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AMERIKOS PRAMONE 
PRIRUOŠTA KARUI
AMARILLO, Texas. — | 

Amerikos valdžia jau yra 
surašius 12,000 fabrikų ir 
dirbtuvių karo reikalams. 
Jų savininkams yra įteikta 
planai, kokius ginklus, amu-1 ‘ 
nicija bei kitokias reikme-. 88
nas tie fabrikai turės ga-I 
minti, kaip tik bus paskelb-1
ta karas. Apie tai pasakė GUMOS DARBININKAI Darbininkai Vprddfp
Jungtinių Valstijų antrinin- Kirciniinc MYTIVTNT <LL1IV<X1 j V. ulVlLV
kas karo ministeris H. 
Woodring, kalbėdamas Am
erikos Žibalo Institute. Jis 
pabrėžė ypač žibalo-aliejaus 
svarbą ateinančiame kare— 
orlaiviams, tankams, moto- ’ 
rizuotoms kanuolėms ir kt.' 
“Aliejus ateinančiame kare 
taip reikalingas, kaip krau
jas,” užreiškė Woodring.

Francijos Socialistai Iš
vien su Komunistais 

Kovoj prieš Karą
PARYŽIUS. — Socialistų 

ir Komunistų Partijų Sude
rinimo Komitetas paskyrė 
bendrą komisiją, kad išdirb
tų planus kovai prieš įvedi
mą dviejų metų verstinos 
tarnybos armijoj. Komite
tas reikalauja, kad ir socia
listai seimo atstovai veiktų 
išvien su komunistais atsto
vais tuo klausimu.

ji

Hupp Auto. Darbininkai 
Laimėjo Streiką

DETROIT, MICH.—Hup- 
mobile automobilių darbi
ninkai beveik pilnai laimė
jo pergalę. Kompanija pa
sirašė, kad priims atgal vi
sus darbininkus, kurie buvo 
paleisti už i 
sutiko panaikinti darbinin-

NESIDUOS MULKINT
AKRON, Ohio. — Jungti

nė Gumos Darbininkų Uni- 
Ija praneša, kad 90 nuošim- 
i čių darbininkų Firestone ir 
, Goodrich fabrikuose nubal
savo streikuoti. Goodyear 
darbininkai taipgi didžia 
balsų dauguma pasisakė už 
streiką. c

Darbo ministerė Frances 
Perkins Washingtone šne
kasi su gumos kompanijų 
atstovais, kaip nors ant 
greitųjų darbininkus pri
gauti, kad jie pasiduotų de
ryboms be jokio užtikrini
mo delei laimėjimo. S. H. 
Dalrymple, Goodrich darbi
ninkų lokalo pirmininkas, 
sako, kad nuo pačių darbi
ninkų priklausys streiko 
klausimas, o ne nuo ponų 
Washingtone.

Gumos Darbininkų Tary
bos pirmininkas Coleman 
Claherty stato klausimą: o 
kur buvo Perkins ir kiti 
Washingtono poli tikieriai 
per 18 paskutinių mėnesių? 
Darbininkai tuomet reika
lavo, kad ištirtų jų skundus 
ir bent kiek išlygintų 
skriaudas; bet Washingtono 
valdovai nekreipė į tai do
mės, kol darbininkai 
mobilizavo kovon.

susi-

* i * j • i v * • > Už Negro Nužudymą tik 
suliko panaikinti darbiniu-; 
kams žalingą bonusų siste- Suspenduotas 30 Dieną
mą; pripažino pirmenybę 
nuo seniau dirbantiems dar
bininkams, taip kad sulig 
sutarties negalės į jų vietas 
samdyt naujų; ir sutiko vi
sais ginčijamais klausimais

LOS, ANGELES, Cal. — 
Kada Negras Rush Griffin 
buvo nuteistas ir jo apelia
cija įteikta augštesniam tei
smui, apskričio raštininkas

tartis su Darbininkų Dery- Arthur Moore atidėliojo^ iš- 
bų Komitetu.

*

Streikierią ir Bedarbių 
Karavanas į Pa. Sostinę

WILKES-BARRE, Pa.— 
Keli lokalai Jungtinės Kie
tųjų Angliakasyklų Darbi
ninkų Unijos išrinko dele
gatus prisidėti prie Bedarą 
bių Tarybų automobilių ka
ravano, kuris ateinantį pir
madienį išvažiuos į Penn- 
sylvanijos sostinę Harris- 
burgą. Ten jie reikalaus iš 
valdžios antra tiek padidin
ti bedarbiams pašalpą, iš
traukti valstijos kazokus iš 
mainierių streiko srities ir 
užtikrinti streiko teisę.

siuntimą bylos popieru, kur 
reikia. Taip negras ir bu
vo be tinkamos apsaugos 
laikomas. Tuom pasinaudo
jo baltieji o-alvažudžiai, 
puolė, išplėšė negrą ir 
korė.

Dabar už ta kriminali 
sileidima apskričio valdžios 
raštininkas Moore yra tik 
30 dienų suspenduotas nuo 
tarnybos.

uz- 
pa-

ap-

Kongresą Svarstyt H. 
R. 2827 Bedarbių Bilių

WASHINGTON.—Prezi
dentas Rooseveltas stengia
si urmu įbrukti, kad kon
gresas priimtų prigavikišką 
Wagnerio-Lewiso neva “be
darbių ir senuolių apdrau- 
dos” bilių. Pagal Roosevel- 
to užšriubavimą, kongreso 
atstovų rūme dauguma bal
sų yra pravarytas nutari
mas, jog pirmininkas turi 
teisę priimti arba atmesti 
kitus socialės apdraudos su
manymus, kaipo “pataisy
mus”, tuo klausimu.

Prieš tokį nutarimą pro
testuoja keli desėtkai kon-

gresmanų. O Darbininkų 
Bedarbių Socialės Apdrau
dos biliaus H. R. 2827 įnešė- 
jas kongresmanas Lundeen 
pareiškia, kad jeigu milio- 
nai darbininkų ir farmerių 
imtų bombarduot kongresą 
reikalavimais svarstyt šį 
vienintelį tikros socialės ap
draudos bilių, tai kongreso 
politikieriai būtų priversti 
jį’svarstyti ir už jį balsuoti. 
Taip darbininkai per savo 
organizacijas ir turi pada-' 
ryti, mušdami telegramas 
kongresmanams ir senato
riams iš savo valstijų.

VAKARU JŪRININKAI 
LAIMĖJO $5 PRIEDĄ
SAN FRANCISCO, Cal. 

—Jūrininkams, dirbantiems 
žibalą vežančiuose laivuose, 
tapo pridėta po $5 algos per 
mėnesį ir panaikinta jų 
samdymas per gengsterišką, 
kompanijų užlaikomą biurą. 
Nuo šiol kompanijos turės 
jūrininkus samdyt per uni
jos raštinę arba per papras
tas darbų agentūras. Prie 
tokių nusileidimų streikuo
dami jūrininkai vakarinia
me Amerikos pakraštyje 
prispyrė kompanijas, 
nai laimėdami streiką.

dali

Hitleris Laiko Angliją 
Nazių Kariškų Planų 

Parėmė j a Streso j e

Masiniai Streikai Meksikoj
Meksikos sostinėje, Mexi

co City, streikuoja 30,000 
gatvekarių darbininkų ir 
7/)00 taxišoferių; Tampico 
šrityje sustreikavo 25,000 
žibalo ir kitų pramonių dar
bininkų ir vystosi visuoti
nas streikas.

Austrijos Hitleriečiai 
Nudūrė Savo Išdaviką
VIENA. — Trys hitleri- 

ninkai, kurių vardai dar ne
žinomi. nusivežė Rudolfą 
Mandelį į Taggenbrunn pi
lies griuvėsius, peršovė jam 
galvą, peiliu pervėrė širdi; 
prikabino raštelį: “Toks li
kimas laukia visų išdavikų,” 
ir patys nežinia kur pasi
slėpė.

Mandel pirmiau irgi 
buvo hitlerininkas, bet pas
kui parsisamdė kaipo šnipas 
Austrijos katalikiškų fašis
tų valdžiai prieš buvusius 
savo sėbrus.

DRAFTUOJA SIUVĖJUS
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia patvarkė, kad jos 
paskirti siuvėjai verstinai 
turės siūti drabužius Vokie
tijos armijai,, vis tiek ar jie 
nori ar nenori.

London.—Norvegijos lai
ve “Boreas” rado jauno 
žmogaus kaulus už vandens 
kubilo. Jis. matyt, badu 
mirė, bebandydamas slapta 
laivu perplaukti per jūrą.

AUTOBUSO NELAIMĖJ 
ŽUVO 14 MOKINIU
BALTIMORE. — v akar 

ties Rockville tapo užmuš
ta 14 Williamsporto high 
schoolės mokinių, kuomet 
traukinys sudąužė ėjusį 
skersai relių busą, kuriuom 
buvo mokiniai vežami. Be 
to, 10 mokinių pavojingai 
sužeista. '

Bušo vairuotojas išliko 
gyvas. Jis sako, kad ne
buvo jokio ženklo, jog čia 
vra gelžkelio bėgiai. Atpleš- 
kėdamas traukinys nesu- 
švilnė ir šiaip nebuvo duota 
jokio persergėjimo signalo.

ŠILKO DARBININKAI 
RENGIASI STREIKAM
PATERSON, N. J.—Prieš 

nuolatinį algų kramtymą 
sustreikavo 400 šilko darbi
ninkų keliolikoje dirbtuvių. 
Tarp darbininkų pakilęs 
ūpas eiti į visuotiną strei
ką, kad priverst fabrikan
tus vykdyti jų sutartį, pa
darytą 1933 metais. '

Miesto apšvietos komisio- 
nierius J. Grobart viešai ap
šaukė visus darbininkų uni
jų vadus “raketieriais.” Vie
tinis unijų centras todėl 
prieš jį išleido smarkų pro
testą ir reikalauja, kad Gro
bart turi būt išmestas iš vie
tos.

Danzigo Hitleriniai 
Smaugia Priešingus

Naziams Laikraščius
DANZIG. — Hitlerinin- 

kai, kurie sudaro stambią 
didžiumą šio “laisvo” mies-' 
to valdžioje, uždarė pen
kiems mėnesiams socialistų 
laikraštį “Volkstimme.” Šio 
laikraščio “nūs įkaitimas” 
tame, kad jis išspausdino: 
pranešimą, jog priešrinki
miniame vajuje hitlerinė po
licija leido naziams užpuldi
nėti ir terorizuoti kitas par
tijas. Dabar Danzige beli
ko tik vienas nesutinkantis- 
su naziais laikraštis; tai ka
talikų partijos “Volkszei- 
tung.”

STRESĄ, ITALIJA.—An
glijos, Franci jos ir Italijos 
atstovų konferencijoje, An
glų užsienių reikalų minis- 
teris John Simon kalbėjo, 
kad Vokietijos ginklavimo
si klausimas turėsiąs būt 
pavestas Tautų Lygai; ir 
jeigu Lyga darytų kokį pa
reiškimą, tai jame turėtų 
visiškai neįvardyti Vokieti
jos, o tik abelnai pasmerkti 
laužymą Versalės sutarties.

Kaip Simon sakė, Vokieti
ja, todėl, turėtų būt įtrauk
ta į Tautų Lygą; ir toliau 
galima būtų derybas vesti, 
kiek ir kokių ginklų kuri 
šalis gali turėti lygybės pa
grindais. Dabartinė gi kon
ferencija, anot Simon, yra 
tik delei “patyrinėjimo”.
Tuo pačiu laiku prielankiai 

Hitleriui atsiliepė ir kiti 
Londono politikai: jie net 
sutiktų,.kad Vokietijai būtų 
duodama kolonijų, tik, gir-

di, Anglija nežada niekam 
užleisti nei vienos iš savo ' 
valdomų kolonijų.

Berlynas.—Visa hitlerinė 
laikraštija rašo apie Angli
jos atstovus Stresos konfe
rencijoj kaip apie Vokieti
jos reikalų apgynėjus.

Italijos atstovas Mussoli
ni ir Franci jos atstovas 
Flandin reikalauja kokių 
tikrų veiksmų prieš Vokie
tiją, o ne tik gražių kalbų, 
idant neleisti Hitleriui gink
luotis, kaip jis yra pasimo- 
jęs.

Anglijos imperialistų at
stovams taipgi atrodo, kad 
Sovietų siūloma tarpsavinio 
apsigynimo Rytų sutartis 
esanti “mirus”. Taip Anglų 
valdžia remia Hitlerį jo ka
riškuose planuose, pirmoj 
vietoj prieš Sovietų ‘Sąjun
gą, žinoma, sutrempiant 
pirma Lietuvą ir kitus Pa
baltijo' kraštus.

Karo Laivai Esą "Naudingi”
LONDON. — A n g 1 i ios 

karo laivyno ministeris Ey- 
res-Monsell. susirinkime lai
vyno architektu, atmetė 
tvirtinimus, pasak kurių jau 
karo laivai esą praradę sa
vo “naudingumą”, taip išsi
vysčius orlaiviams. Minis
teris nurodė, jog karo laivai 
dabar ypač tarnaus kain 
plaukiojančios tvirtovės, iš 
kurių' p-alima ištobulintomis 
kanuolėmis skinti priešų or
laivius.

kivirčius su

Italija Taikysis su
Abyssinija per Lygą

GENEVA. — Italija su
tinka, kad Tautų Lyga 
spręstų jos
Abyssinija. Tie karu grę
sianti kivirčiai kilo iš Itali
jos kareivių įsiveržimų per 
Abyssinijos rubežių, Afri
koj. Del to įvyko keli .kru
vini susikirtimai, tarp vie
nos ir kitos šalies kareivių.

A

Paryžius. — Franci j a su
traukė 60,000 1>• kareivių’ į 
tvirtoves ir kitas * pozicijas 
palei Vokietijos sieną. >

SSRS PREKYBOS SU
TARTIS SU VOKIEČIAIS

MASKVA. — “Izviesti- 
tija” rašo, kad nors Hitle- 
ris nenorėjo, bet Vokietijos Į Kvočia V1SUS Darbininkus, 
pramonininkai padarė pre-|ar .
kvbinę sutarti su Sovietu 
Sąjunga. Pagal tą sutartį,
Sovietai kreditan užsisakvs valdžia daro “balsavimus” 
200.000,000 markių vertės tarpe darbininkų 
mašinų ir kitu pramonės darbavietėse, ar jie prita- 
reikmenu iš Vokietijos, už 
ką atmokės bėgyje 5 metų.

Vaistas nuo Inkstą Įde
gimo; Smegeną Elektra 

ir Nuomaro Liga
DETROIT. Mich.—Ame- 

rikos Biologų Sąjungos su
važiavime Dr. Ben Jablons 
iš New Yorko pranešė, kad 
jis išbandė naują, iš gyvu
liu inkstų pagamintą me
džiagą, kuri tarnauja gydy
ti žmonių inkstu įdegimą.

Harvardo Universiteto 
profesoriai Gibbs ir H. Da
vis raportavo apie savo ty
rinėjimus nuomaro liga ser
gančių žmonių smegenų. 
Pasirodo, kad pas tokius 
žmones smegenys išleidžia 
palyginamai dideles, nere- 
guliares elektroj bangas. 
Ras sveikus žmones elektros 
bangos smegenyse yra ma
žesnes ir gana pastovios ar
ba reguliarės.

