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Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partija nuolat, neperstoja- ——— 
mai kviečia Socialistų Partiją į 
bendrą frontą kovai prieš ky- į °’ 
lančią reakciją, fašizmo ir nau- * 
jo karo pavojų. Komunistų Par-1 
tija nuolat primena socialistams 
apie naują kilpą, kurią kapita
listai ir jų valdžia rengiasi už- 
nert ant Amerikos darbininkų 
kaklo; bet Socialistų Partijos 
vadai nekreipia į tai domės. 
Amerikos Socialistų Partijos j 
vadai atsineša į bendrą darbi- 
] t _________ _______  __
pat, kaip darė jų broliai—Vo-| 
kietijos Socialistų Partijos va
dai, kuomet Vokietijos Komu
nistų Partija kvietė juos į l._ 
va prieš kruvinojo fašizmo pa
vojų.

Ten, Vokietijoj, komunistams 
nepasisekė susitart su socialis
tais. Socialistų vadai, kaipo ka
pitalistų agentai, savo nusista
tymą parduoti darbininkų klasę 
kruvinai kapitalistų klasės fa
šistinei diktatūrai,—kad tik ne
įsigalėtų komunistai, davedė iki 
galui. Iš tokios Vokietijos socia
listų vadų išdavystės kaip kur 
jau pasimokino .eiliniai socia- 
listai-darbininkai (__
Amerikos gi eiliniai socialistai 1 vėl SUgrązmtl. ____ x -

Statoma^teišmanai vadas'Anglija, Francija ir Italija 
žada veikti išvien prieš to
kius sutarčių laužymus, grę-

TEISMAN STATOMA Triiii Šnlin
51 ANGLIAKASIU į H V . . 1 a^taDa 

streiko vadas Hitleriui Y ra Švelni ir51 ANGLIAKASIU

WILKES-BARRE, Pa. — 
• / . . i Streikuojantieji mainieriai

\ar~P| akmenimis bombarduoja bu- 
sus, kurie veža streiklau
žius į Glen Alden Kompa- 

įo , nijos kasyklas. Streikieriai 
nusėja butelių šukėmis ir 
tam tikrais vinimis gatves, 
kuriomis važiuoja skebiški; 
busai, idant suardyt jiems 
“tajerius”.

Susikirtime su policija ir 
vežamais skebais bal. 13 d. 
buvo sužeista ketvertas as- 

! menų. Darbininkai savo 
protestais privertė prašalint 
valstijos kazokus iš įvairių 
streiko vietų. Bet stambieji 

(Franci joj ).| biznieriai reikalauja juos

vis dar labai lėtai eina prie su- > 
sipratimo apie sudarymą ben- naujosios Kietųjų Angliaka- 
dro darbininkų kovos fronto.1 sykių Darbininkų Unijos, 
Taigi abejotina, ar komunis- (kurie atsisakė atšaukti 
tams pasiseks greitoj ateityj (streiką ir tuom sulaužė tei- 
plačia plotme įtraukt socialistus 
bendran frontan kovai už dar
bininku reikalus.

Kad to tikslo atsiekti, būti
nai reikia ne vien komunistam, 
o ir simpatikam energingiau 
stoti darban, susidraugauti su 
socialistais darbininkais. Turi
me, ypatingai žodžiu, pasikal
bėjimais įtikinti juos apie sku
bų reikalingumą plataus bendro 
visų darbininkų fronto, jeigu 
norime bent kiek sumažinti 
skurdą ir atmušt kapitalistų 
puolimą ant darbininkų.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 almėsite, Tik 

Retežius* o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Hitler iečiai Nesiūlo 
Lietuvai Nei Jokios ’ 
Nepuolimo Sutarties

WM. GREEN PASIRAŠĖ 
PARDUOTI GUMOS 

DARBININKUS
WASHINGTON. — Ame

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green ir 

STRESĄ. — U ž s i b aigė siančius taikai. Jos prisiža- Akron, Ohio, gumos darbi
ninkų unijos vadai Claher- 
ty, Dalrymple ir Kriebel pa
sirašė “paliaubas” del dery
bų su Goodrich, Goodyear 
ir Firestone gumos kompa
nijomis. Tuo pasirašymu jie 
atšaukė nubalsuotą streiką 
35,000 gumos darbininkų.

Darydami santaiką su bo
sais, tie vadai net nereika
lavo, kad kompanijos vestų 
derybas su unijos darbinin
kais delei sąlygų J paliko 
samdytojams teisę derėtis ir 
su kompaniškomis unijėlė- nais iš Rytų pusės, bet tik 
mis. Green ir kiti vadai-par- 
davikai sutiko, kad nebūtų 
jokios raštiškos sutarties 
tarp bosų ir darbininkų, 
kaip ir kur bus susiderėta. 
Klausimą, ar unijos turi at
stovauti darbininkus ar 
kompaniškos neva “darbi
ninkų” organizacijos, išda
vikai vadai paliko išspręsti 
federaliams teismams.

Komunistų Partija šaukia 
gumos darbininkus atmesti 
tą vadų sumoksją su kom
panijomis ir1- Roosevelto po
litikieriais, o susiorganizuo
ti kovai iš apačios ir strei
kuoti už darbininkų unijos 
pripažinimą, už kompaniškų 
unijėlių panaikinimą, už 30 
valandų darbo savaitę, už 
algos pakėlimą ir už 44 dar
bo savaičių užtikrinimą per 
metus.

Nieko Nereiškianti
konferencija tarp Anglijos, 'da ir Tautų Lygos Taryboje 
Francijos ir Italijos atstovų ' paremti Francijos protestą 
ryšyje su įvedimu verstinos t prieš Vokietijos ginklavimą- 
kariškos tarnybos Vokieti- si. Bet tie minkšti pagrū

moję. Visas konferencijos mojimai bei protestai yra 
1 vaisius—tai švelnutis pers- j taikomi tik kitų sutarčių 
Įpėjimas Hitleriui, kad tos punktų laužymams iš Hitle- 
trys šalys yra priešingos at-' rio pusės. O Hitlerio pada- 
metimui sutarčių iš vienos ryti ir daromi žingsniai de- 
pusės, kaip kad Hitleris pa-( lei apsiginklavimo taip ir 
darė, sulaužydamas Versa-

! lės sutartį—įsteigdamas ka- 
iro orlaivyną ir įvesdamas 
Verstiną tarnybą savo armi
joj-

Tame savo pareiškime

MASKVA. — Kad Hitle- užgrobti bent Klaipėdos 
ris pranešė Stresos konfe
rencijai, jog Vokietija sutik
tų daryt nepuolimo sutartį 
su savo kaimynais Rytuose, 
tas Sovietų politikams atro-; 
do tik nauju Hitlerio ma
nevru. Juk Hitleris visai ne- a
paminėjo, kad į nepuolimo 1-a rpa« j^tų galingas atsis-

sėjo Valentine paliepimą. | Nusuko $12,000,000 
Tas pats teisėjas pasiuntė

5 iki 10 metų į kalėjimą 
Johną Grinkiewicziu ir pri
teisė $1,000 pabaudos neva

nuo Smulkiu Depozitoriu
INDIANAPOLIS, Ind. — 

uFtaC’kad Grinkiewiczius Penki m!‘tai at?al užsidaY§ 
dėjęs dinamitą po namu vie-1 Meyer-Kiser, City Trust ir 
no streikierių priešininko.

Meyer-Kiser, City Trust ir 
j Washington State bankai, 
| nunešdami $12,000,000 pini-

I?DANCfl7IT ID ITAIH 35-000 depozitorių, dau- rKnllLUZŲ 111 HALŲ giausia smulkių. Tų bankų

KARO ORLAIVYNŲ 
SUTARTIS

PARYŽIUS. — Prasidėjo
Francijos derybos su Italijai, 
delei kariškų orlaivynų su- 
tarties padarymo tarp tų
dviejų šalių. Būsianti tobu
linama ir abelnoji kariško

I sandarbininkavimo sutartis 
tarp Italijos ir Francijos.

Jau dabar daug aiškiau gali
ma įžiūrėt naują fazę pasauli
nėj politikoj.

Jeigu trys-keturi metai atgal 
tik slaptai buvo planuojama 
intensyvis rengimasis naujam 
pasauliniam karui, o viešai, del 
apdūmimo darbininkams akių,* 
buvo šaukiamos “nusiginklavi
mų konferencijos”, kalbama 
apie “taiką,” tai dabar dalykai 
persikeitė atbulon pusėn. Dabar 
vien tik Sovietų Sąjunga—dar
bininkų valdoma šalis—griežtai 
ir drūčiai laikosi taikos politi
kos. Kadangi darbininkų 
neužinteresuota pelnais, 
biais, taigi del to neturi 
rokavimo lieti kraują; iš 
seka darbininkų valstybės poli
tika, taikos politika. Vienok, kad 
pačiai laikytis taikos politikos 
ir kitas valstybes spirti ir pri
laikyti prie to, darbininkų vals
tybei—Sovietų Sąjungai—ne pi
giai lėšuoja (už pusdykį parda- Įrnus. Anglų imperialistai 
vimas Rytinio Chinų gelzkeho gjno> kacl jų dvasiškiai tik- 
Japonijai; atitraukimas nemažai rumoj nieko nedarys prieš 
sp«kų nuo socializmo statybos k o j Q kiIug karui rtnvhA iv* 4-4- \ A •/ t/

klasė 
gro- 

ir iš- 
to ir

darbo ir tt.).
Visos kitos valstybės, ap

supančios Sovietų Sąjungą im
perialistinės valstybės, dabai’ 
vien tik kalba apie karą. Pa
saulis juo labiau apsiniaukė 
karo debesiais po to, kaip Vo
kietijos kapitalistų klasė įvedė 
kruviną fašistinę diktatūrą, o

vadai pirm bankrutuodami 
susivarė sau į kišenius mi- 
lionus dolerių žmonių pini
gų; ir tik dabar jie neva 
traukiami teisman.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pirks Eržilų už 40,000 Lt.

Kaunas. — žemės ūkio rū
mai nutarė šiemet Vengrijoje 
ir Belgijoj veislinių eržilų 
pirkti už 40,000 lt.Angly Vyskupai Stoją 

Prieš Ginklą Pelnus
LONDON. — Episkopalų 

bažnyčios arkivyskupai iš, no 
Canterbury ir Yorko su 14 sprendžiama tokia byla, 
kitų dvasiškių išleido atsi
šaukimą valdžiai, kad pa-

Ar Gali Medicinos Gydyto
jas Vadintis Daktaru

Kaunas. — Aną dieną Kau- 
apylinkės teisme buvo 

bū
tent, klaipėdietis medic, gydy
tojas G. pasirašinėdamas ofi- 

naikintų pelnus iš ginklų cialiuose raštuose priešu pavar- 
pramonės ir prekybos. Vai
kiška, tačiaus, būtų tikėtis,'

pasilieka kaipo ‘‘įvykęs fak
tas.”

Stresos konferencija už- 
gyrė manevruojantį Hitle
rio sutikimą daryti nepuoli
mo sutartis Rytuose ir pri
pažino teisę Vengrijai, Bul
garijai ir Austrijai apsi
ginkluoti.

Tom Mooney Reikalauja 
Apeliacijos Teismo
SAN RAFAEL, Cal. — 

Tom Mooney įteikė apeliaci
ją augštesniajam Californi- 
jos teismui. Reikalauja pa
naikint žemesnio teismo ne
teisingą ■ nuosprendį, kuris 
buvo paremtas ant melagin
gų liudininkų ir kreivų pri- 
siekų.

Mooney kalėjime išsėdėjo 
jau 18 metuke jokios kai
čios. Kapitalistai padarė 
prieš jį sumoksią todėl, kad 
Mooney buvo gabus ir pasi
šventęs darbininkų organi- 
zuotojas. Jam buvo prime
sta, būk Mooney išsprogfdi-, 
nęs bombą kariškoje 1916 
metų parodoje San Fran- 
ciscoj, kur žuvo 10 žmonių. 
Mooney’o nekaltumas buvo 
atvejų atvejais įrodytas, bet 
b u r ž u azijos “teisdarystė” 
dar ir po šiai dienai tebe- 
pūdo jį kalėjime.

Maskos nuo Dulkią
AUSTIN, Texas. — Tir

štų dulkių debesiai užgulė ir 
Texas valstiją. Žmonės ap- 

vb.wm.-m, 11 a i psii į, k u H o p. G. n e t u r ė j o, Is r a nosis, skepetaitėmiskad Anghjos valdžia paten- lu. p^]icija jam jškg]s by]ą nuo tų dulkilJ. Pats guber. 
kins jų taikius pageidavi- j^auno apylinkės teismas gyd. natorius Woodul, pirminin-

dę pridėdavo “Dr.”. Kadangi
l “daktaras” reiškia mokslo

vėl' laimins ginklus.

Žydų Būklė Vokietijoj 
Eina Vis Blogyn

LONDON. — Tarptautinė
Jungtinių Valstijų kapitalistai’ ^ydų taryba atranda, jog 
(su Rooseveltu priešakyje) i dabar jų tautiečių padėtis 
įvedė NRA. | Vokietijoj yra dar pablogė-

Fašistinė Vokietija jau at- ,jus, lyginant su pereita žie- 
griebė Saaro kraštą; tą kapi-^ma. Imant pavyzdžiui kad 
talistai padarė ne tiek baisa- ir Frankfurto miestą,—ant 
vimais, kiek atviru teroru, Į vokiškų krautuvių išdėta iš- 
razboistva-spėka. Dabar gi,kabos, kad “čia yra vokie- 

reiškia, nėra 
samdoma nei vieno žydo 
tarnautojo. Boikotas prieš 
žydų krautuves vis smar
kiau vedamas.

Vokietijos imperialistai tą pat'čių biznis 
norėjo padaryti su Danzigu,1 
bet buvo atmušti. Veikiausia 
bus bandoma tokiais pat bū-1

(Tąsa 5 pusi.)

G. bylą sprendė, pripažino jį į kaudamas valstijos senatui, 
kaltu už mokslo ląipsnio savi- 
nimąsi ir nubaudė 30 lt. arba 
3 paras arešto. - ;.

