bendrai susidėjusios kelios silpnesnės organizaci
jos galės siusti savo atstovą į kongresą, ar atstovai bus 
priimami tik nuo pavieniu organizacijų?

—Taip, galės siųsti atstovus bendrai susidėjusios orga
nizacijos. Galės atstovus rinkti ir siusti lietuvių koloni
jos. Bet reikalaujama, kad atstovai būtų nuo organiza
cijų. su organizaciiu paliudijimais, kad mes žinotume, 
ka jie ątstovauia. Šiaip bile ka negalėsime įsileisti. At
stovus gali rinkti visos lietuvių organizacijos, nežiūrint,

“Laisvės” Į už pavienes dienraščio kopi
jas, parduotas “L.” raštinė- 

» “standų”, negu 
Grand Paradise svetainėje, 1933 metais. “Visu krizio 
318 Grand St., Brooklyne. laiku turėjome stambių nuo- 
Apart pavienių šėrininkų,1 stelių, ’arba Pedateklių; o 
yra dalininkai atstovai nuo (1934 metais ne tik nuostolių 
21-nos darbininkiškos orga- nebuvo, bet dar turėjome 
nizacijos.

Daugelis šėrininkų yra iš 
tolimesnių vietų:

Detroit, Mich.; drg. H. Stan-!pataisymams įstaigoje. Tuo 
kus, Stankiūtė ir Mazurkie-f Pa«u laiku ; Laives” skai- 
nė iš Worcester, Mass.; Va- 
linčiųs ir Rauduvė iš Pitts
ton, Pa.; Senkevičiai, Švegž- 
džiai, Tilvikai ir kt. iš Eas
ton, Pa.; O. Girnienė ir Vai
cekauskienė iš Binghamton, 
N. Y.; Smitas, Žaldokas, 
Rainys ir Orlakiūtė iš Phi- 
ladelphijos, Pa.; Žemaičiai, 
Krasnitskas, Bokas, Lenart 
ir Marinas iš Waterbury, 
Corin.; Mureikienė iš Brid
geport, Conn.; K.Kubiliūnas 
ir P. Kubiliūnas iš So. Bos
ton, Mass.; Geo. Shimaitis 
iš Montello, Mass.; Buslevi- 
čius, Matačiūnas, J. Bimba 
ir Pocius iš Paterson, N. J.; 
Gilius iš Passaic, N. J.; Dr.
J. J. Kaškiaučius, Dobinis, 
J. Stanelis, Tyliūnas ir Ra- 
žanskai iš Newark, N. J.; 
Skairius ir Makutėnienė iš 
Elizabeth, N. J.; P. Beeis, 
Petkienė, Klimaitis,, Lydei- 
kienė ir kt. iš Great Neck,
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veltui valią nustatyt tokias sekmadienį, balandžio 7 d., je ir nuo
algas pašalpiniams bedar
biams, kokios jam patinka; 
tik sako, kad jiems neturėtų 

mokama mažiau, kaip 
darbininkams viduti- 

•mokama pas privatiš- 
samdytojus toj bei ki-

pelno $2,497.89,”—nors per
nai buvo ir nepaprastų iš- 

I laidų apie $3,000 mašineri
jos gerinimui ir įvairiems Hitleris Prisipažįsta, 

Jo? Rengiasi Užpulti 
Sovietų Sąjungą 
LONDON. — Hitleris su

tinka daryt dešimčiai metų 
sutartį su Franci j a ir Itali
ja, kad per tą laiką Vokie
tija nekliudys tųdviejų ša
lių dabartinių rubežių. Bet 
Hitleris nepripažįsta ant vi
sados Franciiai įr Italijai 
valdyti “vokiškas” vietas, 
kurias tpfįyi šalys pasiėmė 
nuo Vokietijos bei Austri
jos po pasauliniam karui.

Taip Anglijos seimui bal. 
15 d. pranešė užsienių reika
lų ministeris John Simon, 
kuris pora savaičiij atgal 
kalbėjosi su Hitleriu Berly
ne. Bet. kain ten Hitleris 
jam sakė. Vokietija nieka
dos nesutiks užtikrinti So
vietu Sąjungos rubežių, — 
pridūrė savo raporte Simon. 
Tai^i Hitleris atvirai prisi
pažino, kad planuoja karą 
prieš Sovietu sali.

Anglija Vėl Paremia 
Hitlerininkus

Ir Anglu užsienio reikalu 
ministeris J. Simnn, Hitlerio 
vardu; pasiūlys Franciiai ir 
Italijai padaryt su Vokietija 
sutartį tokiomis sąlygomis, 
laike konferencijos, kuri 
ivvks balahdžio 11 d. Stre- 
soi. Italijoj.

Francija gi. visai nepasi
tikėdama Hitleriu, siunčia 
dar 32.000 savo kareivių į 
Vokietijos pasienį.

but 
yra 
niai 
kus 
toj vietoj. Bet čia yra tik
politikieriavimas. Nes Roo- 
seveltas, duodamas savo 
pataisytą įnešimą antru at
veju, žadėjo mokėti viduti
nes algas tik tuose darbuo
se, kur yra kokios nors var
žytinės su privatiškų kapi
talistų bizniu. Šiaip gi jis 
buvo užsikirtęs temokėt pa- 
šalpiniam darbininkam tik 
$50 per mėnesį.

Reikia pažymėti, jog ka
ro ministerija reikalauja 
$400.000,000 iš to fondo del 
armijos “motorizavimo”; 
laivyno ministerija tikisi iš 
jo gauti šimtus milionų do
lerių ; o $600,000,000 yra ski
riama pašalpinių darbų sto
vykloms, kur jauni bedar
biai vis daugiau mokinami

. v Ir jau ne 
vienas Roosevelto generolas 
vra nurodęs, jog tie jaunuo
liai bus panaudoti pirmoj 
karo mobilizacijoj.

I 
kad panaikintų indžionkši
ną prieš streikuojančius 
Glen Alden kompani jos mai
nierius. Tą indžionkšiną iš
davė vietinis teisėjas Valen
tine, paliepdamas vadams 
Kietųjų Angliakasyklų Mai- 
nierių Unijos tuojaus at
šaukti streiką. O kad jie to 
paliepimo nepildė, tai unijos 
distrikto pirmininkas Tho
mas Maloney ir 28 kiti vir
šininkai tapo sumesti į ka- |k^r^ko muštro.
Įėjima. Areštuota ir virš 
100 kitų.

Augščiausio Pennsylvani- 
jos teismo teisėjas J. W. 
Kephart reikalauja iš kom
panijos ir teisėjo Valentine 
priduoti daugiau irodvmu, 
del ko reikėjo tokį indžionk- 
šiną nrieš mainierius išduo
ti. Jis sako: “Aš negaliu 
suprasti, kain teisėjas (Va
lentine) galėjo paliept tiems 
žmoųėms susirinkti ir at
šaukti streiką.”

Ne tai. kad Kephart bū
tu geras, bet šimtų tūkstan
čiu darbininkų protestai ir 
reikalavimai verčia ii kal
bėt prieš žiauru teisėjo Va
lentine indžionkšiną.

18.000 Chiang Kai-Shek 
Kareiviu “Neištikimi”

HONG KONG. — Iš 30,- 
000 kareivių Chinijos fašis
tinio diktatoriaus Chiang 
Kai-sheko, kuris pasiuntė 
juos prieš Chinų Sovietu 
raudonarmiečius, tai 18.000 
jo kareiviu pasirodė “neišti
kimi,” pritarianti komunis
tams. Todėl Chiang Kai- 
shek juos nuginklavo ir iš
vaikė. Paskutinėmis dieno
mis raudonarmiečiai užėmė 
dar keturis miestus.

WASHINGTON. — Ame
rikos teisdarvstės ministeri
ja nusprendė sumedžioti 
5 000 bankų plėšikų, kuriuos 
“žino, bet vis dar negali su
imti.” Per metus vien Fe- 
deralio Rezervo bankuose 
buvo padaryta 116 plėšimų 
ir išnešta $509,000.

VOKIETIJA ESANTI 
“LABAI NUOLAIDI”

LIETUVAI
DANZIG. — Hitlerio mi

nisteris R. Hess, čia kalbė
damas, gyrėsi, kad Vokieti
jos valdžia kuo labiausia no
rinti ramybės, o nė karo. 
Sako, jeigu kuri šalis būtų 
taip pasielgus su anglais, 
francūzais arba italais, kaip 
Lietuva pasielgė su vokie- 

I čiais, nuteisdama Klaipėdos 
hitlerininkus, tai Anglija, 
Francija bei Italija “būtų 
(ginklais) angynusi savo 
sūnus;” o Vokietija dar nie
ko Lietuvai nedarė. VBet 
Hess nepasakė, jog Hitleris 
laukia tik patogesnio1 sau 
laiko apsidirbt su Lietuva.

Streikan Išėjo 1.000 
Automob. Darbininkų
DETROIT, Mich. — Su

streikavo apie 1,000 Hup- 
mobile automobiliu fabriko 
darbininkų., Reikalauja pri
dėti algos ir pripažinti Am
erikos Darbo . Federacijos 
uniją. Apie du mėnesiai at
gal tame fabrike buvo įves
ta darbas nuo kavalkų ir j

ty to jų daugis ne tik nenu- 
puolė, bet dar biskutį paki
lo.

Drg. Buknys prašė drau
gus šėrininkus visose kolo
nijose suruošti “Laisvės” 
naudai bent po vieną paren
gimą ir nuodugniai rengtis 
prie jos 25 metų sukaktuvių 
apvaikščiojimo 1936 m. pa
vasarį.

Redakcijos vardu davė ra
portą drg. R. Mizara, atžy
mėdamas svarbiąsias kam
panijas ir kovas, kurias 
“Laisvė” vedė bei veda už 
darbininku reikalus. Ra
portuoto j as prisiminė ir
apie korespondencijų page
rėjimą ir jų daugį, taip kad 
visas jas jau sunku sutal
pinti. Todėl prašė apie vis
ką, kas yra darbininkams 
naudinga bei įdomu, rašyti, 
bet tik po trumpiau. Dabar 
“Laisvė” turi virš 250 ko
respondentų. Drg. Mizara 
atkreipė domės taip pat į 
drg. daktaro Kaškiaučiaus 
naudingiausią nuolatinį 

“Lais- 
nei 

Suvažiavimą atidarė drg. j vieno cento atlyginimo. Be 
r» i -v»t m < zJ 1 v» lz 4* __ . 1 _ • 11     J)0X*

per 
300

Dalyvavo ir daugiau šėri
ninkų iš toliau, kurių visų 
vardų nesuspėjome del tech
niškų kliūčių tuoj sužymėti. , , , ,. .m -p * , ii . i • i bendradarbiavimaTu draugų prašome atleisti. I ,x * vei , ir visai veltui, be

ta uai oas nuu navainų ii mww, jjuuwovjv,

nuo tada sumažėjo darbi-1 metais buvo nepaprastai 
ninkams uždarbis kokiais 40 sėkmingi parengimai mūsų 
centų per valandą. I diepraščio naudai. Taip pat

Kairys) “Laisvės” direkto-. kitko, pažymėjo, jog 
rių pirmininkas, 10:45 die- metus dr. Kaškiaučius 
ną, ir pranešė, kad iš pra- “Laisvę” atsakė bent 
džios nebus prakalbų sako- svarbių sveikatos klausimų, 
ma, nes norima draugams 
šėrininkams duoti daugiau 
laiko išdiskusuoti klausi
mus, paliečiančius “Laisvės” 
turinį, platesnį jos pasklei
dimą ir idėjinį ir medžiagi
nį sustiprinimą. ; •

... Pirmininku išrinktas drg. 
Dobinis iš Newarko, N. J.

Vice-pirminihku išrinktas 
drg. Kairys.

Drg. J. Nalivaikos, “Lais
vės” direktorių sekreto
riaus, skaitytas pernykščio 
suvažiavimo protokolas ir 
direktorių veiklos a’aportas 
buvo vienbalsiai priimti. *Po 
to sekė knygvedės drg. M. 
Sinkevičiūtės ir “Laisvės” 
administratoriaus F. Buk- 
nio raportai, kurie taipgi 
priimti.

Iš.drg. Buknio raporto, be 
kitko, paaiškėjo, jog 1934

.Tatai girdėdami, šėrininkai 
draugiškai karštai pasveiki
no dr. Kaškiaučių, skardžiai 
paplodami jam delnais.

Baigdamas, drg. Mizara 
išreiškė gailestį del mirties 
drg. Kapsuko-Mickevičiaus, 
neįkainuojamai brangaus 
mūsų idėjinio talkininko ir 
sandarbininko.

Po raportų prasidėjo gy
vos diskusijos, kur draugai 
šėrininkai gavo daugiau lai
ko išreikšti savo mintis bei 
patyrimus, negu bet kuria
me pirmesniame “Laisvės” 
dalininkų suvažiavime.

Susirinkęųlraugai supran
ta, jog šis suvažiavimas dik- 
čiai patarnaus idėjiniam ir 
medžiaginiam sudrūtinimui 
“Laisvės”, kaipo revoliuci
nio dienraščio.

(Daugiau apie 
mą bus kituose 
se).

Turės Priimt Negrus į 
“Džiures” Alabamoje
MONTGOMERY, Ala. — j 

Alabamos valstijos guberna
torius Bibb Graves išsiunti
nėjo paraginimus visiems 
tos valstijos teisėjams ir 
prokurorams, kad i sąrašus 
džiūrimanų (prisaikintų po- 
sėdininkų) turi būt įtrau
kiama ir negrai piliečiai. 
Mat. Jungtiniu Valstijų 
Augščiausias Teismas atme
tė Alabamos teismo išduo
ta mirties nuosprendį prieš 
du negrus Scottsboro jau

suvaziavi- 
numeriuo- 

Rep.

nūs darbininkus, Cl. Norri- kokio politinio nusistatymo jos nebūtų.
są ir H. Pattersona. del tos 9. Pastebėjome snaudoje pranešimu, būk DULR padės 
priežasties, kad į bvla nrieš įsteigti kolonijas išeiviams—kokiu būdu ir kur tas numo
juos visai nebuvo šaukiama ma pirmiausiai daryti?
negrai džiūrimanai.

9. Pastebėjome snaudoje pranešimu, buk DULR padės w •• a v* • e « t « a « M « a «

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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Kaip Naziai Galabija Savo 
" Priešus

Prieš kiek laiko iš Šveicarijos tapo pa
vogtas Berthold Jakob, vokiečių rašyto

jas, radikalas, fašistų priešas. Pabė
gęs iš Vokietijos, jis rašinėjo spaudoj 
apie Hitlerio niekadarių darbus. Jakob 
turėjo daug medžiagos ir buvo didelis fa
šistų priešas.

Tuomet Hitlerio budeliai pasiuntė Švei
carijon savo slaptas govėdas, kurios gra
žiai prisitaikė prie rašytojo ir jį perga
beno per sieną į Vokietiją, šičia Hitlerio 
šaika* pasigrobė Jakobą ir privertė (kan
kinimais) pasakyti jį, kas jam suteikė 
tas informacijas, kuriomis jis naudojosi 
savo raštuose. Sakoma, kad rašytojas 
neiškentęs kančių, prisipažino, išduoda
mas savo painformuotojus. Pranešimai 
skelbia, kad patį Jakobą ir tuos, kurie 
jam teikė žinias, Hitlerio budeliai nu
žudė.

Dabar Šveicarija protestuoja prieš 
tokius fašistų žygius, bet sugrąžinti Ja
kobą gyvą jau jai niekas nesugrąžins. 
Kai kurie Šveicarijoj suimti asmenys 
prisipažįsta dalyvavę Jakobo pavogime.