TEISMAS UŽDRAUDĖ 
ELEKTROS STREIKĄ

SPRINGFIELD, Ill. — 
Išduotas laikinas teismo in- 
džionkšinas prieš Elektros 
Darbininkų Unija, priklau
sančia Amerikos Darbo Fe
deracijai. Uždrausdamas 
streikieriam pikietuoti bei 
susirinkimus atvirame ore 
daryti, indžionkšinas sten
giasi sulaužyt darbininkų 
kovą. Streikas jau sustab
dė bei pakrikdė elektros ga
minimą 20 miestu ir mieste
lių Illinois valstijoj.

CHICAGO ATSIUEPE Į 
SCOTTSBORO BYLA
CHICAGO, Ill. — Vieti- 

nis Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo apskritys 
surinko jau $300 ir pasiun
tė organizacijos centrui į 
New Yorką. Tai pirmas 
stambus prisidėjimas prie 
$20,000 fondo, kuris tuoj 
reikalingas kovai už paliuo- 
savimą devynių negrų 
Scottsboro jaunuolių.

Iš Clevelando atėjo $20. 
Buffalo Kom. Partijos dis- 
triktas paaukojo $10.,

Alabamos kukluksų 
džia ruošia scottsboriečiamš 
naują teismą. Visi turime 
prieš tai protestuoti, reika
lauti tuojaus ir besąlyginiai 
juos paliuosuoti. Aukas rei
kia siųsti: International 
Labor Defense, Room 610, 
80 East 11th St., New York

vąb

BERLYNAS. — Hitlerio

visose

PRIGĖRĖ 4 NAZIAI
VIENA. — Prigėrė ke

turi austrai hitlerininkai le
gionieriai. kurie bandė per 
upe perplaukti atgal į Aus
trija. Jie buvo pabėgę Vo
kietijon no nuslopinimui na- 
zių sukilimo Austrijoj per
eitą vasarą.

I Z V A.

ria Hitlerio valdžiai ar ne. 
Tuom hitlerininkai tikisi 
įrodyti, kad darbininkai ei
ną su jais. Bet supranta
ma, kuris darbininkas pa
duos balsą prieš Hitlerio re
žimą, tai bus iš darbo iš
mestas, gal dar į koncentra
cijos stovyklą išsiųstas. To
dėl hitlerininkai, kurie pa
tys balsus skaitys, galės pa
sigirti balsavimų pasekmė
mis.

Graikijoje Prasideda
Naujas Sukilimas

Athenai. — Pranešama, 
kad generolas J. Metaxas, 
ministeris be portfelio, ir J. 
Rhallis, orlaivyno ministe
ris, ruošia naują sukilimą 
prieš dabartinę Tsaldario 
fašistų valdžią. Sakoma, 
kad jie reikalauja dar kie
tesnės diktatūros negu 
Tsaldario.

Tsaldaris atšaukė ligšioli
nius Graikijos ambasado
rius Bulgarijai ir Sovietų
Sąjungai kaipo neištikimus, žmones šiame Turkijos did- 
Įvesta aštriausia cenzūra, miestyje.

Kova už Paliuosavimą 
8 Nuteistą Darbininką

SACRAMENTO, Cal. — 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas atsišaukia į 
visus darbininkus, kad pro
testuotų prieš nuteisimą 8 
darbininku vieniems iki 14 
metų kalėjimo. Jie yra įka
linti už vadovavimą laukų ir 
daržų darbininkų kovose.

Parinkti f a š i s t u ojanti _____ ....
džiurimanai (prisaikintieji Walgreen, daugelio vaisti- 
posėdininkai), tačiaus, pata
rė vieną iš nuteistųjų, troc- 
kistą Normaną Mini paleisti 
pasitaisymui. Mat, teisme 
Mini liudijo kaipo šnipas- 
provokatorius prieš kitus 
teisiamuosius.

Tarp nuteistų yra tokie 
žymūs kovotojai už darbi
ninkų reikalus, kaip Caroli
ne Decker, Jack Crane ir 
Martin Wilson. Jau ruošia 
apeliacijos bylą Tarp. Darb. 
Apsigynimas per savo advo
katą Leo. Gailagherį.

Chicago Universitetas Esąs 
Perdaug “Raudonas”

CHICAGO, Ill.—C

V.

LH-

nių savininkas, ištraukė sa
vo sesers dukterį Lucille 
Norton i^ Chicagos Univer
siteto todėl, jog kaip jis sa
ko, tame universitete yra 
pasklidus “komunistų inta
ką.”

Istanbul.—Griūdamas di
delis senas namas užmušė 8

Žudė Vaikus iš Vargo
Paderborne, Vokietijoje, 

Elizabetha Freundlich. 31 
metų amžiaus, prisipažino, 
kad iš bėgančio traukinio 
per langą išmetė ir užmušė 
savo 9-nių metų sūnų ir vei
kiausiai mirtinai primušė 
savo mažytę mergaitę. Ji 
sako, kad skurdas ją prie to 
privertė.

<•
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Esamoji Padėtis Vokietijoj
Nereikia manyti, kad Vokietijoj viskas 

ramu, kaip iš paviršiaus.išrodo. Bruzdė
jimas verda visa plotme vis labiau ir 
stipriau. Todėl ir fašistinis teroras, ku
ris pastaruoju laiku buvo it ir atslūgęs, 
vėl smarkiai pakilo.

Tiktai šiomis dienomis tapo nukirsta 
galvos dviem komunistam—draugam — 
Haris Zeigler ir Sol Epstein. Primeta
ma, būk jiedu dalyvavę nužudyme prosti
tute Horst Wessel, fašistų poeto ir rašy
tojo. Pastarasis buvo nužudytas dar 
kuomet Hitleris nebuvo galioje. Jo nužu
dymas atliktas sanryšyj su Wessel’io ko
kiais tai barniais su šeimininke, kuriai 
jis buvo neužsimokėjęs nuomą už butą, 
ar kaip ten. Dabar fašistiniai budeliai 
sumanė žvėriškai nugalabinti šituos du 
visai tame nekaltus draugus. Na, ir jie 
tą niekšišką pasiniojimą įvykdė.

Pranešimai iš Vokietijos skelbia, kad 
šiomis dienomis toj šalyj padaryta nauja 
areštų banga. Daugiausiai areštuojama 
tie darbuotojai, kurie kovoja už įsteigi
mą laisvų profesinių sąjungų. Vienas 
tdkis darbuotojas—Brandes — įkištas į 
kalėjimą; kitas darbuotojas—Neubauer, 
—kovotojas prieš fašizmą nusmerktas 
septyniem mėnesiam kalėti, o paskui, — 
amžiui koncentracijos stovyklon.

Ruošiama byla d. Thaelmannui, .iVo
kieti jos komunistų vadui. laikomas 
galėjime treti metai. Jis ten yra muša
mas ir kankinamas.

Bet su tuo, kaip sakyta, dalykų padė
ties fašistai neišgelbsti. Bruzdėjimas 
vis didėja, su didėjimu skurdo ir vargo, 
gulančio ant darbo žmonių sprando. Fa
šistų valdžia bando daryti “laisvus” rin
kimus į t. v. “Darbo Frontą” (savo rūšies 
fašistinės unijos). Bet tie rinkimai, pa
našiai kaip pernai, daromi tiktai akis 
darbininkams apdumti. Darbininkams 
neleidžiama savo kandidatai statyti, bet 
juos pastato fašistai, iš savo tarpo ir 
tuomet liepia darbininkams balsuoti. Pe
reitais metais tos rūšies rinkimuose fa
šistai gavo didelį smūgį: didesnė pusė 
darbininkų metė tuščius balotus arba bal
savo prieš fašistų pastatytus kandidatus.

Šiemet kovingoji Vokietijos Komunis
tų Partija nutarė akstinti Vokietijos dar
bininkus daryti žingsnį pirmyn toje kryp- 
tyj. Ji išleido pareiškimą, šaukiantį dar
bininkus statyti savo kandidatus. Parti
ja ragina darbininkus visur reikalauti 
laisvų rinkimų su teise darbininkams sta
tytį tokius kandidatus, kurie jiems ge
riausiai patinka. Mūsų draugų Partija 
siūlo, kad darbininkai reikalautų, idant į 
rinkimų sąrašus būtų dedami vardai tų 
kandidatų, ’kurie gaus daugiausiai balsų 
nominacijose. Kompartija siūlo šiuo rei
kalu sudaryti bendrą frontą su Social- 
Dėmokratų Partija, kurios centras ran
dasi Pragoję. Bet social-demokratai at
sisako. Girdi, komunistų siūloma kova 
yra “perankstyva.”

Vienas social-demokratų lyderių, pasi
rašęs Hans Rheinlander, Amerikos “New ’ 
Leader” skiltyse kaltina Vokietijos ko
munistus del pastarųjų veiklos. Girdi,

komūriistai “tęsia savo nelegalią veiklą 
žiauriai ir beprasmiai.” Kame gi tas 
“žiaurumas ir beprasmingumas?” Ogi 
tame, kad daug darbininkų suareštuoja
ma ir geriausiais kovotojais užkimšta ka
lėjimai.

Tai tik bailys ir nenaudėlis, tupėdamas 
kur nors Pragoj, gali tokius kaltinimus 
prie komunistų durų primesti.

Taip, Vokietijos komunistai ir visi ko
vingieji darbininkai, įskaitant dalį so
cialdemokratijos darbininkų, veikia, ko
voja, aukojasi; tūkstančiai jų pūva kalė
jimuos, koncentracijos stovyklose; dau
gybę jų išžudė, betgi judėjimo tuo ne
sulaikė. Atpenč, jis vis bręsta, didėja, 
auga. Tiktai tokiam judėjimui, su tokia 
Partija, kaip Vokietijos Komunistų Par
tija, yra lemta nusukti sprandą fašiz
mui ir išliuosuoti darbininkų klasę!

SSSR-Lietuvos Prekybos Santykiai
Nesenai Lietuvos ekonominė delegaci

ja lankėsi Maskvoj, kur buvo padaryta 
prekybinis susitarimas. Einant šituo su
sitarimu, Lietuva pirks iš Sovietų Są
jungos už du milionu litų tabako, “daug 
siūlų, 15,000 tonų žibalo, 10,000 tonų ga
zolino, 3,000 tonų benzino, 5,000 tonų ma
zuto” mašinų ir kt. daiktų.

Aišku, pirkdama tiek daug dalykų So
vietų Sąjungoj, Lietuva nori, kad pas 
ją Sovietai ko nors pirktų. Bet ką? 
Lietuvoj dera kiaulės, kurių ta šalis da
bar neturinti kur padėti, tai, ot, Sovie
tai ir nusitarė paimti 100,000 kiaulių. Tū
los iš jų bus veislinės rūšies, o tūlos— 
mėsai, nupenėtos.

Lietuvos Delegacija, Apie Sovietų 
Sąjungą

Sugrįžusi iš Sovietų Sąjungos Lietuvos 
prekybinė delegacija, vadovaujama že
mės ūkio ministerio Aleksos, turėjo pa
sikalbėjimą su spaudos korespondentais 
apie savo matytus dalykus.. Pasak “Liet. 
Žinių,” ■ i ; i >.

Kalbėdamas apie įspūdžius p. Aleksa sa
ko, kad jis Maskvoje buvęs, tik prieš karą. 
Maskva dabar esanti išaugusi ir turinti 3,7 
mil. gyventojų. Daug naujų namų. Namai 
Maskvoje statomi net iki 12 aukštų. P. mi- 
nisteriui pas užsienio prekybos komisarą p. 
Rozengolcą tekę būti net 11-tame aukšte.

v Toliau kalbėdamas p. Aleksa papasakojo 
apie baigiamą įrengti Maskvos skerdyklą, 
kurią tekę apžiūrėti. Toji skerdykla sker
diena aprūpinsianti visą Maskvą. Joj dirb
sią apie 10,000 darbininkų. Neveikiąs dar 
tik dešrų skyrius... . .

Čia daug vandens, viskas nuplaunama. 
Skerdykloje dirbą 38 veterinarijos gydyto
jai. Higieniškumas toje skerdykloje aukš
čiau stovįs negu Danų skerdyklose, o p. 
Lapėno pareiškimu—geriau ir kaip Vokieti
joje. Bet skerdienos kiekis turėtų būti di
desnis.

Dalis kvalifikuotų darbininkų baigę aukšt. 
mokyklas. Tarnautojai parinkti pagal tech
niškus ir administracinius gabumus. (“L. 
ž.” už kovo 29 d.)
Delegacija buvo nuvesta apžiūrėti “ne

toli Maskvos Liuberco mašinų fabriką. 
Tame fabrike dirba apie 7,000 darbinin
kų. Fabriko direktorius—buvęs šaltkal- ■ 
vis.” Toliau delegacija pripažino, kad 
“jau bet kur bet ką gali gauti nusipirkti.
Ir perkant iškeista valiuta—pigu.”

Vadinasi, bile kur, bile ko gali nusi
pirkti ir rubliais perkant, daiktai pigūs, 
sako fašistinė Smetonos valdžios delega
cija. Na, o So. Bostono kunigų leidžia
mas laikraštis “Darbininkas” skalina, 
būk Sovietų Sąjungoj žmonės mirštą iš 
bado. Mes jau ne kartą nurodėme, kaip 
“Darbininkas” bjauriai meluoja. Dabar, 
netiesioginiai, tą patį jam sako ir kuni
gų palaimintojo Smetonos delegacija!

Drg. V. Kapsuko Mirties Paminėjimas 
“Priekale”

darbininkų klesos išliuosavi- 
mo iš po kapitalo jungo, už 
skaistų socialistinį rytojų.

“Priekalo” redakcija.

drau-

kuris 
neuž-

Amerikos draugų domei.
“Priekalo” redakcija, ry- 

šyj su d. V. Kapsuko mirčia, 
, išleido atskirą knygutę 

“Draugo Mickevičiaus-Kap
suko atminčiai”, kurios pa
siuntė ir Amerikos 
gams.

“Priekalo” No. 2, 
jau .atspausdintas ir
ilgo pasieks Ameriką, telpa 
trumpą, d. V. Kapsuko bio
grafijai, eilė Ikiškų ir d. V; 
Kapsuko fotografija.

Platesniam d. V. Kapsu
ko paminėjimui “Priekalo” 
redakcija jau paruošė atski
rą gausiai iliustruotą laido
tuvių paveikslais “Prieka
lo” numerį (No. 3), kuris 

i išeis iš spaudos kovo pabai- 
' goj ir pasieks Ameriką apie 
i balandžio vidurį.

Šiame “Priekalo” : nume- 
| ryj telpa LKP CK atsišau

kimas ryšy j su d. V. Kap
suko mirčia,ir platūs straip
sniai: d. Angariečio—“Drg. 
V. Kapsukas ir mūsų takti
ka imperialistinio karo me
tu”, d. V. žalionio—“V. 
Kapsukas—literatūros fron
to kovotojas”, A. Beržo— 
“Draugas V. Kapsukas ir 
paskutinis LKP CK plenu
mas”, Bakučio—“V. Micke
vičiaus-Kapsuko < kova už 
bolševikiškų kadrų parengi
mą”, P. Užkalnio—“Drg. V. 

‘ Kapsukas ir lietuviu kolcho
zai SSRS,” d. V. žalionio ei
lės—“Paskui V. Kapsuko 

, karstą”, d. Nakutaites atsi
minimai aš Į Vilniaus jpailepes: 
darbo su d. Kapsuku, a. S. 
Matulaičio atsiminimai— 
“30 metų atgal”, laidotuvių 
aprašymas,. d. V. Kapsuko 
paminėjimo vakaras Mask
voj ir kita medžiaga.

Šis numeris išeis padidin
tas.