Rooseveltas Darbininką 
Priešas “Number One”

PHILADELPHIA, Pa. — 
Šio miesto ir Camdeno Lai
kraštininkų Gildija nutarė, 
kad Heywood Broun, New 
Yorko World-Telegramo re
dakcijos narys, atsiprašytų 
prezidentą Rooseveltą. Mat, 
Broun sykį pareiškė, jog 
Rooseveltas yra “pirmo nu
merio darbininkų priešas.” 
Broun yra visos šalies Laik
raščių Darbininkų Gildijos 
prezidentas. Philadelphijos 
ir Camdeno Gildijoj dar te
beviešpatauja atžagareiviai.

sutartį įeitų ir Lietuva. O 
jau ne sykį pirmiau Hitlerio 
valdžia pareiškė, kad sutik
tų pasirašyti nepuolimo su
tartis su kitais savo kaimy-

kraštą.
Maskvoj yra manoma, kad 

po pasirašymui sutarties 
tarp Sovietų ir Franci jčs 
taipgi pavyks Sovietams pa

daryt tarpsavinio apsigyni
mo sutartis su Lietuva, Lat
vija, Estija ir čechoslovaki- . . , • I , ♦ Į ,
pyrimas prieš kariškas Hit
lerio užmačias

Pastaba: Kol kas nepasi
tvirtina pranešimas iš Pa
ryžiaus, kad Klaipėdos kbaš- 
te hitlerininkai nušovė du 
Lietuvos kareivius, beban
dydami paliuosuot iš kalėji
mo tris Vokietijos šnipus,

ne su Lietuva.
Kaip Sovietų politikai sa

ko, Lietuva yra kariškai, 
pavojingiausias punktas ry- ir kad ryšy j su tuom buvo 
tinėje Europoje; ir jokia ne- j sužeista 14 hitlerininkų. Ta- 
puolimo sutartis neturėtų i me pat pranešime buvo pa- 
prasmės, jeigu ji neapimtų, brėžta, jog kuo griežčiausia 
Lietuvą. Taigi pro visus kariškai yra cenzūruojamos 
Hitlerio politinius manev-! visos žinios, paliečiančios 
rus dar tebekyšo jo planas Klaipėdos kraštą.

Pagyrai apie Raudonųjų Austrija Parinks Armi- 
“Sumušimus” Chinijoje

NANKING. — Chinijos 
diktatorius Chiang Kai-shek 
giriasi, kad jo armija išžu
džius net 7,000 Chinų Sovie
tų raudonarmiečių per ketu
rių dienų mūšį Kwichow 
provincijoj. Pati jau skait
line liudija, kad Chiang 
Kai-shek meluoja. Kiek 
kartų pirmiaus jis gyrėsi 

(“sumušęs” raudo nuosius, 
bet raudonieji, kaip paskui 
pasirodė, užima vis didesnį 
Chinijos plotą.

jai Tik “Ištikimuosius’
VIENA. — Katalikiškai -'4 *’'‘ 

fašistinė Austrijos valdžia 
rengiasi įvesti visuotiną ka
rišką darbo tarnybą vie-> 
niems metams; reiškia, pa
skirti, kokius darbus kurie 
darbininkai turės dirbti ir 
kokiomis sąlygomis. Tuo 
tarpu fašistai tėmys, kurie 
darbininkai tinka tarnybai 
armijoje, o kurie ne. Tuo- 
mi rengsis prie įvedimo vi
suotino kareiviavimo. Su
prantama, kad neims į ar
miją revoliucinių darbinin
kų bei tokių, kurie neištiki
mi dabartinei fašistų val
džiai.

Nenubaudė už Prievartavi
mą Kvočiant

Kaunas. — Jonas Valiušai- 
tis, eidamas Biržų apskr. III 
policijos nuovados virš, parei
gas, suimtą pil. Butkevičių į- 
tariamuoju smurtu (t. y. kan
kinimais) vertęs prisipažinti.

Valiušaičiui buvo iškelta by
la ir apygardos teismas jį pri
pažino kaltu ir nubaudė 1 
mėn. kalėjimo . Bet apeliaci
jos teismas jį nuo bausmės lyg
tinai atleido.

Sofija. — Fašistinė Bul
garijos valdžia ketina iš
mest iš armijos didelį skai
čių demokratiškesnių oficie- 
rių.

dėvi maską apsaugojimui 
plaučių nuo dulkių. Dauge
liui gyventojų tos dulkės 
įvaro plaučių įdegimą.

Nuo Roosevelto Politikos 
Nukenčia Pusininkai

Jau ir New Yorko 
“Times” spausdina savo ko
respondentų s t r a i p s nius 
apie tai, kad Roosevelto po
litika dar labiau suskurdino 
pusininkus-farmerėlius pie-

Kuo Didžiausi Kariniai 
Amerikos Manevrai

WASHINGTON. — Nuo 
vasaros pradžios bus pra
dėta plačiausi Jungtinių 
Valstijų kariški manevrai 
vakariniame šalies pakraš
tyje, palei Pacifiko vande
nyną. Dalyvaus armija, 
150 karo laivų ir 500 lėktu
vų. Apskaitoma, kad šie 
manevrai lėšuos virš $1,25- __ _____ -................
0,000. Tai bus didžiausias j paviršiaus, kuomet požemi1 
miklinimasis karui.

Atšaukia 6,000 Lehigh . 
Angliakasių Streikų
POTTSVILLE, Pa. — Ke- 

turias savaites streikavo 
6,000 mainierių Lehigh' Na-' 
vigation Anglies KompanL 
jos. Svarbiausia reikalavo - 
sustabdyt anglies ėmimą iš

Sudegė Septyni Negrai
WASHINGTON. — Sep

tyni negrai, du suaugę • ir 
penki vaikai, sudegė per tinėse valstijose. Ką valdžia 
gaisrą sename tenementi- užmoka už palikimą neužsė- 
niame name. Savininkai ap-|tų laukų, tai žemės savinin- 
leidžia ypač negrų gyvena- kai sau pasiima kaip įvai-leidžia ypač negrų gyvena
mus namus ir nežiūri, kad 
būtų prietaisai bent nuo 
ugnies išsigelbėti.

Berlynas. — Hitleris ap
žiūrėjo ginklų fabrikus Es- 
sene ir Bochume ir atsilankė 
oas E. Kirdorfa, prezidentą 
didžiausio geležies ir anglies 
trusto, Muehlheime.

rias pusininkų skolas; o že
mės dirbėjai grimsta į vis 
didesnį vargą; šimtai tūks
tančių jų laipsniškai badau
ja; negali leisti vaikų į mo
kyklas del drabužių stokos; 
daugelyj yietų negali nei 
balsuoti rinkimuose, nes ne
turi iš ko užsimokėti balsa
vimo taksų.

Puerto Rico Seimas Išėjo 
Streikai! prieš Ameriką

PUERTO RICO seimas 
paskelbė streiką prieš Jung
tinių Valstijų diktatūrą. 
Seimas norėjo nutarti įvai
rius plačius viešuosius dar
bus; bet iš Washingtono pa
skirtas gubernatorius Win
ship tam pasipriešino. Pu
erto Rico sala su jos 1,500,- 
000 gyventojų yra pavergta 
Amerikos imperialistų.

Cleveland, Ohio. — Neži
nia kas dinamitu suardė 
132.000 voltų elektros per
leidimo bokštą, ties Ridge- 
ville-Lorain keliu.

I nes kasyklos uždarytos. Da
bar senieji unijos vadai lie-: 
pia mainieriams grįžti dar
ban, o tuo tarpu vadai de
rėsis su kompanijos atsto- 
vais apie išlyginimą darbų 
tarp paviršinių anglies lau
žyklų ir požeminiu kasyk- ; 
1U. ■

“Valymas” Graikijoj
ATHENAI. — Diktato- « 

riaus Tsaldario valdžia pa- , 
liepė “išvalyti”, tai yra iš
mesti iš vietų visus miestų 
valdininkus, mokytojus ir 
profesorius, kurie tik prita
rė buvusiam venizelistų su
kilimui arba atrodo, kad 
yra negana ištikimi Tsalda-/ 
riui.
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of March 3, 1879

Neklausykit Fašistą—H. R. 2827 
Dar Nepravestas!

Tūlose vietose fašistai ir kiti H. R. 
2827 biliaus priešai bando išardyti bend
rą darbininkų frontą ypatingu skymu. 
Jie sako, kad minėtas Darbininkų Bilius 
jau Jungtinių Valstijų kongrese, todėl 
tikslai, esą, pasiektas ir bendro fronto 
darbas reikalinga išardyti. Panašią min- I 
tį praveda Cleveland© H.R. 2827 biliaus 
priešai. Pastarajam “Dirvos” numeryj, 
pav., rašoma:

SLA U-ta kuopa, Dr. Vinco Kudirkos 
draugija ir pora katalikiškų draugijų jau 
atmetė komunistų vadovybę rūpinimesi so- 
cialės apdraudos klausimu. Ant greitųjų 
pašokę, mūsų “raudonukai” įtikino kai ku
riuos, būk tik jie yra vienatiniai geradariai, 
kurie rūpinasi iškovojimu valdiškos senat
vės, bedarbės ir kitokiomis apdraudomis. 
Apsilankė ir net išprašė draugijų išrinkti 
atstovus j bendrą darbą. Atstovai nuėjo į 
susirinkimą, tačiau susirinkime paaiškėjo, 
kad jau reikalavimas H. R. 2827 bilių at
liktas ...

Niekas neužginčys to fakto, kad tik 
komunistai ir jiems pritaria darbininkai 
daugiausiai kovojo už įnešimą į J. V. kon
gresą H. R. 2827 biliaus. Daugiau: šis 
bilius nebūtų atsidūręs kongrese, jei są
moningi klasiniai darbininkai nebūtų 
tiek daug darbavęs!; jei nebūtų buvę su
mobilizuota milionai darbininkų pasisa
kymui už šį bilių.

Dabar minėtas bilius randasi kongrese 
ir ten tebeina klausimas apie tai, kaip jis 
bus balsuojamas. Visi J. V. kongresma- 
nai, kurie stoja už šį bilių, reikalauja, 
kad jis būtų balsuojamas vardošaukiu. 
Šito biliaus priešai to bijosi, nes jie ži
no, kad jiems būtų sudaryta gera pirtis 
jų rinkikų distriktuose, todėl Roosevelto 
šalininkai nori sudaryti taip, kad H.R. 
2827 bilių atmetus be tokio balsavimo.

Reikalinga dabar telegramomis, laiš
kais, telefonais šaukti savo kongresma- 
nus ir reikalauti balsuoti už H. R. 2827 
bilių.

Organizacijos, kurios buvo prisidėję 
prie bendro fronto konferencijų kovai 
už bilių, raginamos neklausyti fašistų ir 
jų agentų, bet dalyvauti ir kovoti po
draug, iki bilius bus padarytas įstatymu. 
Tie, kurie akstiną draugijas pasitraukti 
iš bendro fronto, yra priešai socialės ap
draudos įvedimo; jų nereikia klausyti. 
Cleveland© katalikiškos ir tautiškos dar
bininkų draugijos turi tai įsitėmyti.

Nereikia Melagių Klausyti
Vienas mūsų skaitytojas prisiuntė iš 

“Boston American” dienraščio iškarpą, 
editorialą, kuriame Hearsto (“Boston 
American” yra Hearsto laikraštis) pa
samdytas kapitalisto Hearsto lakiojus 
bjaurioj a Sovietų Sąjungą. Talkininke 
jis pasiima Emmą Goldman ir pavadina 
ją komuniste. Kas žino kiek nors, aiš
kiai žino, jog Emma Goldman niekuomet 
nėra buvusi komunistė. Jinai anarchis
te. Šiuo tarpu, tenka pasakyti, jinai net 
ir anarchizmą dažnai paškudina. Emma 
Goldman patapo tikra buržuazijos pa
šluoste.

Kad šita moteriškė niekina Sovietus, 
tai aišku ir žinoma. Hearst ją naudoja 
kaipo įrankį savo juodai propagandai 
prieš komunizmą.

Andai vienas Hearst laikraščiu bendra- v l 
darbis (Robert Ripley) lankėsi Sovietų 
Sąjungoj. Sugrįžęs iš ten, jis parašė 
“Nash’s Magazine” straipsnį, kur, be 
kitko, pažymėjo:

Sovietizmas Rusijoj yra pasisekęs. Ne
reikia del to apsigauti. Jau praėjo tas lai
kas, kuomet buvo galima manyti, kad sovie
tizmas suklups. Mano nuomone, į dešimts 
metų SSSR bus viena stipriausių tautų pa
saulyj.

Bet kaip tas pats Ripley plepa dabar, 
kuomet Hearst užkinkė savo spaudą ata
ka vimui komunizmo. .Andai jis pareiš
kė: “Rusija yra didysis biednųjų namas, 
kur milionai žmonių randasi šiuo tarpu 
arti badavimo.. ”

Ripley plepa šituos melus, aišku, tam, 
kad patenkinti savo bosą.

Todėl nereikia tiems melagiams tikėti!

Nauji Leidiniai
Išėjo iš spaudos antras numeris Lietu

vių Siuvėjų Darbo Unijų Vienybės Ly
gos leidžiamo neperi j odinio laikraščio 
“Siuvėjo.” Šis tokio pat didumo- kai iv 
pirmas numeris, 32 puslapių. Graži; po- 
piera, apščiai žinių iš rūbsiuvių padėties- 
dirbtuvėse; keletas gilesnių straipsnių 
apie darbo unijas ir jose veiklą,.. TelpA ir 
vaizdelis ir eilėraščių.

“Siuvėjo” num. 2-ro viršelį puošia d. 
V. Kapsuko paveikslas. Tik gaila, kad 
draugai nieko neparašė apie d. Kapsuką. 
Mums rodosi, būtinai reikėjo įdėti bent 
dalis puslapio apie tą didį kovotoją, ku
ris taip visiems lietuviams darbininkams 
yra brangus.

“Siuvėjuje” telpa pasiskaitymų ne tik
tai siuvėjams; ir kitų pramonių darbinin
kai jame susiras naudingų dalykėlių. To
dėl patariame jį įsigyti. Pav. num. kai
na 10c.

Korespondencij os: Kaip Jas Ra
šyti ir Kokios J os Turi Būti

Dienraštis “Laisvė” turi kelius šimtus ko
respondentų bei reporterių—draugų ir drau
gių, kurie kasdieną užpildo savo raštais di
delę dalį dienraščio. Mes didžiuojamies sa
vo korespondentais ir labai branginame jų 
atsidavimą ir nenuilstantį bendradarbiavimą 
savo klasės dienraščiui. Mes norimų, kad 
jų armija nuolatos augtų ir kad mūsų senieji 
korespondentai niekados nepailstų.

Daugelio metų prityrimas leidžia mus iš
dirbti tam tikras taisykles ir prašyti visų 
draugų korespondentų, kad jų būtų prisi
laikoma. Prisilaikymas žemiau paduotų tai
syklių, tikime, pagelbės draugams išreikšti 
savo mintis, o redakcijai palengvins kores
pondencijų taisymą ir pagreitins jų pasiro
dymą dienraščio špaltose.

TAISYKLĖS
Techniški reikalai:

1. Rašyk korespondenciją tiktai ant bal
tos, švarios popieros.

2. Rašyk tiktai plunksna, rašalu arba ra
šoma mašinėle. Niekados nerašyk paišeliu- 
alavėliu. Vartok tik juodą rašalą.

3. Rašyk tik ant vienos pusės popieros.
4. Visados tarpe eilučių palik mažiausia 

pusę colio vietos (“double space”).
5. Mažiausia po vieną colį palik iš šonų. 