Pereitą savaitę atėjo iš Londono kita 
žinia, skelbianti, kad viename to piięsto 
apartmente rastos negyvos dvi vokietės 
pabėgėlės, socialistės, veikėjos, rašytojos. 
Viena, Dora Fabian’iutc, o kita—Matilda 
Wurm’iene. Policija skelbia, kad tai sa
vižudybės pasėka. Tačiaus daugelis hia- 
no, kad tai netiesa. Manoma^ jog ir čio
nai bus naziu darbas. Prieš kiek laiko . 
Londone lankėsi iš Šveicarijos Dr. Wese- 
mann, kuris čia mobilizavo chuliganus 
žudymui nazių priešų, šitie nenaudėliai, 
veikiausiai, bus nužudę ir šias dvi mote
riškes, priešes , nazių režimo, ir pabėgė
les iš Vokietijos, o taipgi kovotojas prieš 
fašizmą. Wurm‘ienė kadaise yra buvusi 
reichstage nuo social-demokratų partijos 
atstove.

. Bet tai dar ne viskas. Tik šiomis die
nomis paaiškėjo, kad visai nelabai senai 
Paryžiuje Hitlerio agentas, Dr. Wese- 
mann, darė viską, kad pagrobus iš ten 
Willi Munzenbcrg, Vokietijos žymųjį ko
munistą—rašytoją ir kalbėtoją, kuris 
prieš'keletą mėnesių lankėsi Jungtinėse 
Valstijose.

Keliais lygiai atvejais Wesemann dėjo 
pastangų įvykinti gyveniman savo niek
šiškus planus. Keletu atvejų Wesemann 

i atsilankė į tūlas knygų išleistuves ir ten 
prašė supažindinti jį su Munzenbergu. 
Girdi, jis norįs išleisti jo raštus anglų 
kalboj. Tą patį tas niekšas bandė pa
daryti ir su rašytoju Ernst Toller ir pro
fesorium Hallgarten. Bet šitie asmenys 
buvo perdaug atsargūs, kad prisileisti tą 
pasiutusį šunį, kuris būtų su jais bandęs 
padaryti taip, kaip su Jakobu ir dviem 
paminėtom moteriškėm.

M Beje, minėtas Wesemann—šnipas, ju- 
došius, niekšas—yra buvęs Vokiętijos so
cialdemokratų partijos nariu ir veikėju. 

' Jis dabar žudo tuos, su kuriais pirmiau 
.veikė! Wesemann dabar tebesiranda 
Šveicarijos kalėjime. Abejotina, ar 
Šveicarijos valdžia bandys šį niekšą ata
tinkamai nubausti.

feėjė, pranešimai skelbia, kad Londo
ne veikianti speciališka Vokietijos nazių 
teroristų organizacija, kuri bando žudy
ti Visus tuos, katrie tiktai išstoja prieš 
nazius ir jų lyderį Hitlerį.

6 d.> 1934, netoli Helšingforso, Finląndi- 
jos sostinės.

Kas gi tas draugas Toivo Antikainen?
Jis gimė 1898 metais, Finlandijoj, dar

bininko šeimoj. Paaugęs, įstojo į Fin
landijos Jaunųjų Socialistų Sąjungą ir 
ten energingai veikė. Po vasario revo
liucijos Rusijoj ir Finlandijoj d. Anti
kainen buvo žinomiausias ir veikliausias 
jaunųjų socialistų kovotojas Finlandijoj. 
Jis kovojo kairiajam sparne ir 1918 me
tais, kuomet Finlandijoj įvyko darbinin
kų sukilimas-revoliucija, jis buvo vienas 
žymiausių kovotojų ir vadų. Po revoliu
cijos sukriušinimo, jis, podraug su kitais 
revoliucijos vadais, paspruko į Sovietų 
Rusiją ir ten pradėjo mokytis raudonuo
ju komandierium.. t f j

Laike Karelijos darbo žmpnių kovų už 
sovietus, j "Antikainen energingai rėmė 
darbo žmones, kovodamas prieš’baltuo
sius finus. 1921-22 m. Finlandijos bal
tieji banditai įsiveržė į sovietinę Kareli
ją ir čia pradėjo savo niekšiškus darbus: 
plėšė ir visaip engė gyventojus, šaudy
dami ir naikindami tuos, kurie neprita
rė baltiesiems. Ir čia d. Antikainen pa
rodė savo nepaprastą drąsą ir suma
numą.

Kaipo raudonasis komandierius, jis su
organizavo būrį kovotojų ir visi pasilei
do ant didžiųjų pačiūžių (skii) apie 1,000 
mylių tolumo į priešininko užpakalį. Jie , 
čiuožė per kalnus, klonis ir miškus. Na, 
ir čia tuomi jie užėję iš užpakalio suplie
kė priešininkus. Už tai Antikainen ir 
26 kiti kovotojai buvo apdovanoti Rau
donosios Vėliavos ordenais.

/

Šis yra tiktai vienas jo didelių darbų. 
Reikia žinoti, kad d. Antikainen buvo 
kure j u Finlandijos Komunistų Partijos. 
Podraug su Kuusinenu ir kitais proleta
riato vadais, Antikainen ėmė dalyvumą 
kiekvienam Finlandijos darbo žmpnių ju
dėjime prieš buržuaziją. Jis grįžo Fi’n- 
landijon ir ten palėpyj veikė, kaip turi 
veikti kiekvienas revoliucionierius. Dar
be jis ir buvo pagautas. Dabar Finlan
dijos buržuazija džiaugiasi pagrobusi 
d. Antikainen. Jam primeta visokių ne
būtų apkaltinimų. Priešas mano nužu
dyti d. Antikainen ir su tuo sumažinti 
proletariato ištikimų ir prityrusių vadų 
skaičių.

Thaęlmann, Dimitrov, Rakosi, Angelo 
Herndon, Toivo Antikainen—vis tai va
dai, didvyriai pasaulio proletariato, ko
votojai už pavergtųjų klasės reikalus.

Mes privalome pakelti savo protestą 
prieš Finlandijos buržuaziją, kuri pasirį- 
žusiai ruošiasi žudyti d. Antikainen.

Baltarusijos J adomų Paveikslų 
Sukaktuvės

Šiemet sukako lygiai dešimts metų nuo 
to laiko, kaip įsikūrė ir veikia Sovietų 
Baltarusijos judomųjų paveikslų (kine
matografijos) gamyba. Rašydamas apie 
tai, ‘"Raudonasis Artojas” pažymi:

kiolikos mėtų sukaktuves. -i
Sovietuos' žydi socializmo statyba, žydi 

menas, žydi kinematografija!

Dr. Andrius Domaševičius
Kovo mėn. 19 d., 1935, Lietuvoj numi

rė žymus žmogus — Dr. Andrius Doma
ševičius. Jis turėjo 70 metų amžiaus 
(gimė 1865 m.) ir gyveno Panevėžyj, 
praktikuodamas mediciną.

Dr. A. Domaševičius iš pat jaunų die-, 
nų dalyvavo social-demokratiniam judė
jime. Jis buvo vienas Lietuvos Social-

Demokratų Partijos tvėrėjų.
Koki jo santikiai su Lietuvos komunis

tiniu judėjimu buvo pastaruoju laiku, 
mums trūksta žinių. Prieš fašistinį per
versmą, tačiau, mes matėme pranešimų 
apie dr. Domaševičiaus dalyvavimą kai
riajam Lietuvos darbininkų judėjime.

Jis kadaise buvo artimas bendradar
bis seno veikėjo ir literato dr. St. Matu
laičio, dabar gyvenančio Minske, Sovietų 
Baltarusijoj.

Dr. Domaševičius numirė labai staigia 
mirtimi: nuo kraujo išsiliejimo į sme
genis.

ŠYPSENOS

Amerikos Lietuvių Darbininkų
Visuotino Suvažiavimo Reikalu

Iš įvairių kolonijų ateiha 'šaukiamas tokiais svarbiais 
pranešimai, kad rūpestingai klausimais, kurie paliečia 
rengiamasi prie Amerikos ■ kiekvieną darbo žmogų. Di- 
Lietuvių Darbininkų Visuo-1 deja karo pavojus. Reakci- 
tino Suvažiavimo, kuris'ja, fašizmas kelia galvą, 
įvyks birželio 30 ir liepos 1, i Svarbūs Lietuvos reikalai. 
Cleveland, Ohio. I Tie klausimai paliečia kiek-

Į visas lietuvių kolonijas Į vieną lietuvį darbininką, 
išsiuntinėta atsišaukimas iri Todėl neturėtų rastis nei 
nurodymai, kaip . rengtis; vieno lietuvio darbininko, 
prie suvažiavimo.

Kiekviena lietuvių orga
nizacija turi teisę siųsti į 
suvažiavimą savo atstovy
bę. Kad ir mažiausia orga
nizacija gali pąsiųsti vieną 
delegatą. Gi sekantis dele
gatas renkamas nuo 50 na
rių bei didesnės to skai
čiaus pusės.

Kadangi ne visos draugi
jos bei organizacijų kuopos 
finansiniai išgalės atskirai

kuris nepritartų tam svar
biam suvažiavimui.

Tais klausimais reikalin
ga ruošti mitingus, diskusi
jas įvairiose kolonijose, be
sirengiant prie vietos kon
ferencijų, besirengiant prie 
visuotino suvažiavimo.

Finansų Klausimas
Nėra abejonės, kad susi

darys nemažai išlaidų. Su
važiavimas svarstys ir vei-

tuvių Darbininkų Visuoti
ną Suvažiavimą padaryti to
kiu dideliu ir įspūdingu su
važiavimu, kokio dar nebu
vo Amerikos lietuviu istori
joj-

Dėkime pastangas suin
teresuoti Lietuvos reikalais, 
gręsiančiu karo pavojum, 
fašizmo pavojum visus lie
tuvius darbininkus masinė
se organizacijose. Lai kiek
viena mąsinė lietuvių*orga- 
nizacija 
tina su v 
riausius

švilptukas
Stepukui dovanojo švilp- 

tuką. Jis švilpė be pers to j i- 
mo, Ištisą dieną.

“Man galvą skauda,” pa- 
įsakė motina. “Rytoj aš at
imsiu iš tavęs švilptuką.”

Stepukas nuėjo pas vyres
nįjį brolį.

“Išmokyk mane švilpaut 
burna,” paprašė jis.

“O kam tau?” paklausė 
brolis.

‘Aš noriu turėt tokį švilp
tuką, kad jį iš manęs nega
lima būt atimt!”

Surinko P. S.

pavojum visus lie-

pasiunčia į visuo- 
ažiavimą savo ge- 
veikėjus. Lai šuva-

pavojus.

pasiųsti savo, delegatus, tai ^įausįaį nutars siųsti atsto- 
patartma įvairiose kolonijo- vus į vįso pasaulio lietuvių 
se sušaukti plačias lietuvių __
organizacijų konferencijas t pj-Qčxo pradžioje
se sušaukti plačias lietuvių

ir. bendrai nuo konferenci
jos pasiųsti delegatus į su
važiavimą. Tačiau kurios 
orgąnizacijoš gali pavieniai 
siųsti delegatus, turi pilną 
teisę tai daryti.

Laiko jau nėra labai daug. 
Todėl mes patariame visoms 
lietuvių kolonijoms tuoj aus 
stoti į darbą ir rengtis prie 
suvažiavimo.

Šaukite konferencijas. 
Kvieskite visas vietos lietu
vių organizacijas.

Visuotinas suvažiavimas

Dfg. D. M. Šolomsko 
Prakalbų Maršr. She
nandoah, Pa., Apielinkej

Drangas Toivo Antikainen — Fin- 
laiidijos Proletariato Kovotojas

« Šiuo tarpu Finlandijos buržuazija tei
sia draugą Toivo Antikainen, komunistą, 
kovotoją, Finlandijos proletariato vadą, : 
kuris buvo suareštuotas lapkričio mėn.

Per tą ,10 metų Baltarusijos kinematogra
fija smarkiai išaugo ir išbujojo. Prieš 10 
metų Balt? rusi joj buvo vos tik pora desėt- 
kų kino įrengimų ir keletas menkų kino te
atrų. Nebuvo jokios kino pramonės, nebu
vo gaminamos savo f ii mos.

Dabar Sovietų Baltarusijoj, virš 1,006 Įd" 
no įrengimų. Pastatyta daug naujų didelių 
kino-teatrų ne tik miestuose, bet ir kaimuo
se ir miesteliuose ir daug iš jų garsinių. 
Sutverta Baltarusijos kino pramonė—kino 
fabrikas “Sovietų Baltarusija”, kuris paga
mino 10 žymių lir puikių filmų/ , •H 1

Smarkiai išaugo ir darbininkų ir valstie
čių lankymas; -kino-teatrų.. Per praeitus 
1934 metus Baltarusijos kino-teatrus ^aplan
kė 7. milionai žmonių. . /‘Labiausiai masinis 
menas—kino” tapo tikrai milioninių masių 

’.pasiekimu. -
Smarkus Sovietų Baltarusijos kinematog

rafijos augimas—tai aiškus įrodymas pla
čios kultūrinės revoliucijos išsiplėtimo ir 
yienąs iš svarbiausių jos pasiekimų įrody
mų, tai leniniškos-staliniškos politikos per
galingas žengimas pirmyn, tai Baltarusijos 
nacionalinės kultūros,, nacionalinės savo for
ma ir socialistinės savo turiniu^ žydėjimas, 
tai rezultatas to išimtino mūsų/partijos rū
pinimosi kinematografija.

Dabar kiekviena SSSR respublika turi 
savo kinematografijos (judomųjų paveik
slų) “Hollywopdus”, kur gamina filmas 
ir rodo jas darbininkams ir kolektyvie- 
Čiams. • Visos Sovietų- Sąjungos kinema
tografija nesenai apvaikščiojo savo pen- 1

kpųgresą, kuris įvyks rug- 
!, Kaune. 

Delegacijos pasiuntimui bus 
reikalinga nemažai pinigų. 
Taipgi susidarys .kitos išlai
dos sąryšy su visuotino su
važiavimo šaukimu.

Todėl dabar reikalinga 
priminti visoms lietuvių or
ganizacijoms, kad nepa
mirštų siųsti suvažiavimui 
pasveikinimus su aukomis; 
kiekviena draugija bei Orga
nizacijų kuopa gali paau
koti dolerį kitą. Taipgi ko
lonijose veikėjai, kurie rū
pinasi visuotinu suvažiavi
mu, jau dabar iš anksto tu
rėtų daryti planus, kaip su
kelti finansų, ne tik pasiun
timui kuodaugiausiai dele
gatų į . suvažiavimą, bet 
taipgi suteikimui šiek tiek 
finansų pačiam suvažiavi
mui. Tam tikslui, galima 
paruošti eilę įvairių paren
gimų.
Organizacijos, Prisidėjusios, 

Su Auka
Sekamos organizacijos jau 

prisidėjo su auka suvažia
vimo darbui: Lietuvių Dar^ 
bininkų Susivienijimas [pa
aukojo $50.00; Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera-^ 
tūros Draugijos Centro Ko
mitetas -H $25*00; Prįeąfa- 
sistinis . Komitetas—$25.00;■; 
SLA., ,■ 189. . kp., i Tačofiia, 
Wash., — ,$1.00. t ' i;į i *

Viso suvažiavimo reika
lams (atsišąųkimo,- atspaus-

Prakalbos įvyks sekamose 
vietose:

Balandžio 14 d., 2t yą.1. . po 
pietų, Mahanoy City, Norkevi- 
čiaus svetainęj.

Apart prakalbos, čionai dai
nuos Shenandoah Lyros Kvar
tetas. v.

Balandžio 14> d., 7:30 vąl. 
vakare, Minersville, Pa., Dar
bininkų. Svetainėj.

Balandžio 15 d., 7:30 vaka
re, Girardville, Pa., Levulio 
Svetainėj, ............. t ,

Taip . pat,, dainuos Shenan
doah Lyros Kvartetas.