Organizacijos, spaudos 
platintojai, norintieji laiku 
įsigyti šį numerį, iš anksto 
užsakykit per ‘Laisvės” ir 
“Vilnies” redakcijas. Šis 
“Pr.” No. kainuoja 15 cen-

Beto “Priekalo” redakci
ja ir sekančiuose numeriuo
se duos medžiagos apie d. V. 
Kapsuko darbą, atsiminimų, 
kad plačiau supažindinti lie
tuvių darbininkų mases su 
šiuo puikiu bolševiku, dide
liu kovotoju, atidavusiu 
visas savo jėgas kovai del

William J. Spang, preziden
tas Amalgamated Associa
tion (plieno darb. unijos) 
distrikto 1-mo. Jis ruošia 

darbininkus prie būsimo 
Streiko.

ĮVAIRUMAI

“ Akro n,” 
žuvo.

Dabar

“Macon” ir kiti sypsenos

Wilkes-Barre ir Apielin- 
kes Partijieciy ir Sim- 

patiky Atydai
Drauges ir draugai, kviečia

me visus dalyvauti konferenci
joje, kuri yra šaukiama gegu
žės 5 d., sekmadienį, 1 vai. po 
pietų, Darbininkų Centre, 325 
E. Market St., Wilkes Barre, 
Pa. Konferencija šaukiama ap
svarstymui svarbiausių

darbininkų judėjimo reikalų. 
Ypatingai prieš mus šiandien 
stovi svarbus klausimas, tai 
prisirengimas prie šaukiamo
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimo, kuris įvyks bir
želio 30 d. Clevelandė. Taip pat 
kalbėsim, kaip pagerinti mūsų 
judėjimą, ypatingai veikimą 
mūsų komunistinių frakcijų ir 
kitų organizacijų.

jos narių ir simpatikų pasek
mingam judėjimo vedimui. To
dėl ir šaukiame partijiečių ir 
simpatikų bendra pasitarimą 
tais reikalais.

Mes esame tikri, kad į šią 
konferenciją pribus kas nors iš 
Prooklyno nuo K. P. Lietuvių 
Frakcijų Centro Biuro ir išduos 
raportą formoje prakalbos.

Mes visi žinome, kad reikia 
kuoartimiausio ir kiečiausio 

mūsų 1 kooperavimo Komunistų Parti-

Dar daugiau: Kurie dalyvaus 
konferencijoje, tai yra, susirin
kime partijiečių ir simpatikų, 
gaus vakarienę tik už 25 cen-

tus. Bus ir pasilinksminimo 
programa. Vakarėlis tęsis iki 
11 vai. nakties.

Visus kviečiame rengtis da
lyvauti šioj konferencijoje ir 
vakarėlyje.

Wilkes-Barre ir Apielinukės 
Lietuvių Komunistų

Frakcijų Biuras.

Vokietijoje prie 
fabriko dar pri

jungta daug kitų fabrikų, 
kurie gamina zeppelinų da
lis. Dabartiniu laiku pasau
lyje yra pagarsėjęs “Graf 
Zeppelin,” kuris kas metai 
plačiai pasaulyje skrajoja.

Greitai Vokietijoje bus 
baigtas naujas zeppelinas 
“LC-129,” kuris bus 200,000 
kubiškų metrų įtalpos, arba 
du kartus didesnis už “Graf 
Zeppeliną”. Naujas oro lai
vas turės kelis motorus, ku
rie sudarys 4,400 arklių jė
gą. Jo išbūdavojimui sueik- 
vota 100 torių alumino ir ne
mažai plieno? Jis turės 45 
žmones, kurie jį valdys, ir 
galės vežti 150 keliauninkų. 
Naujas zeppelinas yra tekis 
milžinas, kad lengvai į jo 
sandėlius galės sukrauti 25 
tonus tavorų. Jo greitis bus 
apie 135 kilometrai į valan
dą. Birželio mėnesį bus ga
tavas ir pirmą kelionę atliks 

. tarpe Vokietijos ir New 
'Yorko, per Atlantiko didjū- 
rį-

Naujas Sovietų Orlaivio 
Motoras

Sovietų. Sąjungos moksli
ninkai, po ilgų bandymų, 
pritaikė lengvą automobili
nį motorą prie orlaivio. Tas 
atlikta dideliame motorų 
gaminimo Gorkij miesto fa
brike. Pritaikymas to moto
ro ir pagaminimas lengvo 
orlaivio atlikta technikų va
dovybėje A. L Pleskovo, su- 
gabaus sklandžiotojo. Šie 
orlaiviai galės naudoti pa
prastą automobiliams ski
riamą gazoliną. Orlaivis i 
yra dviems žmonėms va
žiuoti, daro po 75 mylias į 
valandą. Sovietai mano, į ... 
kad šie orlaiviai bus labai ’ Vokietijos fašistai, reng- 
geri žemės ūkyje, kaip ko- damiesi prie karo, vysto 
vai prieš Sąrančius, sėjimui zeppelinų gamybą, kad ka- 
grūdų, taip ir plačiam var- ro me^u panaudojus juos 
tojimui civiliame orlaivyne. i bombardavimui iš oro mies- 

 ' tų nuodingais gazais ir ligų
Naujas Tiltas per Volgą perais’

■ ■ • ' ■ i

, Prie Saratovo, Sovietų1 
Sąjungoje, baigiamas būda- ’ . , TTV 1P .
voti naujas geižkelio tiltas, Naziai Užgrobė Vienuolyną 
kuris turės apie pusantro • BERLYNAS. — Hitlerio 
kilometro. ilgią. Tiltas pa- vaijgia Westphalijoj užgror 
reikalavo 10,000, tonų meta- vjena moterišką vienuo
le. Prie jo dirbo ,2,000 zmo- ]yną jr suėmė vieną katali- 
niu. Iš eilės tąi yra,dvylik- * kų įr septynis pro.testonų 
tas tiltas per didžiausią Eu- kunigus už tai, kad jie lau- 
ropoje upę Volgą.

Saratovo tiltas buvo 
manytas budavoti caro 
kais, 42 metai atgal, 
sumanymu tik ir pasiliko. 
Nebuvimas to tilto labai 
trukdė geižkelio liniją tar
pe Saratovo ir Jaškovo, iš 
vienos pusės į kitą trauki
nius keldavo specialiais lai
vais.

Dykai “Sempalas”
Vienas amerikoniš. laik

raštėlis pradėjo nuolatos 
gauti to paties asmens laiš
kus, prašant prisiųsti jam 
dykai numerį kitą laikraš
čio del pažiūrėjimo, kaipo 
“sempalą”. Administracija 
net kelioliką kartų laikraštį 
jam siuntė, bet vis kas pora 
savaičių gaudavo jo laiškus, 
prašant daugiau “sempalų.”

Galų gale, administracija 
jam parašė: “Būkite tokis 
geras, prisiųskite dykai 
‘sempalą’ savo pinigų del 
pažiūrėjimo; o mes prisiu
sime jums dykai laikraštį.”

Vedusioji Pora “Burkuoja”
Vyras (supykęs): “Tu tik 

viena visada viską supran
ti!”

Moteris: “žinoma, kad aš 
suprantu! Tik vieno daikto 
aš nesuprantu...”

Vydas: “Aha! Tai ko jau 
tu nesupranti?”

Moteris: “To, kaip aš ga
lėjau su tokiu puskvailiu 
apsivesti?!”

J. Robziw.

š—kas.

su- 
lai- 
Bet

šiaurėje 3,000 Augmenų
Po 10 mėnesių tyrinėjimo, 

sovietinė mokslinė komisija, 
priešakyje su draugais Tiu- 
lina ir Vinogradova, grįžo į 
Krasnojarską iš Taymirio 
krašto. Buvo tyrinėta tie 
šiauriai tikslu, ar galima 
ten plėsti briedžių ir kitų 
gyvulių auklėjimo ūkius. Su
rasta, kad Taymirio krašte 
yra virš 3,000 skirtingų, tin
kamų pašarui, augmenų. 
Reiškia, šiauriai nėra toki 
baisūs, tik reikia arčiau su 
jais susipažinti.

įžė Vokietijos įstatymus, 
pirkdami šėrus iš Holandi- 
jos arba iškeisdami markes 
kitų šalių pinigais.

Ir Dar Kaip!
Kartą buržuaziškoj šei

mynoj, poniai ir ponui be
valgant pietus, ponia sako: 
“Adolfai, mūsų ta nauja 
valgių gamintoja, sako, su
gadinusi pietų prieskonius. 
Ar tu būtum, dūšyt, paten
kintas, jei, vietoj priesko
nių, gautum porą saldžių 
bučkių?”

Ponas: “Vot tėbč raz! 
Na, ir dar kaip! Atsiųsk ją 
čionai.”

.J. J. Butkus.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

• DR. J. X KAfiKIAUCIUS 
SZ1 Lake Street Newar

Telephone: Humboldt 2-7964

Kojos, Nosis, lodąs, Žuvų

Drauge gydytojau, jau man 
davėte patarimų apie nervus, 
vidurius ir kojas. Ir aš viską 
pildau, ir jaučiuos daug ge
riau. Valgau daržoves, vaisius, 
žuvis, pieniškus, imu kreidos, 
žuvų aliejaus, iodo po lašą.

Man kojas pradėjo skaudėti 
jau labai senai. Po susinešimų 
ir po sėklos nubėgimų labiau 
kojos silpnos pasidaro. Dakta
ras sakė, kad tai neurastenija. 
Aš esu 70 metų, 5 pėdų ir 6 
cojių, ,146 svarų.

Man kraujas iš nosies pra-

“hali-

ir vi- 
audi-

Zcppelinai
' Pereito karo metu ne kar

ią Londono ir Paryžiaus gy- dėjo bėgti. Kaip pučiu kvapą, 
ventojai drebėjo užpulti vo
kiečių oro milžinų zeppeli
nų. Karo metu zeppelinų 
gaminiriio fabrike dirbo virš 
4,000 darbininkų ir į dvi sa
vaites laiko davė vieną nau
ją zeppeliną. Karo metu 31 
vokiečių zeppelinai patys 
susikūlė arba sudegė, 7 
zeppelinus vokiečiai sunai
kino, kad jie nepatektų į 
vokiečių, priešų rankas ir 
46 zeppelinus rusai ir talki
ninkai sunaikino. Kada ka
ras baigėsi, tai talkininkai 
dalį zeppelinų sunaikino, o 
kitus sau pasiėmė. Jungti
nėse Valstijose vienatinis 
didelis oro laivas “Los An
geles” yra paimta po karo 
nuo Vokietijos. Amerikoje 
p a g a minti “Shenandoah,”

tai per vieną skylelę lyg ir su- 
sistabdo. Aš plaunu burną ir 
nosį su druskuotu vandeniu po 
valgio.

Ar galiu imti iodo kožną 
dieną? Ar galėsiu imti žuvų 
aliejaus ir vasarą? Praneškite 
per “Laisvę”, bus labai ačiū.

Atsakymas

Pradėsime iš apačios ir va
rysime į viršų. Ar galima imti 
žuvų aliejaus vasarą? 
ma. Vasarą nėra taip 
reikalinga, jei turi 
dažniau pabūti saulėj, 
švitintų plikas kūno dalis, ir 

nesugadintą gamti- 
Saulės šviesa sutei- 
vitamino D, labai 
kaulams, kremz-

kiam maiste. Yra jo po tru
putį kiaušinio tryny ir vasaros 
metu tūluose vaisiuose — po 
kruopelę. Bet jo yra daug žu
vų aliejuj, freskos kepeny a- 
liejuj arba ir kitokių žuvų ke
penų aliejuj, ir da daugiau 
viosteroly (“ viosterol,” 
ver oil with viosterol.”

žuvų aliejus turi da 
lamino A, reikalingo
niams augti ir gyti, akim, ner
vams ir daugybei kitų kūno 
prievolių. To vitamino A taip 
gi gauname su sviestu, kiau
šinio tryniais, kepenimis, inks
tais, morkvomis, bananėmis, 
geltonomis saldžiomis bulvė
mis, tūlomis lapuotomis dar
žovėmis.

lodo tinktūros kiekvienam 
žmogui patartina vartoti, po 
lašą į stiklą vandens, kas pora- 
trejeta dienų, per visą gyveni
mą. Galima kokį mėnesį-kitą 
imti iodo po lašą kas diena, o 
paskui porą mėnesių apleisti, 
neimti, o tada ir vėl pradėti, 
lodo reikia kaklinei liaukai, 
skydinei, tiroidinei liaukai, tai 
sveikesni esti plaukai, na^ai,

jei vartoji 
nį maistą, 
kia mums 
reikalingo
lems, dantims, tūloms plėvėms 
ir orgąnams. O to vitamino 
D yra labai mažai ir retai ko-

i ~ w • f

Gali- oda ir daugelis organų, 
labai

progos daryt Jūsj^ nosim ir kojom. Ot 
kad ji,tik gyve

maistą tikusį vartokite, 
žuvų aliejų.
pieno kalkių, 
tate, grs. 10, 
bent po vieną 
gio. Imti trejetą mėnesių, pas
kui apleisti. Už poros mėnesių 
ir vėl imti.

Nieko ypatingo nereikia

sau gamtiškai, 
iodą, 

Galima da ir 
“Calcium lac- 

100 tablets,” 
tabletę po val-
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*fVajus už įtraukimą ALD- 
LD ir LDS kuopų į Meno 
Sąjungą tebūna gruodžio ir 
sausio mėnesiais. Kiekvieno 

[menininko ir darbuotojo lai 
būna pareiga šį vajų gerai 

pravesti.

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

j metus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyrk 

Brooklyn, N. Y.

Vinco Kapsuko Mirtį Minint
Girdėt liūdnos dainos aidai, 
Liūdnumo skraistė gaubia sielą...
Nešypsosi draugų veidai, 
Visi apgaili ką tai mielą.

f

šturmuotas vėjas sūkuriais
Kedena drasko ką sutikęs,

’ Rods, žodžiais tardamas aiškiais: 
—Liūdėk, drauge, be vado likęs...

Keliauja mintys gan toli,
* Ir vėl—žiūrėk—surgįžę sulfas,

Ir sriūva ašara gaili, 
Kad vadas numirė—Kapsukas.

Kūrėjas buvęs L. K. P.,*)
Jos ramstis jis, ir jos gynėjas, 
Klesos pirmyneigos sriovė,

< Karžygis—tikslui atsidėjęs.

Užmerktos akys. .. Nėr kalbos...
w Jau kapas šaltas jį globoja...—

Draugų būriai lauke kovos 
Ir vado liūdi, ir kovoja.

Ar vėjas dvelks, ar dūks audra,f *Mes tiltą tiesiame per raistą,— 
Sustot ilsėtis nėr kada— 
Krūtinėj liepsnos kaiste kaista.

Idėja vėl iškels vadus,
Jėga nauja grupuotis ima, 
Kapsuko žodis—kelias bus 
Į naują žygį—sukilimą!

* Buolio Sūnus.
Kovas, 1935

t ♦) L.K.P.—Lietuvos Komunistų Partija.

„ Great Necko Choras Pirmyn
Palyginus mūsų greatneck iečių Chorą Pir

myn su kitais Trečiam Apskrityje gyvuojan
čiais chorais, galima sakyt, buvo tik “beibė”. 
Netekus vietos laikyt praktikas, praleidome 
vasarą veltui. Buvo manyta, kad jau nebus 
progos sustiprėti. Bet, laikui bėgant, orui vės
tant, atsigavome, kaip lankoj žolė po lietui. 