Nevartok nepaprastai didelių popieros lapų. 
Geriausias popieros didumas yra 8x11 colių.

6. Nedėk ženklelių, jeigu nesi tikras, kur 
ir kokius ženklelius dėti.

7. Rašydamas žmonių vardus, pavardes, 
miestų, gatvių ir tt., pavadinimus, rašyk la
bai atsargiai, suslebizuok teisingai, pirma 
patirk, kaip vardas bei pavardė rašosi, neat- 
sidėk ant spėjimo.

8. Dabok, kad diepos, mėnesiai, valandos 
ir tt., būtų teisingai atžymėta.

9. Pirmiausia, viršuje puslapio ties viduriu 
parašyk miestą, iš kur korespondencija ra
šoma; paskui, jeigu nori, uždėk antgalvį ir 
tik tada rašyk patį korespondenęijos turinį.

10. Parašęs, būtinai mažiausia vieną kar
tą pats korespondenciją perskaityk ir žiūrėk,

‘ ar i nėra klaidų, ar viską aiškiai parašei, ar 
gali pats suskaityti) ir suprasti, ką parašei.

11. Kuomet korespondencija jau telpa 
laikraštyje, atydžįai Ją skaityk, studijuok 
kiekvieną į žodį, palygink, ar taip jūsų buvo 
parašyta, suslebizuota ir tt. Tas labai pa
gelbės išmokti taisykliškai rašyti.

“Trumpai Drūtai”
Nebandyk bereikalingai karespondenciją 

ištęsti, praskiesti. Suglausk mintis ir rašyk 
tik tą, kas manai reikalinga. Nereikia ban
dyt į vieną korespondenciją sudėti viską, net 
kelių mėnesių įvykius. Daug gėriau, jeigu 
apie kiekvieną dalyką atskirai parašysi, daž

niau parašysi. Nereikia laukti, pakol susi- 
kuops daug medžiagos.

Nevėluok
Tūli draugai korespondentai laukia ke

lias dienas ar savaites po įvykio ir tik atsi
minę parašo. Tai negerai. Reikia rašyti 
tuojaus, kaip tik greitai kas įvyko. Sena ži
nia nustoja savo vertės. Greita, trumpa ko
respondencija visuomet greičiau tilps “Lais
vėje”.

Garsinimus—Pranešimus Atskirk nuo 
Korespondencijos

Dažnai draugai paverčia korespondenci
jas garsinimais bei pranešimais. Tas nerei
kia daryti. Jeigu nori pagarsinti parengimą 
bei susirinkimą, tai parašyk ant atskiro lak
što, bet nedėk į pačią korespondenciją. Pra
nešimams bei garsinimams yra tam tikra vie
ta laikraštyje. Jie ten telpa greitai ir gali 
tilpti po kelius sykius.

Griežčiausias Prisilaikymas Faktų
Niekados nerašyk apie dalyką bei įvykį, 

jeigu neturi tikrų informacijų bei faktų, kaip 
kas yra arba buvo. Nusiklausymu nepasiten
kink. Ištirk, sužinok ir rašyk. Neperdėk, 
neišpūsk, rašyk tik teisybę. Neteisinga, per
dėta korespondencija griauna judėjimą, ken
kia dienraščiui.

Iš Kur Ir Apie Ką Rašyti?

Galima sekamai atsakyti į šį klausimą: 
Rašyti galima apie viską. Bet sekami šalti
niai korespondencijos medžiagai privalo bū
ti vyriausi:

1. Iš darbaviečių, apie darbą ir darbuos 
vargus ir kovas.

2. Iš bedarbių judėjimo, veikimo ir kovų.
3. Iš lietuviškų organizacijų ir srovių vei

kimo. Jokiu būdu nereikia apsirubežiuoti 
tiktai revoliucine mūsų srove bei jos organi
zacijomis. Ypatingai reikia sekti katalikų 
srovės veikimas ir jį visapusiai nupiešti. Ne
reikia bijot nueiti į parengimus ir susirinki
mus ir aprašyti. Reikia rašyt draugiškai, 
kritikuojant jų srovę taip, kad darbininkus 
laimėjus klasių kovai.

4. Reikia nepamiršti tarptautinio vietos 
veikimo.

5. Reikia atžymėti šiaip miesto įvykius, 
tik labai trumpoje formoje. Ypatingai rei
kia nepamiršti atsitikimus tarpe lietuvių: 
apie mirimus, susižeidimus, susirgimus, ėtc.

Visuomet reikia taip rašyti, kad tuos žmo
nes, apie kuinuos rašama, pamokinus, patai
sius, patraukus arčiau prie mūsų judėjimo ar
ba palaikius juos prie judėjimo, o ne atstu
mus juos, arba sukiršinus prieš mūsų judėji
mą, v

“Laisvės” Redakcija.

ŠYPSENOS '

Plaukų Kirpykloj
Kostumeris: “Atsiprašau, 

tamstos, ar ne jūs man nu- 
kirpote plaukus, kaip rodo
si, paskutiniu sykiu?”

Kirpikas: “O, ne, priete- 
liau. Jūs turite tame klai
dą. Ši kirpykla vos tiktai 
vieni metai, kaip pradėjo 
savo biznį šioj vietoj.”

Ligoninėje
Jauna Slauge: “Aš ma

nau, geriau man reikės už- • 
sidėti maską ant burnos lai
ke to žmogaus operacijos.”

Kita Slaugė: “Je, aš ir 
taip manau, kad bus geriau; 
daktarai turės daugiau pro
gos susidomėti pačia opera- • • Mcija.

Tai Besarmatis
Duktė: “Mamyte, mano • 

vaikinas mėgino mane pa
bučiuoti vakar vakare prie 
mėnulio šviesos.”

Motina: “Tai, kad jis kur 
nesulauktų! O, tai besarma
tis. Žinoma, tu jam paaiš
kinai, kad jis tokių kvailys- ' 
čių vengtų?”

Duktė: “Ne tik paaiški
nau, ale tuojaus ir nusive
džiau į tokią vietą, kur bu
vo visiškai tamsu.”

J. J. Butkus.

Gerai Ištaisė
Daktaras, susitikęs mo

terį, kurios vyrą jis ilgokai t 
gydė, klausia:

Ar tos mano paskiausiai 
duotos gyduolės ištaisė jūsų 
vyrą?”

Moteris: “Ištaisė, dakta
re, ištaisė, ir dar kaip: tik • 
vakar jį palaidojome.” ♦

A. M. Bedievis.

Studentai Rodo Kelią!
Studentų- vienos valandos prieš-kari- 

niam ir prieš-fašistiniam streike (pereitą 
penktadienį) dalyvavo apie 150,000 kole
gijų ir vidurinių mokyklų studentų. Tai 
iki šiol dar negirdėtas dalykas Ameriko
je# Tai sveikintinas žygis!

Kapitalizmo krizis ir padūkęs išnaudo
tojų ginklavimasis ir besiruošimas se
kančiam imperialistiniam karui atidaro 
akis vis didesnei masei studentų. Kaires
niojo nusistatymo studentai, priklausą 
Nacionalei Studentų Sąjungai, darbuo
jasi, kad kuodidesnį studentų skaičių at
kreipus prieš karą ir fašizmą. Jiems 
tas ir sekasi. Kas sakė, kad Amerikos 
studentai nesirūpina nieku daugiau, kaip 
tiktai boliažaismėm ?!

Taipgi gavome argentiniečių žurnalo 
“Dabarties” num. 3-čią (1-2 numerių ne
gavome; prašome draugus mums juos 
prisiųsti). Kiek galima spręsti šiuo nu
meriu, “Dabartis” progresuoja.

. Atėjo ir “Priekalo” numeris 2-ras. Ja
me jau telpa pranešimas apie V. Kapsu
ko mirtį, tačiaus platesnių straipsnių 
įdėti jin dar nesuspėta. Užtad “Prieka
lo” numeris trečias bus pašvęstas vyriau
siai apie Kapsuką raštams. Tai bus taip 
sakant, “Kapsuko numeris.” Jis bus pa
didintas, todėl jo kaina bus aukštesnė— 
15c pavienės kopijos.

Patvirtina Mūsą Pasakymą
Mes' kadaise nurodėme, jog tas taip 

vadinamas “Talkos Spaudos Biuras” ar
ba “Tsb”, kuris užpildo fašistinių laik
raščių puslapius, yra Smetonos valdžios 
propagandos biuras. Dabar tą patvirti
na ir “Dirva.” Jinai pažymi, kad minė
tas “Tsb gauna valdžios pinigų.” Aa! 
Vadinasi, Smetona užlaiko tą biurą tam, 
kad populiarizuoti savo diktatūrą ir nie
kinti savo priešus. Andai per tą patį biu
rą buvo išniekinta Lietuvos ir Amerikos 
komunistai.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
DRQ. F. BUSLEVIČIUI, Pa

terson, N.J.—Minėtoji paklaida 
buvo pataisyta “L.” laidoj už 
balandžio 13 d.

K. J., Phila, Pa. — Grąžina

me tamstai tą rašinėlį; perdaug 
jis asmeniško pobūdžio.

I~š LIETUVOS
RASEINIAI

Raseiniuose beveik nėra hi-

gieniškų kepyklų.
III. 23 d. Raseinių naujos 

turgavietės išeinamoje vietoje 
buvo rasti du kielikai.

Pasirodo, kad rastieji daik
tai “kilę” iš Stakių zakristijos, 
kuri nežinomų asmenų buvo

DARBININKŲ
SVEIKATA

DR. J. X KAAKIAUCIUS
271 Lake Street “* Newark, M. X

Telephone: Humboldt 2-7964

yeast tablets”), po keletą tab- 
letėlių 3 kartus per dieną.

Ir šiaip maistą vartokite vi
sai natūralinį, nesugadintą: 
daržovių, žalėsių, vaisių—vis 
daugiausia nevirtų, žalių. 
Kiaušinių, žuvų, sūrio, pieniš
kų, mėsos — galite ir gi. Bet 
kuomažiausia duonos, blynų, 
pyragų, makaronų, saldžių ir 
riebių daiktų. Imkite “Thyroid

Mexico, Me.

UŽPAKALY ŠALTA, RANKĄ 
GELIA

Drauge gydytojau, meldžiu 
atsakyti per dienraštį “Laisvę” 
į šiuos mano klausimus.

Esu 56 mėtų vyras, sveriu 
190 sv. Kankina mane šaltis 
jau daug metų. Esu išbandęs 
ir. apielinkės gydytojus, bet ne
šu gavęs pagalbos. Kaip .tik 
ateina šaltimetis, tai man, ir 
esti šaltas visam užpakaly, nu
garoj. Atšildau tik s,u karšto 
vandens guminiu maišeliu. Ga
lutinai išsigydyt nėra progos.

Kitas klausimas mano mo
ters. Ji yra 53 metų, sveria 
230 svarų. Jai pradėjo gelti 
tiesią ranką, ir taipgi jokios 
pagalbos nėr. Kol laiko šal
tai, tai da kaip nebūtų. Kaip

apvogta š. m. iš 13 į 14 d.
Raseiniuose elektros energi

jos kaina labai augšta. Kilo
vatas kaštuoja 1,25 et.

Raseiniai turi nekultūringo 
miesto išvaizdą. Daugelis tvo
rų ir namų yra nurašinėti ne
padoriais žodžiais' bei šūkiais.

Gaisrinės bokštas yra gero
kai pakrypęs ir kiekvienu aki
mirksniu gali nugriūti. Greitu 
laiku jis būsiąs nugriautas.

tik normalėj šilumoj, tai nega
li kentėt.

Atsakymas
Nieko tikro negalima pasa

kyt apie Jūsų abiejų būklę. 
Veikiausįa'Jum abiem bus ko
kia bendra priežastis, koks sis
teminis trūkumas, gal kraujo 
apytakoj, ar nervų sistemoj. 
Judu abudu esate diktoki, ne
boki, ypač Jūsų draugė, net 
230 svarelių nešioja! Tai bent 
krūvelė! Galiu tikrai pasakyti, 
kad bus geriau ir Jums, ir Jū
sų draugei, jei judu imsite ir 
suliesėsite, paversite gerą dalį 
savo “lyčno” svorio į energi
ją. Riebūs žmonės, nutukėliai 
paprastai kenčia dėl avitami- 
nozės. Jų organizme esti per- 
mažai tų ar kitų vitaminų, tai 
jiems ir noris daugiau valgyt, 
jų organizmas ieškote ieško 
reikalingų vitaminų su maistu.

Jūsų draugei gal yra įsitai
sęs rankoje neūritas arba neu
ralgija, kas paeina dėl sto
kos vitamino B maiste. Jums 
veikiausia ir gi neperdaug to 
vitamino. Tai judu vartokite 
mielių (“yeast”), bent po ply
telę po valgio, keletą mėnesių. 
Vietoj to galite imti ir džio
vintų mielių (“Dried brewers

gland, gr. 1, 100 tablets,” po 
vieną prieš valgį. lodo po la
šą kas pora dienų. “Halibut li
ver oil with viosterol,” po 
10-15 lašų po valgio. Šalti ir 
karšti kompresai pakaitomis 
bus naudingi ir Jums ir Jūsų 
draugei. Abu eikite gerokai 
pasivaikščiot, kas diena po va- 
landą-kitą. Ir šiaip pasimank- 
štykite. Giliai pakvėpuokite, 
pilvu.

Agitacijos Fondas
Gražus Pasielgimas

Kiek laiko atgal iš Athol, 
Mass., drg. F. Gervickas pri
siuntė $4,—pinigai yra $3.50 
Lietuvos politiniams kaliniams 
ir 50 centų Agitacijos Fondui.

Dabar iš to pat miesto drg. 
J. Daubaras prisiuntė $4.50, 
pinigai skiriami $4 Lietuvos 
politiniams kaliniams ir 50c 
Agitacijos Fondui. Labai ge
rai, kad draugai gelbėdami 
Lietuvos darbininkų kovotojus 
neužmiršta ir Agitacijos Fon
dą, kuris tiek daug turi svar
bių darbų ir negali juos atlikti 
iš priežasties stokos finansų.

D. M. š.

Dumpy Būdos ir Jų Gyventojai į
Pas mus ant dumpų pradėjo 

dygti būdos, kaip grybai po 
lietaus. Seniai susilipdydavo 
šokias tokias būdas ir nors dvi- 
linki turi turi į jas įlysti, bet „ 
sako, kad vis tiek geriau, negu 
gyventi ant miesto farmos.

čia buto toks atsitikimas. 
Vienas dumpų gyventojas nu
sileido į pakalnę ir atsisėdęs 
laukė triuko atvažiuojant su iš
matomis, tikėdamas, kad laimės 
šį tą pasirinkti. Bet atėjo vai- • 
kėzai su šautuvu žiurkių šau
dyti ir nepastebėjo senio pakal
nėje, peršovė jį. Kraujuose pa
plūdusį senelį nuvežė į ligoni
nę. Ten jis mirė.