Balandžio 16 d., 7:30 vai. 
vakare, Shę n a n.d o ah, Pa., 
Sweetc svetatinėje. Dainuos vi
sas Lyros Čhbra,^. , /

Draugės iĮ’/ draugai, Šias 
prakalbas t rengia . Amerikos 
Lietuvių, Darbininkų Liferatū- jinimui, išsiuntinėjimui, lai- 
KOS Draug.jo, 9:tas Apskritys, ... ' v išleiįta
tad visu siu kolnniiu nariai pe- .. i 'tad visų šių kolonijų nariai ge 
rai garsinkite susirinkimus 
stengkitės sutraukti kuodau

virš\$90<;
Organizacijos, kurios pri

giausitu publikos. Drg, šoloips- sįdejo prie visuotino sųvą- 
kas„<-Draugijos Sekretorius,' gavimo šaukimo, prašomos 
kalbės svarbiais sios dienos paaukOti dolefį kita SUVa- 
klausimas, kaip (tai, ap.e | žiavimo šaukimo darbui. če. 
ro ir rasizmo pavojų apie be- ! , . r . i r , .

I (darbę ir mūsų.kovą už beęlar- bei moiiey Orderius 
bės apdraudą, apie susikirti- išrašykite VlSUOtinO SUVa- 
ma tarne Lietuvos ir Vokieti- Žiavimo Šaukimo komiteto 
jos del Klaipėdos, apie Visuo- ’ iždininkės K. ŠOlomSkiėhės 
tmą Amerikos Lietuvių Darbi- varcĮu jr pasiųskite komite- 
„rakaiK... ar.n., to sekretoriui.

. Su visa energija visi sto
kim į darbą, kad Am. Lie^

prakalbų, dar išgirsite gražių 
dainų.

E. Matuziene.

žiuoja įvairių pažiūrų lietu
viai.

Mums visiems gręsia ka
ro ir fašizmo
Mums visiems rūpi Lietuvos 
reikalai.

Todėl visi sudarykime 
bendrą frontą. Todėl lai su
važiuoja įvairių pažiūrų at
stovai nuo lietuvių organi
zacijų iš plačios Amerikos 
į didelį istorinį Amerikos 
Lietuvių I Darbininkų Vi
suotiną Suvažiavimą. 1

J. Siurba,
Sekretorius Suvažiavimo

šaukimo Komiteto,
•’Į

419 Lorimer St.,
Brooklyn, N. Y.

Iš Įvykių Ligonbučiuose
Pirmoji slaugė: “Aš ma

nau, kad tas žmogus 7-tam 
kambaryje negalės ilgai gy
venti.”

Antroji slaugė: “Ką gi tu 
čia dabar kalbi ? ! Gydyto
jas tvirtino,r kad jis jau vi
sai sveikas. Naje ir, kad tu 
žinotum, jis mane šiądien , 
po. pietų kelis syk net pabu
čiavo?’

Pirmoji: .“Taigi, tame ir 
yra visas jam gręsiantis 
pavojus.”

Antroji: “Tai ką, ar jis 
nuo to vėl staiga susirgo?”

Pirmoji: “Ne, nesusirgo, 
bet viską tą sužinojo jo mo
teris.”

; J. J. Butkus.

Lietuva Nenorinti Naikint 
Klaipėdos Savivaldybę?

LONDON.
stovy be užginčija praneši
mus, J<ad Lietuva reikalaus, 
idant Tautų Lyga atimtų 
Klaipėdos kraštui savival
dybę ir leistų ten Lietuvai 
pilniausiai šeimininkauti.

Lietuvos at-

DARBININKŲ SVEIKATA
DR. J. 3. KAŠKIAUCIUS

171 Lake Street Ne war
Telephone: Humboldt 2-7964

BALTOSIOS—TRIPERIS?

Drauge ^ydytdjau, malonė
kite man patarti per “Laisvę,” 
kaip aš galėčiau išsigydyt nuo 
“klįapo.” ąš gavau nuo neš
varaus toileto, ba aš su vyrais 
neturėjau jokio susinėsimo. Aš 
esu vedusi :moteris 24 m., ir 
mano vyras yra sveikas, Aš 
buvau pas gydytoją, tai davė 
pilių, ir liepĮe plaut su druska 
ir šiltu vandeniu. Jau trys mė
nesiai praėjo, o, man mažai ką 
pagerėjo.' Mano viena drąpgė 
patarė dą kokio ten skystimo 
yartot, 6ęU w tas pats.

■ - :■ "L ' ; I

' ° Atsakymas.
•? Tai da klausimas, ar Jums 
ištikrųjų yra tas “kliapas,” tai 
yra triperisyra triperis arba gonorėja. 
Moterim^ lapai dažnai pasi
taiko baltosios, kartais ir la
bai jkirios, bet jps gali paeiti 
nuo daugybės skirtingų bak
terijų. Ir gydymas todėl . esti 
neyienodką it pasėkos nevie
nodos. žmoma, yra baltųjų rū
šis, kuri paeina ir nuo tripe- 
rinių bakterijų, gonokokų, ir 
ši rūšis yra ypač atspari ir ne
siduoda taip lengvai išgydyt. 
, Jūs pati, Drauge, negalite 
pažinti. Tik gydytojas, po ata- 
tinkąmo tyrinėjimo, gali tikrai 
pasakyti, ar tai yra triperis ar 
taip koks apsikrėtimas.

Daleiskime, kad Jums yra 
Jpiip kokios, lengvesnės rūšies

baltosios, ne triperinio paėji
mo. Gaukite borinės rūkšties 
miltelių, “Boric acid 1 pound.” 
Į kvortą karšto vandens iš- > 
tarpinkite du ar tris šaukštus • 
tų miltelių, tai turėsite visą - 
kvortą borinčs rūkšties skiedi
nio. Darykite tuo skiediniu 
plovimus kas rytas, geriau, jei 
skiedinis yra gana šiltas, apy
karštis.

O kas vakaras darykite plo- 
vimus su kitokiu skiediniu, ku
rio pasigaminsite šitaip. Gau
kite. “Sodium perborate 1 
pound.” Į kvortą karšto van- . 
dens ištarpinkite šaukštą (su 
kaupu) tų miltukų, ir tokiu 
gana šiltu skiediniu plaukitės*- 
vakarais, prieš gult einant.

Tokius plovimus darykite 
keletą savaičių. Jei pasėkos 
atrodytų - vis da nekokios, tai 
galėtumėt gauti “Potassium 
permanganate 1 ounce.” Į kvo
rtą karšto vandens jštarpinki- 
te po ketvirtadalį šaukštelio ir 
plaukitės tuo skiediniu kas ry
tas. O vakarais plaukitės, kaip, 
ir pirmiau nurodyta. . _

Be to, karštos maudynėj ir 
gi. gerai daro. Taip gi dijater- 
mija, “diathermy/’ kur gydy
tojas šildo elektros priemonė- << 
mis., • 'i

Triperiui tokie besiplovimai 
irgi galima rekomenduoti, bet 
dažnai reikia ir da aštresnių 
tepliojimų, o tai yra gydytojo 
prievole.
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Štai Kam Naudinga Roosevelto 
- Nauja Dalyba

Square D.. Company, iš-ižinta, kainos ant gyvenimo 
dirbanti elektros ^kontrolės 'reikmenų pakeltos, taksai 
įtaisus, bėgyje 1934 m. pa- ant visko užkrauti, pašalpa 
(tarė gryno pelno $428,- K * 1 - 1 ’ — 
768. Tai esąs didžiausias 
pelnas nuo 1929 .metų, kuo
met Industrial Controller 
Company (Milwaukee) ir 
Square D Company (Det
roite) susijungė.

bedarbiams sumažinta, ir tt. 
Vienok tas darbininkas pa
siliko prie savo nuomones.

Daugelis panašių darbi
ninkų, pasiargumentavus, 
visai duodasi pertikrint. 

i Daugelis kaip darbininkų, 
Pakilęs pelnas iki $428,-i taip pat smulkių verteivių 

768^ pakėlė ir šėrų . vertę (sutinka su privestais fak- 
^A” klasės stako iki $4.28, tais, kokius patiems gyveni- 
už šėrą, sulyginus su 1933 'me prisiėjo patirti ant savo 
metų $92,026 pelnu; tuomet-kailio, kad ypatingai pasta- 
šėras vertas buvo tik 93 ■ raišiais penkiais-šešiais me- 
centus. O 1932 metais ta į tais “auksinė” Amerika su-
kompanija turėjo $124,487 
deficito (nedatekliaus).
r Pavvzdvs labai aiškiai ro

do, kad: 1. Kapitalizmo sis
temai, įbridus į pastovų 
ekonominį krizį, prisieina 
dar tampriau jungti savo 
pramones į stambesnius, ga
lingesnius, monopolistinius 
ūkius, lengviau ir sėkmin
giau galinčius konkuruot-su 
savo klasės silpnesniais ele
mentais; 2. Tai rodo, kad N 
RA planas, kurį kapitalistų

smuko ir kad dalykai vis ei
na blogyn, o prie NRA dar 
blogiau.

Dimas Benamis.

ĮVAIRUMAI

EA'ISVfi r Trečias Puslapis

džiant Grenlandijoje ir tą 
tarpą bus galima sumažin
ti. Šiuom keliu savo laiku 
Italijos 24 karo orlaiviai at
vyko į Chicagos pasaulinę 
parodą.

Atgal į Europą planuoja-, 
mas orlaivių kelias nuo 
New Yorko, Washingtono, 
Norfolk ir kitų rytinių Am
erikos pakraščio miestų, šis 
kelias eis linkui Azores sa
lų, į Ispaniją, Portugaliją ir 
Franci ją. Kadangi čia yra 
apie 4,000 mylių vandens 
kelio ir tik vienatinis nusi
leidimo punktas — Azores 
salos, tai tarpe Europos ir 
Azores salų yra planuojama 
padaryti vienas plaukiojan
tis orlaivių, laukas, o tarpe 
Amerikos krašto ir Azores 
salų keturi plaukiojanti or
laivių nusileidimo punktai.

Inžinieriai priėjo prie 'iš
vados, kad toki plaukiojan
ti orlaivių laukai pilnai ga
lima padaryti. Kol kas jų 
tarpe yra skirtingų minčių, 
vieni siūlo ant 36 stulpų pa
statyti tokį orlaivių lauką. 
Tie stulpai visi bus giliai 
įleisti į vandenį, tvirtai sa
vo tarpe sukabinti, viršuje 
jų bus orlaivių laukas bent 
46 pėdas virš jūrų. Nuo 
apatinio stulpų dugno bus į 
jūras įleista milžiniški in
karai, kurie neleis bangoms 
nunešti tą orlaivių lauką. .

Kiti siūlo, kad orlaivių 
laukas būtų pastatytas ant 
10 stulpų, po 5 į vieną eilę 
vienu kraštu ir kitu. Bet 
tarpe stulpų turi būti'keturi

kų laivų Saratoga ir kitų, |mą, užkerėplino ir vietinis kle- 
kurie turi orlaivių taisymo Lonas.
dirbtuvėles, ant savo denių L, v._ .
orlaiviams nusileidimo ir
pakilimo lubas ir vežasi virš te? narius "pavadino' “djentel- 
po 100 karo orlaivių, kurie manais” ir apsišvietusiais. Tai 
trumpu laiku gali pakilti ir 
nusileisti. Jeigu tas buvo 
galima padaryti ant vieno 
laivo, kuris turi virš 1,000 
pėdų ilgio, tai bus lengviau 
padaryti ant keturių laivų 
visus juos sujungus į daik
tą.

Žinoma, ir šio siekia da
bartinės kapitalistinės val
džios ne taip pagreitinimui 
susisiekimo su Europa ir 
Amerika, bet vyriausiai ka
ro sumetimais.

š-kas.

. Na, ir pradeda jis po
ryti, kokį darbą jis atlikęs. 

Pirmiausia jis 
išgyrė parapijonus ir draugys-

Pasikalbėjimas su Adv. R. Skipičiu Apie 
Pasaulinį Lietuvių Kongresą

Lawrence, Mass

Orlaiviais per 24 Valandas 
Į Europą

Jungtinių Valstijų impe
rialistai karo tikslais grei
tai atidarys orlaivių liniją 
nuo San Francisco, Kalifor-

klasė ir jos valstybiniai, nijos, per Ramiojo vandeny- 
kariški, svietiški ir dvasiški no saias į Chiniją,

Dabar paskelbia, kad 

jos, Newfoundland ir Airi
jos valdžios, dvi pastaro
sios yra Anglijos imperialis
tų, tik neva turi savo' nepri
klausomas administracijas, ....... . .T . . . ._
tariasi apie atidaryma oriai- ^aivai- Nuo laivų į jū- 
viu kelio skersai Atlantiką | ^į du^ną tarės bū/nuleisti 
į Europą ir atgal. Iš Lon
dono į New Yorką bus ga
lima atvykti- į 24 valandas, 
arba viena para. Laivais 
vis dar ima apie keturias— 
penkias dienas.

Kaip tas bus atlikta? Pir
miau tam tikslui buvo-siūlo
ma lengvesni už orą lėktu
vai (zeppėlinai), bet po vi
sos eilės nelaimių su Angli
jos 
vais (“Macon”, “Akron 
kiti), tai pasirinkta orlai
viai. Tam tikslui bus naudo
jami dideli “Sikorsky” tipo 
orlaiviai.

Planuojama, kad šiauri
nis kelias turi eiti per Ang
liją, Islandiją. Grenlandiia. 
Newfoundlanda. Kanadą iki 
New Yorko. Čia nėra labai 
didelių tarnų tarne tų saus- 
žemio punktu, tik vienoje 
vietoje yra 1,500 mylių van
dens tarpas, bet nusilei-

agentai nuoširdžiai garsino
ir garbino, įkalbant darbi- Jungtinių Valstijų! Angli-
ninkam, smulkiem vertei- 

/viam ir smulkiem farme- 
riam kaipo, neva, priemonę 
pažabojimui stambiųjų ka
pitalistų ir pakėlimui ger
būvio darbo žmofHu ma
sėms, yra niekas daugiau, 
kaip stambiojo, monopolisti
nio kapitalo planas dides
niam pavergimui plačiųjų 
masių, dirbančiųjų visuome- 

, nes sluoksnių; 3. Tas planas, 
tai imperialistų karo rengi
mosi planas, kad kruvinoj 
darbo žmonių skerdynėj 
krautis dar didesnius pel
nus—turtus ir stiprint savo 
viešpatavimo galią ant še
lmės kamuolio.

Kad taip yra, tai šimtai 
tūkstančių darbininkų ir 
smulkių verteivių jau pra
deda suprasti, o milionai 
dirbančiųjų greitoj ateityj 
bus priversti ne tik supras
ti, o ir stot į kovą del page
rinimo savo būvio, del at- 
mušimo kapitalistų klasės 
puolimų.

“•Daugelis darbininkų (net 
ir tarpe sąmoningų yra to
kių) mano, kad tas krizis, 
bedarbė nebus amžinai; vėl 
ateis geri laikai, bus vis
kas gerai. Yra net tokių, ku- 
r4e mano, kad Rooseveltas 
jau gerokai pagerinęs bied- 
niokų padėtį.

Sykį, nešiojant .po darbi
ninkų. namus lapelius Čika
gos stokjardų apielinkėj, 
duodamas vieną lapelį len
kai darbininkui, stovinčiam 
prie savo stubelkos, užve
džiau kalbą apie Vis blogė
jančią darbininkų padėtį. 
Klausiu jo: “Ar dirbi?” Jis 
piktai šyptelėjo, atsakyda- 
jnfcs, kad jau keturi metai 
kaip negaunąs darbo. Aš 
jam pastebėjau, kad Roose
veltas žadėjo darbus, gerus 
laikus, o jau du metai pras
linko, bet gerlaikis iš už
kampio vis dar nepasirodo. 
Tas gi nuskurėlis-vargšas 
atkirto man, kad Roosevel
tas jau daug gero padarė 
darbininkams. Sakau: Tik 
ne man, ne tau ir ne milio- 
nams tokių, kaip mes. Jis, 
tiesa, jau padarė daug gero 

♦kapitalistų klasei: trustams, 
bankieriams; jų pelnus pa
didino, kuomet darbinin
kam uždarbiai visur suma-

ir Amerikos tais lėktu- 
” ir

inkarai, stulpai ir laivai bus 
apačioje sujungti, o viršuje 
jų bus pastatytas didelis or
laivių laukas. Laivus gali/ 
ma panaudoti ir senus, ki(r 
riuos dabar sulaužo, bile tik 
jie dar yra tvirti ir'nekiau
ri. Veikiausiai inžinieriai 
pasirinks šį pastarąjį planą, 
o gal ir abu išbandys.