# Paaugome biskį nariais. Atėjus į chorą drau
gei Lideikienei su dviem dukterim, mūsų sop
ranai žymiai sustiprėjo.

Altų tai mes per laikus turėjome stiprių, 
ęerdaug stiprių! Mokytojas nekreipdavo į juos 
atydos, tai kai kada vien tik altai “atidainuo- 

*davo.” Dabartiniu laiku, mokytojas pradėjo 
kreipti daugiau atydos į altus. Pradėjus “pa- 
lišiuoti”, pasirodo, bus gerų altų. Silpnoji 
pusė pas mus. tai stoka tenorų—viso jų turi
me—du. Tai labai mažai. Tenorai, mano ma
nymu, turėtų drūčiai pasidarbuoti ir nors ko
kius dar keturius gauti naujus tenorus. Bassų 

»turime gerų.
Vėliausiu laiku paaugome dikčiai jaunimu. 

Atėjo keletas jaunų mergaičių ir prisirašė trys 
Kasmauskucfaf. Tai didelis pliusas. Bet kolei 
kas, mokytojas nespaudžia jų perdaug, nes sa
ko, nenorjs jaunas stygas ištempt augštai.

Dainavimas kas kart darosi sklandesnis. 
Jau galima pasiklausyti. Rengiamės prie sun
kesnių dainų.

Dabartiniu laiku susimokinome “Riaumok, 
pundėk” ir “Nelaisvės Sunkios Nukankintas.” 
Visos dainos, kiek mes jų dainuojame, išimti
nai yra Proletmeno Sąjungos leidiniai. Chori
stuose kilo pageidavimas susimokint keletą 
liaudiškų dainelių. Laikui bėgant, manome 
savo tikslą atsiekti.

^Pamokose nuotaika draugiška. Laikas grei
tai prabėga. Draugas Klimas dar vis mano, 
kad jam chore, kaipo solistui, peržema, bet aš 
manau, draugas pakeis savo nuomonę ir šir
dingai darbuosis chore. Dikčiai pagelbėtų te
norams. Trokštame tave, drauge, matyt cho
re ! Lauksime!
r Pa j ieškome ir draugės Kupčinskienės.

* * *
Tad, draugai choristai, mūsų obalsis turi 

būti: Daugiau dainininkų! Daugiau energijos! 
Daugiau pasiryžimo! Mūsų choras turi plačią 
dirvą plėstis, augti, bujoti. Great Necke tu
rim daug jaunimo, tad neleiskime laiko vel
tui. Stokime į darbą ir arkime apleistus dir
vonus. Lai nebūna vietos mūsų tarpe apsi
leidimui.

Vienas Iš Jūsų.

Laisvesniems Dailininkams Nėra 
Vietos Fašistinėj Lietuvoj

Atvykęs 1934 m. į SSRS Lietuvos dailinin
kas Ginzburgas tokių dalykų papasakojo apie 
savo prityrimus fašistinėj Lietuvoj:

“1933 m. kovo mėn. Kaune Nepriklausomų
jų dailininkų kliubo salėjė atidariau savo kari
katūrų ir šaržų parodą. Daugiausia paveikslų 
buvo antiimperialistinio ir antifašistinio turi
nio. Paroda iš pat pirmos dienos buvo gyvai 
lankoma darbininkų ir moksleivijos ir abelnai 
tokių masių, kurios paprastai parodų anksčiau 
nelankydavo. Buvo organizuotai lankoma eks
kursijų ir pavienių; buvo net ekskursija iš 
provincijos atvažiavus. Toks parodos pasise
kimas del jos antifašistinio turinio nepatiko 
daugeliui buržuazinių dailininkų ir buržuazi
nei spaudai. ‘Liet, žinios’, matydamos paro
dos populiarumą tarp darbininkų masių, nega
lėjo kitaip rašyt apie ją, kaip tik pacifistiš
kai, ir kai kur pabrėžė parodos antifašistinį 
charakterį, nuduodamos, kad nepastebėjo kai 
kurių paveikslų, kuriuose buvo neigiamai at
vaizduota ir buržuazinė demokratija. ‘Lietu
vos Aidas’ parašė trumpai, kad jis visiškai ap
sirikęs, manydamas, kad Ginzburgas parody
siąs paveikslus Kitokio turinio, visgi pabrėžė, 
kad techniškai pąroda stipri, tik temos nela
bai patinka. Pažymėjo, kad su tokia paroda 
ir su antifašistiniais paveikslais aš padariau 
didelę nepataisomą klaidą ir kad Lietuvos po
licija turėtų daugiau rūpintis ta paroda, ži
noma, gyviausia parodos ‘kritika’ pasirodė iš 
policijos pusės. Matyt, Lietuvos policijai yra 
pavesta užsiimti ir parodų dalykais, nes ‘tik
rieji’ dailininkų ‘kritikai’ užimti krizių tyri
nėjimais Čiurlionio galerijoj. Policija, nega
lėdama oficialiai uždaryt parodą, be jokių ce
remonijų griebėsi provokacijos. Į ketvirtą 
dieną po parodos atidarymo, pietų metu, kada 
salėje buvo mažai žmonių, užėjo studentas fa
šistas, apsisuko, išrinkęs monetą, kada nieko 
salėje nebuvo, paėmė paveikslą ‘Fašizmas’, ap
vertė jį kita puse ir priklijavo popierėlę su to
kiu antrašu, kad jei lig ryt dienos paveikslas 
nebus nuimtas, jie ateisią ir sudaužysią pa
veikslus. žinoma, aš paveikslo nenuėmiau ir 
apsukau yėl jį ant sienos. Ant rytojaus, vėl 
išrinkę tokį laiką, kada salėj buvo mažai lan
kytojų, įsibriovė į salę apie 50 fašistų ir šiaip 
šnipų su studentų kepurėmis ir pradėjo triuk
šmauti ir reikalauti, kad nuimčiau nepatinka
mus jiems paveikslus. Neišpildžius man jų 
reikalavimų, jie ėmė daužyt paveikslus ir grą- 
sint mušimu. Sako, kad tarp tų studentų bu
vo daug ir hitlerininkų vokiečių, žinoma, tie 
paveikslai nelabai gražiom linijom rodė vokie
čių ir lietuvių fašistų veidą. Kaip vėliau teko 
man skaityt vienam užsienio laikraštyj, buvo 
pažymėta dar, kad prie parodos uždarymo bu
vo prisidėjus ir viena užsienio atstovybė.

Tas fašistų pasielgimas įpykino pažanges
nius žmones ir darbininkus, kurie paroda la
bai susiinteresavo. Ant rytojaus po fašistų 
triukšmo dar labiau paroda buvo jų lankoma. 
Policija, matydama, kad provokacija mažai 
naudos atneša atėjo pati kitą dieną, išrinko 
apie 8 paveikslus ir liepė juos nuimti, o po 
pietų parodą visai uždarė, motyvuodama tuo, 
kad, esą, tokia paroda drumsčianti visuomenės 
ramybę. Į protokolą parašė, kad triukšme ir 
paveikslų pogrome, kurį darė lietuvių ir vo
kiečių fašistai, esąs aš pats kaltas.

Labiausiai užpuldinėjo ant parodos volde- 
marininkų fašistų ‘Tautos balsas’, kuris sten
gėsi visokiais būdais iškritikuot mano parodą. 
Dideliam savo pogrominiam straipsnyj jis pa
rašė, kad linksmas Kauno piliečio veidas, įėjus 
jam į mano parodą, vieton linksmumo ir pa
tenkinto, veidas pasidaro nelinksmas ir iš
gąsdintas, ir kaip jie rašė, apsidairius į vieną 
ar antrą šoną jis jaučia ant savęs žvilgsnius, 
kurie klausia jų: tu buržujus, ar ne? Jei bur
žujus, tai—‘k stenke’! Arba kitoj vietoj mes 
randam, kad prieš eisiant į parodą jie siūlo 
žmogui būtinai apsivilkti darbininkų drabu
žiais, kad nesugadinti parodos nuotaikos, nes 
parodoj visuomet esą daug darbininkų. . Dar 
vienoj vietoj jie rašė, kad parodoj aš pasiro
džiau toks raudonas, kaip virtas vėžys. Esą 
vargu ir Maskva ar yra už mane raudonesnė...

žinoma, šitie visi lyginimai, kurie fašistų 
akyse turėjo mane išniekinti, man buvo di
džiausias komplimentas; aš ištikrųjų norėjau, 
kad mano paroda būtų lankoma darbininkų 
masių, nes aš noriu būti proletariniu dailinin
ku. Aš noriu, kad buržujai, pasižiūrėję į ma
no paveikslus, ištikrųjų pakeistų savo veidą 
ir pamestų savo linksmumą ir buržuišką pa
sitenkinimą savim.

Tas ‘Tautos balso’ straipsnis rodo, kad fa
šistai bijosi žiūrėti į savo tikrąjį veidą ir bi
josi žiūrėti į paveikslus, kurie rodo gyvenimo 
tikrovę, ir dar rodo, kad jie bijosi susitikt pa
rodos salėj su darbininko ir bedarbio žvilgs
niu. Bet netoli tas laikas, kada buržujai ne 
tik pajus ant savęs to badaujančio, išvarginto 
ir pilno neapykantos bedarbio žvilgsnį, bet 
pajus šimtų tūkstančių darbininkų ir badau
jančių valstiečių smūgį, daug skaudesnį, negu 
kad dabar jaučia bedarbio žvilgsnyj.”

“Priekalas’.’

Operetė “Nastutė Poltavietė”
Montreal, Canada. — Kovo 17 d. Jaunimo 

Choras suvaidino trijų veiksmų operetę “Na
stutė Poltavietė” ir “Čigonai.”

Kiek man teko girdėti iš publikos, tai sako, 
buvo vienas iš gražiausių parengimų. Publikos 
dalyvavo virš 350.

Dabar aš noriu išsitarti apie veikalą “Na
stutė Poltavietė.” “Nastutė Poltavietė” yra 
verstas iš ukrainų kalbos su pataisom. Tas 
veikalas atvaizduoja vieną šeipiyną, kuri bu
vo turtinga, susidedanti iš tėvo, motinos ir 
duktės Nastutės. Taipgi turėjo augintinį Pe
trą, kuris įsimylėjo Nastutę.

Vėliaus Petras apleido juos ir išėjo į karą. 
Per 4 metus negrįžo ir jau Nastutė manė, 
kad jos mylimo Petro nebėra gyvo, žuvęs.

Taipgi ir Nastutės tėvas mirė. Ji su moti
na liko tik dviese. Ir labai nubiedniejo. Bet 
kuomet Nastutė buvo graži, tai vienas mies
telio viršaitis pradėjo piršt ją savo raštinin
kui, nors Nastutė jo nenorėjo. Ji savo širdyj 
turėjo Petrą. Bet per motinos prievarta, pri
versta buvo susižieduoti.

Bet Nastutės kaimynai pamatė kokį tai žmo
gų vaikščiojant, o tai buvo Petras, čia Petras 
sužino, kad jo mylimoji dar gyvena, bet jau 
susižiedavusi. Petras puola nuliūdiman, teirau
jasi apie Nastutę.

Per savo draugą Mykolą Petras susitinka 
su Nastutė. Jų meilė ir vėl prasideda. Bet pra

sideda nauja kova — persiskyrimas su senu 
raštininku. Nastutės motina reikalauja, kad 
Nastutė tekėtų už raštininko ir nepaisytų Pe
tro, kuris buvo “prapuolęs” per keturis me
tus. Motina reikalauja net surištą Nastutę 
vešti į bažnyčią.

Bet vėliaus, kuomet Petras pasirodo su pi
nigais, kuomet Nastutė neatsisako nuo jo, tai 
viršaitis, motina ir kiti sutinka, kad Nastu
tė tektų Petrui, o ne raštininkui.

Paskiaus sudainuojama daina ir veikalas 
baigiasi linksmai. Idėjiniai veikalas visai silp
nas, tačiaus turi neblogo įspūdžio.

Vaidintojai savo roles gana gerai atliko. 
Nastutės rolėje vaidino d. Petrauskienė, Pe
tro—M. Plačianis, Mykolo—M. Spaičius, Mo
tinos—Kiselienė, Viršaičio—Vaitaška, Rašti
ninko—F. šiuplevičius.

Po vaidinimui d. K. Kilikevičius pasakė 
trumpą prakalbėlę apie Paryžiaus Komuną ir 
ALDLD vajų.

Paskiaus sekė veikalas “čigonai.” čia vai
dino visas choras. Veikale yra daug gražių 
liaudies dainų. Choristai vaidino čigonų kos
tiumuose.

Šiame veikale draugai vaidino: T. Matiu- 
kas—tėvo rolėje, E. Vilkienė—čigonės rolėje, 
J. MatuseviČiukas—sūnaus, SV. Minietaitė— 
Čigankaitės.

Vaidinimas išėjo gerai, publika buvo pa
tenkinta. Prie šio parengimo padėta gerai 
darbo, bet ir verta. Pasirodė, kad čia yra jė
gų, kurios gali vaidinti ir dainuoti.

Daug pasidarbavo d. F. šuplevičius. < Jisai 
i veikalus vertė iš kitų kalbų ir muziką sutai

sė. Taip pat šis draugas ir veikalus mokino. 
Tai reiškia, kad jam. reikėjo daug naktų ne
miegoti ir dirbti.

Visi kviečiami dalyvauti Jaunimo Chore. 
Praktikos įvyksta kiekvieną ketvirtadienį, 8 
vai. vakare, 01117 Charlevoix St.

Montreal o Vergas.
NUO RED. šią koresp. šiek tiek trumpinom. 

Korespondentas teiksis atleisti.

“raudonuosius.” Kadangi kai 
kurių jaunuolių ekonominė pa
dėtis priklauso nuo tėvų, tai 
tėvų žodis buvo galutinu 
sprendimu. Didesnė dalis “ūso
rių” grupės narių atsisak'ė dai
nuoti LDS koncerte. Mažesnėji 
dalis dar bandė perkalbėti ki
tus narius ir jų tėvus, bet be 
pasekmių.

Al. Varkulis, “ūsorių” pir
mininkas, kaipo džentelmonas, 
su apgailestavimu pranešė 
rengėjams, kad pasižadėjimais 
nebus galimas išpildyti.

Drausmės Pagrindas

Kodėl kun. Skrypka už
draudė jaunuoliams dainuoti? 
Pirma neva priežastis — gavė
nia; nevalia dainuoti ir šok
ti. ir parapijonims nevalia eiti 
į koncertą.

Bet juk kiekvienam žmogui 
aišku, kad katalikai ir gavė
nioj eina į teatrus; jie klausosi 
dainų ir muzikos. “Ūsoriai” 
dainuoja per radio, o jų dainų 
taip pat klausosi tie patys 
Skrypkos parapijonys. Į šo
kius— į Geo. F. Pavillion — 
tie patys “ūsoriai” ir kiti ka
talikiški jaunuoliai eina ir ga
vėnioj. Skrypka dėlto nerėkau
ja nei bažnyčioj, nei pas jau
nuolių tėvus nebėgioja.

Antra priežastis — tai kam 
“ūsoriai” dainuos tokiai orga
nizacijai, kurios negali kon
troliuoti kunigas. Ot, kur visa 
paslaptis ir visų draudimų pa
grindas! Juk kunigija sten
giasi turėti savo globoje vis
ką. Ir kiek jai tas pavyksta, 
tai jos laimikis.

Bet iaikai povaliai keičiasi.

Korespondencijos ir Kaip Jas Pataisyti
Iš “Laisvės” šėrininkų suva

žiavimo parsivežiau keletą pa
stabų apie tas “nelaimingas” 
korespondencijas. Daug bnvn 
diskusuota, bet gerų konstruk
tyvių patarimų buvo patiekta 
labai mažai.