Labai blogai, kad tėvai savo 
vaikams leidžia šautuvus ne
šiotis.

Vieną vakarą aš einu iš dar
bo namo ir stovi vaikutis ant 
šaligatvio. Ans klausia manęs, 
“ar neturi ką nors likę nuo pie
tų?” Aš ano užklausiau, “ai
tu šiandien negavai nieko val
gyt, kad tu prašai manęs?”* 
Sako vaikutis: “Gavau, bet ne
užtenkamai.”

O jeigu nueitum su tuo vai
kučiu pas jo tėvus, tai esu tik
ras, kad dar rastum kelius vai
kučius taip pat alkanus. Tuo 
tarpu Amerikoje užverstos 
krautuvės maistu, drabužiais ir > 
kitokiais daiktais. Gi darbinin
kai ir jų vaikai vaikščioja pus
nuogiai ir nedavalgę. O kapita
listų spauda tyli ir nieko nema
to, kaip vakar gimęs šunytis. 
Tuo tarpu šita spauda didžiausį 
skandalą kelia ir meluoja, būk * 
Sovietų Sąjungoje trūkstą dra
panų ir būk žmonės mirštą mi- 
lionais badu.

M ex icos V incus.
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Kunigy “Draugas” Atvirai Perša Fašizmą 
Katalikam Darbininkam

Amerikos lietuvių darbi
ninkų organizacijos rengia
si prie Visuotino Lietuvių 
Darbininkų Suva ž iavimo, 
įuris įvyks 30 d. birželio ir 

d. liepos, Clevelande. Su
važiavimo klausimas plačiai 
svarstomas lietuvių koloni
jose. Darbininkai visokių 
politinių pažiūrų įvairiose 
organizacijose pritaria to
kiam suvažiavimui. Juk 
kas gi iš darbininkų gali 
priešintis kovai prieš karą 

’ir fašizmą? Kas iš darbi
ninkų gali priešintis svars
tymui Lietuvos reikalų, iš- 
dirbimui reikalavimų del 
cfvilinių teisių Lietuvos dar
bo žmonėms?

Darbininkų priešai daro

vizmą.
Ar sveiko proto darbinin

kas, stojantis už savo ir sa
vo klasės reikalus, gali su
tikti su “Draugo” pasaky
mu, jog bolševizmas darbi
ninkų priešas?

Kiekvienas rimtai pro
taujantis darbininkas atsa
kys, kad ne.

Fašizmas tai yra priešas 
visų darbininkų. Pažvelgta
me šiandien į Vokietiją. Ten 
ne tik komunistai darbinin
kai, bet socialdemokratai ir 
katalikai darbininkai perse
kiojami, kalinami, žudomi, 
verčiami kapitalistams ver
gauti už kuomažiausią atly
ginimą. Tas pats ir kitose 
fašistinėse šalyse.

Kuomet fašizmas terori
zuoja darbininkus, bolševiz
mas gina darbininkų reika-

kus, nepaisant, ar jie kata- lūs. Štai puikus pavyzdis. 
likai, ar kitokių įsitikinimų. Įsigalėjus fašistams Austri- 

Ir šiuo tarpu sudaryta joj,^fašizmas išskerdė tūks- 
bendras lietuviu darbininku , Šančius darbininkų. Kas iš-

pažvalgų žmonių?
Šios darbininkų organiza

cijos, bendrai su eile kitų 
organizacijų,šaukia Visuoti
na Amerikos Lietuviu Dar
bininkų Suvažiavimą prieš 
kara ir fašizmą. C

Mes neslepiame to fakto, 
kad prie to suvažiavimo su
šaukimo prisideda ir uoliai 
darbuojasi komunistai dar
bininkai. Komunistai visa
da visur pirmutiniai stovi 
kovose už darbininkų reika
lus. Komunistai šaukia į 
bendrą veikimą prieš karą 
ir fašizmą visus darbinin-

viską, kad pakenkti Visuoti-I frontas šaukimui Visuotino 11}68®, P??e}b?s rank^ žuvu„’ 
nam Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimui.
* Štai kunigų “Draugas.” 
Jis, iškraipęs faktus, ne tik 
įsako katalikams darbinin
kams neprisidėti prie suva
žiavimo, bet tuo pačiu sy
kiu perša jiems fašizmą. 
“Draugo” šauksmo platfor
ma prieš visuotiną suvažia
vimą susideda vyriausiai iš 
sekamų dviejų punktų:

*1. Visuotiną suvažiavimą 
šaukią komunistai.

2. Prieš fašizmą nereikia 
kovoti, bet reikia kovoti 
prieš bolševizmą.

Dabar paimkime pirmą 
punktą. Imkime citatą iš 
“Draugo” (No. 73), kur sa
koma:

Tai nebus visuotinas Ame
rikos lietuvių darbininkų su
važiavimas, bet išimtinai ko
munistų mitingas, sušauktas 
kovai prieš religiją ir mūsų 
tautą.

f

Kitam numeryj “Drau
gas” šaukia, kad suvažiavi
mą šaukia vien tik komunis
tai.
< “Draugo” redaktoriai tik
sliai faktus iškraipo, kad 
tuo būdu sulaikyti kuodau- 
giausiai katalikų darbinin
kų organizacijų nuo siunti
nio atstovų j suvažiavimą. 
Tie nonai labai gerai žino, 
kad ir katalikai darbininkai 
nenor karo, nei fašizmo, ir 
kad jie. kaipo darbininkai, 
gali sutikti remti ta svarbų 
suvažiavimą. Todėl “Drau
gas” bando tuos darbinin
kus atgrąsinti nuo suvažia
vimo, baugindamas bolše
vizmo baubu, iškraipyda
mas faktus.

*“Draugas” sako, kad su
važiavimas bus “išimtinai 
komunistų mitingas”. Su
važiavimą, girdi, šaukia ko
munistai.

Tai netiesa. Suvažiavime 
dalyvaus ne vien tik komu
nistai. Suvažiavimą šaukia 
eilė masinių lietuvių darbi
ninkų organizacijų, ne vien 
tik komunistai. Lai “Drau
gas” atsako:

4 Nuo kada pasidarė komu
nistais Amalgamated Clo
thing Workers Unijos Lie
tuvių Lokalas 54, Brooklyn, 
N.Y., kur priklauso labai 
daug katalikų darbininkų, 
apart komunistų ir kitokių

< pažvalgų darbininkų?
Ar DLK Keistučio Drau

gija, Detroit, Mich., kur pri
klauso ir katalikų darbinin
kų, vien tik komunistai?

Ar Rūtos Pašalpos Drau
gija, Chicago, Ill., vien tik 
komunistai, kuomet joj pri
klauso ir katalikų ir kitokių

įt>sčių ir abelnai svečių bankietas. Į
Draugai ir draugės, visi, 

rengkitės prie šio “Vilnies” i v_ . . . v. . lserminkų suvažiavimo su ge
rais sumanymais del laikraš-

prieš karą, už taiką, Vokie
tijos fašizmas šiandien ne
drįsta pulti Lietuvą.

Bolševizmas yra didžiau
sias darbininkų draugas. 
Bolševizmas yra fašizmo, 
darbininkų pavergėjų ir iš
naudotojų priešas.

Bolševizmas reiškia dar
bininkams laisvę, geresnį 
gyvenimą; reiškia panaiki
nimą bedarbės, skurdo.

Fašizmas reiškia darbi
ninkams didesnę priespau
dą, didesnę vergiją.

Ar jūs, katalikai darbi
ninkai, pasiduosite “Drau
go” agitacijai už fašizmą?

Mes manome, jog katali
kai darbininkai įvairiose 
pašalpinėse draugijose ne
pasiduos tai “Draugo” fa
šistinei agitacijai.

Mes kviečiame katalikus 
darbininkus į bendrą veiki
mą prieš karą ir fašizmą, 
už reikalavimą civilinių tei- 
šių Lietuvos darbininkijai. 

| Mes kviečiame katalikų 
darbininkų pašalpines drau
gijas, LRKSA kuopas, cho- 

! rus, jaunimo organizacijas 
rinkti atstovus į Visuotiną 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimą.

Suvažiavimo Rėmėjas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
G eg u ž i n ė demonstracija 

prasidės iš dviejų vietų: iš pie
tinės miesto dalies nuo 22nd 
St. ir Wendword Ave., o iš 
šiaurinės dalies nuo Union
Park ir abidvi kolumnos eisjio pagerinimo, 
per miesto centrą į Grand 
Park ir čia bus laikomas ma
sinis mitingas su gera progra
ma ir visa eile kalbėtojų.

Lietuvių organizacijos gerai 
rengiasi prie Pirmos Gegužės 
demonstracijos. LKM Choras 
dalyvaus su dainomis laike de
monstravimo ir manom turėti 
beną lietuvių skyriaus demon
stracijoj.

GRAND RAPIDS, MICH.
“Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojų 

ir šėrininkų susirinkimas įvyks sere- 
<loj, balandžio 17 d. 8 vai. vakare.

• L.S.D. Svetainėje. Bus apkalbami 
mūs spaudos reikalai, taipgi dalyva
vimas “Vilnies” suvažiavime.

A. Daukša.
(90-91)

Amerikos Lietuviu Darbi-r J darbininkų šeimynoms? 
ninku Suvažiavimo kovai šlaičių vaik* žuvusių Au. 
piles kaią 11 fašizmą n *sy .strįjos socialdemokratų ir 
dirbimui reikalavimų delei kįįu darbininkų? Kas sutei- 
laisves Lietuvos darbinin-1 “ “
kams ir biedniems valstie
čiams.

“Draugo” redaktoriai me
luoja, rašydami, būk suva
žiavimas bus “kovai prieš 
religiją ir mūsų tautą.” Tas 
suvažiavimas bus tam, ko
kiu tikslu jis šaukiamas.
Bolševizmo Baubas ir Agi

tacija už Fašizmą
Antras “Draugo” atakos 

punktas, tai katalikų darbi
ninkų bauginimas bolševiz
mo1 baubu ir atvira agitaci
ja už fašizmą. štai ką 
“Draugas” (No. 73) rašo:

Kiekvienas susipratęs dar
bininkas šiandien aiškiausiai 
supranta, kad kova prieš kru
vinąjį bolševizmą yra reika
lingesnė, negu prieš fašizmą. 
Gi No. 85 “Draugas” vėl 

šaukia: “Bolševizmas žy
miai didesnis darbininkų 
priešas negu fašizmas.”

Reiškia, “Draugas” bolše
vizmu baugina katalikus 
darbininkus, ir tuo pačiu sy
kiu darbininkams atvirai 
perša fašizmą.

Tuo būdu “Draugas” at
virai pasisako už fašizmą, 
prieš darbininkų reikalus.

Mes patariame katali
kams darbininkams rimtai 
pažvelgti į fašizmą ir bolše- tų Sąjungos vedamai kovai buvo pranešimų į aps-

ke širdingą prieglaudą šim
tams Austrijos darbininkų, 
kurie spėjo pabėgti nuo fa
šistinio teroro? Tai pada
rė bolševizmo šalis — Sovie
tų Sąjunga, kur darbininkai 
valdo, kur darbininkai turi 
laisvę spaudos, susirinkimu; 
kur darbininkai turi di
džiausias ir tvirčiausias 
darbo unijas; kur nėra be
darbės, kur darbininkų me
džiaginis ir kultūrinis gyve
nimas gerėja su kiekviena 
diena.

Imkime tą pačią Lietuvą, 
kaipo šalį. Kas šiandien 
Lietuvos didžiausias prie
šas ir kas draugas?

Fašizmas—Lenkijos pil- 
sudskinis fašizmas ir Vokie
tijos hitlerinis fašizmas —

III
Chicagiečiai Rengiasi Prie Lie

tuvių Visuotino Suvažiavimo

Balandžio 5 d. “Vilnies” sve
tainėje įvyko bendras susirinki
mas ALDLD, LDS. apskričių ir 
šiaip veiklesnių draugų ir drau
gių, kur buvo plačiai apkalbėta 
būsimas Amerikos Lietuvių Su
važiavimas.

Chicagiečiai nusitarė šaukti 
bendrą konferenciją išdirbimui 
planų, kaip daugiaus delegatų 
pasiuntus į suvažiavimą ir kad 
apkalbėjus tinkamai paties su
važiavimo dienotvarkį ir kitus 

daro planus pasigriebti Lie-1 visus reikalus, prisirengimui, 
tuvą, sunaikinti Lietuvos Prie suvažiavimo, kuris įvyks 
nepriklausomybę. | birželio 30 ir liepos 1 dd. Cle-

Gi bolševizmas — Sovietų i velancl> Ohio- 
Sąjunga—šiandien Lietuvos ’ 
geriausias draugas: geriau
sias draugas ne Smetonos 
fašistinės valdžios, bet Lie-| 
tuvos kaipo krašto. Juk vi- svetainėj minėtas T-mas Aps- 
siems žinomas faktas, kad kritys turėjo bankietą. žmonių 
tik pasidėkavojant Sovietų buvo nemažai ir vakarienė bu- 
Sąiungai Lietuva patapo ne-jo gera, programa susidėjo iš 
priklausoma. i prakalbų. Kalbėjo visa eilė

Sovietu Sąjunga stovėjo draugų iš kolonijų apie ALD- 
ir stovi už mažųjų tautų ap- LD vajaus reikalus, kad nau- 
sisnrendimo teisę. ĮBJ narių gauta apie 65 į sesias

Tik pasidėkavojant Sovie- kuopas. O iš,kitų kuopų ne-

ALDLD 1 Apskričio Vajaus 
Bankietas Pavykęs

Balandžio 6 d. Holliwood

“Vilnies” Šėrininkų Suvažiavi
mas Įvyks Gegužės 5 Dieną

Visos lietuvių darbininkų 
organizacijos, turinčios serus, 
turėtų pasirūpinti pasiųsti de
legatus į suvažiavimą, taipgi 
pavieniai šerininkai turėtų da
lyvauti ne tik iš Chicagos, bet 
ir iš tolimesnių miestų. Suva
žiavimas bus gegužės 5 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Yra paimtos 3 svetainės ir jas 
visas manom užpildyti, nes po 
suvažiavimo bus. didelis vilnie-

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertės knvgą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaskiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

*****

Kuomet aną dieną I.R.T. požeminio gelžkelio (New 
Yorke) dalis darbininkų išėjo streikan, tai pikiete daly
vavo ne tiktai patys streikieriai, bet jų moterys. Paveiks
las parodo vieną iš tokių pikietuotojų porų.

WIVES KHILMEHI 
1 w 1.0 WORKERS 
j REFUSE TOSTARVE

THE LADIES AUXILIARY I ~
of w TRANSPORT 
WORKERS UNION 
DEMANOS A STOP 
TO lay-offs.

ITS TOO CLCAN H
I 6tTT£R kAY OFF 
ftF^fcVhVHCReO W

kritį apie vajaus stovį, bet 1 
: Apskritys mano gauti iki 100 
naujų narių per visas kuopas.