Plaukiojantis orlaivių lau
kas bus didelis, bent 2,000 
pėdų ilgio ir užtenkamai 
■platus. Ant jo galės nusi
leisti net keli orlaiviai. Ten 
bus orlaivių taisymo dirbtu
vėlė, gazolino kubilai, įvai
rių orlaivių dalių, pakeiti
mui sugedusių, keliaunin
kams poilsio namas, ir t.t.

Kad tai nėra svajonė, kad 
tai rimtas žingsnis, tai ne
tenka abejoti. Ši mintis 
bus pravesta gyveniman, 
kaip buvo pravesta mintis 
išbudavojimo orlaivių veži-

Žinios, Pranešimai, Jokiai

šaudyklų dirbtuvės bosai 
mulkina darbininkus kaip tik 
išmanydami. Nors ir maža 
dalis dirba, bet ir tuos vedžio
ja už nosies. Kožnas darbi
ninkas turi ateitį kožną rytą 
prie dirbtuvės, o darbo nėra. 
Kurie dar labai ištikimi kom
panijai, tai gauna po 2 die
nas išdirbti, o katrie ne, tai 
kas rytas turi stovėti prie 
dirbtuvės vartų. Pastovi, bo
selis pasako, kad nėra darbo 
šiandien, ateikite rytoj, tai gal 
bus. Darbininkas apsidairo 
ir yėl maršuoja namo. Yra to
kių darbininkų, kurie gyvena 
toliau, kaip Lowell, Mass., ir 
Salem, N. H. Kol tie darbi
ninkai gauna vieną dieną iš
dirbti, tai turi daugiau išmo
kėti važinėjimui, negu uždir
ba. Tai vis kapitalistų pyra
gai darbininkams. Vienas dar
bininkas bėdavoja, kad per 
savaite jis uždirbo $2.60. o 
važinėjimas iš Nashua, N. H., 
jam kainavę $4.60. Tai bent 

^uždarbis!
Geriau ir nelaukite prie to

kios supuvusios sistemos. Kom- 
panam ne galvoj, kaip darbi
ninkai gyvena; jie tik žiūri, 
kad sau pelno padaryti.

I

Methuen miesto valdyba 
numušė taksus nuosavybės sa
vininkams. Bet ar gali taksų 
mokėtojai būti""' užganėdinti ? 
Ne, negali. Miestelio valdyba 
tik juokus krečia, daugiau 
nieko. Pažiūrėkite, kiek daug 
taksų numušė, o gi tik 5 cen
tus ant tūkstančio dolerių ! Na, 
argi jie ne geradėjai ? Mat.po
litikieriai, kaip pakelti taksus, 
tai pakelia po $1 ant $100, o 
kai reikia numušti, tai numušė 
po 5 centus ant $1,000.

Sueinu su vienu lowelliškiu, 
kuris priklauso prie švento 
Juozapo Draugystės, štai ką 
jis išpasakojo: Kovo 10 d. bu
vo minėtos draugystės susirin
kimas. Belaikant susirinki-

Cleveland© mechanikas, tėvas šešių vaikų, bedarbis, gyvenąs iš miesto pašal
pos, dabar susilaukė trynukų—vadinasi, viso devynius vaikus, o darbo vis nėra.

g®

visi rankomis suplojo. Vėliaus 
iškeikė bolševikus ir prisipaži
no, kad jis parašė protestą, 
vienas pasirašė už visus drau
gystės narius, ir pečėtį prispau
dęs, pasiuntė Washingtonan, 
kad valdžia neduotų laikyti Vi
suotino Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimo prieš ka
rą ir fašizmą ir " už Lietuvos 
liaudies reikalus. Taipgi vieną 
pasiuntęs Lietuvos Srpetonai, 
kad neleistų įvykti visų lietu
vių išeivių kongresui Kaune.

Tai matote, parapijonąi, kaip 
jam rūpi jūsų gyvenimas. Jis 
eina per mūsų galvas ir! paturi 
fašistinį terorizavimą. Jam gal
va neskauda, kad jūsų ' sūnai 
bus paimti ir žudomi ateinan
čiam kare.

Štai patarimas Loweljio §v. 
Juozapo Draugystei: Kaip tik 
tas fašistinis kunigėlis ateina į 
jūsų susirinkimą, tai vykite lau
kan, o ne rankomis plokite, nes 
jis jums nieko gero nepadarė 
ir nepadarys. Jis jus tik tam
sybėj palaiko ir centus traukia 
iš jūsų kišenių.

Lawrence', Lowell, Nashua ir 
Haverhill visuomenei praneši
mas. Birželio 30 d. bus visų 
keturių kolonijų piknikas. Tai
gi, nepamirškite ir tą dieną.nie
kas nerengkite piknikų. Taipgi 
prašom kitų draugysčių bei 
kliubų nerengti, nes mūsų vieta 
jau paimta.

Taipgi komisijos atydai. Bu
vo laiškai išsiuntinėti, į o dar 
nieko neduoda žinoti. Tai jau 
labai didelis apsileidimas. Lai
kas būtų jau pabusti iš miego, 
nelaukite paskutinių dienų, žiū
rėkite, draugai, kad tip, ku
riems laiškai yra išsiuntinėti, 
duotumėte žinoti iki balandžio 
13 d.

Balandžio 14 d., 6 vai. vaka
re, įvyks Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos 37 kuopos susirinkimas L. 
U. Kliubo svetainėje. Visi na
riai malonėkite sueiti laiku, nes 
turėsime daug reikalų. Taipgi 
bus žingeidu išgirsti raportas iš 
dienraščio “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimo, kuris bus išduotaš 
šiame kuopos susirinkime.

L. K. Biuras.

Worcester, Mass
Iš Neįvykusių Debatų

Debatai buvo rengiami per 
Priešfašistinį Komitetą ir LDD 
5 kuopą (skloką). Komisijoj 
buvo iš abiejų pusių po tris, 
kūnų vardai tilpo “Laisvės” 
num. 46, taip pat komisijos 
tarimai. Drg. A. Bimba buvo 
kviestas debatuoti su PrUseika 
ir prisižadėjo su juo debatuo
ti. Bet Pruseika pabėgo, arba, 
kitaip sakant, pabijojo Wor- 
cesterio publikai . parodyti sa
vo klaidas ir kad jis jau stovi 
darbininkų priešų eilėse; Ko
vo 1 d. d. Bimba trumpoj for
moj nepiešė, delko Pruseika 
nestojo ii debatus. Drg. A? Bim
ba prižadėjo Worcesterio pub
likai, kad jis pribus ir deba
tuos su Pruseika bile kada, te
gul tik Pruseika stoja į deba
tus. Bet pasirodo, kad Prusei
ka yra bailys.

' Nežiūrint to, kad debatai 
neįvyko, “skloka” surengė 
prakalbas kovo 17 d. E. But
kui, pasižymėjusiam pludikui 
komunistų. Prakalbos įvyko 
L.U.K. salėj. Publikoje pasi
girdo balsų, kad trumpoje atei
tyje būtų šaukiamas Pruseika 
debatuoti su d. Bimba.

Butkus savo kalboje pasa
kė daug melagysčių ir daug 
šmeižtų, daugiausia ant Tre
čio (Komunistų) Internaciona
lo,. Jis nepasakė nė žodelio 
teisybės kalbėdamas' apie 
Jungtinių Valstijų unijas. Ban
dė girti AF of L ir bandė pa
teisinti lovestoniečius, kurie 
norėjo išprovokuoti muštynes 
kongrese, kuris įvyko Wash-

k (Tąsa iš 1-mo pusi.)
—Tas dalykas dar tik teoretiškai aiškinama. Yra su

manymų steigti lietuvių kolonijas Argentinoj, Pietų Af
rikoj. Bet tai dar tik aiškinimo stadijoj. Kongrese bus 
kalbama tuo klausimu.

10. Mes daug kartų skaitėme Pietų Amerikos lietuvių 
spaudoje, pav. “Rytojuj”, išeinančiam Argentinoj, ir “Mū
sų Balse,” išeinančiam Brazilijoj, kad tenaitiniai Lietu
vos konsulai padeda vietinėms valdžioms gaudyti ^Vin
gesnius lietuvius darbininkus, juos kalinti ir deportuoti 
atgal į Lietuvą: ar DULR daro ką, kad pakėlus savo bal
są prieš tokius konsulų darbus?

—Pietų Amerikos spauda abelnai negalima pasitikėti; 
jie gali viską rašyti. Mes negalime laikraščių žiniomis 
remtis. Ten *dar spauda nėra priėjus prie to, kad rimtai 
reikšti savo nusistatymą. Joje randasi labai daug asme
ninio keršto. Pietų Amerika taip toli, susisiekti sunku, 
labai daug kainuoja pasiųsti savo atstovą. Taip, kad ten 
mes lietuvių padėties gerai nesuprantame. Jūsią iškeltu 
klausimu nieko nedaryta.^

11. Priėš kiek laiko skaitėme' Lietuvos spaudoje, kad 
DURL renka iš Lietuvos visuomenės aukas rėmimui lie
tuvių badaujančių bedarbių užsienyje—ar gali p. Skipitis 
pasakyti, kur, kiek ir kokiais būdais sušelpta lietuvių?

—Argentinoj ir Brazilijoj šelpta; rodosi, kiek šelpta ir 
Uruguajuj. Ten buvo sudaryti komitetai iš įvairių srovių. 
Pinigai pasiųsta per Lietuvos atstovybes. Viso surinkta 
apie 25,000 litų; rodosi, dar ir dabar yra kiek tų pinigų. 

.Ne vien tik duona buvo šelpiami; siuntėme knygų.
12. Pastebėjom “Lietuvos žiniose,” kad Pasaulio Lie

tuvių Kongrese bus kalbama ir apie pasaulio lietuvių są
jungos steigimą—kokios formos numatoma ta sąjunga?

—Kongrese bus galutinai išdirbti planai. Bus patiekti 
pasiūlymai. Kongresas galės juos priimti, atmesti ar ką 
prie jų dadėti.

Apart atsakymo į paduotus klausimus, ponas Skipitis 
keliais atvejais pabrėžė, kad tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos Santikiai esą labai geri. Nesenai Sovietai už- 
pirkę daug kiaulių Lietuvoj. Perka ir kitokių ūkio pro
duktų. Lietuva taipgi perkasi įvairių gaminių iš Sovietų 
Sąjungos. Kuomet dabar Lietuvai gręsia karo pavojus 
iš Vokietijos pusės, tai Lietuvoj, esą, žiūrima į Sovietų 
Sąjungą, kaip į draugą.

Kadangi p. Skipitis mažai laiko turėjo, tai plačiau įvai
riais Lietuvos klausimais neteko pasikalbėti.

Iš pasikalbėjimo teko patirti, kad jis liberališko nu
sistatymo. Jis, kaip ir daugelis kitų liberalų, moka gra
žiai sugyvėnti su Smetonos fašistine valdžia.

J. Siurba.

ingtone sausio 5-7 dd. Butkus 
sakė, kad ten kokią opozicijos 
moteriškę išsitraukė už durų 
ir sumušė už dalinimą lapelių. 
Už tad kils triukšmas, šičia 
jis melavo per akis. Persiti
krinimui aš klausiau delegato, 
kuris tame kongrese buvo ir 
tame lapelių dalinime viską 
matė. Delegatas sako, kad to 
visai nebuvo, ką Butkus mela
vo.

Butkus šmeižė Komunistų 
Internacionalą, prilygindamas 
jo vadus prie Hitlerio, Mus- 
solinio ir kitų tam panašių 
kraugerių. Bet iš Butkaus ar
ba L. Pruseikos nėra ko dau
giau tikėtis.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Brackheimer’s Sons, Ino.

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.

“MAČIO-KEKŠTO EILĖS” 
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA” 
90c vertės, tik už 30 centų

Įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

Siųsk šiandien 

J. BALTRUŠAITIS
205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

)

<

<♦>

<!>

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

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

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

Tel.: Foxcroft t-6101
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DETROITO ŽINIOS
Kokioj Padėtyj Darbininkai 
Gyvename Šiame Didmiestyj?

Stambieji turčiai, o ypatin
gai automobilių kompanijų’ 

^magnatai, prikankino Ameri
koje darbininkų klasę, ypač 
tokiam didžiuliam mieste, 
kaip Detroitas, kur randasi 
principaliai automobilių fabri
kai. Šitose milžiniškose auto
mobilių dirbtuvėse kadaise 
dirbdavo šimtai tūkstančių 
darbininkų bei darbininkių 
dieną ir naktį. Bet jau keli 
metai šitie darbo žmonės iš
mesti iš tų dirbtuvių .į gatvę. 
Tik del to, kad jie pridirbo 
kapitalistiniam ponam savinin
kam neapribotas sumas įvairių 
gaminių, kas išnaudotojams 
atnešė milžiniškus pelnus, ku
riuose ponai paskendo iki au
sų, o darbininkiją pastūmėjo 
prie bado.

Kuomet darbininkai 'pasiju
to išmesti į gatvę, tūlą laiką 
kai kurie šiaip taip maitinosi, 
kurie turėjo centelį kitą su- 
taupinę. Bet , milžiniška di
džiuma darbininkų kaip grei
tai tapo išmesti į gatvę, taip 
gretai turėjo rūpintis, ką rytoj 
valgys mūsų visa šeimyna? ši
tie žmonės, o vėliau ir beveik 
visi kiti, ^urie dar, kaip minė
jau, iš karto maitinosi sutau
pytais doleriais atsidūrė ne
apsakomai sunkiam likime. Ir 
štai jau penki metai, kaip šim
tai tūkstančių darbininkų šei
mynų tik vienam tokiam Det- 
troite kenčia skurdą, vargą ir 
pagalios badą. Kai kurie ne
pajėgė nešti tokį sunkumą, 
arba, geriau sakant, badą, per 
savo neapsišvietimą, kitokio 
kelio nematė, kaip jieškoti, 
kad pasiliuosuoti iš tokių kapi
talistinių žabangų ir nusižudė.

Čia reikia -prisiminti, kad 
pro Detroitą plaukia pusėti
nai gili ir plati upė (Detroit 
river). Per šią upę veda ilgas 
ir gražus tiltas į miesto sodą 
—-“parką”. Bet tiek to su to 
tilto gražumu, čia man norisi 
prisiminti štai kas: kad išba
dėję darbo ^žmonės per šiuos 
krizio metus, net po kelis nu
šoko nuo šio gražaus tilto į 
upę, ir tuom, žinoma, užbaigė 
visas bėdas, vargus, ir badą. | 
Tokių atsitikimų buvo ir <j>ra 
labai daug. Tačiau miesto po
nai tik retkarčiais paskelbda
vo šavo geltonlapiuos apie ši
tokius nelaimingus skenduo
lius. Vienu sykiu, 1933 metais, 
bejieškodami po tą upę, tik, 
žinoma, ne darbininko, sura
do ir išvilko septynius prigė
rusius žtnones. Ar jūs manote, 
kad šitie žmonės prigėrė iš 
gero? Visai ne. Jie nusiskandi
no iš bado. Ir reikia pasakyti, 
kad tie septyni skenduoliai ne 
pirmutiniai ir ne paskutiniai. 
Tad vis kapitaljstinės sistemos 
išdavas.

Darbininkai žmonės, sąmo
ningi žmonės labai piktinasi 
tokiu elgesiu, kurie, nustumti 
šios netikusios tvarkos į var
gą ir skurdą, nepakęsdami to 
viso, žudosi. Tokie elgesiai ne
pataisys šios netikusios tvar
kos, negi suteiks garbingą pri
siminimą tokioms aukoms.