Aš manau, kad korespon
dencijas galima sutvarkyt šiuo 
būdu: kiekvienoj kolonijoj 
draugai, kurie rašo, turi susi- 
burt į “ratelį,” “biurą,” ar ko
respondentų, darbkorų kolek
tyvą. Suprantama, tie, kurie 
gali rašyt. Tada įgaliot Komu
nistų Frakcijos sekretorių ar
ba kurį kitą draugą, kad įvy
kus kokiam dalykui, tas ir tas 
būtų pakviestas (palieptas) 
parašyt korespondenciją tuo 
klausimu. Jei taip nepadaryt, 
o palikt neorganizuotai, tai 
darbas neis ir štai delko: Į- 
vyksta kokis svarbus įvykis, 
reikalaująs parašymo į lai
kraštį. Korespondentas, su
prasdamas reikalą pranešimo 
spaudai, pamoja ranka, girdi, 
parašys tas arba anas. Juk 
dviem neužsimoka rašyt apie 
vieną ir tą patį dalyką. Kitas' 
vėl taip pat pamąsto, žinia pa
sensta ir lieka nepranešta.

Korespondencijos turi būt 
rašomos trumpai, telegrafiniu 
stiliumi, turi būt gyvai teisin
gos. Iš praeities mes žinome, 
kad korespondentas, rašyda
mas panori kokiam draugui 
“užtept,” na, nuo to ir prasi
deda. “Užgautas” asmuo nori 
pasiteisint. Susikivirčina per 
laikraštį. Redakcija, negalėda
ma žinot kur tiesa, priversta 
duot balsą vienam ir antram, 
žala kartais nepasibaigia vien 
laikrašty, bet persimeta į 
draugijas. Vienas turi šalinin
kų ir antras ir tęsiasi kartais 
kenksminga batalija, tik todėl, 
kad korespondentas nebuvo 
gana atsargus dalyką patirt 
teisingai. Laikraštis yra ra
šomas tūkstančiams, ir rašyto-

jo pareiga rašyt teisybę, o ne 
suvedžiot visuomenę.

Dauguma korespondentų 
vartoja slapyvardžius. Tas leis
tina šalyse, kur tam tikrų idė
jų žmonės yra persekiojami. 
Manau, kad šioje šalyje kol- 
kas tokio persekiojimo nėra ir 
kiekvienas, teisybę rašąs, turė
tų padėt savo tikrą vardą. Mi
nėjau, kad korespondencijos 
turi būt trumpos, ant tiek tik 
praplėstos, kad padaryt daly
ką suprantamu, tada bus daug 
įdomesnės ir greičiau tilps.

Dabar korespondentas pra
deda rašyt, “šveičia” “šveičia” 
savo “surūdijusia plunksna” 
iki parašo pusę špaltos. O ži
nutė, kurią jis turėjo pranešt, 
sutilptų į 2 ar tris eilutes.

Būtų gerai dar ir tas, kad 
redakcija paskelbtų konkursą. 
Padėkim, už geriausią kores
pondenciją, tilpusią gegužės 
mėnesį, duodant kokią knygą 

į ar kitą-ką. Tada pasidarytų 
Ineva “socialistinis lenktynia
vimas.” Ir stengtųsi kiekvie
nas mažiau parašyti, o dau
giau pasakyt.

Bet prie to redakcijos drau
gai turėtų duot nurodymus, 
kokias ypatybes gera kores
pondencija turėtų turėt.

Taipgi veik visuose laikraš
čiuose po priėmimo ir apkai- 
navimo rankraščio, tam tikra
me “Redakcijos Aatsakymų” 
skyriuje autoriui atsakoma 
redakcijos nuomonė ir intenci
ja kas link jo rašinio. Tada 
rašytojas žinotų, kas atsitiko 
su jo “raštu.” “Laisvė” tą da
lyką paskutiniu laiku labai 
mažai praktikuoja. Negerai. 
Korespondentas laukia, lau
kia, nieko nesulaukia, ir nu
puola upu*

Tikintieji žmonės pradeda per
matyti, kad visuomet būti ku-

Nors

darbi ninkui korespondentui
šioje šalyje dar nėra pavojaus.
Kai kur nėra, o kai kur yra nigų globoje neapsimoka. Tai 
ir todėl būtinai reikia vartoti perdidelis vergiškumas. Tatai 
slapyvardis. Atminkite, kad .permato ir jaunuoliai.
mūsų draugai dirba kapitalis- šiandien dar ne visi jie išdrįs- 
tinėse dirbtuvėse, kur bosai.ta viešai ir aiškiai prieš nepra- 
juos persekioja, kuomet suži- syta kunigijos globojimą išsto- 
no, kad jie yra revoliucinių įsi- ti, vienok galima tikėtis, kad 
tikinimų. bėgantis laikas juos padrąsins.

Žvargas.

Binghamton, N. Y. Pa.
“Ūsoriai”

Ūsoriai” —kas jie? Tai
šis bei tas iš Aido Choro mė

nesinio susirinkimo, kuris įvy-
grupė jaunų vyrų—dainininkų. (ko balandžio 5 d. šiam susi-

K. Jonaitis.

Nuo Red.: Kai kurie patari
mai draugo Jonaičio yra geri. 
Tik negalime praleisti nepas
tebėję jūsų pasakymą,

Grupė panorėjo būti savisto- 
vė — nepriklausoma niekam. 
Jos tikslas — dainuoti lietuvių 
dainas visur, kas tik pakvies.

Dainavo keliuose dešiniosios 
sriovės koncertuose, dainavo 
daug sykių iš radio stoties, na, 
ir pasižadėjo dainuoti Liet. 
Darb. Susivienijimo kuopos 
koncerte, 30 d. kovo.

Sakoma, kai kurie iš daini
ninkų paabejojo, ar bažnyčia 
nedraudžianti dainuoti gavė
nios laike. Sakoma, būk tai te
lefonu bandę klaustis vietinio 
lietuvio kunigo, bet jo neradę, 
kreipėsi pas svetimtautį kata
likų kunigą. Pastarasis liepęs 
dainuot, jei tik yra proga. Vis
kas gerai.

Kun. Skrypkos Drausmė

žinia, kad “ūsoriai” dainuos 
Liet. Darb. Susivienijimo kuo
pos koncerte, pasiekė ir lietu
vį kunigą Skrypką.

—Negalima to daleisti, — 
nusprendė Skrypka.

Nors “ūsoriai,” kaipo “ūso
riai” yra nepriklausomingi, 
bet sykiu jie yra ir bažnyčios 
choro nariais. Ir del to kunigas 
pasiryžo suvaržyti juos. Pa
skutinį sekmadienį prieš kon
certą, jis pareiškė bažnyčioje 
savo draudimą. Paskui, nepa
sitikėjęs savo žodžiui bažny
čioj, ėjo pas dainininkų tėvus 
įsakyti jiems, kad neleistų sa- 

kadvo sūnų dainuot pas, anot jo,

rinkime buvo gana svarbių 
klausimų. Apkalbėta kas link 
choro gerovės, kad chorą su- 
drūtint finansiniai ir padaų- 
gint narių skaičium. Taipogi 
jau buvo apkalbėta vasaros 
išvažiavimai ir kiti dalykai.

Šiam susirinkime choras bu
vo užkviestas net į tris svar
bius parengimus programą pil
dyt, kur choro nariai vienbal
siai nutarė dalyvauti.

Taipgi šiame susirinkime 
prisirašė trys nauji nariai — 
Alice Yurgelevičiutė, Sophie 
Mikaliutė ir Antanas Janaitis. 
Mūsų choras pradeda augt na
rių skaičium, bet tuom pačiu 
sykiu chore ir vietos daug ran
dasi del daugelio draugių ir 
draugų.

Todėl mes kviečiame visus, 
kaip jaunimą, taip ir augusius, 
stot į Aido Chorą ir darbuotis 
dailės srityj del darbininkų ge
rovės. Choro pamokos būna 
kiekvieną penktadienį Darbi
ninkų Centre, 325 E. Market 
St. Pradžia 7 valandą vakare. 
Visas ir visus kviečiame Aido 
Choras.

Aido Choro Korespondentas.
Berlynas. — šiandien pra

sideda teismas prieš Ame
rikos pilietį Richardą Roi- 
dererį kaipo šnipą. Naziai 
pas jį rado užrašus apie Vo
kietijos ginklus ir smoginin- 
kų manevrus.
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Vasariniai Mišku Darybai Maine Valstijoj
Lupimas Popiermedžio

Kaip jau daugeliui miške 
dirbančių arba dirbusių darbi
ninkų žinoma, Naujojoje An
glijoje ir New Yorko valstijoj 
miškai jau beveik iškirsti ir 
nėra ko kirsti, ne tas kad miš
kų nebūtų, miškų yra, bet nė
ra tokių medžių, kokių reika
lauja popieros fabrikai—eglių 
ir apušių (drebulių). ,

Šis dalykas labai svarbu ži
not didmiesčių bedarbiams, 
kuriuos darbo agentai lengvai 
apgauna įkalbėdami jiems, kad 
nusiųs juos į tokias vietas dirb
ti miške, kur žmogus su kir
viu dar nėra buvęs. Mano at
sakymas ant to yra trumpas, 
nes ten nei velnias negali įeiti, 
kur žmogus su kirviu dar nėra 
buvęs, ypač virš minėtose val
stijose. Tos vietos yra sekan
čios: Statūs, kaip stogas, kal
nai, gilūs ravai, akmenynės, 
klampynės, brūzgynai, pelkės, 
kur vargšai miško darbininkai, 
per didžiausią kankynę, vargą 
iškerta, nulupa medžius vasa
ros metu, o žiemą, prisnigus, 
užšalus išveža ant ežerų, upių 
plukdyt vandeniu į popieros 
fabrikus.

Nelaimingi darbininkai, pa
tekę į tokias vietas dirbti, jo
kiu būdu negali uždirbti die
ninės algos, nes darbas nuo 
šmotų, akordinis, arba, kaip 
čia jį vadina, nuo kordų. Kor
das medžio yra 128 kub. pd., ar
ba 4 pd. aukščio, 4 pėdos ilgio, 
ii* 8 pėdos pločio, tvarkiai su
krauta krūva. Rodos nedaug 
medžio, bet darbas yra sekan
tis. Iškirsti per bruzgynę ke
lią nuo 10 ligi 16 pėdų pločio, 
tai yra, nuvalyti tą vietą taip, 
kad būtų galima važiuot su 
pora arklių vasaros ir žiemos 
metu, tik jeigu ten galima va
saros metu įeiti su arkliais per 
akmenis arba neklampu.

Eglės, kurios auga šiose val
stijose yra labai šakotos ir že
mos, trumpos, kas, žinoma, pa
daugina ir apsunkina darbą, 
taip kad prie kitų eglių nega
lima prieiti per 10 pėdų per 
tankumą šakų, žinoma, turi 
.įlysti per šakas, prie eglės lie
mens, apgenėti su kirviu aukš
čiau savo galvos, pakirsti, nu
pjauti nuo kelmo, nugenėti ša
kas, nulupti žievę ligi 4 colių 
storio viršūnės ir palikt džiū
ti (čia aš kalbu apie darbi
ninkus, kurie dirba po vieną 
su rėmuose įtaisytų siaurų 
pjūklų—bock saw). Taip dir
ba darbininkai tris - keturis 
mėnesius per visą vasarą ligi 
prikempa žievė. Prikepus žie
vei, eina pjaustyt tuo pačiu 
pjūklu į 4 pėdų ilgio šmotus, 
kur eglės retai, kraunant į 
krūvas, turi sunešiot ir tvar
kiai sukraut į keturkampes 
krūvas. Paskui ateina kompa- 
n i j o s pa skirtas matininkas 
(scaler), išmieruoja krūvas, 
suskaito kiek uždirbai, atima 
nuo uždarbio už valgį po 75 
centus už kiekvieną išbūtą 
kempėje dieną, už drapanas, 
jei ėmei, tankiai ir neimtas, už 
tabaką ir kitus mažmožius, už 
darbo agento patarnavimą, už 
kelionę, jei iš kalno nepamo
kėjai.

žinoma, bosai duoda dieni
nį darbą su mielu noru, ati
dirbti kompanijai “skolą,” bet 
darbininkas palikęs nuogas, 
sudėvėjęs batus, drapanas, nes 
tos drapanos, su kuriomis dir
bo visą vasarą, supuvę, sulo- 
pintos, dvokia nuo prakaito, 
pilnos parazitų. Jei jaunas, 
sarmatinas pasirodyt mieste, 
kur yra pažįstamų. O jei jau 
pripratęs, tai palikęs kempę 
eina pėsčias tankiai kelius 
šimtus mylių, išalkęs, keikda
mas savo likimą ir bosus, ži
noma, eina vėl vergaut kitai 
popieros kompanijai, ir jeigu 
atranda tokią pat laimę, tai 
dovanai išvergavęs popieros 
kompanijoms per vasarą ir ru
denį, ant žiemos eina miestan 
ir vaikščiodamas gatvėmis mal
dauja nuo geraširdžių penk
tukus ant valgio. Kas lankė 
Maine valstijos miestelius Port
land, Lewiston, Rumford, Ban
gor, Millinockett, tas gerai ži
no, kad negalima nueit blokas 
nepatikus elgetos, driskiaus, 
maldaujančio nikelių, čia no
riu priminti, kad aš neminiu 
praeitų “gerų laikų,“ o re
miuos paskutinių keturių me
tų nuotikiais.

Na, o jeigu kurie ir buvo 
laimingi, išdirbo tris ar ketu
ris mėnesius padieninį darbą 
ir užsidirbo šimtinę, bet tokių 
labai laukia parvykstant iš 
miško miestų butlegeriai, ypač 
geriančių svaigalus. Tų vargšų, 
geriau sakant, aukų didžiausia 
nelaimė, tai mieglašiai, kas 
virš minėtų miestelių .butle- 
geriams yra labai gerai žinoma 
ir plačiai ant tų aukų prakti
kuojama, nes jie, butlegeriai, 
savo aukas apnuodiję apva
gia ir tankiai atiduoda į ran
kas policijos. Tos nelaimingos 
butlegerių aukos, atbuvę savo 
pabaudą, vėl turi eiti miškan 
dovanai ve rgaut popieros 
kompanijoms arba badant, el
getaut ant gatvių.

Čia priminsiu, kad mūsų 
tautiečiai lietuviai užima pir
mą vietą tame purviname ama
te virš minėtuose Maine vals
tijos miesteliuose ir esant rei
kalui, galiu duot jų antrašus, 
vardus, taipgi ir vardus aukų, 
tik praeitos vasaros kelių de- 
sėtkų atsitikimų.

Kiti apgavikai tų nelaimin
gų darbininkų tai darbo agen
tai (Employment agents). Tų, 
gaivalų reikia saugotis, kaip 
barškančių gyvačių, nes jie 
melais viską prižada nelaimin
gam miško darbininkui, kad 
tik jį išvežti miškan dirbti. 
Bangoryje yra keli, bet mi
nėsiu tik du, kurie vienas kitą 
konkuruoja. Vienas nuveža 6 
vyrus automobilių kempėn. 
Darbininkas, pamatęs, kad nė
ra vilties, eina palikęs. Tai an
tras, atvežęs vyrus ton kem
pėn, parveža surinktus nuo 
kelio ir žada nuvežti gcresnėn 
kempėn. O jeigu kuris parva
žiavęs nueina pakeikti katrą 
iš tų agentų, tai agentas atsa
ko: “Aš pats ten nebuvau, 
ačiū, kad man pasakei, aš ta
ve nuvešiu į gerą vietą.” O ži
noma, kad blogesnėje vietoje; 
mažai apsilieka nuvežti darbi-

Eliot Daniel, didelis fašizmo garbintojas ir Huey Long 
pakalikas, traukia “iš to mažo buteliuko“ roosevelti- 
nę, kad būtų stipresnis plūsti revoliucinį darbininkų 

judėjimą.