Apskritys permažai rūpi
nasi toms kuopomis, kurios 
randasi mažuose miestuose, 
joms neduoda pagelbos ir kuo
pos krinka. Jau rodos Gary, 
Ind. ir Chicago Heights, Ill. 
pakriko, sustojo veikusios. Jas 
reikia gaivinti.

Susi- 
atsto- 

organizaciją, 
nariais. Buvo ir
Darbo Federacijos

Gegužinėj Konferencijoj Da
lyvavo 497 Delegatai; Atsto

vavo 471 Organizaciją

Balandžio 7 d., Peoples Au
ditorijoj įvyko bendro fronto 
Gegužinė konferencija, 
dėjo iš 497 delegatų, 
vaujančių 471 
su 63,447 
Amerikos
17 lokalų, nuo socialistų gru
pių ir nuo kitų sriovių, kas 
sudarė gerą konferenciją ir, 
galima tikėtis, bus viena iš 
didžiausių gegužinių demon
stracijų Chicago j.

Taipgi turiu prisiminti apie 
d. Morris Childs raportą, kurį 
jis išdavė šioj konferencijoj. 
Raportas buvo gana įdomus ir 
įvertintas delegatų.

Drg. Morris Childs yra or
ganizatorius Komunistų Par
tijos 8 Distrikto, kuris moka 
mikliai politiką pravesti del 
darbininkų judėjimo naudos.

,<■*
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g Telefonas: Evergreen 7-7770 g

1 PAUL GUSTAS j 

g LIETUVIS GRABORIUS | 
g Sena) dirbąs graborystės pro- S 
S fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
g kej plačiai žinomas. Tik dabar £ 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja 5
2 balsamavimu ir palaidojimu r
8 . mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim | 
2 Parsamdo automobilius serme- ? 
g nims, vestuvėms, krikštynoms £
g ir kitokioms parems g
8 šaukite dieną ar naktį L

g 423 Metropolitan Avė. ? 
g Brooklyn, N. Y. g

BINGHAMTON, N. Y.
Paskaita “Ar Galima Išsigerti”
Rengia L.D.S. 6 kuopa, įvyks ket

virtadienį, 18 d. balandžio, Lietuvių 
Svetainėje, skiepe, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

j Paskaita “Ar Galima Išsigerti” 
parašyta visiems gerai žinomo ir di-

1 deliai gerbiamo Dr. J. J. KaŠkiau- 
čiaus.

Iš antgalvio galima spręsti, kad 
paskaita svarbi. Tikrenybėje ji ir 
yra svarbi, nes joje kalbama apie 
sveikatą, o sveikata, tai didžiausias 
turtas.

Paskaitę ši pranešimą, pasakykite 
,ir savo draugams, pakvieskite ir juos 
dalyvauti šiose paskaitose.

O. Girnienė.
(90-91)

SIŲSKITE Torgsino Orderius
Siųskite Torgsin orderį j Sovietų Sąjun

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

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

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

Į VIETAS, KUR NĖRA TORGSINO 
KRAUTUVIŲ DAIKTAI BŪNA GREIT 

PASIUNČIAMI PER PAŠTĄ
Nusistatykite radio ant “MELODIES OF NEW RUSSIA1,” tre 

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

linkėję arba j autorizuotą agentą.
General Representative in U. S. A. a t Amtorg—261 Fifth Ave., N. Y.

Kapsuko Paveikslai

Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

Arba keliaukite' populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

GREIČIAUSIA KELIONĖ 
Į LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

Visi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutes dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.

Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at
mintos vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI- 

ČIUS-KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite 

“LAISVE”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7(1
6 Skirtingų Rūšių • "c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

• ij»

Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY NEW YORK

■

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

“Naudokite Medy 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



Nors senatorius Nye (kairėj) ir sen. Vandenburg, tyrinėtojai amunicijos fab
rikantą darbų surado visą eilę skandališkų dalykų amunicijos pramonėj, ta- 
čiaus J. V. senatas nieko, matomai, nedarys, kad amunicijos fabrikantus su
valdžius. Viską bandys užglostyti.

/i-iniaaienis, na r. 10. ±t&
- ■■■— 1

Laiškas iš Kauno 
Kalėjimo

Politkaliniams visuose Lietu
vos kalėjimuose, o ypač Kau
ne, taikomos blogiausios sąly
gos. Politiniai laikomi blo
giausiose kamerose. Beveik 
visos politinių kameros, išski
rus vieną—tardomųjų kamerą, 
randas apatiniame aukšte. Nu
teistieji lietuviai (politkaliniai 
išskirstyti dabar pagal tauty
bę) sėdi kertinėj kameroj, ku
ri turi tik vieną langą ir yra 
labai drėgna. Caro laikais toj 
kameroj sėdėjo 8 žmones, da
bar ,gi sukišta 20 žmonių. 
Apar to, kaip lietuvių, taip ir 
žydų nuteistųjų kamerų langai 
išeina į kiemą kur prieš pat 
langus stovi kalėjimo virtuvė, 
ir kurios dūmai ir garai tiesiog 
troškina kalinius. Tardomieji 
sėdi vienutėse ir vienoj ben
droj kameroj. Vienutėse apa
tiniame aukšte sėdi po 4-6 
žmones, nors caro laikais oro 
kubatūra čia buvo skirta tik 2'mi 
žmonėms, šeštam nėra lovoš, 
guli prie naktinio indo ant že- to ženklų aferistui Sruogai ir 
mes. Vienučių langai išeina į 
kiemą, kuriame pristatyta vi-; 
šokių dirbtuvėlių, iš kurių ka
minų dūmai ir suodžiai tiesiog 
virsta į kameras. Tokiam 
tvankiam ore kaliniai pralei
džia visą laiką, išskyrus pusę 
valandos pasivaikščiojimo į pa
rą. Tardomųjų bendroj kame
roj, kur anksčiau oro kubatū
ra buvo pritaikinta 8 žmo
nėms, dabar sukimšta 22 žm. I

Politiniams duodami valdiš-| 
ki nudėvėti drabužiai, tankiau-į 
šiai lopas ant lopo ir nešvarūs.' 
Savų drabužių nuteistiems ne- i 
šiot neleidžia. Kalėjime poli-1 
tintus nuteistuosius visuomet 
pažinsi’ iš suplyšusių ir nešva
rių valdiškų rūbų.

Valgis vienodas ir nemaistin- 
gas, labai tankiai sugedęs. Pa
vyzdžiui, šiemet visą vasarą 
Jtrucijo”, kaip kaliniai sako, 
“raugytais” burokais. Tie rau- 
gyti burokai vasaros kaitroj 
ant tiek buvo prirūgę, kad net 
žandus šukė ir negalima bu
vo valgyti. Kalėjimo admini
stracija sugalvojo sumažinti 
rūkštį prieš verdant 
per kelius vandenis, 
to rūkštis sumažėjo, 
boj plaukiodavo jan 
rokai, o juodi gabalėliai, pana
šūs į medžio piuvenas. Nega
na to. Vietoj mėsos pradėjo 
duoti žuvį. Mat, susiorganiza
vo “Lietuvos žuvies” centras, 
tai supuvusias žuvis negi iš
mesi, o geriausia jai rinka— 
kalėjimas. Tai ir pradėjo kali
nius maitint “Lietuvos žuvim”. 
Kaliniai dažniausiai tokių pie
tų nevalgo, o tie kurie valgo, 
suserga viduriais. Bet dėlto 
administracijai, žinoma, gal
vos neskauda. Pradžioj rug
sėjo išvirė tokios žuvies, kad 
jei langai nebūtų su krotomis, 
tai kaliniai būtų išbėgioję nuo 
smarvės. Tokios sriubos ne-Įima būtų žmogų užmušti. An-

nuvirinti 
Tiesa, po 
bet sriu- 
nebe bu-

tra, juk sargai iš koridoriaus 
ir kiemo gerai matė, kas de
dasi karceryj. Nematyt nega
lėjo, nes V skyriaus kaliniai, 
kur randasi visi karceriai, nuo 
triukšmo ir riksmo visą naktį 
negalėjo užmigti. Hibneris po-

atsirado nei vieno norinčio vai- litinis, bet dar sveikas būda- 
gyti, ir kai visas kalėjimas at- mas išėjo iš politkalinių ko- 
sisakė imti tokią sriubą, admi- lektyvo ir padavė prezidentui 
nistracija buvo 
ti kitus pietus.

Tokiu maistu maitinami, to- ' 
kiose tvankiose 
komi kaliniai ilgesnį laiką pa-; 
sėdėję kalėjime suserga ma
žakraujyste, cinga, tuberku- 
liozu ir p. Tiesa, maisto lei
džia įnešti arba pirktis nedau-! 
giau 3 kilogramų (į savaitę). | 
Bet prie dabartinio ekonomi-' 
nio skurdo Lietuvos darbinin
kai ir valstiečiai mažai ką ga
li padėti. Apart to neleidžia
ma tokių produktų, kurie pi
gesni ir labai reikalingi svei
katos palaikymui, kaip 
žalumynai, pamidorai, 
kai, obuoliai ir p. Mat, 
vos “medicina” randa 
dalykus kenksmingais kalinių 
sveikatai, žinoma jie kenks
mingi ne visiems kaliniams. 
Nekenksmingi žalumynai paš-

priversta išvir- malonės prašymą, pasižadėda- 
I mas būt fašistams ištikimu. Ta
čiau prašymas buvo atmestas 
ir. matyt, tas viskas prisidėjo 
prie jo susirgimo. Kiti du— 
kriminaliniai.

kamerose lai

pav., 
agur- 
Lietu- 
šiuos

nes bent kokį žodį ištarti išė
jus iš kameros uždrausta. Ka
meroj atsisėdus snausti dienos 
metu griežtai uždrausta. Va
kare po švilpuko “gulti” su
kalbėsi—ir čia bausmė. Ištarei 
kokį žodį prieš prižiūrėtoją— 
bausmė už atsikalbinėjimą, žo
džiu, bausmė ant kiekvieno 
žingsnio. Jeigu jau neranda 
priežasčių prisikabinti, tai 
jas sugalvoja. Pavyzdžiui, 
pavasaryje prieš pirmą ge
gužės dvi bendras kameras nu
baudė už tai, kad valdininkas 

'tikrindamas narus, rado narų 
plyšyj užkritusią šiaudų var
pą. Už tą varpą nubaudė vi
sos kameros politinius kalinius 
—20 žm.—mėnesiui be pri
dedamo maisto ir dviem savai
tėm be pasimatimų su giminė
mis. Charakteringa tas, kad 
tos varpos suradimo metu du 
žmonės — Ramanauskas ir 
Zalkinas — dar buvo laisvėj, 
ir tiktai ant rytojaus jie buvo 
atvaryti į kamerą, tačiau nu
baudė ir juos kartu. Kada jie 

. 'aiškiuos, kad bausmė jiems ne- metais; •teisingai uždėta, nes “prasi- 
kaltinimo” metu kameroj jų 
dar nebuvo, tai valdininkas pa
siteisino : “Jeigu dar neprasi- 
kaltot, tai prasikalsite, o čia 
jums bus avansas.” Kitą gi ka
merą, kur sėdėjo karo komen
danto administratyviai nu
bausti, nubaudė už tai, kad 
ant narų rado padėtas pirš
tines. Nubaudė 2 mėnesiams; 
be pridedamo maisto ir vie
nam mėnesiui — be pasimaty
mu. Arba pav., tik ka areš-1 
tuotus Jurkūną ir Vildekaną i 
nubaudė už tai, kad jie neži-1 
nojo kaip atsakyti į sveikini
mą patikrinimo metu. Jie atsa
kė ne “sveikas tamsta,” kaip' 
reikalaujama, bet “labas.” j 
Kada jie aiškiuos, kad neži-: 
nojo kaip atsakyt, tai valdi-j 
ninkas atsakė, kad “dabar ži
nosite.” žodžiu, jeigu aprašyt 
visas bausmes, tai reikėtų dar 
kita tiek prirašyt. Šiuo sykiu 
baigiu.

BALANDIS PERN1EŠĖ 52 
KARO RAŠTELIUS

PORT MONMOUTH, N. 
J. — Mirė armijos balandis, 
kuris laike pasaulinio karo 
Franci jo j pernešė Amerikos

armijai 52 raštelius su k# 
riškomis žiniomis iŠ vienok 
pozicijos į kitą. Supranta
ma, jis buvo tam išmokytas 
Balandis sulaukė 17 meti 
amžiaus. *

MONTELLO, MASS.MONTELLO, MASS.

Dainininkes Seserys Kaskevičiutės

CONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia A. L. Proletarų Meno Sąjungos 2-ras Apskr.

Penktadienį, 19 Balandžio (April), 1935
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME 

Kampas Vine ir Main Sts., Montello, Mass.

Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare; 
Šokiai tęsis iki 1 valandai ryte 
ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

Šiemet 2-ro Apskričio metinis koncertas susidės 
beveik visai iš pačio apskr. chorų talentų kaip tai: 
I. Yarmalavičiutė, sop.; Ig. Kubiliūnas, pasižymėjęs 

' Naujoj Anglijoj dainininkas; Gardnerio mišrus ok
tetas; J. Latviutė, sop.; Norwoodo Vyrų Choras; 
Montello Liuosybės Choras; Worcesterio merginų ok
tetas; B. Petrukevičius, solistas ir Generalis Apskri
čio Dirigentas; seserys Kaskevičiutės, iš Lawrenco 
ir visi apskričio chorai. Prie to bus ir svečiu artistų 
Bayrack ir Martinoff, pagarsėję rusai dainininkai.

Rengėjai deda visas spėkas surengi puikiausią 
koncertą koki apskritys kada yra pastatęs, ir nėra 
abejonės, kad visi bus užganėdinti.

ŠOKIAMS GRIEŠ BERT ORRIS ORKESTRĄ
Kviečiam Visus!

žio kalėjimo sukaustė maža
metį Birgerį.

Paskutiniais laikais padau
gėjo provokacinių bylų, žval
gyba tyčia pakiša literatūrą, 
kad apkaltinti jai netinkamus 
asmenis. Pav. dviems broliams 
Balčiūnams nuo Gelažių, Pa
nevėžio aps., žvalgyba pakišo 
literatūrą ir paskiau ją “ra
do.” Nežiūrint to, kad buvo 
liudininkas, kuris matė tą pa
kišimą, teismas jo neiššaukė ir 
brolius Balčiūnus nuteisė po 
šešis metus sunkiųjų darbų 
kai. Antanui Mockevičiui žval
gyba pakišo literatūros jo tė
viškėj Kreiveniškių kaime, Ku
piškio vals. Jį teismas nubau
dė 15 metų sunk, darbų kalė
jimo. Lisams, vyrui ir žmonai, 
žvalgyba taip pat pakišo lite
ratūros. Jie dar be teismo. 
Dviems broliams Ramanaus
kams Kauno aps. žvalgyba per 
buto šeimininką irgi pakišo li
teratūros. Teismas vieną brolį 
išteisino, o Ramanauską Kazį 
nubaudė aštuoniais
sunk, darbų kai. Buvo ir dau
giau panašių atsitikimų.