Komunistų Partiją1 kovoja 
prieš tokią tvarką ir už page
rinimą visų darbo žmonių bū
vio visame pasaulyje. Tatai 
mums, darbo žmonėms, nėra 
kito išėjimo, kaip tik eiti tuo 
keliu, kurį mums rodo aiškioj 
šviesoj kovojanti už darbinin
kų reikalus’ Komunistų Parti- 

‘ ja.
Taipgi, šalę to, mes, darbo 

žmonės, turime įvairių kovingų 
ir apšvietos bei pašalpos or
ganizacijų. Kiekvieno darbi
ninko ir darbininkė’s yra par
eiga būtinai stengtis priklau
syti šiose organizacijose, ir ko
voti sykiu su masėmis prieš 
tokį išnaudotojų elgesį su dar
bo žmonėmis, sudaryti bendrą 
frontą, sucementuoti mūsų jė- 

. gas į nepergalimą spėką, prieš 
kurią turėtų drebėti mūsų 
priešas, ponas siurbėlė mūsų 
prakaito, šitaip reikia darbo 
žmonėms kovoti, o ne žudytis 
negarbingai.

Esant per ilgus metus skau
džiam kriziui Detroite, darbi
ninkų klasė kas kartas darėsi 
kovingesnė ir grieščiau reika
lavo iš ponijos darbo, ar duo-

be jokio nusistatymo, šokinėja 
; nuo vieno klausimo ant kito, 

prisidengęs patriotiškumu ir 
lietuvystės meilė. Bet net dabar
tinės Lietuvos kritiškos padė
ties nenupiešė, nenurodė, kur 
išeitis. Mat, kaipo prezidentas 
daugiau kalbėjo SLA. reikalais.

“Prisipažįstu,” pradėjo Bago
čius, “kad aš labai daug klai
dų pridariau kas liečia SLA. 
Bet jos nieko nereiškia ir jūs 
patys jas matote ir žinote, kad 
aš tiesą sakau, nes aš esu šian
dien jau SLA. prezidentas. Į 
jokių žmonių klaidas nekreipki
te jokios atydos, nes jie visi jas 
daro. Edisonas irgi buvo klai
dingas, o mums daug gero pa
darė. SLA, tai ateities kraitis. 
Aš dabar Užėmiau pamotės vie
tą, kuri pati nešioja storą pa
kulinį, kurio padurkai daužo ko
jas, graužia kūną. Bet ji nepai
so ir kas tik geresnio švelnes
nio, atiduoda vaikams, vis krau
na kraitį jų ateičiai. Mes da
bar turime tris susivienijimus: 
katalikų, tautininkų ir bolševi
kų. Mes, tautininkai, visiem lin
kime laimės, ypač bolševikams. 
Bet' bolševikai mums tai ve ko 
linki...” čia Bagbčius parodė 
patraukęs su pirštu per kaklą 
ir plekšterėjo liežuviu. Iš pub
likos pasigirdo balsas: “O kuris 
iš trijų susivienijimų yra ge
riausias?” “Visi lygūs,” atsakė 
Bagočius. “Ne visi”, pakarto
jo iš publikos. “Sakau, visi tą 
pačią smalą verda ir sudėjus vi
sus susivienijimus į katilą išei
tų vienokia smala”, vėl atsakė 
SLA. prezidentas ponas Bago
čius.

Pripasakojęs daugiau visokių 
nesąmonių, movė nuo estrados.

| Elizabeth, N. J
nos. Ponija, matydama grę
siantį pavojų, ypač automo
bilių išdirbystės baronai ir 
miesto valdininkėliai bei ban- 
kieriai, pasitarę su kitais ša
lies stambiais kapitalistais, ati
darė šiuom laiku nekuriu dirb
tuvių duris ir paleido dirbtu
vių mašinas ant kokio laiko., 
Tuom pačiu sykiu paskelbė 
savo buržuazinėj spaudoj, 
kad, vot, žiūrėkite, jau “pros- 
p e r i t y” sugrįžo, dirbtuvės 
“dirba visais garais”, reikalin
ga patyrusių ir šiaip papras
tų darbininkų į automobilių iš- 
dirbystę Detroite, darbo yra 
įvalias. Pasklydus šitokioms ži
nioms, pradėjo iš visų kampų 
Amerikos įvairus svietas štur
mu važiuoti į Detroitą. Pasek
mėj to, dabartiniu laiku čia yra 
tiek daug suvažiavusių darbi
ninkų, kad mieste yra didelis 
trūkumas gyvenimui namų. Vi
sokiausios rūšies budinkai, kaip 
tai, griūvančios lūšneles, vieš
bučiai, apartmentiniai namai, 
užsipildė žmonėmis. Kiek lai
ko tam atgal, kur tik nepa
žvelgsi, visur matėsi įvairios 
rūšies tuščių namų šimtais. Ir 
randos buvo nupuolę. Randos 
taipgi pašoko vėl į padanges, 
pavyzdžiui, už šešių kambarių 
vidutinio kalibro fletuką rei
kia kai kuriose vietose Detroi
te net iki $65 dolerių. O jei 
kokioj lūšnoj gyvensi, tai ga
lima paranduoti už $35. Mais
tas, drabužis ir kiti reikalingi 
daiktai šeimynų gyvenime is
toriškai pabrango. Na, o dar
bininkai gauna/už savo sunkų 
darbą labai menkutį atlygini
mą. Tatai gyventi yra labai 
sunku.

> Taipgi, kurie gavo padirbė
ti, nepaisant kokioj išdirbys-1 Klausimų nėbuvo. Kitų kalbėto- 
tėj, turi iš visų savo spėkų • • ...... -y
skubėti ir dirbti už kelius dar
bininkus, ilgas darbo valan
das. Kalbėtis su niekuom ne
leista. Šnipų pilna visose įs
taigose. Darbininkus perse
kioja visokiais būdais ir grasi
na, jei būsi nepatenkintas savo 
darbu, ar reikalausi daugiau 
algos, būsi tuoj prašalintas iš 
darbo.

Žmonės čia suvažiavę iš įvai
rių Amerikos kampų dar ir 
šiandien vaikščioja, jieškoda- 
mi darbų ir jų neranda, ne
bent kuris yra žymus mekani- 
kas, amatininkas, arba dar 
jaunas, petingas, fiziniai stip
rus. Tačiaus tas jo darbas 
yra tiktai trumpam laikui. To
kioj išvystytoj “speed up” sis
temoj prigamins tų automobi
lių visas galybes ir pagalios 
vėl turės sustoti mašinų ratai 
suktis. Ir vėl darbininkai bus 
išmesti į gatvę. Gi vietiniai 
seni darbininkai, kurie čia au
tomobilių gamyboj yra padėję 
savo sveikatą, savo visą jau
nystę, šiandien jokio darbo ne
gali gauti, nes jie yra jau ne
tinkami prie tokio velniško 
skubumo, kokis įvestas dabar
tiniu laiku darbavietėse. Ir 
tuo būdu armija bedarbių kai 
buvo, taip ir yra, nepaisant ir 
to, kad automobilių išdirbystė 
šiuo laiku šiek tiek dirba.

Todėl darbininkai turi bu
dėti. Turi susivienyti į bendrą 
frontą ir kovoti už 
darbininkų apdraudą ir staty
ti kitus reikalavimus ponams, 
idant jie, kuomet išmeta dar
bininką į gatvę, nenusiplautl) 
savo rankas, kaipo kokie judo- 
šiai, bet pilnoj to žodžio pras
mėj aprūpintų kiekvieną pilnu 
gyvenimu. Mums būtinai rei
kalinga neatidėliojant stoti į 
organizacijas, kurios yra po 
vadovybe Komunistų Partijos 
ir kovoti už pagerinimą savo 
ir visų darbininkų gyvenimo, 
ir kad apgynus savo teises gy
venti 
niais, 
me.

jų ir programos aš nelaukiau. 
Išklausęs Butkaus prakalbos ko
vo 17 d. ir Bagočiaūs prakalbos 
kovo 31 d., pamaniau, kad mus 
aplankė du klajūnai.

s Prakalbose Buvęs.

26

Hem-

Tarp-

teisę turi visai neatsakinėti ant 
tokių polięijos klausimų, ne
esant po areštu. Tai jau pa
prastas policijos gązdinimo bū
das.

Didžiausias įsiutimas polici
jos ir miesto valdybos už tai, 
kad lapeliuose buvo iškelta ir n □ balandžio T 
raginta nešti protestus prieš ri60H Waterloo Rd. 
negrų' vaikų mušimą mokyklo
se.

Be abejonės, tokis policijos 
teroro būdas sukels minių ir 
organizacijų protestus prieš 
miesto valdžią. Greitoj ateityj 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas, organizuodamas vi
sas plačias darbo ir inteligen
tijos spėkas, kovos, kad atko
voti civiles teises visiems dar
bininkams, kaip baltiems, taip 
ir negrams.

Jonas Blinda.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

socialę

ir naudotis tais gami- 
kuriuos mes pagamina-

Žaibas.

Worcester, Mass
Kovo 31 d. L.U.K. svetainėje 

kalbėjo ponas Bagočius, SLA. 
prezidentas. Prakalbas rengė 
trys vietinės SLA. kuopos. Jau 
daug metų, kaip girdėjau Bago- 
čių kalbant. Susmukęs žmogus 
pilnoj to žodžiu'prasmėj. Kalba

Nashua, N. H.
_  k

Nesusivienijo, Streiką 
Pralaimėjo

Šičia buvo išėję į streiką
kovo garbamios vieno rūmo 
darbininkai. Streikas tęsėsi tris 
dienas ir tapo pralaimėtas, 
nes darbininkai nebuvo gerai 
organizuoti. Unija buvo, bet 
maža dalis tepriklausė prie 
unijos. Pikietas pasirodė antrą 
dieną po pietų ir tai policija 
pribuvo ir liepė pikietui skirs
tytis, pavėlino tik trim pikie- 
tūoti. Kadangi trijų žmonių 
pikietas mažai tereiškia, tai 
pikietas visai pasitraukė ir 
daugiau nepasirodė, nes dalis 
iš tų, kurie buvo išėję į strei
ką, jau buvo sugrįžę į darbą. 
Tuo būdu streikas tapo sulau
žytas. Dalis darbininkų nete
ko darbo, nes bosai tuojaus 
užpildė vietas tų, kurie tuo
jaus nesugrįžo į, darbą.

KaĮti lyderiai, nes jie ne
pastatė tvirto pikieto. Pirma 
pikieto buvo atsiųsta iš kito 
miestelio, bet pasibijojo .poli
cijos ir daugiau nepasirodė. O 
vietiniai vieni neturėjo pakan
kamai spėkų.

Streikas buvo iššauktas už 
tai, kad čia darbininkams mo
kėjo daug mažiau, negu kito
se dirbtuvėse. P a v y z d ž iui, 
Massachusetts valstijoj moka 
už tą patį darbą $26, už ku
rį Nashuoj moka tik $16. Dar
bininkai bandė priversti, kad 
ir ši kompanija mokėtų tiek, 
kiek moka kitos.

Kompanija neleido darbi
ninkams susiorganizuoti. Ku
riuos tik nužiūrėjo, kaipo uni- 
jistus, tuojaus atleido iš darbo. 
Kelis darbininkus šitaip atlei
do iš darbo, o likusiems kitos 
išeities nebuvo, kaip tik pas
kelbti streiką ir priversti kom
paniją priimti atgal tuos dar
bininkus. Bet kadangi streikas 
tapo pralaimėtas, tai ir unija 
likos visai išblaškyta.

Tegul šitas įvykis bus pamo
ka del kitų darbininkų, tai 
yra, reikia gerai susiorgani
zuoti ir kietai laikytis kovos 
lauke.

Policija Išardė Angelo 
don Mitingą

Kovo 28 d., vietinio 
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo organizacija buvo suren
gus masinį susirinkimą Rusų 
Liaudies Name, plačiai žino
mam visoj Amerikoj negrų 
darbininkųVyadovui ir nuteis
tam 20 metų'kalėjimai! d. An
gelo Herndbnui.

Šis masinis susirinkimas bu
vo šaukiamas keleriopais tiks
lais, būtent išaiškinimui Harle
mo riaušių,1 sutvirtinimui vieti
nės Tarp. Darbininkų Apsig.' 
organizacijos, sukėlimui finan
sų .Angelo Herndono apeliaci
jos bylai ir užprotestavimui 
prieš fizinį spėkos vartojimą 
viešose mokyklose ant negrų 
vaikų.

Bet Elizabetho policija iri 
miesto bosai paleido savo te
roristines iltis. Diena anksčiau 
prieš masinį mitingą miesto 
slapia policija teroristiniu bū
du privertė Rusų Liaudies Na
mo manadžėrį atsakyti Svetai
nę TDA organizacijai. Iš pra
džių buvo manyta, kad neku- 
rie šios svetainės priešdarbi- 
ninkiško elemento vadovai iš
kirto šitokį “triksą, ” nes ant 
klausimo, kodėl atsako svetai
nę, jau senai išnūomuotą, ne
buvo gauta aiškaus atsakymo. 
Bet apsirikta, nes atėjus vaka
rui mitingai! prigužėjo skait
lingas būrys slaptos ir viešos 
policijos, o svetainė uždaryta. 
Susirinkę darbininkai pradėjo 

I rinktis į Lietuvių Progresyvį 
Kliubą, kuris užlaiko savo 
kambarius šioj svetainėj. Bet : 
ir čia policija pradėjo varyti 
savo teroristinį darbą, užsto- ' 
darni įėjimo vartus ir nieko 'nuos koncerte, nedainavo, nes 
neleisdami įeiti vidun, o vidų- jiems uždraudė kun. Skrypka. 
je susirinkusius kliube baltus Kunigas ne tik bažnyčioj tą 
ir negrus darbininkus pradėjo 
terorizuoti visokiais klausi
mais : kokioj dirbtuvėj dirba, 
kur gyvena, ir tiesiog grasin
dami išmetimu iš darbo, žino
ma, mažai atsirado dirbančių
jų šiuose “prosperity” laikuo
se, o dirbančius mažai išgąz- 
dino.

Tai nėkaip jau pavyko 'te
roras tokiai “karžygiškai” po
licijai prieš nieko nenusikal
tusius ir ramiai susirinkusius 
darbininkus. Tik reikia pri
minti draugams, kad jie pilną

■ I.

Binghamton, N. Y
Koncertas Gerai Pavyko
LDS 6 kp. rengtas “Laisvės” 

naudai koncertas, 30 d. kovo, 
pavyko gerai. Programa buvo 
gana įvairi ir rinktinė, 
vų atsilankė daug;
Imagus pasitenkinimas 
Ina.

P ro gra m o,s p i 1 d y mi e 
vo: Menkeliūniūtė, 
kas, Smyk, Kizis, jauna šokikė 
(pravardės neteko sužinot), ir 
deklamavo Žemaitytė. G. Mar- 
tin pasakė, trumpą prakalbą; 
pirmininkavo A. Marciuška.

Truputį • nesmagumo buvo 
tame, kad Svečiai dainininkai 
atvyko truputį pasivėlinę.

Minėtina, kad svečių buvo 
atvykę po vieną vežimą iš 
Utica, Rochester, N. Y., ir Fo
rest City, Pa.!

Dainininkų grupė “ūsoriai,” 
kurie buvo garsinti, kad dai-

klauso- 
girdetis 
progra-

dalyva- 
Višniaus-

savo draudimą pareiškė, bet 
ėjo ir pas dainininkų tėvus į 
stubas, ir grasino, kad neleis
tų. Tas jo grasinimas šį sykį 
paveikė pagal jo norą. Bet sek
madienį, ant rytojaus po kon
certui, ir Skrvpka gavo “ne
pageidautiną reiškinį.” Mat; 
jaunuoliai neleisti eiti dainuot 
į LDS koncertą, sekmadienį ne
nuėjo dainuot nė į Skrypkos 
bažnyčią. Jei nevalia dainuot 
—tai nevalia,—sako jaunuo
liai.

CLEVELAND, OHIO
TDA lietuvių kuopa bendrai laikys 

sav^ mitingą^ su ALDLD 190 kp., 
balandžio, Turek’s svetainėje, 

IJ.VVXX 'A'aU.lyv Rd., 7:30 vai. vakare, i 
Visiį malonėkite dalyvaut, nes turim 
dau 
pan

vienam vakarui, o 35c abiems vaka
rams. Kviečiam visus dalyvaut ir pa- 
remt bazarą, nes pelnas bus Skiria
mas del politinių kalinių ir streikie- 
rių.