ROCHESTER, N. Y.
Bus rodomi garsiakalbiai judžiai 

Sovietų Sąjungoj gaminti. “Tholom 
Aleichem’s,” komedija iš žydų gyve
nimo ir “Laughter Thru Tears.” Bus 
rodoma balandžio 18, 19 ir 20, 1935; 
Gedemino svetainėje, 575 Joseph 
Ave., vakarais, šeštadienį bus po pie
tų ir vakare.

Šie paveikslai yra labai žingeidys 
kiekvienam pamatyt, ir visi gali juos 
pamatyt, nes įžanga visai maža—tik 
25c, vaikams 10c.

Rengėjai.
(87-88)

Parengimo pelnas bus Skiriamas gy
nimui politinių kalinių ir streikie- 
rių. Svarbu žinoti visiems, kad šį me
tą lietuvių stalai bus gražesni negu 
pernai buvo. Yra daug visokių gražių 
dalykų paaukauta ir bus laimėjimai 
ant daug brangių dalykų. Apart lai
mėjimų ir kitų pardavimų bus ir 
koncertinė programa ir gera orkes
trą šokiams. Galėsite gaut ir ska

nių užkandžių ir gėrimų. Kviečiąm 
visus skaitlinga dalyvaut. Pa re m arte 
ne vien tik organizaciją bet ir poli
tinius kalinius ir patys praleisti lai
ką linksmai.

Komsija.
(87-88)

—---------------- —-----------------------------------

EKSKURSIJOS

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. susirinkimas įvyks 14 

d. balandžio (April), 10:30 vai. ryto, 
! 29 Endicott St. Visi nariai privalo 
dalyvaut, nes yra labai daug svar
bių reikalų apsvarstymui, taipgi ne
užmirškite užsimokėt duokles, ųes 
kaip ilgai užsivelka tai paskui būna 
didelė bila vėliaus.

Fin. Sekr., D. Lukienė.
(87-88)

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

Šiais laikais daugiau už kor
dą popiermedžio kompanijos 
nemoka, kaip $2.75. Viską su
skaito, išskaitliuoja ir už 
įrankius, kuriuos varto
jai, ir tūkstančius kartų išeina 
taip, kad darbininkas, išdirbęs 
popieros kompanijai po 16 ir 
daugiau vai. į dieną, septynias 
dienas į savaitę, per visą va-
sąrą, negauna gana 
nuo tos kompanijos
žiuot artimiausian nuo darbo 
miestukan, arba išdirbęs visą 
vasarą, kaip mulas, naudai po
pieros kompanijai, palieka sky
lėje, geriau sekant, skolingas 
kompanijai kartais ant 60 do
lerių ar daugiau.

Kas tokiam darbininkui lie
ka daryt?

ne, tai yra bjauriausios rūšies 
didžiausias darbininkų apga
vikas, išnaudojąs miško dar
bininkų.

Pagal NRA kodą, miško 
darbininko padieninė alga tu
ri būti $14 dol. į savaitę už 48 
vai. darbo. Minėta kompanija 
atima į savaitę už valgį, už 7 
dienas po 75 centus į dieną— 
$5.25, lieka $8.75; apdrauda 
nuo nelaimingų atsitikimų 
(accident insurance) 29 cen
tus į savaitę, lieka $8.46, už 
šešių dienų darbo savaitę, ar
ba po $1.41 į dieną. Dabar 
kompanija atima po 75 centus 
už valgį už kiekvieną nedirb
tą dieną, tai yra, už sekma
dienį ir lietingas dienas arba 
apsirgus darbininkui; atėmus 
tik už vieną sekmadienį dar
bininkui, išdirbusiam 6 dienas, 
atlieka $7.71. čia, žinoma, pa
sirodo vilko dantys arba gud
ri apgavystė ir išeina šitaip: 
daleiskim darbininkas išdirba 
tik 4 dienas į savaitę, po $1.41 
į dieną, uždirbo tik $5.64, at
ėmus už trijų nedirbtų dienų 
valgį, liko tik $3.39, už ketu
rių dienų, po 16 ir daugiau 
vai. darbą, nes čia niekuomet 
nėra trumpesnių vąl. Nėra or
ganizacijos, nėra pasipriešini
mo iš darbininkų pusės.

Manau, kad dabar bus ga
na aišku, kaip Roosevelto ap- 
gavinga NRA pagelbėjo kom
panijoms apiplėšti nelaimingus 
miškų darbininkus, ir tas kri- 
zio aukas, kurios atvykę šion 
valstijon pripildo miškų kem
pe^-

Tai čia rašiau tik apie vie
nos kompanijos ir toli gražu 
ne visas šunybes. Todėl miestų 
bedarbiams darbininkams pa
tariu : neklausykite apgavikų 
darbo agentų prižadų, neva
žiuokit miškų darbus dirbti, 
kovokit ant vietos, savo mies
tuose, nes jūs čia vaikščiosit 
nudriskę, basi, alkani kartais 
kelis šimtus mylių, nakvosit 
laukuos ir miške po medžiais, 
keiksite savo nelaimingą liki
mą tik už savo lengvatikystę.

Jokūbas.

ALDLD 9-to Apskričio 
Kuopų Atydai

' Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūroms Draugijos 
9-to Apskričio konferencija į- 
vyks balandžio 28 d., 10 vai.

Pittsburgh, Pa.
Gegužės 1 Apvaikščiojimo 
Konferencija Bal. 17; Visi 

Rengkimčs
Seredoj, bal. 17, Walton 

svet., 220 Stanwix St., įvyksta 
labai svarbi konferencija pri
sirengimui prie geg. 1 apvaikš
čiojimo. Pradžia 8 vai. vaka
re. Kviečiamos visos draugijos 
siųsti delegatus. Kurios neiš
rinko delegatų, tai kas nors iš 
valdybos turėtų dalyvauti.
Konferencija už Socialę ir Be

darbių Apdraudą
Bal. 28, nedėlioj, Walton 

svet., 220 Stanwix St., Fra
ternal ė Federacija rėmimui 
bedarbių ir socialės apdrau- 
dos biliaus 11R 2827 šaukia 
konferenciją. Prasidės 10 vai. 
ryte. Visos organizacijos kvie
čiamos rinkti delegatus ir da
lyvauti šioj labai svarbioj kon
ferencijoj. Bus svarstoma ir 
renkama delegatai į Pa. val
stijos Bedarbių Apdraudos 
Kongresą, ir kiti svarbūs klau
simai.

Rep.

SHENANDOAH, PA.
Svarbus pranešimas vietos ir apie- 

linkės lietuviams! LDS 34 kp. ren
gia svarbias ir nepaprastas prakal
bas, 17 d. balandžio, 7 vai. vakare, 
Mainierių svetainėje. Kalbės visiems 

I gerai žinomas Dr. J. J. Kaškiaučius. 
t Mes daug esame skaitė jo patarimų 
per “Laisvę,” bet ne visi esam gir
dėję jį kalbant. Tad dabar visi gau
site progą išgirst jo svarbų praneši
mą apie darbininkų sveikatą. Kurie 
skaitysite šį pranešimą, kai pasaky
kite ir savo draugams, kad visi skait
lingai dalyvautų ir išklausytų svar
bių prakalbų, nes jis dar pirmą kar
tą šioj apielinkėj kalbės. Įžanga 
veltui. Rengėjai.

(87-88)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 15 d. balandžio, 8 vai. 
vakare, Sabenko svetainėj, 91 Steam
boat Rd. Visi nariai privalo dalyvau
ti, nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti, atsiveskite ir naujų narių.

Sekr.,V. A.
(87-88)

PHILADELPHIA, PA.
TDA distriktas rengia didelį ba- 

zarą, 12 ir 13 dd. balandžio, Ambas
sador svetainėje, 1704 N. Broad St.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, 14 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, Darbininkų Centre, 416 
Lackawanna Ave. Visi nariai ma
lonėkite pribūti laiku, kad galėtume 
ant laiko pradėti susirinkimą, ir už
baigt daug svarbių dalykų.

Kuopos Sekr. KIcvinskas.

SO. BOSTON, MASS.
Pavasaris jau čia ir viskas atgija, 

taipgi linksma žinote, kad ir mūs 
LDS kp. nariai atgijo, ir stygų or
kestrą pradeda savo darbą. Ją pir- 
miaus vadovavo Vituris, bet 7 d. ba
landžio turėjom pirmas praktikas ir 
vadovavo ją Roy Zizunas, ir rodosi, 
kad bus pasekmingas draugų dar
bas, nes pradėsim kiekvieną nedėl- 
dienį turėt pamokas, puse po 12, 
kliubo svetainėje. Kurie mylite mu
ziką ir galite griežt kokį instrumen
tą prašome ateit ir prigulėt prie šios 
orkestros. ne vien tik patys daugiau 
pramoksite, bet ir galėsite palinks
mint visus darbininkiškuose parengi
muose.

Org. J. Burba.

CLEVELAND, OHIO
TDA 11 kp. susirinkimas įvyks pir

madienį, 15 d. balandžio, 8 vai. vaka
re, Lietuvių Darbininkų svetainėje, 
920 E. 79th St. Visi nariai malonė?- ’ 
kite dalyvaut, nes turim daug labai 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi 
bus išduotas raportas iš centro apie 
organizacijos veikimą.

Sekr., A. Dočkus.
(87-88)

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

W£N| AMERIKOJ UNIJA
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu “Gripsholm“

Išplaukia iš New Yorko
GEGUŽĖS 25 Dieną, 1935 m.

Antra ekskursija išplauks
Liepos 3 d., 1935 4

Tuo pačiu motorlaiviu
NEW YORK—KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą-Stockholm) 
Rengiamos:

Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos
Kiti išplaukimai iš New Yorko

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

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

“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE

WORKERS
35 East 12th St., New York City

Spring Term 1935
April 15 to June 22

A SPECIAL FEATURE of the term 
will be short-term coursek consisting of

COURSES FOR WORKERS

ninkai ir visuomet ten yra di- ryte, Najaus svetainėj, kam- 
desnis pareikalavimas. Tai pa- pas Main ir Poplar St., She- 
sitaiko ir taip, kad geriančius; nandoah, Pa.
svaigalus darbininkus tie agen-j Draugai ir draugės, sušau
tai nuveža girtus ton pačion Kite kuopų susirinkimus ir iš- 
vieton po du ir tris kartus. j rinkite delegatus, kurie atsto-

Taipgi pasirinkimas kompa- v autų jus šioje svarbioje kon- 
Rijų agentūrose, neturi jokios ferencijoje. Visi žinome, kokių 
svarbos, nes tos kompanijos vi- svarbių reikalų mes turime 
sos lygiai darbininkus apgau- gjuo jaiku del apsvarstymo,

pinigų dinėja ant mieros, vienodai iš- kaip tai: draugijos reikalai, 
parva- naudoja ir moka vienodas ai- j prisirengimas prie Visuotino

gas padieniniams darbinin- Amerikos Lietuvių Darbininkų 
kams. Į Suvažiavimo ir tt. Todėl visi

Dabar eisiu prie 
kompanijų ir čia turiu 
Roosevelto apgavingą NRA minga. Jeigu kurios kuopos ne- 
Lumber Code. Great Northern galėtų išrinkti delegatų, tai jų 
Paper Company su dideliais komitetų draugai privalo da- 
popieros fabrikais East Mil- lyvauti konferencijoje, 
linockett ir Millinockett, Mal- Apskričio Sekr^E. Matuzienė

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo draugovė 

rengia bankietą ir balių subatoj, 6 
vai. vakare, savo name. Įžanga va
karienei ir šokiams su gėrimais $1; 
vien tik vakarienei ir šokiams 50c; 
tik šokiams 30c. Kviečiam visus skai
tlingai atsilankyti ir paremti šį pa
rengimą, kartu galėsite ir linksmai 
pavalgyti, ir pašokti prie geros or
kestros.

Rengimo Komisija.
(87-88)

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių Amalgameitų Lokalas 203 

rengia prakalbas antradienio vakare, 
atskirų darbuokis, kad padaryti ši, Į^^^v’ė.

liesti konferenciją skaitlingą ir sek-Įgatas nuo lietuvių siuvėjų, iš Brook-
lyn, N. Y., sakys trumpą, prakalbą. 
Po lokalo susirinkimo visi galės pa
siklausyt prakalbų. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti, nes bus kal
bama ir apsvarstyta daug svarbių 
klausimų.

Kriaučius.
.(87-88)

DIDELIS NUPIGINSIĄS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

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

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.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7(1
6 Skirtingų Rūšių ■ Uc

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisves” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Principles of Communism 
Political Economy 
Marxism—Leninism 
Organization 
Negro Problems 
Trade Union Strategy 
American Labor Movement 
Origin of Man & Civilization 
Historical Materialism

SCHOOL
Telephone: Algonquin 4-1199 

series of lectures on special topics relat
ing to present-day problems. Comrades 
Hathaway, Ramsey and others are to be 
among the lecturers.

REGISTER NOW!

Current Strategical Problems of ( 
tho Revolutionary Movement 

Revolutionary Journalism 
Public Speaking 
English Russian
Fascism and Social Revolution * 
The Proletarian Novel in Europe 
Economics and Politics of World 

Imperialism.
INFORMATION BLANK

WORKERS SCHOOL, 35 East 12th Street, New York, N. Y.
Kindly mail a copy of your Spring Term catalogue to:
NAME:__________________________________________________________________
ADRESS:_______________________

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA »
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

ft

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

“Naudokite Medų Vietoj Cukraus,”--
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.
i
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Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST, BROOKLYN, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

šeštadienis, Bal. 13, 193a LAISV®

' v

f
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Subatoj, 13 Balandžio (April), 1935

A!"!.*.!

ywtfWwSTw irt rt irt H trt irt irt irt irt irt irt irt irt trtirtirtirtww wwtAitAiiftiiniiAiwwywtAiinitAiwwiAi

***:>■

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

lošimas prasidės 7:45 valandą vakaro 
Svetainės durys atsidaro 6:30 valandą vakaro;

vo nemažai ir lietuvių. Tai ge
rai, kad parėmė tokį svarbų rei
kalą. Darbininkai privalo rem
ti revoliucinius laikraščius, ne
paisant, kokios tautos jie būtų.

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

J? 
m

Suvalgė Komunija, o Paskui 
Keikė Komunistus

įžanga Suaugusiems 35c ir 50c 
Vaikams—10c.

r

PASKOLOS
M. Bruckheimer's Sens, Ine.

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.

J ką. Per jo pasidarbavimą ir 
! šiandien draugė Edith Berkman 
neturi sveikatos, o kitas streiko

i vadas tapo išdeportuotas į Ang-

S Telefonas: Evergreen 7-7770
I PAUL GUSTAS
§ LIETUVIS GRABORIUS
ą Senai dirbąs graborystes pro- 
v fesijoje ir Brooklyno apielin- 
> kep plačiai žinomas. Tik dabar 
ž atidarė savo ofisą ir patarhauja 
Q balsamavimu ir palaidojimu 
j mirusių.

| Veltui Chapel Šermenim
J Parsamdo automobilius šerrne- 
( nims, vestuvėms, krikštyhoms 
( ir kitokioms parems 
t Šaukite dieną ar naktį

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.
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| Harry’s Cafe
w Kur Geri Draugai Susieina
| 1701-03-05 No. Dover St.
X PHILADELPHIA
g Ant Columbia Ave., tarpe 
8 28th & 29th
S Smagiausia Vieta Mieste
8 Specializuojasi įvairiais žuvų
» Valgiais (Sea Foods)
g “ MOTERIMS STALAI
8 BUSINESS MEN’S LUNCH
S HARRY SLOBODIAN
g Savininkas
g Bell Phone Poplar 9257 
%6^88888»888888!