Dabar Kauno kai. įvedė 
“pamokas”: rytą nuo 9 iki 11 
vai. ir po pietų nuo 2,5 iki 4,5 
vai. Šiomis valandomis negali
ma po kamerą vaikščioti ir 
kalbėtis. Reikia tiktai prie stą- 
lo sėdėti, skaityti knygą arba 
rašyt. Iš tikrųjų gi norint ką 
rimtesnio mokintis negalima, 
nes vadovėlių neduoda. Pav., 
nėra jokio rusų kalbos vadovė
lio. Tas pat ir su kitomis kal
bomis. Savų knygų iš laisvės 
neleidžia jokių įsinešti. Iš bi
bliotekos kaliniams duoda 
skaityt knygų, bet jose tan
kiausiai vien pasakos apie vel
nius ir dievus, arba vien ro
manai. Jeigu ir pasitaiko ke
letas geresnių knygų kalėjimo 
bibliotekoj, tai jų labai maža 
ir jas labai sunku gauti, nes 
jos beveik visada užimtos. Tos 
pamokos daromos tik ant juo
ko: daugiau išsilavinusius kali
nius atskiria nuo mažiau išsi
lavinusių, studentus ir inteli
gentus laiko išmėtytus tarp 
kriminalistų ir bendrai visi 
taip išskirstyti, kad nėra iš ko 
mokintis. Įsivaizduokit: suko
manduoja “Pamokos!”, o kali+ 
niai neturi nei iš ko mokintis, 
nei kas mokina. Tokiu būdu 
tos “pamokos” tik nervus kali
niams gadina. Aiškus dalykas, 
kad kalėjimo administracija ir 
nenori, kad kaliniai mokytus. 
Tai geriausiai liudija tas fak
tas, kad ji neleidžia įsinešti iš 
laisvės jokių vadovėlių, o tie, 
kurie gauna laikraščius, jie ga
li juos skaityt tik patys vieni, 
kitiems duoti paskaityt griež
tai uždrausta. Už laikraščio 
perdavimą kitiems slaptai, 
baudžia karceriu. Gautą švarų 
popierį administracija suregi
struoja ir suštampuoja, o su
rašius jį vėl reikia grąžinti. 
Mat bijo, kad kaliniai nera
šytų to, kas administracijai ne
patinka.

Ko ne ko, o visokių bausmių
kaliniai, ypač politiniai turi tino seimo reikalus, kuris įvyk- 
užtektinai. Koridoriuj arba sta birželio 30 liepos 1, 1935, 
per pasivaikščiojimą sukalbę- Cleveland, Ohio, 
jai — karceris neišvengiamas,

Antras faktas. Beprotis 
I Fuksas, nuteistas už nestojimą 
kariuomenėn, 4 metams sun
kiųjų darbų kalėjimo. Metų 

i bėgyje administracija jį dau
giau pusės metų laike karce
ryj, o likusį laiką baudžiamoj 
grupėj. Jis buvo taip nukan
kintas, kad nebegalėjo paeiti. 
Ligoninėj jį kiek apgydė, o da
bar vėl dieną ir naktį vaitoja 
karceryj. šitie du faktai aiš
kiai parodo, kaip administra
cija elgiasi su kalėjime išėju
siais iš proto.

Bepročius laiko 
kais. Nuteistųjų 
kameroj Hibneris 
triukšmavo ir teršė kamerą at
likdamas gamtos reikalus kur 
papuolė. Ilgą laiką su tardo
mais politiniais mažamečiais 
vienutėj buvo laikomas bepro
tis kriminalistas Sabaliauskas, 
kuris užmušė savo žentą, kad 
nereiktų atiduoti savo dukters 
dalies. Jis serga manija, kad 
jį velniai apstoja, ir be to be 
persto j imo vaitoja. Labai ne
švarus, iš spiaudyklių valgo 
skreplius. Kada politkaliniai 
pareikalavo iškelt Sabaliaus
ką, tai atėjęs administracijos 
dalies vedėjas Korsakevičius 
tyčiodamasis pareiškė: “Visi 
kaliniai lygūs, žiūrėkite, kad 
man jo neskriaustumėt, nes 
kitaip nubausiu.” Už pareika
lavimą iškelt Sabaliauska 
kameros politkalinis 
vėliau sėdėjo keletą 
cery j.

Vietoj medicinos

lt—š—s.
1934 m. rugsėjo 11 d.

ir su svei- 
politkalinių 
ilgą laiką

panašiems į jį ponams, tupin
ėtiems kalėjime.

Kalėjimas dabar labai pa
našus į bepročių namą: dide
lis nuošimtis yra pamišusių. 
Pamišėlių yra dviejų rūšių, ak
tyvių ir pasyvių. Pirmieji die
ną naktį šumija, poškina, dai
nuoja—sveikiems kaliniams
neduoda miegoti ir nervus ar- 

jdo. Antrieji apimti juodosios 
apatijos. Ta liga tur būt tik 

(kalėjime esti. Serganti šia li- 
iga žmonės pavirsta judamais 
■daiktais. Jie gyvena tiktai 
dėka sveikų kalinių globoji
mui. Juos reikia išvesti ruo- 
šon, pasodinti valgyti, pagul
dyt ir pan. Kitaip jie savo 
iniciatyva nieko nedaro. Jeigu 
jį pastatyt ar pasodint kurioj 
nors vietoj, tai nejudėdamas 
stovės arba sėdės iki pavar
gęs nuvirs, 
nis daugiau panašus į daiktą karcerį siūlo, 
žmogaus pavidale. Tokių 
gonių Kauno kalėjime yra ke- kių rūšių specialistais. Bet jei- 
letas. Tiesa, politinių kalinių gu reikia juos prisišaukti, tai 
kolektyve tokių ligonių nėra.1 ištisais mėnesiais nepatenki 

pas gydytoją; o jei patenki, 
tai pirmiausiai pas gyd. Račiū
ną, kuris pirmučiausia išklau
sinėja už ką sėdi, įkalbinėja 
būk niekas tau neskauda. Ka
dangi ant politinių jis neturi 
akies, tai tankiausiai vietoj 
medicinos pagelbos jis pasiūlo 
karcerį arba neapžiūrėjęs lie
pia grįžt į kamerą. Apžiūri tik 

|tada, jei ligonis su temperatū
ra.

Pervežant į kitus kalėjimus 
politinius sukausto retežiais ir 

j atvežus negreit retežius nui
ma. Pav. d. Pajarskį pervežant 
į Panevėžio kalėjimą sukaus
tė, o Panevėžio kalėjime jis 
visą savaitę nešiojo retežius 
vien tik dėlto, kad administra
cija neva tai neturėjo laiko 
juos nuimti. Kausto net maža
mečius. Taip vežant iš Panevė-

Waterbury, Conn
Visuotino Liet. Darb. Seimo 

Reikalu

ketvirtadienį,
vai. vakare,

žodžiu, toks ligo-

Kaip gydo bepročius? Tai 
geriausiai parodo įvykęs liepos 
pabaigoj įvykis. Tris bepročius 
sukišo į vieną karcerį. Du iš 
jų, Hibnerį ir Rimkų, abu 
drauge surakino, o trečiajam, 
kurio pavardės nežinau, pri
žiūrėtojas įsakė valdyti juos. 
Visą naktį karceryj buvo gir
dėti triukšmas ir riksmas. Re
zultate rytą Hibnerį ir Rim
kų išnešė iš karcerio su neštu
vais, Hibnerį pusiau gyvą, o 
Rimkų jau nebegyvą. Tie, ku
rie plovė po to įvykio karcerio 
grindis, pasakojo, kad ne tik
tai grindys buvo prikruvintos, 
bet ir sienos kraujais aptašky
tos. Administracija aiškina, 
kad Rimkų užmušęs tas tre
čiasis beprotis. Tačiau reikia 
paabejoti, kad plika ranka ga

iš
Alperas

parų kar-

pagelbos
Kauno kalėji

mas slaunas gydytojais, viso-

Apkalbėjimui ir darymui 
planų, kaip rengtis prie Vi
suotino Amerikos Liet. Dar
bininkų Seimo, įvyksta susirin
kimas, sekantį 
balandžio 18,
775 Bank St. Į minimą mi
tingą išrinko delegatus: Vili
jos Choras, L.D.S. 49 kp., L. 
D.S. jaunuolių 220 kp. T.D.A. 
liet. kp. ALDLD 28 kp ir da
lyvauti privalo J.V.K.P. liet, 
frakcijos nariai. Bet čia priva
lo atsilankyti ir visi virš sumi
nėtų organizacijų nariai, “Lai
svės” skaitytojai ir pritarėjai 
revoliucinio darb. judėjimo.

Todėl kviečiam visus atsi
lankyti į šį susirinkimą. Visi 
bendrai išdiskusuosime visuo-

M M M IMI M MM IMI MM MM M

Notary Public

K.P.L.F. Sekr. J. ž.

Tel. STagg 2-5043

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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DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA ■
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptickorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVĖ., DETROIT, MIClI.

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas
Mes dar turime trijų drg. Kapsuko knygų 

pardavimui, o būtent:

CARO KALĖJIMUOSE
Ši knyga yra 320 puslapių, su geru drg. Kapsuko 

paveikslu. Jos kaina buvo $1.75, o dabar galite 
dar gauti už $1.00. Knyga aprašo 1905 metų revo
liuciją Lietuvoje ir padėtį caro kalėjimuose. Knygos 
jau mažai turime ir kas norite gauti, tai pasiskubin
kite su užsakymais.

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietu Valdžia

Šią knygą tik 1934 metais išleidome, tai nauja 
knyga, ji turi 240 puslapių ir daug paveikslų. Jos 
kaina yra 75 centai, ši knyga yra geriausia istorija 
Lietuvos karo metu ir darbininkų kovų už Sovietų 
valdžią. Drg. Kapsukas buvo Sovietų Lietuvos val
džios pirmininku.

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
Ši knyga turi 152 puslapiu. Ją išleido L.D.S.A. 

Jos kaina 25 centai. Dabar tik 15 centų, šioje kny
goje aprašoma kaip Lietuvoj darbininkės gyvena ir 
kovoja, taipgi kokioje padėtyje yra poniulės.

šias knygas reikia turėti kiekvienam darbininkui 
ir darbininkei. Pirmųjų dviejų yra nedaug, vėliau 
jų nebus galima gauti. Už visas tris knygas regulia- 
rė kaina $2.75, bet jeigu kas pirks jas visas, tai 
gaus už $1.50.

Su užsakymais kreipkitės sekamu antrašu:
D. M. ŠOLOMSKAS,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. ►
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Rinkimai United Shoe and Leather 
Workers Unijoj ir Kova už Vienybę

BOSTON, Mass.— Tik ne
senai United Shoe and Lea
ther Workers Unijos nariai 
turėjo rinkimus generalių vir
šininkų ir generales pildomo
sios tarybos, šitie rinkimai ga- 

( tutinai parode čeverykų darbi
ninkų masės atsinešimą. Tas 
faktas, kad iš arti 40,000 na
rių tiktai apie 8,000 dalyvavo 

- rinkimuose, aiškiai parodo, 
kad čeverykų pramonės darbi
ninkai netenka pasitikėjimo 
savo unija ir visiškai nepasi
tenkinę savo klaidinga vado
vybe.

Nuo amalgamacijos konven- 
f cijos, kuri įvyko gruodžio mė

nesį, 1933 m., daug pasi
traukta atgal, vieton maršuoti 
pirmyn. Buvo sekami darbai, 
kuriuos pasibriežė minėta kon
vencija :

1. Vesti energingą 
niją suorganizavimui 
nizuotu darbininku.

2. Rengtis kovai už
n imą darbo sąlygų ir už algų 
pakėlimą organizuotuose dist- 
riktuose, taip pat nacionaliu 
maštabu.

3. Prašalinti visokių formų 
verstinas arbitracijas,
taip smaugia čeverykų darbi
ninkus.

4. Atsiekti pilną vienybę vi
sų čeverykų ir odos pramonės 
darbininkų unijų į vieną uniją.

Laikotarpyje nuo įkūrimo 
United Unijos, darbininkai 
pralaimėjo vieną mūšį po ki
tam. Tie pralaimėjimai įvy
ko delei netikusios nacionalės 
ir lokalinės vadovybės. Prie
šingai konvencijos nutarimui,
nacionalė unijos vadovybė, ku- thur; Stellato, Patsy, 
rios priešakyje stovi renegatai i 
lovestoniečiai Zimmerman, Ze- 
ligman ir kiti, nusileido bosų 
reikalavimams vienam po ki
to. Užtenka tik prisiminti, 
kaip šita vadovybė sulaužė 
puikų Haverhill darbininkų 
streiką kovo mėnesį 1934 me
tais, arba tą, kaip Generalės 
Pildomosios Tarybos Resident 
Boardas birželio mėnesį, 1934 
m., apdovanojo Bostono, Lynu! 
ir Haverhill fabrikantus sep
tyniolikos mėnesių 
kurioj 
ninkai 
ir kad

kas laimėjimui rinkimų, kad 
išrinkus savo pasekėjus, kaip 
Rosen, Kassmer ir kompanija. 
Bostono čeverykų darbininkai 
privalo susirūpinti rinkimais ir 
neleisti Zimmermano klikai 
pasigrobti vadovybę.

“Stičerių” lokalo rinkimai

17-tą dieną

Mes raginame visus lietu
vius čeverykų darbininkus, ku- 
kurie priklauso prie šio loka
lo, balsuoti ir darbuotis del iš
rinkimo eilinių narių kandida
tų. Balsuokite už sekamus 
kandidatus į įvairias vietas:

Officers

kampa- 
neorga-

pageri-

Chairman Appel, Sam
Vice-Chairman Pierce, Fred
Financial Secretary Bjork,

Louise
Business Agent
Myer
Recording Secretary Brooks,

Ella i
Executive Board

kąri of

Fancy Stitchers Cater, Mil
ton;- Krantz, Jack; Stroyman, 
Hyman; Tennebaum, Wm.; 
Thompson, Minnie

Table Girl Stella te, Frances
Pump Stitchers Fishman, J.