Komisija.
(83-84)

■ svarbių reikalų apsvarstyt. Ne- 
rškite atsivest ir naujų narių.

J. Rudis.
(83-84)

9

HARTFORD, CONN.
LDS kuopa rengia savo pirmą ba

lių, kuris įvyks 13 d. balandžio. Tu- 
rėsini abi svetaines, tai bus užtekti
nai Vietos vakarieniaut ir šokt. Įžan
ga t ‘ 
pareipt kuopą.

WATERBURY, CONty.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
d. balandžio, 7 vai. vakare, 775 

Bank Str. Visi nariai malonėkite būt 
laiku, nes' taip yra mūsų pačių nu-i
tarta^ kad pradėt mitingą minėtį lai
ku. Taipgi turim daug svarbių rei-, 
kalų, kurie reikia užbaigt svarstyt,, 
ir griebtis už naujų planų darymo, ir 
vasarinio sezono parengimus reikia 
išplanuot.

' Sekr., J. Žemais. ' 
(82-83)'

k 35c. Kviečiam visus ateiti ir
Alek Kondrotas.

(83-84)

PHILADELPHIA, * PA.
Visps darbininkiškos organizacijos 

bendrai rengia didelj bazarą, penkta
dienį lir šeštadienį, balandžio 12 ir 13 
dd., Ambassador Hall,, 1704 North 
Broad St. Pradžia 6 vai. vakare, abu- I 
du vakaru. Bus įvairių lošimų, skanių 
valgių,' gardžių gėrimų, ir gera or
kestrą šokiams. Įžanga tik 20 centų

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti.
girkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS 

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

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) 
“ MOTERIMS STALAI ““
BUSINESS MEN’S LUNCH

HARRY SLOBODIAN 
Savininkas

Bell Phone Poplar 9257

S Telefonas: Evergreen 7-7770 f 
I PAUL’GUSTAS 
| LIETUVIS GRABOR1US 8 

o Senhl dirbąs graborystės pro- 8 
S fesijoje ir Ęrooklyno apielin- r 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar £ 
« atidarė savo ofisą ir patarnauja 8 
g balsamavimu ir palaidojimu c 
8 mirusių. 8

| Veltui Chapel Šermenim f 
S Parsimdo automobilius še r pi e- g 
B n ims, vestuvėms, krikštynoms S 
S '.lir kitokioms parems S L> <rB Saukite dieną ar naktį O

g 423 Metropolitan Ave. s 
B Brooklyn, N. Y. <5
•OwvzwOwOwt(WWWzwOwOwtW

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parese ir kitokiose a 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 70
6 Skirtingų Rūšių • Uc

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto* 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Sval-ų.

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi- 
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME i

SOVIETŲ SALDAINIUS ‘
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui. A
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija.
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
660 Grand Street

Bieliausko Graborystės^ {staiga
TEL. STAGG 2-5043 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS BR00KLYN0 I R APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko

plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.
Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęsi: kodėl lietu

viškos laidotuvės taip brangios, o pas svetinįtaučius daug 
pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos laikais viskas 
yra nupiginta. Todėl mes dabartinės depresijos laikais 
suteikiame patarnavimą už daug mažesnę kainą; tuo bū
du galite per mūsų įstaigą sutaupyti daug pinigų, kurie

bus naudingi jūsų kasdieniniame gyvenime, ir palaidoti 
savo mylitnuosius gražiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavi
mas bus toks pat rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų 
už didelę sir mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skir
tumo del kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir 
didžiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

TEMYKITE, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus. Šie paveikslai parodo, ką tamstos 
galite gauti už mažus pinigus.

$150 
ar 

mažiau
1 Tik už $150 Garbingos Laidotuvės

Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 
metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku ir 
paduška to paties šilko; Vardo blėtelė. Išviršininė grabui 
dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno 
iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas arba dresė; žvakės, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kvietkas. 
Išimame visus leidimus (permitus). Sutelkiame karava
ną, kuriuo grabą veža, ir vieną automobilį j visas kapi
nes New Yorko miesto apylinkėj; grabo dėžę nuvežame 
į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemokamai. 
Visokių kitų pasirinkimų taip pat galima’-^auti už pri
einamą kainą.

■*?r p*

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225'
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties šilko; 

vardo bletėle. Išviršininė grabui dėžė taip pat padaryta 
iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligoninės, išbalsa- 
mavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba dresė; žvakės, 
kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir ant durų kviet- 
kas. Išimaine visus leidimus (permitus). Suteikiame ka
ravaną, kuriuo grabą veža, ir du automobilius į visas ka
pines New Yorko miesto apylinkėje; grabo dėžė nuve
žama į kapines be mokesčio. Koplyčią duodame nemo
kamai. Vispkių kitų pasirinkimų taip pat galima gauti 1 e
už prieinamą kainą,

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliudimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

J i. ... . . I
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VII Sovietų Suvažiavimas — So 
cializmo Pergalės Suvažiavimas

(Tąsa)
1920 m., VIII Sovietų suvažiavime Le

ninas kalbėjo, kad “jeigu Rusija apsi
dengs tirštu elektrinių stočių ir galingų 
techninių įrengimų tinklu^ tai mūsų ko
munistinė ūkio statyba pasidarys pavyz
džiu būsiančiai socialistinei Europai ir 
Azijai.” Dabar sunkioji pramonė atėjo į 
VII suvažiavimą tikru laimėtoju, šalis ap
sidengė galingu fabrikų, kasyklų, elektro- 
stočių tinklu. Į suvažiavimą šalis stojo 
kaip industrialinė šalis, savo pramone, 
pastatyta ant pamato pačios priešakines 
technikos, pastatyta savo technika, savo 
žmonėmis ir savo medžiaga. Šalis atėjo 
į VII'suvažiavimą su tokia pramone, ku
ri gali pagaminti bent kokią mašiną ir 
bent kokią techninę rekonstrukciją. Ša
lis atėjo į VII suvažiavimą su pramone, 
kuri sugeba pagaminti bent kokią gyni
mosi priemonę, bent kokią karo reikme- 
nį. Ir tai buvo galima pasiekti tiktai dė
ka to, kad sugebėjom pastatyti sunkiąją 
pramonę—socializmo pramonę.

Milžiniški yra laimėjimai žemės ūkyj.
Žemės ūkio kolektyvizacija pagrinde 

užbaigta. Keturi penktadaliai visų vals
tiečių ūkių 1935 m. pradžioj randasi kol
chozuose, devynios dešimtosios sėjos plo
to priklauso kolchozams ir sovchozams. 
Socialistinis žemės ūkis duoda 84% visos 
žemės ūkio gamybos.

77 milionai valstiečių gyventojų ant vi
sados nutraukė savo ryšius su smulkia
buržuazine praeitimi, “stipriai atsistojo 
po raudona socializmo vėliava” ir negrįž
tamai, stipriai perėjo prie socialistinių 
gamybos formų, pavirto socializmo sta
tytojais. “To rezultate tiesioginiai socia
listine statyba dabar užimta absoliutinė 
dauguma mūsų šalies gyventojų”,—sako 
d. Molotov suvažiavime.

Tiktai dėka kolchozinės tvarkos laimė-' 
jimui turim milžiniškus pasiekimus viso
se žemės ūkio srityse. Taip, pavyzdžiui, 
jau 1933 m. duoninių javų gamyba buvo 
ant 500 mil. pūdų daugiau, negu 1913 m. 
1934 m. buvo 250-300 mil. pūdų daugiau, 
negu 1933 m. Be to, kaip d. Molotov nu
rodo, tai 1913 m. derliaus buvo išvežta į 
užsienį virš 600 mil. pūdų, o 1934 m. bu
vo išvežta tiktai 60 mil. pūdų, kas reiškia, 
kad visas derlius palieka šalyj savo gy- 
vėntojams ir kas davė galimybės atmai- ’ 
nyti duonos kortelių sistemą.

Dideli'yra laimėjimai gyvulininkystės 
srityj, kuri ligšiol buvo smarkiai atsili
kusi ir kurioj tebėra didelių nedateklių, ' 
bet greitais tempais jau žengia pirmyn.

Iki 1931 m. Sovietų Sąjunga traktorių 
įveždavo iš užsienio. Už 1922-1931 m. 
tam išleista virš 200 milijonų aukso ru
blių. Kad tai padengti, reiktų parduoti 
500 milionų pūdų javų. Dabar? Dabar 
visai kitaip. 1935 m. duosim naujų 68.5

J tūkst. traktorių, 10 tukst. automašinų, 
14,6 tūkst. kombainų ir kitų mašinų. Jei 
Leninas kada tai svajojo apie 100,000 
traktorius, tai 1931-34 m. žemės ūkiui 
buvo duota -248,377 traktorių, 43,535 
sunkvežimų automobilių, 8,690 lengvų au-

į[ tomobilių, 30,102 motorų kombainams ir 
30,424 kombainų, traktorinių plūgų—1,- 
141,654, arklinių plūgų—455,616, sėjamų
jų mašinų—205,709, šieno-pjaunamųjų 
mašinų—209,176, kuliamųjų mašinų—68,- 
278, ir t.t. ir t.t.

Tokie milžiniški laimėjimai buvo pa
siekti proletariato diktatūros šalyj.

Kartu su tais milžiniškais socializmo 
laimėjimais metai iš metų augo darbo 
masių materialinis ir kultūrinis lygis.

Ryškiu faktu gerbūvio augimo yra 
darbininkų klesos augimas, kartu su kuo 
augo jos organizuotumas ir politinis są
moningumas.

Nuo 1931 m. ligi 1935, t. y. už keturius 
metus, darbininkų skaičius išaugo ant 
8,600 tūkst. žmonių arba 58.4%! Mil
žiniškai auga darbininkų klesos organi
zuotumas. 1931 m. buvo 13 mil. organi
zuotų darbininkų, o dabar, VII suvažia
vimo laiku,—19,025,000.

1934 m. vien tiktai darbininkų atlygini
mas išaugo 91.4%, bendras atlyginimo 
fondas išaugo nuo 13,597 mil. rublių 1930 ' 
m.: ligi 41,603 mil. 1934 m., o 1935 me
tams tas fondas pasieks 50 miliardų!

Tokie tai reiškiniai vyksta Sovietų ša
lyj! O kapitalistinėse? Ten darbininkų 
užmokestis mažėja metai į metus. Vo
kietijoj, pavyzdžiui, darbininkh užmo
kestis nukrito nuo 44,7 miliardų markių 
1929 m., ligi 26 miliardų markių 1933 m.

Jokioj kitoj .šalyj nėra toĮdg,plataus 
socialinio draudimo, kaip Sovietų šalyj. 
Socialinis draudimas čia daug prisideda 
prie mate ni a linės-buitinės darbininkų 
klasės būklės gerinimo. Ir taip 1934. m. 
pensijoms išleista 825, mil. rublių, prieš 
632 mil. 1933 m. Pašalpoms del ligų, vai
kų aprūpinimui 1934 m. išleista 987 mil. 
rublių prieš 903 mil. rub. 1933 m. Me-' 
dicinos pagalbai išleista 1934 m. 1,189 , 
mil. rublių prieš 945 mil. 1933 m. Poilsio 
namams, sanatorijoms ir kurortams 
|933 m. buvo išleista 245.4 mil. rublių, 
1934 m.—284 mik rublių. 1934 m. per : 
poilsio namus pere jo 1,16.0 tūkst. darbi- - 
ninku, darbininkių ; ir tarnautojų, per 
sanatorijas ir kurortus—181 tūkstantis 
žrponių, išviso—1,341 tūkst. žmpnių. Ko
kioj' gi ’ kitoj Šalyj darbininkai taip pla
čiai gali naudotis valstybės sąskaiton sa
natorijomis, kurortais ir poilsio namais? * 
O kur dar milžiniškos išlaidos įvairiau
siems kultūros reikalams: Kino teatrams, 
kliubams, mokykloms, institutams, ir taip 
toliau ir taip toliau ?

Pittsburgh, Pa
B (darbią Šelpimo Viršininkai 
Ima' Riebias Algas—Bedarbiam 

Trupiniai
Allegheny pavieto bedarbių 

šelpimo direktorius Geo. P. 
Mills prisipažino Harrisburgo 
ponams, kad jis gauna regulia- 
rės algos $500.00 į mėnesį, arba : 
$125.00 į savaitę, ir dar ekstra 1 
delei visokių išlaidų pasiima.! 
Bet bedarbiams jisai skiria apie 1 
$3.60 į savaitę. Kiti viršinin
kai ima po $300 į mėnesį. Dau
gelis jų turi po kelis darbus, tai

Mat, tie ponai viršininkai dau
giausia tų pinigų sueikvoja.

Bedarbiai nepasitenkinę tokia 
padėtimi. Kova 28, prie Mills 
raštines sudaryta bedarbių de
monstracija reikalavo t pakelti 
50 nuošimčių pašalpos. Bedar
bių tarybos darbuojasi prispy
rimui tų ponų, kad jie nusi
muštų algas ir duotų bedar- 

, biams daugiau pašalpos. Reikia 
remti tas .kovas. Ponų numeta
mais trupiniais negalima pasi-

Plieno Darbininkai Rengiasi 
Į Kovą

Plieno , darbininkų , unija—

rasi su bosais, o tuos darbinin
kus, kurie kovoja už savo teises 
ir neklauso reakcinių viršinin
kų, spenduoja ir įš unjjos meta. 
Tačiaus tie ponai nepajėgs dar
bininkų kovų sulaikyti. Greitai 
jie bus laukan iššluoti.

Lietuviai, plieno darbininkai) 
kurie nepriguli prie unijos, tu
rėtų tuoj aus stoti jon ir ben
drai su kitais darbininkais dar
buotis budavojįmui unijos ir ge
rinimui savo darbo sąlygų.
Rfmgkimės prie Pirmos Gegužės

Bendro Fronto Komitetas 
šaukia konferenciją bal. 27, 
Walton Svet„ 220 Stanwix St., 
Pittsburgh. Pradžia 8 vai. va
kare.

Visos organizacijos kvįečia-

j. uunu , uaiMiiiujni/ unij<x----

dar pasidaro po kelis šimtus į • Amalgamated Association of 
mėnesį. Vienas tokių yra legis- Steel ir tt—rengiasi prie ko- 
latūros narys, solicitatorius, ad- vų. Pittsburgho distriktas, ei- 
vokaturos raštinę užlaiko ir ki- linių narių vadovybėj, daro toj j mos siųsti delegatus į šia ken
tus darbus turi pasiėmęs. Iš to linkmėj didelį progresą. Dauge- j ferenciją. Sėkmingumas pačios 

įvairių plienovisko daro puikų gyvenimą ir (lis darbininkų 
kraunasi pinigus, kuomet bedar- dirbtuvių stoja unijon. Jie sta- 
biai badauja.

Bedarbių padėtis kas kart da- plieno baronai atsisakys išpil- 
rosi sunkesnė. Allegheny pa- dyti tuos reikalavimus, tai, su- 
viete ant šelpimo listo, repor- prantama, teks darbininkams 

eiti strąikan.
Mike Tighe ir jo pakalikai 

visokiais būdais bando sulaiky
ti darbininkus nuo kovų. Jisai

tuoja ponas Mills, randasi 305,- 
000. ir kasdien išmokama po 
$65,000. Sako, bedarbių- šelpi
mo fondai išsisemia ir .neži-

to bosams reikalavimus. Jeigu

nia, kas toliaus reikės daryti, bendrai su N.R.A. agentais de-

demonstracijos kaip tiktai pri
klausys nuo skaitlingumo kon
ferencijos, kurioj teks išdirbti 
visi demonstracijai planai.