41 Berkley Street Lawrence, Mass.

PRANEŠIMAS i
ADVOKATAS ( 

1 J. GEORGE LIPSIUS į 
ir investigatorius

C. W. BENSON 1 
persikėlę raštinę į sekančią | 

vietą:
Building |

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, I 
Tel. Locust 6100.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9678 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 282 Tompkins Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

MARTIN GUTRAT
Tompkins and Lexington Bar & Grill

282 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. ! 

RL-9679 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 705 Blake Ave., Borough of 

| Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

VINCENT BORYSEVICZ 
Linton Park Bar & Grill

Blake Ave. Brooklyn, N. Y. ,

geriausiosPirmos klases anglis,

Prista-
Prašometome greit i jūsų namus.

jsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661

VII Sovietų Suvažiavimas — So 
cializmo Pergalės Suvažiavimas
. (Tąsa)

Raud. Armijos radiofikaeija.—Be ra- 
diofikaeijos augimo, sako drg. Tuchačev- 
?kis,—negalima būtų išnaudoti visas avi
acijos pirmenybes, negalima būtų išnau
doti visas tankų pirmenybes, negalima 

•būtų išnaudoti visas pirmenybes greit ir 
toli šaudančios artilerijos. Todėl labai 
daug padirbta, kad radiofikuoti raud. 
armiją. Nuo 1931 m. radio stočių skai
čius išaugo 1.750%, aviacinių radio sto-M 
čių—1,900%.

Laivynas. — Povandeninių laivų skai
čius išaugo 535%,', didelių laivų išaugo— 
—1,100%, torpedinių laivų—470%. To
kiu būdu ir Sovietų phjūrės pakraščiai 
tapo sustiprinti gan smarkiai.

Tokie tai tie milžiniški laimėjimai, pa
siektieji karinės technikos statyboj. Kad 

•tai atsiekti, dirbo ne vien fabrikų darbi
ninkai, bet ypatingai pasidarbavo d. d. 
Ordžinikidze, Vorošilov ir d. Stalinui 
meniškai vadovaujant šitame dalyke.

Sovietų valdžiai prisiėjo stiprinti 
tiktai karinę techniką. Jai prisiėjo
didinti ir armijos skaičių,—sako d. Molo
ko v.

Tokiu būdu armijos skaičius buvo pa
didintas maždaug nuo 600 tūkst. iki 940 
tūkst. žmonių 1934 m. gale.

Ir tiktai dėka aviacijos, tankų, laivyno, 
artilerijos, radiofikacijos, armijos didini- 

*mui, rubežių stiprinimui; tiktai dėka 
partijos ir asmeniškai d. Stalino domės 
į.-------------------------------------------------------------------

Lawrence, Mass

ne 
pa-

Penktas Puslapis

kreipimui karinės technikos uždavi
niams,—Sovietų Sąjunga gali pasiekti tų 
didžiulių socializmo laimėjimų, kuriais 
didžiuojasi visas pasaulinis proletaria
tas,—sako d. Tuchačevskis. Ir todėl vi
sai suprantama, kodėl suvažiavimo dele
gatai sukėlė didžiausią ovaciją d. Tucha- 
čevskiui, kuomet jis savo pranešime mi
ni cifras 5 miliardų rublių, išleistų 1934 
m. ir 6 miliardus rublių, numatytus 1935 
m. išleisti kariniams reikalams. Nes 
karas ruošiama, draugai, sustiprintais 
tempais prieš mus... Raudonoji Armija 
budi ir yra pasirengusi atmušti tuos 
smūgius. Tegul priešas mėgina paliesti 
mūsų rubežių tvirtovę! Kaip vienas 
žmogus, visa mūsų darbininkiška ir kol
chozinė šalis atsistos mūsų žemių gyni
mui, o galinga mūsų raudonoji armija, 
galinga savo revoliuciniu entuziazmu, po 
geležinio d. Vorošilovo vadovavimu, po 
kompartijos vėliava sunaikins interven- 
tus ir užtikrins laimėjimą ant Spalių re
voliucijos priešų,—užbaigė savo kalbą d. 
Tuchačevskis.

Demokratija Sovietų Sąjungoj žydi
VKP (b) CK, po d. Stalino iniciatyva, 

pasiūlius, VII Sovietų suvažiavimas pri 
ėmė įnešti kai kariuos pakeitimus į So
vietų konstituciją. Tas Sovietų suvažia
vimo tarimas yra dar viena žinia, pri
duodanti VH-tam Sovietų suvažiavimui 
ypatingą istorinę reikšmę.

(Bus daugiau)

Balandžio 7 d. čionai Knights 1 
of Columbus, kunigų kontro-1 
liuojama katalikų organizacija, I 
turėjo surengę komunijos pus

ryčius šventos Marijos bažny
čioje. Dalyvavo ir miesto ke-. 
Ii valdininkai ir patsai majoras 1 
Griffin, taip gi ir legionieriai 
su patim savo komandieriumi. 
Kuomet buvo baigti pusryčiai ir 
komunija priimta, tuojaus pra
dėjo politikieriai keikti komu- 

•nistus. Ypatingai legionierių 
komandierius ponas Hayes plū
dosi. Ragino visus tuojaus 
griebtis kuogreičiausia naikinti 
komunizmą, nes, girdi, yra pa- A. McDonald atlaikė mišias ir 
tvojus ir prisiekė, kad jis iš-1 pavėlino Columbus vyčiams da- 
naikins visus komunistus ir pa- ryti tai, ką jie nori. Kunigas 
darys Ameriką šventa. Toliau McDonaldas yra žinomas law- 

, rėkė, kad komunistų literatu- | renciečiams, nes jis padėjo su-

ra reikalaujanti karo, o ne tai- laužyti Lawrence audėjų strei- I 1_ TA • •'II* •
j kos ir, girdi, komunistai turi 
i susisiekimus su Maskva. Pirštu 
i rodydamas rėkė, kaip tai galėjo 
komunistai nuversti carizmą ir 

i įvesti proletarinę diktatūrą, o 
i caristinius agentus priversti 
I klausyti mužikų. Sovietų Ru
sija esanti dabar labai drūta, 
turinti vieno miliono vyrų ar 
miją ir tris tūkstančius kariš
kų orlaivių. Tas fašisto šmo- 

i tas, ponas Hayes, net išgyrė 
gengstorius ir kriminalistus, 
kurie tik eina prieš komunistus 
ir patarė visiems eiti ir dau
žyti įstaigas, kurios tik yra ko
munistinės, Klausantis to be
pročio tauškalų, tikrai atrodė, 
kad jam vieta beprotnamyje, o 
ne tarpe liuosų žmonių.

Ant pabaigos kunigas James

Tai matote, draugai katali- | 
kai darbininkai, kaip ponai rū
pinasi kapitalistų reikalais. Jie j 
nori, kad mes darbininkai ne- i 
susivienytumėme ir nekovotu- j 
mėme už savo klasės reikalus,' 
kad mes pasiliktumėme tam
sybėje.

Gerai pavyko bankietas, ku
ris buvo surengtas palaikymui 
rusų darbininkų laikraščio “No
vy Mir”. Kaip žinoma, “Novy 
Mir” žada greitu laiku išeiti 
dienraščiu. • Buvo virš du šim
tai publikos. Darbininkai džiau
gėsi, kad greitu laiku sulauks 
dar vieno komunistinio dienraš
čio. Tam tikslui dar ir aukų 
surinkta apie $10. Publika bu
vo maišyta, visokių tautų, bu-

Am. ambasadorius Sovietų Sąjungoj Bullit argumen
tuoja su kongresmanu Tinkham, kuris daro viską, kad 
tarpe Anierikos ir Sovietų Sąjungos sutraukyti diplo
matinius ryšius. Barzdotam kongresmanui, tačiaus, 

kol kas tas nepavyko.

PATAISYMAS KLAIDOS
“Laisvėje” No. 86, paskel

biant šėrininkų vardus, yra pa
rašyta: “Aido Choras, Worces
ter, Mass, deleg. IL Stankus”, 
o turėjo būti Viola Stankus 
(Sbankūniutė).

Taipgi buvo pažymėta, kad 
ALDLD 84 kp. iš Paterson, N. 
J., atstovavo F. Buslevičius, o 
turėjo būti — J. K. Gilius.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y. '

“MAČIO-KEKŠTO EILES
ir J. Baltrušaičio

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

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

K 4'S

o

Balandžio 7 dieną lenkai so
cialistai turėjo prakalbas Tau
tiškam Name ant Brook St. 
žmonių buvo visai mažai, su
skaičius pasirodė tik 25 ypatos. 
Kalbėtojas šnekėjo menknie
kius, nieko gero nepasakė. Dau
giausia kalbėjo apie organiza
vimą kuopos. Bet kuopos ne
sutvėrė, nes nė vienas neprisi- 
Vašė. Taipgi prisiminė ir apie 
Sovietų Sąjungą, būk jis su kai 
kuriais punktais nesutinka.

Po prakalbų vienas žmoge
lis užklausė, ar teisybė, kad So
vietinėj Ukrainoj yra badas ir 
žmonės miršta badu. Kalbėto
jas buvo tiek sąžiniškas, kad at
sakė, jog neteisybė. Sakė: nors 
aš nesutinku su Sovietais, bet 
užtikrinu, kad jokio bado ten 
nėra, jie turi visko,, ko tik nori. 
Ten nėra jokio nedarbo.

Toliau sakė, kad apie badą 
ir kiti melai yra išmistas pačios 
Goldmaniutės, anarchistės, kuri 
yra parsidavus Hearstui ir per

jo laikraščius visaip meluoja.
Taipgi buvo paduotas kitas 

klausimas, ar teisybė, kad So
vietai šaudo žmones. Kalbėto
jas ir vėl teisingai atsakė, kad 
Sovietų vyriausybė smerkia ir 
sušaudo tik sabotažninkus ir 
sukčius kriminalistus ir kontr
revoliucionierius. Su tokiais ir 
negali būti geriau pasielgta.

L. K. Biuras.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 1417

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street.
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NOTICE is hereby given that License No. 
B-8093 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 9320 
Ave. L, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to bo consumed on the premises.

CARL MEUSER
9320 Avenue L Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8080 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 201 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the promises.

I FRANK KREN
I (WYCKOFF CENTER)
| 201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-8071 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 39

. Wallabout Market, Borough of Brooklyn, 
' County of Kings, to be consumed on the pre

mises.
ALBERT CHARLESTON

39 Wallabout Market Brooklyn, N. Y. i
-------------------------------------- I

NOTICE is hereby given that License No. 
i B-8069 has been issued to the undersigned
I to sell beer at retail under Section 76 of 
, the Alcoholic Beverage Control Law at 159
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

JOHN C. HACKETT 1
159 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
B-8084 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 129 
Jewell St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

STANLEY MARGINKI EWICZ
129 Jewell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. i 
RW-1184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under ' 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 11 Sumpter St.,. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMMETT ROMAGNOLO
II Sumpter St., Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

LAWRENCE’O LIETUVIAI PAMATYS
OPERETĘ “SPARTAKAS

RENGIA LIAUDIES CHORAS

L. U. KLIUBO SVETAINĖJE

s

3 
31

Dainininkės Seserys Kaskevičiutės

Vaidins Lawrence’o lietuvių darbininkų Liaudies Choras, vadovystėje B. Petrukevičio
Dar pirma sykį Naujojoj Anglijoj ši garsioji ir puikioji operetė Spartakas 

bus suvaidinta. Taipgi šios apielinkės lietuviai pamatys dar niekada nematytą 
operetę, bet daugybei žinoma kaipo viena puikiausių, didžiausių, kurioj vaiz
duojama gladijatorių gyvenimas ir mirtys scenų arenose: valdininkų ir poni
jos puotos, paleistuvystės, o iš kitos pusės vergų skurdus gyvenimas ir paga
linus gladijatorių ir vergų sukilimas-kovos. Tai tikri gyvenimo nuotikiai, įvy
kę virš du tūkstančiu metų atgal.

3 
3

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 STOKEŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

VM VW MM lAf W W tnt IM W VM iOi tnt W

Lietuviu Anglių Kompanija
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legaliskas svoris.

arba užeikite pasikalbėti į ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N
Telefonas: EVergreen 7-1661
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šeštadienis, Bal. 13, 1935

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS

t, 
a
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Pareiškimas J Majoro Komiteto Raportą
Nesenai paskelbtas Majoro mas bus užtikrintas tik tada, 

Komiteto raportas iškelia ne- kada jį kontroliuos bedarbių 
kuriuos faktus:

1. Didėjimą bedarbės.
2. Neganėtina renda verčia 

šeimynas gyventi gaisro sla
stuose.

3. Pašalpa yra 40% žemiau 
privatinės labdarybės.

4. Pašalpa dar tapo numuš
ta per pakilimą kainų.

5. Drabužiams skiriama su
ma yra nuolatos mažinama ir 
šiandien yra toli nepakanka
ma žmoniškam šeimynos apsi
rengimui.

• Tas raportas tik papildo tą, 
ką Bedarbių Tarybos nurodė 
per paskutinius kelis metus.

• Pasiremdamas savo radi- 
. niais Majoro Komitetas reika
lauja kai kurių reformų. Re
formos įima padidinimą sąma
tos 11%, daugiau rendos ir pi
nigais, nuolatinės sumos 
bužiams, taipgi stubos 
menims ir nepaprastoms 
doms.

Rekomendacijos, kur 
jau galutinos, yra toli nepa
tenkinančios. Pakėlimas mais
to sumos 11% nepadengs skir
tumo maisto kainų, kurios pa
kilo 34%, nepakels bedarbių 
gyvenimo lygmalos. Rekomen
dacijos didžiumoje yra neaiš
kios. Nors reikalaujama duoti 
daugiau rendapinigių, tačiau 
nenusakoma pilno apmokėji
mo rendos, nenustato žmoniš
kos mažiausios mokesties dra
bužiams, namų reikmenims ir 
tt. Bedarbių Taryba pripažįs
ta tų rekomendacijų nedatek- 
lius ir nurodo, kad tai yra ma
žiausios rekomendacijos, ku
rios tuojau turi būti įvykdy
tos.

dra- 
reik- 
išlai-

K

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707
270 BERRY STREETSUBATOJ IR NEDĖLIOJ 

BALANDŽIO 13tą ir 14tą

Gryni Saldainiai
Skirtingų Grietinių Mint 
Wafers , 1*70

4 0c vertės—pilnas svaras * r

Du Syk Mirkyti Skirtingi 
Šokoladai PQC

60c Vertės—pilnas avaras^1

Namų Darbo
Skirtingumas 3QC

70c vertės-^-pilnas svaras*“’**^

Namų Darbo šokoladinis p 
Fudge Keksas 4Uc vertės

) PRIE FONTANŲ
Chicken Salad Sėnvičius 
ir Kava regulariai 25c

Hot Fudge Sundae
reguliariai 15c 

Coffee Ice Cream Soda
• reguliariai 15c

SPECIALIS SENVIčl US: 
Sliced Chicken—Tomato— 
Lettuce—Mayonnaise 

reguliariaį

Rytoj ALDLD Pirmos Kuopos 'pie 4:3o v išsirikiavo maisuo- 
J J r ti prie dirbtuves. Prie 15th St.

policija juos sulaikė. Jie pasu
ko į 8th Avė. prie 15th St. Ten 
jie pamatė streiklaužius, poli
cijos lydimus į subvę ir pradė- 
dėjo atkalbinėti ir šaukti obal- 
siUs. čia policija puolė strei
kierius ir 3 areštavo, Streikie- ' Y 
rių komitetas pareiškė, kad, 
nežiūrint puolimo, masinės de
monstracijos bus tęsiamos kas 
jdieną iki streikas bus laimė
tas. .