Petronio, Joe
Vampers Gordon, Arthur;

Resnick, Phillip
Franch Cord Stitchers Swa

rtz, Dave
Hand Pressers Dena pies, 

Anna

2,000,000 žmonių. Dauguma 
dirbančių žmonių vos padaro 
pragyvenimą. Algas vis dar 
•kapoja, o tuom pačiu laiku 
gyvenimo reikmenys brangsta. 
Visas kapitalistinis pasaulis 
galvatrūkčiais ruošias prie 
naujų darbo žmonių skerdynių 
(kurias vadiname karais). 
Tame sūkuryje ir Kanados 
buržuazija neatsilieka. Gink
lavimuisi išleidžia didžiausias 
sumas pinigų, o tuom pačiu 
laiku didžiausios darbo žmo
nių masės pusbadžiai gyvena1 
arba tiesiog badauja. Teikia-1 
ma kaip kuriems pašalpa yra 
ne kas kitas, kaip buržuazijos 
nuberti nuo stalo trupiniai. 
Darbininkai nepakeldami var
go, skurdo išeina demonstruoti, 
su reikalavimais iš valdančios ? 
klasės. Vietoj išklausyti jų 
reikalavimų, pasiunčia gink
luotus būrius policijos, prisam- 
do ekstra mušeikų ir visą tą 
šunų gaują nugirdę paleidžia i 
atakon prieš ramius, begink
lius darbininkus, kurie reikala- 

ivo duonos kąsnio arba darbo. 
Klarfeld,1 gimtai tūkstančių jaunuolių 

|sugrūsta į vergijos kempes ir 
. jie ten muštravojami 

tiems 
rams, 
ru ir 
kalus 
pažymėjo, kad šiame distrik- 
tc yra 500 Kom. Partijos na
rių. Partija nutarė vienybės 
planą visais galimais būdais! 
stengtis pravesti gyveniman. ■ 
Sąžiniškai laikytis sutarties,! 
kuri bus pravesta visų daly
vavusių organizacijų kaipo pa
grindas. Kalbą nulydėjo en
tuziastiškais aplodismentais.

Po diskusijų paaiškėjo, kad

“Nu

daugeliui

tokiose 
randasi

opiniją.
radikaliai

po- 
dis- 
be-

Penktas Puslapis

pinigus ir tiesiog reikalauna

dai
nuo 
uni- 
pro-

Bet kalbė
li e at-

or-

nu- 
pa-

ifl

Prista-
Prašometome greit i jūsų namus.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

nadoj diena iš dienos vis aukš-! pilna miesto salė ir visi kari- 
čiaus kelia galvą. Oras kas- doriai. Ponai suraukę nosis 
dieną vis labiau dvokia para- ^šliaužioja ir nepatenkintai 
ku. Bendromis jėgomis nusuk- murma. Kuriem galam čia 
sim fašistams galvas, išsprog- ,tiek daug prisirinko, tiesiog 
dinsim paraką erdvėse ir tuo-‘negalima pereiti. Pašaukia de- 
met eisim prie galutino būda- legatus ir už klausia: 
vojimo socializmo.

J. Juozas.

talikiškų, socialistiškų, laisva- kaip jos nekovoja del įvykini 
maniškų, tautiškų ir kit. 
bininkų organizacijų;
kliubų, pašalpos draugijų, 
jų, politiškų organizacijų, 
fesionalų grupių, 
jimas, rašymas tikslo 
sieks.

Būtinai reikalinga 
organizacijose, kur 
mūsų simpatikų, iškelti susi
rinkime klausimą kovos prieš 
karo ir fašizmo pavojų. Nega
na to, reikia, kad tie prieška
riniai, priešfašistiniai elemen
tai įvairiose organizacijose tu
rėtų pasikalbėjimo susirinki
mėlius, išdirbtų planus, kaip 
būtų galima pertikrinti ir nu
statyt didžiumą tos organiza
cijos narių prieš karą, fašiz
mą, kad būtų galima užtikrint 
pasiuntimą delegato į kongre
są ir tolimesnei darbuotei toj 
linkmėj.

mo socializmo. Kadangi neku 
rie “Vilnies” redaktoriai visgi 
mano, kad jos (Soc. Partijos) 
stoja už socializmą, ir kadan
gi daugelis mūsų dienraščių 
skaitytojų neskaito “šviesos”, 
tai būtinai reikėtų minimą d. 
Z. Angariečio straipsnį per
spausdinti dienraščiuose, kad 
juo platesnės lietuvių darbi
ninkų masės susipažintų su 
tuo svarbiu klausimu.

—Kam jūs tuos visus nuo 
gatvės žmones atvedėt?

Delegatai paaiškino, kad tik 
dalis čia tų žmonių, kurie at
ėjo reikalauti tuojautinės pa
šalpos ir darbo. Gal dabar ir 
jūs matot, kad bedarbių yra 
armija, o jei neužtenka, pa
sistengsim atvesti daugiau.

Majoras sušuko:
—No, no, kam to reikia! 

Bet .kokia teisę jūs turit rei
kalaut relief, o net gi nepra- 
šot. Iš kur gi mes imsim tuos 
pinigus?

Delegatai griežtai atsakė:— 
—Kol jūs esat valdžioj, tai 

ir atsakomingi aprūpinti žmo
nes darbu, o jeigu jo nėra, tai 
reiškia visko yra perteklius, 
kurio mes turim tiesioginiai 
reikalauti, o jei ne, tai mes I kalbėti 

mes kaltinti pirmos kategori- patys pasiinlsim. Pinigų taipgi 
jos, nes tie neregiai vergai. 
Antrieji pabijojo vien tik bur- 

'žuazijos žiauraus teroro. S'a-1 
vaime aišku, buržuazija bru
tal išką terorą vartoja ir var
tos, kad tik nugąsdinti darbi
ninkus.

žvilgtelkim į tuos laimin
guosius, kurie išvažiavo. Sulig 
paskutinių žinių, kad Lac Sual 

į kempėse pasikėlė kokios tai 
(limpamos ligos. Smulkių žinių 
i negalima gauti priežastim, nie- 
1 ko neįleidžia įvažiuoti, nė iš
važiuoti. Laiškai cenzūruoja-1

Buržuazija Diskriminuoja 
Darbininkus

Fort William ir Port Arthur 
.buržuazijai dalinai pavyko 
'sugrūsti dalį bedarbių į vergi
jos m ii i tari nes kempes ant 
mėn. po $5. Nemažą bedarbių 
armiją sugrūdo į Lac Sual 
kempes. Išvažiavusieji reik pa- 

i žymėti sekančiomis kategori
jomis : — grynieji buržuazijos 

| vergai, paprastai sakant “sko
bai,” arba nesąmoningieji dar
bininkai; antri numoję ranka 

’ir pasiteisindami, būk nieko 
nelaimėsim, o vien tik policija 
galvas sudaužys. Nėra pras-

Marche Prime, Francijoj, 
iššoko iš bėgių ekspresinis 
traukinys, tris važiuotojus 
užmušdamas ir devynis su
žeisdamas.

būsian- 
imperialistiniams ka- 
Jie bus kanuolių paša- 

žus už kapitalistų rei- 
ir tt. Baigdamas kalbėti

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais žuvy 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SL0B0DIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

Vietomis socialistai, eiliniai 
nariai, vis garsiau pradeda 

diskusuoti bendro 
fronto klausimą, kurio idėją
kasdien kelia Komunistų Par
tija, leisdama atsišaukimus į 
socialistus apie reikalingumą 
jo. Taip pat pradedama kal
bėti apie Darbo Partiją, kurios 
reikalą iškėlė Komunistų Par
tijos Centro Komitetas ir ap- 
diskusavo savo spaudoj.

Bendro su socialistais fron
to ir Darbo Partijos klausimai 
toli gražu nėra aiškūs ne vien 
si m p atikams, bet
partijiečių. Ypač apie socia
listus kai kurie net komunistai 
susidarė klaidingą 
Yra nuomonė, jog
kalbanti socialistai jau suko- 
munistėjo. Tai klaida.

“Šviesoj” (N. 1 šių met.) til 
po puikus straipsnis d. Z. An
gariečio, analizuojantis isto
rinę rolę socialistų partijų ir

yra užtektinai, tik reik aptak- 
suoti tuos ponus, kurie į me
tus daro milionus pelno, pav. 
Cepearo Co. ir tt.

Majorą tie žodžiai lyg elek
tra krėtė ir vis šaukė:
tilk,” bet delegatai pareiškė, 
nutilti galim, bet kovą tęsim 
kol laimėsim. Supykęs majo
ras pasakė eiti visiems regis
truotis ir gausit relief.

Tiesa, nemažas skaičius 
darbininkų jau gauna į dieną 
po $25c ir 10c už nakvynę. 

: Kai kuriuos kovingesnius drau- 
mi. Savaime, tos ligos kilo nuo gus pradėjo diskriminuoti, 
supuvusio maisto ir nešvarumo, būk tai atvažiavę iš kitos pro- 
Ten gyvieji lavonąi atskirti vincijos; kur dėjai uždirbtus 
nuo civilizacijos ir pūsta.

Bjaurumus sąlygų tose kem- išleistų pinigų sąskaitas, o kai

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

1 U C L y f

tokia vienybė neatidėliojamas 
ir, degantis klausimas. Dalyva- 

Ar_ vusieji organizacijų delegatai 
labai draugiškai nusitarė ben-

I drai kovai prieš išnaudotojus 
sekančiais klausimais: a) Už 

Barr, Sarra; Bayrack, Ted; socialų apdraudą; b) Už padi- 
; Krantz, Jack; dinimą bedarbiam pašalpos, 

vedusioms ir pavieniams; c) 
Pašalpa turi būt duodama vi
siems bedarbiams—nežiūrint
tautų, rasių bei politinių įsi
tikinimų ; d) Prieš karą ir fa
šizmą. šiuos nutartus klau
simus turi įgyvendinti bendro
mis jėgomis ir tam tikslui iš
rinko komitetą.
tai pasižadėjo savo 
cijose raportuoti tos 
cijos draugiškumą 
pravestus klausimus 
pravesti 
dinti.

Fort William ši konferenci
ja yra istorinė ir svarbi tuo, 
kad darbininkai, nežiūrint sa
vo priešingų politinių įsitikini
mų, bet pažinę savo priešą, jė
gas pradėjo glausti kovai prieš 
išnaudotojus. Komunistų Par
tija jau nėra toks baisus bau
bas, kaip buržuazija buvo įti
kinusi darbininkus. Fort Wil
liam gali būti pavyzdžiu del 
bendro fronto kitų miestų dar
bininkams, kurie dar neturi 
padarę.

Reikalas yra degantis ir ne
atidėliojamas. Faš i z m as

Joint Council

Brooks, Ella;

Grievance Committee

1 

Ermeyen, C.; 
Pearl, Mary.

M. Klarfeld.

Fort William, Can
Svarbiais Klausimais

Bedarbių Taryba šių metų 
balandžio mėn. 7 d. šaukė 
konferenciją įvairių organiza
cijų, politinių bei ekonominių, 
bendrai kovai prieš karą, fa
šizmą ir kitais klausimais. Da- 

amalgamacija-lyyavo sekančios organizaci
jos: Independent Labor Party- 
C.C.F., General Workers Uni
ty—O. B. U., Workers U. 
League—W.U.L., Canadian
Labor Defense League—CLD.

i L. ir Communist Party of Ca- I 
! nada.

sutartim, 
pažymėta, kad darbi- 
pasiduoda arbitracijai 
nebus streikų!

tarpu svarbiausias !

Visi delega- 
organiza- 
konferen- 
ir visus 

stengsis
gyveniman—įgyven-

šiuo 
klausimas yra 
ir budvojimas vienos galingos 
unijos čeverykų pramonėje, 
kad atmušus visus bosų puoli
mus. čeverykų darbininkai 
puikiai supranta pardavikišką 
Zimmermano ir kitų žygį su-1 
spendavime New Yorko unijos 
narių ir nuėmime nuo baloto 
Biedenkampp ir Žiebei kandi- tas padarė analizą tos konfe
ti a tū ros su tuo tikslu, kad pa- rencijos svarbumo 
silaikyti unijos vadovybę sa- svarbią rolę lošia bendro fron- 
vo kontrolėje. į to klausimas. Pažymėjo, kad

; diena 
iš dienos blogėja ir blogėja, 

išaugo lig

Komunistų Partijos delcga-

ir kokią

Veiklieji unijos nariai žino, darbininkų gyvenimas 
kad su tokia Zimmermano 
klaidinga vadovybe ir su tokia Bedarbių armija 
nelemta politika nebus galima 
atsilaikyti prieš fabrikantus. 
Tuo būdu šiandien eilinių na
rių reikalavimas yra, kad bir
želio mėnesį būtų sušaukta 
United Unijos specialė kon
vencija sustiprinimui unijos, 
tikrai amalgamacijai ir prisi

rengimui prie kovos.
Praėjus nacionaliams rin

kimams, daugumoje United 
Unijos lokalų dabar eina loka
liniai viršininkų rinkimai. Ei
linių narių pareiga išrinkti sa
vo viršininkais tokius narius, 
kurie ištikrųjų rūpinsis unijos 
reikalais ir gins darbininkus 
nuo bosų. Nė vienas, kuris 
palaiko Zimmermano kliką, 
neturėtų būti išrinktas lokalo 
viršininku. Lynn ir Haverhill 
lokaliniuose rinkimuose Zim
mermano klika tapo sumušta 
100 procentų.

Bostono lokaliniuose rinki
muose Zimmermanas asmeniš
kai, su pagelba advokato Bea- 
rack, sukoncentravo savo spė-

pėse aiškiai liudija sekantis fak
tas. Lac Su ai 10-tos kempės 
vergai spontaniškai sukilo. Su
laužė darbo įrankius, išdaužė 
kempės langus, virtuvėj 
laužė baldus ir visus 
Tuo įniršimu, matyti, 
parodyti savo pradžia 
Vėliau privertė bosus 
giniai visus išvežti iš Kanados 
Sibiro. Bosai priversti buvo jų 
reikalavimą išpildyti ir 
darbininkus atvežė į 
miestelį. Atvažiavus 
ninkams, visi buvo vadovau
jantieji darbininkai areštuoti. 
Prieš policijos šį žygį Sioux 
Lookout darbininkai išėjo į 
masinę demonstraciją ir rei
kalaudami grieštai paliuosuoti 
areštuotus darbininkus. Pa
sekmėj tos demonstracijos bu
vo paliuosuoti sąlyginiai (Su
spended sentence).

Likusieji nors neskaitlingai, 
bet neatlaidžiai tęsia kovą už 
tuojautinius reikalavimus. Ke
lis kart bedarbiai buvo pa
siuntę delegatus pas miesto 
valdybą. Miesto ponai atsaky
davo, kad nėra bedarbių. Lai
ke raportų paaiškėjus buržu
azijos pasityčiojimui iš alka
nų bedarbių, nutarė sekančiu 
kartu eiti su delegatais visiems 
bedarbiams ne tam, kad pa
sirodyti, bet priversti. Nuskir
tu laiku bedarbių prigužėjo

kuriems tiesiog pasako, kad 
gaunat “komišin” iš Maskvos 
ir jums nereik pašalpos. Prieš 
tokią diskriminaciją kai kurių 
draugų kovo mėn. pabaigoj 
vėl užpildė bedarbiai miesto 
svetainę ir buvo išrinkta dele- 
tai perstatyt diskriminaciją,

su
judus, 
norėjo 
kovos.
besąly-1 kurią besąlyginiai turi panai-

“MAČIO-KEKŠTO EILES”

visus
Huson 
darbi-

kinti.
Miesto ponai taip buvo už

imti, kad delegatų negalėjo 
priimti. Mat, ant dienotvarkės 
turėjo “svarbų” punktą—kaip 
prisiruošti prie apvaikščiojimo 
25 m. Jurgio viešpatavimo ant 
darbininkų klasės. “Socialis- 
taujantis” aldermanas Ha- 
ward pareiškė, kad priimti de
legatus ir nėra visai reikalo 
svarstyti Jurgio klausimą. 
Kiekvienas gali švęsti kaipo 
jam patinka. Vietoj skiriamų 1 
pinigų Jurgio apvaikščiojimui1 
jis siūlė bedarbių pašalpai 
skirti.