šiemet Gegužės Pirmos de
monstracijos labai svarbios. 
Kovos pavojus daug didesnis, 
negu bile kuriais kitais metais. 
Fašizmo pavojus taipgi Ameri
koj, ir Pittsbųrghe, nuolatos di
dėja. Darbininkų padėtis sun-

kėja.
Kuomet sujungtomis spėko

mis darbininkai kur nors pasi
rodo, visados jie laimi. Ot Ge
gužės Pirmoj ir reikia visiems 
darbininkams bendrai eiti į gat
ves ir demonstruoti savo spė
kas prieš valdančiąją klasę. To
dėl rengkimės prie gegužinių 
demonstracijų; visos draugijos 
turėtų siųsti delegatus į konfe
renciją.

Reporteris.

Scranton, Pa

Mirė Sena Eastoniete
Aną pirmadienį, kovo 25 

d., čia mirė Rozalija Masi.ule- 
vičienė, plačiai žinoma sena 
eastoniete. Jį buvo 64 metų 
amžiaus, bet gana stipraus su- 
budavojimo ir galėjo dar gy
venti ilgu^ metus, jeigu ne ne
laboji liga, rodos, plaučių už
degimas. Senelė buvo drau
giško ir malonaus būdo, tad 
daugelis jos apgailestauja. 
Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnus, Franą ir Vladą, 
dukterį Petronę Jankauskie
nę, žentą, marčias ir anūkus. 
Palaidota su religinėmis apei- 
gojnis, reformistų tikėjimo. 
Dr-gė R. Masiulevičienė buvo ■ 
LDS 51 kp narė.

Pažįstama.

PRANEŠIMAS LDS KUO
POMS CONN. VALSTIJOJ

Metikė LDS Conn. Apskričio 
konferencija atsibus balandžio- 
April 14 d., New Haven, Conn., 
Lietuvių svetainėj, 243 Front
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BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

So. Boston, Mass

St. Prasidės 10 vai. ryte.
Draugai delegatai, pribūkite 

anksti, kad galėtumėm laiku 
pradėt konferenciją, nes žinote, 
kad vėlai pradėjus daug dalykų 
reikia praleisti gerai neapsvars- 
čius.

Todėl tikiu, draugai, kad visi 
pribusite pažymėtu laiku.

Draugiškai,
J. Shukaitis.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS į

J. GEORGE LIPSIUSS 
ir investigatorius j

C. W. BENŠON 1 
persikėlę raštinę į sekančią j 

vietą:
Building I

v Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Libertyjl 

PHILADELPHIA, i
TeJ. Locust 61Q0..j

NOTICE Iš Acreby given that License No. 
B-8044 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6901 
3rd Avenub, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on • the premises.

HASTO RESTAURANT, INC
I 6901 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8042 has been issued to the undersigned 
to sell bc<>r at retail under Section 76 oi 
the Alčoholic Beverage Control Law at 1060 
Ocean Parkway Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed pn the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP.
1060 Ocean Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8033 ha8 been issued to the undersigned 
to sell be^r at retail under Section 76 of 
the Alčoholic Beverage Control IAw at 119 
Third St.,[ Borough of Brooklyn, County 

1 on the premises.
THOMAS RAFFAELE 

DOMENICK'S BAR & GRILL
119 Third |Sf„ Brooklyn, N. Y.

NOTICE ib hereby given that License No. 
B-8050 haS been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 nf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 176 
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES NERZIG 
PARK BAR & GRILL

176 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-11193 h^s been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 427 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARINO RODRIGUEZ \ 
(LOS LATINOS)

427 Wythq Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9642 hhs been issued to the undersigned 
to sell bo^r, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control iLaw at 392 Empire Boulevard, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ANGELO DE MEVO
392 Empire Boulevard, Brooklyn, N. Y.

ALDLD 2 kp. buvo surengtos of Kings, to be consumed 

prakalbos Piliečių Kliubo Sa
lėj, 376 Broadway, kovo 17 d.,

Gerai Pavyko Parengimas- 
Bankietas

Balandžio 1 d. čionai Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 12-tas Apsk. 
surengė pramogą dienraščio 
“Laisvės” naudai. Tai labai pui
kiai nusisekė. Publikos buvo 
daug abiejose svetainėse. Man 
atrodo, kad publika šį kartą bu-1
vo užganėdinta kaip dainomis,, 2 vai. po pietų. Kalbėtoja buvo 
taip šokiais ir vakariene. Visi drg. Mažeikienė, kuri nurodė 
linskminosi iki vėlumai nakties.) blogumus netikusios tvarkos ir

Šį kartą į mūsų parengimą pono Rooseveįto apgaulingus 
buvo atsilankę keletas ir biznie- prižadus ir. visą jo sukamą ma
rių. Už. tai verti pagyrimo, kad šiną link fašizmo. Ir šiaip svar- 
jau pradeda remti darbininkiš- I bius dienos klausimus gerai nu- 
ką judėjimą ne tik moraliai, bet J švietė. Biskį patarkavo Socia- 
ir materialiai. Pavyzdžiui, kuo-, listų Partijos vadus, nurodyda- 
met draugas H. Spenceris pa- !.ma jų bičiulikvimąsi su val- 
aiškino, kokioje padėtyje mes dančiosios klasęs šulais ir biu- 
šiandien stovime ir prašė publi- rokratais iš Amerikos Darbo 
kos, kad nors kiek paaukotų, tai, Federacijos ponu Greenu ir ki- 
pradėjo mūsų biznieriai mesti tais. Taipgi teko ir L. Prūseikai 
po $1 ir $2. O vienas, P., da- už jo išėjimą prieš bendrą fron- 
vė net $4. Tokiu būdu likosi su- tą ir prieš visą Komunistų In- 
kolektuota $18. Taigi mes varde 1 ternacionalą. Prakalba buvo ne- 
Komunistų Partijos Scrantono 1 ilga, ale turininga. Buvo leista 
Sekcijos tariame širdingą ačiū 
visiems rėmėjams ir simpati- 
kams už tokią gausią auką.

Dabar da kas link dainininkų. 
Po vieną atskirai neminėsiu. 
Reikia tik pasakyti, kad kiek
vienas savo užduotį atliko, la
bai gražiai dainavę, publiką 
žavėjo savo balsais. Taip pat ir , 
mūsų muzikantės šiuo kartu la-1 
bai puikiai pasirodė, grieždamos jaunuolių kuopos vakarienės, 
visokius šokius, kaip ameriko
niškus, taip lietuviškus, po. va
dovybe B. Indruliutės. Taip pat 
ir mūsų gaspadinės daug darbo 
turėjo patarnaųdamos prie sta
lų. Mūsų stalava buvo permaža 
visus sykiu susodinti ir paval
gydinti, tai ii’ turėjo daugiau 
padirbėti. Taipgi sunkiai dirbo 
vyrai, kurie buvo prie alaus 
pardavimo. Visi draugai ir 

į draugės užsitarnauja pagarbos 
žodį. ( .

duoti klausimai; tik vienas at
sirado ir tam trumpai kalbėto
ja . atsakė.

Oras buvo gražus ir publikos 
būtų daugiau buvę, ale tą die
ną pasitaikė airišių šventė, taip 
vadinama St. Patrick’s Day. To
kiu būdu daug žmonių stovėjo 
ant gatvės ir žjopsojo į parodą. 
Kita dalis žmonių5 laukė LDS

Notary Public

ALDLD 39 Kp. Koresp.

Easton, Pa
Eastone Kalbėjo, d. Angelo 

Herndon
šeštadienį, 16 d. kovo Tarp

tautinis Darbininkų Apsigyni
mas buvo surengęs prakalbas 
negrų baptistų f bažnyčioje. 
Kalbėjo d. Angelo Herndon, 
jaunas negras organizatorius, 
kuris yra. nuteistas; 20 metų ant 
paskilbusįo savo niaurumų Ge- - 
orgia valstijos “chain gang” : 
už organizavimą baltų ir neg
rų darbininkų. Draugas Hern- ■ 
don yra puikus kalbėtojas ir 
labai vaizdžiai nupiešė baisų 
persekiojimą nęgrų ir baltų 
darbininkų pietinėse valstijose, 
taipogi ragino darbininkus or
ganizuotis ir veikti bendrai^ 
nežiūrint kokios tautos bei rau
sės.

žmonių buvo vidutiniai, par
duota nemažai literatūros ir 
“Labor Defender”. Aukų su-| 
rinkta suvirš $8.00. Visi, kas 
tik atsilankė, prakalbomis bu
vo patenkinti. Beje, priimta 
kelios rezoliucijos, reikalau
jančios tuojautinio paliuos^- 
vimo Scotts,boro jaunuolių ir 
paties .Hęrndonp. Rezoliucijos 
pasiųstos tam tikroms valdiš
koms įstaigoms. Publika buvo 
labai maišyta, susidedanti iš 
įvairių Jautų, nęgrų ir baltų 
darbininkų.

Prakalbose Buvus.

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tablehis
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio’ 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio į

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko- 

išsulio arba gerklės erzinimo, 
priežasties šalčio

Tabletai ar Syrup po 50c.
Už bonką. Galima gauti

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

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

1

m m m m m miui karąha iw ra wi am

Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

kuri taipgi buVo garsinta tą 
pačią dieną toj pačioj salėj. 
Ten nebuvau, Ųet girdėjau, bu
vo geros pasekmės.Į

Kovos 10 dieną policistas per
šovė Yįaiką, 17 m. amžiaus, gy
veno ant West 6th St. Sakoma 
taip atsitiko: Jis ir kitas su 
juom įlindo į tuščią, apleista 
namą ir pradėjo pjauti švino 
paipą, bet pastebėję policistą 
abudu leidosi bėgti. Tas, vieton 
sugauti, paleido kulką ir vaikas 
tapo pašautas žemiaus pilvo. 
Nugabentas į igonbutį, vaikas 
liko gyvas, ale bus paraližuotas : 
ant viso amžiaus. Vaikas italų 
kilmės.

Našlės Vaikas.

LIETUVIŲ

Valizy Krautuvė ;
A. G. GUGlS Manager, 

kuris-turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.', .. 

čia yra puikus pasirinkimai,, 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų r 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STORES
Marion St., kamp. . Broadway 

Chaupcey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tek: Glenmore 5-6191

512

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas raus, patamavi- . 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

yytnjywiniiAiwmAitftiirwMMtnfwwirwinibitiniytfwtnitntiftfyM  vm u#

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, r

v"

IRU EMBER COAL COMPANY
I (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Pnsta-
Prašometome greit i jūsų namus.

įsitėmyti adresą ir telefoną.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legal iškas svoris.

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

485 Grand St., Brooklyn, N

t
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JAUNIMO PARENGIMAS BUS GERAS Si. Y"± Svarbu Visiem
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□ jOiūjū.ū □ □ □ □ Biū
r

Elizabetho Jaunimas Ruošia 2 
Bušu Į Parengimą

Išgavome didelį “sekretą” iš 
Elizabetho LDS Jaunimo kuo
pos narių. Jie tenai rengia du 
busu LDS Jaunimo draugų da
lyvauti Brooklyne balandžio 
28-ta diena, LDS Jaunimo Ko
miteto parengime, kuris bus 
Piliečių Kliubo svetainėje, 80 
Union Avenue.

Tai pavyzdys ir kitoms arti
moms apielinkėms, kaip elgtis, 
žinoma, ir aišku, kaip diena, 
kad Elizabetho 
draugai prisideda prie to pri
sirengimo. Jie visuomet gelbsti 
jaunimui. Tokis jau yra įsigy-l 
venęą paprotys. Taip visų ko- kas visiems subrusti ir parduo- 
lonijų draugai turėtų remti ti tiek tikietų, 
jaunimą, kaip kad remia eli- 
zabethiečiai.

Reikia pasakyti, kad bus la
bai gera orkestrą šiame paren- 
gi/ne. Gerai gros Al. Romano 
Harmony Aces, 

oka lietuviškus ir ameriko- 
iškus šokius grajyti.
LDS J a u n u o Hai mokinasi 

perstatyti veikaliukus, trum
pus, bet labai įspūdingus. He
lena Kaunaitė, gera lošėja, pa
ti juos mokina.

Dabar yra svarbiausia dar-

suaugusieji

kurie gerai

bas. Tas darbas yra tikietus 
pardavinėti. Iš tolimesnių ko
lonijų jau pradėjo plaukti pi
nigai, bet kažin kodėl dar pa
tys brooklyniečiai nepasivarė 
pirmyn tuo darbu. Dabar lai
kas. Mes turime suprasti, kad 
mūsų, darbininkų, parengimas 
turi, kaip ir visados, būti pa- 
sekmingiausis.

Ypatingai suaugusių draugų 
pagalba reikalinga. Atsime
nam, ne labai senai parengto
se prakalbose apie jaunimo 
reikalus suaugę draugai labai 
smarkiai pasižadėjo remti jau
nimo organizavimą. Bet kur 
jie dabar dingo? Dabar lai-

kad publika 
j perpildytų Piliečių Kliubą.

Didelės Dovanos
Šiame parengime bus duo

damos didelės dovanos. Jos 
sudarys $50 sumą. Kadangi 
įžanga yra tiktai 25 centai, ir 
kožnas. kuris pirks įžangos ti- 
kietą turės progos laimėti do- 
dovaną visai dykai, tai labai 
lengva parduoti tikietus. Visi 
draugai suglauskime pečius ir 
padarykime parengimą sėk
mingu !

zaciju Sąryšio Metinė 
Konferencija

Nesenai išsiuntinėjau laiš
kus draugijoms ir kuopoms} 
delei sąryšio konferencijos, tampi 
kuri įvyks balandžio 14 dieną, 
10 vai. ryte, “Laisvės” svetai
nėj. Kadangi draugijų ir kuo-1 
pų valdybos yra jau pasikei
tusios po naujų metų, bet tie 
persimainymai man nežinomi, 
tai laiškus adresavau senoms 
valdyboms. Kurios draugijos 
bei kuopos nesuspėjote išrink
ti delegatus į Sąryšio metinę 
konferenciją, tai turi dalyvau
ti sekretoriai ir atstovauti sa
vo kuopą.

Jeigu kurios kuopos, pri
gulinčios prie Sąryšio, negavo
te laiško, tai, pastebėję šį pra
nešimą “Laisvėje,” malonėkite 
dalyvauti konferencijoje.

Sąryšio Sekretorius,
Balčiūnas.

Sveturgimiam

Pas Blogo Naikintojus Bruožai Iš d. Radaunienės 
Gyvenimo

Draugė Izabelė Radžiunie- 
nė, po tėvais Baltrukoniutė, mi
rė 3 balandžio. Laidos pirma
dienį, 8 balandžio, 2 vai.' po 
pietų, Alyvų Kalno kapinėse. 
Pašarvota 38 Stagg St., Brook
lyne.

Velionė iš Lietuvos paėjo 
Mukulų kaimo, Šumsku vals
čiaus, Mariampolėp apskričio. 
Izabelę ; u ž a u g o dideliame 
skurde. Jos tėvas buvo viduti
nis ūkininkas ir nedatekliaus 
nebuvo. Bet jos motina mirė 
palikdama ją apie 5 metų 
amžiaus. Motinos vieton atėjo 
nepaprastai žiauri močeka. 
nuo kurios velionei prisiėjo 
daug nukentėti., ji vis .suras
davo prasikaltimų ir bausmių. 
Vėliau, beje, mirė ir jos moče
ka, tėvas vedė trečią žmona, 
kuri buvo gera, bet Izabelė 
jau buvo išaugus, iškentėti 
kūdikystės vargai.

Ten pat Lietuvoj susipažino 
su iš Amerikos grįžusiu Kas
tantu Radžiūnu ir apsivedė. 
Apsivedę. 8 metai atgal, atva
žiavo Brooklynan. čia neturė
jo pažįstamų nei artimu gimi
nių. atėjo pas dd. Balčiūnus, 
kadangi d. Balčiūnienės moti
na paėjo iš tos apielinkės. 
Susipažinus su dd. Balčiūnais, 
ir sustojo, kur ir gyveno visą 
laiką. Gražiai sugyveno su na
miškiais ir su visais. Velionė 
Radžiunienė. kaip ir visos dar
bininkės. dirbo dirbtuvei, sy
kiu auklėjo mažą sūnelį, Al
bertą, kuris dabar jau 6 metų. 
Išėjus į darba, jos sūnelį pri
žiūrėdavo d. Balčiūnienė.