Draugiškas Vakaras
Sekmadienį, 14 balandžio, 

vakare, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1 kuopa rengia draugiš
ką vakarėlį, į kurį yra kvie
čiami ne tik nariai ir narės, 
bet visi, kas tik nori smagiai, 
draugiškai laiką praleisti.

Bizniškų parengimų būna 
kas savaitę, bet draugiškų va
karų, (kaip ęiSį labaį jsęnai (ne
buvo. O pas mus jati randasi 
draugų-draugių, kurių sąlygos

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

išrinkti komitetai, o ne koki 
carai ar diktatoriai paskirti 
kapitalistų, kokiu yra Knauth 
(nesenai paskirtas per La 
Guardią).

Bedarbių Taryba šaukia vi
sus darbininkus burtis aplink 
sekamus reikalavimus:

Į. 1. Tuojau pakelti pašalpą 
mažiausia 25%.

2. Pilno apmokėjimo rendų, 
pinigais.

3. Amato Unijos algų prie 
šalpos darbų, bet jokiam atsi
tikime ne mažiau $5 į dieną,
4 dienų į savaitę.

4. $25 pinigais del drabužių 
kiekvienam bedarbiui.

5. Panaikinti diskriminaciją 
prieš negrus, ateivius, jaunus 
darbininkus.

6. Prašalinti policiją iš 
Home Relief Biurų.

7. Šalpos paskirstymas tu-|bėj, sužinosite ant vietos, 
ri būti kontroliuojamas bedar
bių išrinktų komitetų.

8. Užgirti Darbininkų Be
darbės, Senatvės ir Socialūs 
Apdraudos Bilių HR 2827.

Bedarbiai darbininkai, sto
kite į Bedarbių Tarybas!

Šalpos darbininkai, buda- 
vokite komitetus kiekviename 
projekte!

Darbininkų organizacijos, 
sutverkite tarybas prieš bedar
bę kiekvienoj apielinkėj!

Remkite kiekvieną demon- 
straciją-maršavimą už - pašal
pą ir bedarbių apdraudę!

šis pareiškimas tapo priim
tas Didžiojo ,New. Yorko Be
darbių Tarybų darbuotojų ’su
sirinkime, šeštadienį, balan
džio 6, 11 West 18th St., kur 
dalyvavo 150 BT darbuotojų;

Sam Wiseman, Seklfet.
Merril C. Work, Pirm;

Visoms Didžiojo New Yorko
retai beleidžia lankyti biznis- Liet. Organizacijoms
kus parengimus, šiam vakare 
galės visi dalyvauti, kadangi 
įžanga visiem veltui. Tad bus 
proga visai didelei Aldiečių 
šeimynai su savo draugais sy
kiu laiką praleisti, pasikalbėti, 
pasilinksminti.

Komisija parūpins karštos 
arbatos, skanių užkandžių, 
šalto alaus. Tikisi turėti ir 
margumynų, bet laiko slapty-

Šj sekmadienį šaukiama visų 
lietuvių draugijų, kuopų, kliu- 
bų, chorų, dramos, sporto gru
pių delegatų bei valdybų pa
siųstų atstovų pasitarimas-kon- 
ferencija del Pirmos Gegužės. 
Konferenciją šaukia Didžiojo 
New Yorko Lietuvių Organiza
cijų Sąryšis. Sąryšio delegatai

Paintė

1 Tin 
Fudge

Loft Ice Cream 
reguliariai 

Šokolado
Sauce reguliariai

15C

1OC

25040c

25c Abu 
už 

i°oC27c
186 Krautuves —Viena arti jus

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda farma 114 akrų žemės,

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Įvyks sekmadienio vakarą, 
14 bal., “Laisvės” svetainėj, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts., Brooklyne.

Kitas raporto nedateklius 
yra tame, kad jis ignoruoja te
rorą, dabar vedamą prieš be
darbius, taipgi bjaurią diskri
minaciją prieš ateivius, jau
nuolius, ypatingai prieš negrus 
darbininkus, kurie moka augš- 
tesnes kainas už maistą, augš- 
tesnes rendas ir tuo pat sykiu 
tegauna mažesnę pašalpą. 
Akyvaizdoje to raporto, mies
to administracija sustiprino 
ataką prieš bedarbius. Dabar
tinis LaGuardijos reikalavi
mas “nušlifuoti” pašalpą pa
sirodė nukirtime virš $400,000 
pašalpos balandžio mėnesį. 
Augantis teroras prieš bedar
bius abelnai ir kampanija 
prieš Bedarbių Tarybą, kuri 
yra vienintelė bedarbių tvir
tovė prieš tolimesnį pašalpos 
kapojimą, parodo ne vien tik 
faktą, kad kapojimai yra siū
lomi, bet ir tą, kaip LaGuardi- j daugiau už jas įšmokėti. 
ja-Corsi administracija mano 
pravesti tuos nukapojimus.

Vadovybėje Bedarbių Tary
bų New Yorko miesto bedar
biai privertė atidaryt Namų- 

, Šalpos Biurus, sulaikė evikci- 
jas, laimėjo šalpos pakėlimus 
ir šalpas pinigais. Tūkstančius 
Įvykių galima suminėti, kur 
diskriminacija buvo sulaikyta 
ir išgauta skaitlingos koncesi
jos organizuota Bedarbių Ta
rybos kova visose miesto daly
se.

Bedarbių Taryba perspėja, 
kad bile viltis iš Majoro Ko
miteto malonės susilaukti pa-'^svetainėje įvyks kuopos drau- 
gerinimo gyvenimo būtų klai- giškas vakarėlis šį sekmadienį, 
da. Kaip kad praeityje kiek- Belieka palinkėti, kad ypatin- 
viena koncesija buvo išveržta gai visi nariai sueitų ir savo 
iš administracijos per organi- draugus atsivestų. Bus gera 
zuotą kovą, taip net ir menku-'proga geriau susipažinti se- 
tės Majoro Komiteto rekomen- niem ir naujiem nariam, o gal 
dacijos turės būti spėka iš- dar ir naujų narių gauti. Mes 
gautos.

x Greitas ir tinkamas paskirs- 'ir yra pavojus, kad kitos kuo- 
'tymas pašalpos pirmiausia tu- pos vėl gali, pralenkti. O pir- 
ri' būti atsižvelgiant į kiekvie- mai kuopai būtų didelė ne- 
no darbininkų reikalus, be dis- garbė bile kam užsileisti, 
kriminacijos. Toks paskirsty-

Iš ALDLD 1 Kp. Susirinkimo
Ketvirtadienio vakarą įvy

kęs Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos J 
kuopos susirinkimas nebuvo 
taip skaitlingas, kaip reikėjo. 
Bet šį tą atlikom. Išrinkom 2 
delegatus į New Yorke įvyk
siančią Pirmos Gegužės kon
ferenciją, bal. 13 d.; taip pat 
išrinkom 7 delegatus į lietu
vių konferenciją del Pirmos 
Gegužės, kuri įvyks rytoj, 14 
balandžio 10 vai. ryto, “Lais
vės” svetainėj.

Į kuopą įstojo 6 nauji na
riai. šiam susirinkime jau 
turėjom angliškas knygas jau
nuoliams, kurie džiaugiasi jas 
gavę, kaip jų turiniu, taip ir 
vertybe. Pavieniai pirkdami 
kiekvienas būt turėjęs daug

Nariai pasidalino Nac. LDS. 
Jaunimo Komiteto įžangos ti- 
kietus platinimui ir žadėjo rū
pestingai darbuotis per liku
sias dvi savaiti.. Be abejpL 
platinimui ūpą paakstino jau
nuolio V. Zablacko sumanus 
paprašymas prie to darbo.

Susirinkimas užgyrė valdy
bos žygį — nupirkimą raudo
nų gėlių vainiko mūs mirusiai 
draugei Izabelei Radžiunienęi, 
bet kad ižde pinigų nėra, tad 
nariai sulyg išgalę ant vietos 
sumetė apmokėjimui bilos.

Raportuota, kad “Laisvės”

Iškeliama Vis Naujų Šalpos 
Biuro Viršininkų Darbelių

Pereitą trečiadienį alderma- 
nų komitetas klausinėjo Colo
nel W. J. Wilgus, šalpos dar
bų div|zijos viršininką. Šiam 
klausinėjime viršininkas Atvi
rai prisipažino, kad jis masė
mis atleidinėjo bedarbius 
biedniokus, kad padaryti vie
tą 750 “prižiūrėtojų-” su augš- 
tomis algbmiš.’ O tič “prižiū
rėtojai” atsirado visai ne iš 
bedarbių. Wilgus užklausta: 

’ “Tu nusistatė!, kad vienin- 
tėlife1 būdas ; davimui algos 
tiems žmonėms buvo tik pa
leidimas ! pigių darbininkų — 
ar tiesa?”

“Taip,”- atsake Wilgus.
“Ar tu įsitikinęs, kad tokia 

tvarka; kuri leidžia1 masėmis 
paleisti'iš darbo dirbančius už 
$12 savaitėje, kad užleisti vie
tą 750-Čiai inžinierių, iš kurių 
virš 500 nereikalingi pašalpos, 
ar tokia tvarka turėtų būt 
palaikpma šalpos darbų divi
zijoj?”

“Taip, prie tūlų sąlygų.”
Jis bandė aiškintis, būk esą 

buvę rengiama dirva statymui 
dar 30,000 vyrų prie darbo, 
tad reikėję iš anksto prie to 
prisirengti. Bet jis tuomi nie
ko neįtikino. Susirinkę darbi
ninkai, iš dabar dirbančiųjų ir 
iš pravarytųjų, atsakė baubi
mu į tuos savo viršininko aiš
kinimus. Viršininkai pristatė 
vieton tūkstančių pravarytų 
darbininkų šimtus “prižiūrėto
jų,” o pastarieji spaudė liku
sius darbininkus, kad tie ati- .kaimo, 
dirbtų uz pravarytuosius ir uz 
save. Tai taip darbų divizijoj J aPi?,. Ji žinotu mąloųeįcįte man pra-

taipgi privalo susirinkti, ka- , 60 ak™! dirbamos, likusi giria ir ga- 
' \ ‘nykios, didelis sodas, iš 100 vaisinių

dangi nuo Sąryšio veiklos 
daug priklausys prisirengimas 
prie Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimo; be to, užbaigus gegu
žinės reikalus bus svarstomi 
bendri sąryšio reikalai. Tad / 
visų 
draugiją pareiga 
kad jūsų atstovas dalyvautų atvažiuoja pasiimti.
v. . i_. • i c. •• • I Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:šioj svarbioj konferencijoj. , Raiph Lamaitis, 87 Madison St., New 

Konferencija bus “Laisvės” į Yoik ^ity. (88-94)
svetainėj; prasidės 10 vai. ry-' 
to.

medžų, stuba su 10 kambarių, 2 bar- 
nės, nauja saila, 2 jauni arkliai, 16 
raguočių (karvių). Visi žemdirbystės 
Įrankiai, farma sale cementinio kebo 
(State Road), arti miestelio North 
Brookfield, N. T., ir 
Uticą, 16 mailių. Į 
mailės.

Parsiduoda viskas

Į didesnį miestą 
Binghamton 415 

pigiai, nes ne
priklausančių Sąryšiui rime greit parduoti. Galima daryti 

.v._ gerą pragyvenimą, verčiamasi pienu, 
pnziureti, dabar pieno kaina pakilo. Pieną

Sąryšio Komitetas.

LDS 3-čio Apskričio Valdybai
Šiuomi pranešama, kad LDS 

Hl Apskr. valdybos posėdis į- 
vyksta šį sekmadienį, balan
džio 14, š. ,m., lygiai 11 vai. 
dieną, “Laisvės” name, 46 Tem 
Eyck St./ Brooklyn,- N.' Y.

Stengkites visi valdybos na-, 
dalyvauti.

Sekr. B. Baranauskas.

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant
BAR & GRILL

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

Skanūs valgiai ir 
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas
321 Grand Street

prieš Grand Paradise
• Brooklyn, N. Y.

riai

' ' ; r r 7 . t '•

Trumpos Žinutės
ROBERT

Kituos departmentups tas .pats.

Studentų Streikas prieš Karų

šį mėnesį mažai gavom narių

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPET1I, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

LORIMER RESTAURANT Y
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku ? Sykį Atsilankę Persitikrinsit
Stiliumi i PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y. '

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 SO. 4 th ST.

1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vakare

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040

-------------—- ------------------- —

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

: Harlem gaisre sunkiai ap
degė bei susižeidė keturi neg
rai darbininkai, kuomet du iš
šoko nuoi viršutinių lubų 4 
augštų namo ištikus gaisrui 23 
East 128th St. Jie, apdegę ir 
sulaužytais kaulais, nugabenti 
ligonbutin. Trečias, 12 metų 
vaikas, nudegusiomis ranko
mis kabojo pasikabinęs ant pa
langės iki gaisrininkai jį nuė
mė.' Daug žūsta kas metą dar
bininkų, gyvenančių 
slastuose Harleme.

LIPTON 
Įstaiga 

Susižiedavi- 
nams, Ves

tuvėms ir 
Kitokiems
Įvykiams

’ Dovanos

gaisro

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

Pajie§kau savo, brolio Boleslovo 
Milkiaus, iš Lietuvos,' Šiaulėnų para
pijos, , Šiauliij Apskričio,' t Stalmokų 

. Girdėjau, kad vėlesniu laiku 
gyveno West' Virginia Valstijoj. Pra
šau paties atsiliepti arba jei kas

njeŠti; už kį būsiu dėkinga.
Sofija Mijkiute (Kubilienė), 

•281—-10th t Avė;4 Nėw' York City
(87-88)

Nežiūrint bauginimų, kad 
studentai streikieriai būsią 
baudžiami, studentų streikas 
prieš karą ir fašizmą vakar 
įvyko. Pilnų davinių dar nė
ra, tačiau manoma, kad New 
Yorke streikuoja virš 50,000 
studentų. Streiko bandymai 
prasidėjo trečiadienį ir ket
virtadienį. Areštuota 10. strei
ko lapelių platintojų Bronx 
apielinkėje.

Vėl Puolė NBC Streikierius
Policija vėl užpuolė apie 

1,500 National Biscuit Co. 
streikierių ir simpatizatorių 
prie 8th Avė. ir 15th St., New 
Yorke. Tris areštavo. Juos 
kaltina netvarkiam elgimęsi. 
Streikieriai susirinko savo cen
tre, 245 W. 14th St., ir iš Čia a-

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy 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.

H AP M AN 
Fz

Įj Specialiai
Žemos

I Kainos
Vedybių ir 
Susižeidavi- 

I mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 5 
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikJtynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.
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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 “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (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

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai,

Y Odos Išbėrimai, 
K _ I Nervų Ligos,

Bendras Nusilpi- 
frTj cgjrt rnas, Nervų Ję-b

\ l %os išeikvojimai,
/ K a t a r i n iai it

I Chroniški Skau- 
dūliai. Skilvio ir 
žarnų L i g os, 

kBSK. Mėšlažarnės Li
gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
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 Tyrimai^ Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduIiai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALRAMR TJRTTTVlAKAI
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GARSINKITES “LAISVĖJE”