Kaįpo skurde augus, taipgi 
apsigyvenus tarn. laisvų žmo
nių d. Radžiunienė greit pa
matė, kad darbininkams reikia 
būti organizuotiems. Ji įstojo 
į LDSA ir pasiliko Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos nare toms dviem 
organizacijoms su si v ienijus 
Tūlą laiką buvo LDSA 1 kuo
pos iždininke, taipgi laiks nuo 
laiko būdavo komisijose. Bu
vo rimta, atsakominga ir 
draugiška moteris, jei aplinky
bės būtų leidę, būtume susilau
kę gerą veikėją. Bet sąlygos 
buvo nepalankios. Išsykio ne- 
apsipažinus, - kūdikis mažytis, 
darbas. Vėliau jos sveikata bu
vo silpna. Galop, operacijos 
keliu tikėjosi atgauti sveikata, 
bet žiauri mirtis išplėšė ją iš 
mūsų eilių jauną, vos sulauku
sias 32 metų.

Brooklyne liko vyras Kas
tantas ir sūnelis Albertas, taip
gi teta Stadulienė, Waterburv. 
ir kita teta Washington valsti
joj. Lietuvoj liko tėvas ir se
suo, taipgi du broliu.

Tūlas laikas atgal distrikto 
prokuroras Dodge pradėjo ab- 
lavą apvalyt New Yorką nuo 
“viso blogo”, įskaitant gemble- 
rystę, paleistuvystę, opiumo 
šinkorius ir kitas panašaus ver
slo įstaigas. Iš to komiteto jau 
rezignavo žymus šulas, Samuel 
Marcus, pareikšdamas, kad 
“dalykai yra taip tamsūs, kaip 
jie buvo bile kada prieš tyrinė
jimą”.

Daug kas iš darbininku ma
no, jog buržujai toki vėpli, kad 
jie rimtai jieškos ir sunaikins 
visokius urvus, kurie buržu
jams neša gryną auksą. Lai
kas būtu žinoti. )kad kas stoja 
už šia sistemą, tas nenori pra
šalinti blogą, o visokios majo
ro komisijos didžiumoje ir su
sideda iš šios sistemos ramsčių.

Katrina Deikienė Palaidota 
Penktadienį

Balandžio 5 d. palaidota 
Katarina Deikienė. no tėvais 
Keršinskaitė, kliubiečio Anta
no Delkaus žmona. Velionė 
buvo malonaus būdo moteris, 
su visais draugiškai sugyveno, 
taipgi ilgą laiką gyvenus ir 
dalyvavus Maspetho-Brookly- 
no visuomeniškam gyvenime, 
už tad velionės šermenyse ir 
laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių, kain iš darbininkų ju
dėjimo. kuriam ji seniau gra
žiai pasidarbavo, taip ir da
bartinių jos draugų. Primin- 
tina tas. kad nors velionė opo
zicijos iškilimo metu buvo pa
linkus jos nusėn, tačiaus nie
kad nepuolė darbininkų judė
jimą. jam simpatizavo^ 
iš aktyvaus rėmimo 
pasitraukus.

Velionė paliko Brooklyne 
vyra Antaną ir sūnų 15 metų; 
du broliu. Petrą ir Povilą Ker- 
šinskus. Bostone, taipgi pusse
serę Adelę Valukonienę. Lie
tuvoj liko dvi seserys. M. Ži
lienė, Rokiškio, ir A. Višniau- 
skienė, Panevėžio apsk. Iš 
Lietuvos buvo atvykus 191f 
metais.

Velionė palaidota laisvai 
Alyvų Kalno kapinėse. Laido
tuves gražiai tvarkė graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas).

nors 
ir buvo

.Partijos Narią Mokestys
Komunistų Partijos 2 Dis

trikto Organizacinis Depart- 
mentas priėjo prie išvados, 
kad nuolatinis laiku mokesčiu 
mokėjimas yra būtinas, norint 
palaikyti narius. Kada narys 
užsilieka kelias savaites, pas
kui sunku būna iš sykio atmo
kėti ir toks narys tolsta nuo 
partijos. Distrikte yra apie 
11,000 registruotų narių, o 
mokestys mokamos tik už apie 
9,000.

Distriktas pradėjo vajų, kad 
iki 15 balandžio visi 
būtų gerame stovyje. Tuo lai-j 
kotarpiu kiekviena partijos 
kuopelė privalo pernagrinėti 
savo narių sąrašą ir surasti, 
ar visi nariai yra žinomi, ar 
visi pilnai pasimokėję. ar visi 
lanko mitingus. Nesilankan
čius, nepasimokėjusius reikia 
atlankyti ir stengtis susigrą
žinti, išrinkti užsilikusias mo
kestis.

Distrikto konferencija pasi
žadėjo pasiekti 11,000 narių 
skaitlinę iki 1 Gegužės. Skait
linė, kas liečia rekordus, veik 
pasiekta, bet mokesčiu mokė
jimas rodo ką kitą. Kiekvie
nas K. P. narys privalo per šį 
laikotarpį dalyvauti kiekvie
name susirinkime, pilnai pasi- 
mokėti mokestis ir aktyviai 
dalyvauti sugrąžinime atsili
kusių narių, aplankyti, susipa
žinti su jais ir galutinai išnai
kinti tą pasidalinimą tarp re
gistruotų ir mokestis mokan
čių narių.

“Daily Worker” Gegužinė 
Laida

“Daily Worker” gegužinė 
laida išeis padidinta, pagra
žinta ir pilna rinktinių puikių 
raštų iš 1 Gegužės istorijos ir 
atžymėjimais bėgančių darbi
ninkų reikalų. “Daily Work
er” administracija atsišaukia į 
visas organizacijas tuojau už
sisakyti kopijas platinimui, 
taipgi parinkti pasveikinimu. 
Pasveikinimai turi būti gauti 
ne vėliau 20, o snecialės laidos 
užsakymai ne vėliau 23 balan
džio. Su užsakymais reikia 
priduot ir mokestis.

Organizacijos turėtu išdirbti 
planą laikraščio platinimui sa
vo teritorijoj ir sulyo- to užsi
sakyti reikiamą skaičių kopi
jų. Minėkite, svarbu ne tik 
”žsakyti ir užmokėti, bet svar
biausia, kad laikraštis pasiek
tų darbininkų rankas.

Ką reikia daryti, kuomet 
sulaikytas deportavi

mui arba suareštuotas per imi
gracijos viršininkus.

1) Atsimink, kad imigraci
jos viršininkai (inspektoriai) 
neturi jokios galios priversti 
tave atsakinėti į jų klausimus.

2) Atsisakyk atsakinėti į 
visus klausimus, bile kur ta
ve klausinėtų —* kalėjime ar 
namuose, ant gatvės ar bile 
kur,—išskiriant savo vardą, 
kol matysi savo advokatą.

3) Kuo greičiausia pranešk 
ILD (Tarptautiniam Darbinin
kų Apsigynimui). (Jei dar ne
priklausai, tai kuogreičiausiai 
tapk TDA.nariu.)

4) Neduok antrašo nei dar
bo vietos, nei kurioj šalyje esi 
gimęs nei kada bei kokiu laivu 
atkeliavęs, esi pilietis ar ne— 
nesisakyk.

5) Nepasirašyk savo vardo 
niekui; nesiduok apgauti’ ir 
neatsakinėk į jokius inspekto- 
rio klausimas, nors jis ir sa
kytųsi tavo draugu ir norįs tau 
pagelbėti.

6) Deportavimo kvotimas-j 
tardymas yra laikomas priva- 
tiškai. Draugų bei darbininkų 
neįleidžiama. Kambaryje ran
das tik komisionieriai, steno- 
grafas ar du. kaltinamasis ir 
advokatas. Viskas, ką sakai,

17C

29C

Evergreen 7-9851

Restaurant
I BAR & GRILL

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai--alus, 
degtinė ir importuoti likeriai 

Skanūs valgiai ir
Užkandžiai

J. iZEIDAT, Savininkas 
i 321 Grand Street 
prieš Grand Paradise 

Brooklyn N. Y.

Tel. NOTARY f 
i>i m i m STel. Stagg 2-0783 1

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.

Rep.

Albert Schwartz nuteistas 
V/fa metų kalėjimo ir $1,000 
baudos už bandymą įšmuge- 
Huoti 53 svarus heroino.

Šalpę Skandalas Tęsiasi
Ponas Deutsch, alderman’1 

nirmininkas pareiškė, kad šal
pos Skundų Komitetas, nese
nai maioro paskirtas yra nie
kas daugiau, kain farsas. Jis 
nareiškimą na darė po to. kain 
Mrs. Rose Miller, to komiteto 
narė, pranešė, kad ji neprilei- 
džiama prie šalnos biuro re
kordų ir kad policijos insnek- 
torius Louis Costuma uždrau
dė skelbti radinius snaudoj. 
Ji rezignavo iš tyrinėjimo ko
miteto.

regulariai 25c 15C

DIENINIAI 
SPECIALAI

PIRMAD., BALANDŽIO 8-tą

Gryni Saldainiai
Frosted Lemon Fruit 
Drops 

40c vcrtfBl—pilnas svaras 
Pieninio šokolado Cordial 
Vyšnios 

60c Vertės—pilnas svaras
Šokoladu Apįieti Kieti ir
Chewy Centers 3QC

70c • vertes—pilnas svaras
Namų Darbo ! Cashew Nut q ,/į n 
Keksas ' 40c vertės^**

prie Fontanų
Virginia IlarA Senvičius 
ir Kava
Chocolate Sundae' 
, i ■ i reguliariai 15c
Strawberry I<e Cream 
Sodą reguliariai 15c
SPECIALIAI' SENVIČIUS 
Chicken Salad—Tomato— 
I/ettuce— Mayonnaise „ 2OC 

reguliariai 30e

186 Krautuves—Viena arti jus
HSE

o

iiiūmaiiiaiHoitiiioiiuoiiiMiiioiiiioiiiioiiiioHiioinioniioiHkiiiioiiiioiiiioiiiMnMiiMiiMiiioTffrang ,o

1OC
1OC

=

IQ

□ □ □!□ □ EĮiDjū □

Paryžius. -į— Franci j a ne
paleidžia iš armijos tų ka
reivių, kuriem dabar- išsi
baigia tarnyba. Jie galėsią 
būti reikalingi karui.

i

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystė rengia pirmą 
pikniką, June 29, Klaščiaus Clinton 
Parke, antras piknikas atsibus Au
gust 18-tą, toj pat vietoj. Prašome, 
kad tą dieną kitos organizacijos nie- 

, ko nerengtų.
i Pikniko Komisija.

į (83-84)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. |Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienio vakare, 8 
d. balandžio, pas draugą K. Bender, 
98 Talman St., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių rėikąlų apsvarstyt, 
taipgi delegatas išduos raportą iš

nariai i , z x ,- j Lyra slapta (sekretas), neban- 
I dyk propaganduoti viršininkus 
tardyme.

7) Visados atsimink, jog 
Darbo Departmentas turi įro
dyti, kad tave gali deportuoti. 
Jie negali gauti vizos į jokia 
šalį, pakol neįrodys, jog tu esi 
tos šalies pilietis. Neduok jo
kios liuosos informacijos, nes 
gali būti prięš patį panaudota. 

■ 7) Visados atsimink, kad 
Darbo Departmentas neturi 
jokios teisės areštuoti be war
ranto. Jei. inspektorius palieps 
eiti su juomi, reikalauk, kad 
parodytu varantą. Tą patį da- 
rykfjjei bandys krėsti tavo na
mus. jis turi turėti varantą. 
Neatsakinėk į klausimus ir 
niekur nepasirašyk.

(Iš “Labor Defender 
balandį, 1935.)

Vertėjo Žodis—Vėliausi pra-Lamaitis, 87 Madison St., New York, 
nešimai iš Washingtono paro-i ' ! (81-87)
do, jog Darbo Departmentas ' ‘ “
turįs nužymėjęs net tris milio- 
nus (3,000,000) ateivių depor- Kas dar turite pinigų Įsigykite sau į 
tavimui. Dar vėlesni praneši
mai (DW, kovo 25) rodo, kad 
Dies, Perkins, Dickstein, Fish 
kepa deportacijos vajų, šita 
grupė reakcionierių iškepė net 
3,600 visokių kablių ir kabliu
ku, kurių pagalba net ir pilie
tiškas popieras turintis ateivis 
nebus saugus. Tokius bjaurius 
pasimojimus ant ateivių, nuo 
kurių ir mes lietuviai negau-j 
sim išimties, turim organizuo
tai pasitikti, turim kartu petis 
petin su amerikonais darbi
ninkais atremti tą bjaurų šei
mynų ardymą, tą purviną val
džios žygį.

Kol dar nepervėlu stokite į 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą, kurio kuopos randasi 
no visus pasaulio kraštus. 
Brooklyniečiam geriausia pro
ga prisirašyti TDA 17 kuopos 
susirinkime, kuris bus 10 ba
landžio, 8 vai. vakaro, “Laisi 
vės” svetainėj, 419 Lorimer 
St., kampas Ten Eyck St. 

Organizatorius, Seeger.

114

“LaisVės” suvažiavi 
naujų narių.

Sekr.,

mo. Atsiveskite ir

M. Renkevičiutė.
•(82-83)
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PARDAVIMAI
Parsiduoda farmą, turi apie 

akrų žemės, apie G0 akrų dirbamos, 
o kitas, likęs laukas, tai ganyklos. 
Yra didelis sodas, yra virš 100 vai
singų medžių. Stubą turi 10 kamba
rių, visi dideli ir šviesūs; 2 barnės, 
garadžius. vištininkai, ir yra gyvu

lių: 2 arkliai ir daug karvių. Taipgi 
yra visi ląukų įrankiai, kokių tik 
reikalinga del farmos. Farma neto
li nuo miesto apie dvi mailės, Utica 
tik 18 mailių nuo farmos. Viską 
parduosiu pigiai. i

Del tolimesnių informacijų kreip
kitės laiškais arba ' ypatiškai galite 
matyt mane po šiuo antrašu: Ralph

i . i (81-87)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios »bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

, 949-959 Willoughby Ave.
Tel.; Stagg 3847

PARDAVIMAI

užtikrintą duoną. Parduodu savo 53 
akrų farmą. Ūkė gerai išdirbta ir ge
roj vietoj, yra trys karvės, arklys, 
vištų, sodas, isos triobos naujai ir 
drūtai subu<k(votos, 1 stuboj įtaisyta 

 

tekantis šaltinio vanduo. Taipgi yra 
ėdžiais; ir malkom ver

tės apie 0. Ūkė verta $5000, o 
parsiduoda tik už į$3,5Č0, o jeigu 
kas mokės “cash”, tai bus tik $3,350. 
Dabar jau laikas pradėt sėt viskas. 
Skubinkite pirkt, atvažiuokite apžiū
rėt.

S. Sinkevich,
Brushy Hill Rd. (Cattle Town), 

Southbury, Conn.
I (81-83)

ir mišKO su

i

Mes

NAMAI
r '

Sieninių
Laikrodžių
Vedybiniy

1st. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

Braogakmenai
perkame seną auksą

kovo mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio viri $25.

ROBERT LIPTON
« 701 Grand Street 

Brooklyn
Beto Graham & Manhattan Avės.
it I " 7- ' i -rm-rm ...... trt.i ,

Laike 
puikią

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo 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.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI*

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<1>

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai, iš ryto

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

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., < Brooklyn, N. Y 

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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.
1OO Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsnmdan automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. ,

Telephonė, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborins (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 

^BROOKLYN, N. Y.

<♦>

<

<♦>

<f>

<!>

<♦)

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausą, Akią ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

<|)

<♦>

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, 
Mėšlažamės T ži

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 kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimait Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spmduliai, Serumų ir 

Čicpų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

[sisteigęs 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 UKTITVIAKAI

GARSINKITĖS “LAISVĖJE