Acting mayor McDonald, 
paleido ant balsavimo—dele
gatus priimti, ar ne? Už bal
savo vien tik Haward. Bedar
biai demonstratyviai apleido 
svetainę pareikšdami, kad se
kančiu kart prisiruoš su skait- 
lingesne armija aplankyt 
nūs su reikalavimais prieš 
kriminaciją ir už didesnę 
darbiams pašalpą.

J. Juozas.

ir J. Baltrušaičio

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

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

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Turtingiaušiam pasaulio mieste (New Yorke), po iškeltais šalygatviais, bedar
biai pasivėlina padaryti sau “bakūžes” ir ten gyventi. Paveikslas vaizduoja vieną 

iš tokių vietų. Namų savininkams, aišku, tas nepatinka ir jie bando bedarbius išvyt.

Lietuvių Anglių Kompanija
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

dais arba atviru ginkluotu įsi
veržimu užgriebti Klaipėdą.

Karo pavojus su kasdiena 
darosi aiškesnis. Karas grū
moja ne tik Sovietų Sąjungai, 
bet ir pasaulio, kapitalistinių 
šalių visai darbininkų klasei. 
Jis gali sunaikinti šimtus mi- 
lionų gyvasčių. Darbininkų 
klasė privalo būt pasirengus 
sutikti karą. Geriausia tai pa
daryti, tai patraukti didžiumą 
organizuotų darbininkų ir 
statyti juos prieš karą—ne 
cifistiniai, o revoliuciniai.

Lietuvių darbininkiškos
ganizacijos šaukia suvažiavi- 
mą-kongresą prieš karą ir fa
šizmą. Tiesa, jau buvo rašo
ma, kad toksai kongresas bus 
skaitomas sėkmingu, jeigu ja
me dalyvaus atstovai nuo ka-

Pirmos klasės anglis, geriausios
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legal iškas svoris.

įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

;S
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ALDLD Pirma Kuopa Pasi- Ile.bus m.uzikos 
ėmė 100 Tikiety Platinti Del i

Jaunimo Balius
Brooklynfečiai labai susido

mėję LDS. Jaunimo Komiteto 
rengiamu balium, kad sukėlus 
finansų toliau varyti organiza
cinį darbą. Viena Amerikosv . klamacijų.Lietuvių Darbininkų Literatu- H, 
ros Draugijos pirma kuopa pa-j - 
šiėmė 100 tikietų (dešimts' 
knygučių) išparduoti.

Jaunimo komitetas labai dė-i 
Ringas už tai, nes tasai žygis, 
labai pagelbės toliau tęsti jau-, 
nirfto organizacinį darbą. 
Taipgi ir veik visos LDS. kuo
pos, ne tik Brooklyne, bet vi
soje Amerikoje smarkiai plati- 

, na įžangos tikietus. Tas paro
do, kad mūsų suaugusieji 
draugai nori pilniausiai koo
peruoti su darbininkišku jau
nimu, ir pasmarkinti jų veiki
mą. Jie to, be abejonės, susi
lauks.

Jau laikas visiems pasižy
mėti tą dieną, balandžio 28-tą, 
kada dalyvaus visi jaunimo 
draugai Lietuvių Piliečių Kliu- 
be, 80 Union Avenue.

Jaunimas smarkiai ruošiasi 
perstatyti kelius veikalus, kaip 
“Red Vaudeville”, ir “Oscar 
Sapp”. Apie pačius veikalus 
teks vėliaus parašyti. Taipgi 
turtingoj programoj bus daug 
dainų. Aldona Klimaitė ir A. 
Višniauskas jas mums suteiks. 
Labai smagu išgirsti, kad tie 
draugai su mieliausiu noru 
prisideda prie to svarbaus 
darbo.

Bet apart programo, bus 
dar labai svarbus dalykas. Tai 
dovanos. Jos bus duodama 
“cash pinigais”, visai dykai, 
tiems, kurie pirks įžangos ti- 
kietą. Viso 
darys $50.00. 
ta į dešimtį 
bus $20.00, 
trečia—$5.00, 
iki paskutinės dovanos $1.00. 
Taigi, daug mūsų draugų tu
rės progos iš to baliaus keletą 
dolerių parsivežti namo.

Mes labai apgailestaujame, 
kad keli kiti parengimai tą pa
čią dieną įvyksta. Tas sudaro 
daug daugiau darbo išgirsinti 
mūsų parengimą, ir vistiek pa
dalys publiką. Vienok, mes 
esame tikri, kad kurie tik no
rės paremti mūsų jaunimo ju
dėjimą, linksmai pasišokti prie 
Al Romano Harmony Aces 
Orkestros, ir išgirsti gerą pro
gramą, o dar prie to ir gražių 
dovanų laimėti visai dykai, tai

tos dovanos su- 
Ta suma išdalin- 
dovanų: Pirma 

antra—$10.00, 
ir taip toliaus

Kliubą, balandžio 28-tą dieną.
Balius prasidės 6 :30 vai. vak.

Kviečia jaunimas.

i šokiams, tad 
suėjo būrys narių ir svečių, 
kurie šiaip sau draugiškai šne
kučiavosi ir linksminosi, kas 
kaip išmanė. Vakaras bu
vo panašus šeimynos sueigai. 
Dvi mergaitės, Mary Brau- 
niutė ir Vaitaitytė, mažytė 
mergaitė, pasakė gražių de- 

Padengimui išlai- 
ų ant vietos padaryta laimė

jimas, taipgi turėta užkan
džių. Rep.

ge- 
šiol

Ko
pa-

racija šaukia masinį pikietą,1 
protestui prieš panaujintą oa
zių terorą prieš darbininkus ir j 
kėsinimąsi nužudyti jų vadą 
Ern.st Thaelmanną. Sulyg vė
liausių davinių, jo gyvybei yra 
didesnis pavojus dabar, negu 
kada pirmiau.

Pikietai važiuos tiesiai prie 
konsulato ir ten ant vietos ras 
federacijos komitetą. Norin
tieji daugiau infarmacijų krei
pkitės 1.68 W. 23rd St.

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.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai,
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Gaminami Lietuvišku 

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name 
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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; Iš Parapijiečių Vaidinimo
Sekmadienio popietį Aprei

škimo Parapijos salėje mote
rų sąjungiečių kuopa surengė 
vakarą. Perstatyta dviejų vei
ksmų bibliška drama “Juoza
pas ir Zelbora.” Vaidino Lie
tuvių Meno Teatras.

Veikale nieko gero, naujo, 
natūralaus. Perstatoma, kaip 
vergas Juozapas nuolankiai 
vergauja Faraonui, kaip jis iš
tikimumo delei atmeta net val
dono pačios meilę, ] 
“laimingą” vergo gyvenimą Brodskis 
suardo “nedoros” moters vai- tus: 
dovės kerštas ir kaip, paga
liau, sapno paaiškinimas Pa-j būti sargyboje, mes turim duo- nes sūdyta jautiena reikalauja alaus, 
raonui jį išaukština ir tuomi ‘ . . • kam antis vandenin

iš vergo tampa dideliu žmo
gum.

Šioj kapitalistinės vergi
jos, bedarbės ir alkio bei ky
lančio fašizmo gadynėj, kuo
met darbininkams juo labiau 
reikia kovingumo, kad išgau
ti duonos kąsnį, kad apginti 
savo reikalus, tai 
meno vadai bruka 
nieko neturinčius 
venimu, augštinančius 
g i š k u m ą. Nestebėtina, kad 
ir vaidinimas išėjo tokiu, koks 
pats veikalas: be gyvumo, be 
jausmo, tik snaudulys ir gai
lestis sueikvoto laiko ima. 
Daugiausia energijos šiam vei
kalui dėjo sufliorius, kurio 
balsas girdėjosi net prie durų. 
Vaidilos didžiumoje jaunimas. 
Paprastai jaunieji gerai moka 
vaidinti, deja, šiuo atveju to 
negalima pasakyti; matomai, 
sunku buvo įsigyventi į netiku
sį veikalą.

Pasirodo, revoliucinis menas 
pralenkė klerikalinį meną ma
žiausia ketvirtadaliu šimtme
čio. Katalikai darbininkai tu
rėtų šluoti lauk tuos atgyve
nusius veikalus ir imtis darbi
ninkiškų, kurie rišasi su gyve
nimu, sukelia energiją ir aks
tiną į kovą už savo būvio pa
gerinimą.

“Corned Beef” su Kopūstais

Masės Delegatų Dalyvavo 
Gegužinėj Konferencijoj

Pereitą šeštadienį New Yor
ke įvyko darbininkų organiza
cijų konferencija del Pirmos 
Gegužės, kurioj dalyvavo 1,- 
160 delegatų, atstovaujančių 
desetkus darbininkų ir intelek
tualų organizacijų. Tokios en
tuziastiškos ir skaitlingos 
gūžinės konferencijos lig 
nebuvo New Yorke.

Už Bendros Gegužinės 
mitetą raportavo Brodsky,
žymėdamas, kad pirmą syk į 
20 metų . New Yorko geguži
nė f demonstracija, maršuos 
puošniąją 5th Avė. Tam išgau
ti leidimą reikėjo dąug konfe
rencijų su valdžios įstaigomis. 
Jis nurodė, kad į valdininkus 
paveikė bendro fronto reikala- 
lavimai ir masių spaudimas. 
Susimobilizavimui užimti du 
didieji centrai: Union Square 
ir Madison Square Park. Per- tos jautienas ir jaunų kopūstų. _/ 

.. . . . _ . 1 Andy Murphy, ekspertas virėjas
i Statęs smulkmenmgai busian- jums pataria, kaip pagaminti gerą 

kaip jo.čios puikios gegužinės vaizda, sūdytą jautieną su kopūstais. .
• _ ... .v . _ . . . i “Apie alų nėra reikalo pasakoti,atsisauke į delega- jqs tą galite gauti artimoje krautu

vėje, bonkose. Sūdytos jautienos 
♦. i . pietūs paakstins jus gerti alų, tad

Bukite laiku, mes turime veiy pasidėkite kokj tuziną butelių,
4 - > 

kaip antis vandenio. i
“Štai kaip daroma geriausiuose 

“Nueik pas gerą mėsininką ir pa- ! 
reikalauk geriausio šmoto sūdytos 

Turėtų būti pirmagalis 
tikros jautienos.

“Gal nebūna perdaug sūri, bet ge- 

denio. Įpilk į puodą du ar tris ga
lionus šviežio, šalto vandens ir įdėk 
sūdytą jautieną, gerai numazgotą. 
Paskui įmesk 4 ar 5 daigus petruš- 
kų, su visom šaknim, ir apie tuziną 
juodų pipirų. Jeigu turi po ranka 
celerių, supjaustyk stiebelį ir įmesk. 
Pridėk į ketvirčius supjaustytą ci
bulį. t Pradedant virti, ant viršaus 
pakils putos ir trupiniai, juos nu
graibyk. Tada uždenk puodą ir pa
statyk gale pečiaus arba virš leng
vos ugnies ir lai šunta apie 3 va
landas arba iki bus minkšta.

“Apie valandą pirm jautienai iš- 
Organizaci- Virsiant, supjaustvk į keturias dalis 

šviežio kopūsto alvutes, sudėk į kitą 
puodą ir užpilk jautienos skystimu.

nelį druskos, jei nori stipraus skonio. 
Ima apie valandą, kol pamaži iššun
ta. Tuo pat laiku išvirk keletą bul
vių ir paduok ant didelės lėkštės— 
jautieną, kopūstus ir bulves.

“Beje, biskį užvalgius, šeimininkei 
laikas pasirūpinti, kad būtų ir alus 
parankioj vietoj; i

(Apg.)

Alus taip reikalingas prie “Corned 
Beef”, kaip antims yanduo, sako Sid
ney Snow.

Dabar yra tas metų laikotarpis, 
kada mažiem vaikam duodama dozos 
epsom druskų ir maliaso ir sieros, 
pavasariniam išsivalymui, ir kada su
augę smagiai šypsosi, nes niekas ne- 1 
gali juos bepriversti imti tą mišinį. 
Vis vien, pavasariui atėjus, man at
rodo, kad reikia ką nors daryti, tad 
aš valgau “žalumynų mišinį”, bet, 
aš nežinau nieko tokio, kas sukirstų 1 
gerą mišinį iš “corned beef, sudary-

ekspertas virėjas

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie, išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

O

o

O

klerikalų
veikalus
su gy-

ver-

Kor.

Daug Serga Šalčiais
Ankstybo pavasario oras 

nors viliojantis, bet gana pa- 
■an- 

dasi daug ligonių. Pranešama, 
kad serga A. Mollyn, plaukų 
kirpyklos savininkas. Eina 
geryn. Taipgi serga Juozas

Iš ALDLD 1 Kuopos Vakaro 7jinfs s;?ikatai-p,lclt0.r fjasi f]anof i10rOnin Pranesar
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
Pmos kuopos pažmonys-drau- 
giškas vakaras išėjo vidutiniai. Gaigal, maspethietis, to paties 

-Kadangi buvo garsinta, jog vardo radio orkestros vadas.

LD.S. 1 Kuopos Parengimas Perkeltas 
Iš Subatos į Nedelią

šiuomi pranešama, jog L.D.S. 1-mos kuopos parengimas 
tampa perkeltas iš šeštadienio į sekmadienį.

Prašom įsitėmyti, kad įvyks

Balandžio (April) 21,1935
“LAISVĖS” SVETAINĖJE

419 Lorimer Street
Prasidės 6-tą valandą vakare

Prašome visus skaitlingai dalyvauti. Kurie turite pir
kę tikietus su pažymėta diena, 21-mą balandžio, su tais 
tikietais būsite įleidžiami nedėlioj, 21-mą balandžio. 
Jais pilnai galėsite pasinaudoti.

Šokiams grieš gera muzika
CHARLIE KWARREN S ORKESTRĄ

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.
Pust Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

2
2
2
2
2 
o

ti New Yorkui geriausį para-, 
dą, kokio New Yorkas nėra namuose:I <<p ••
matęs. l. • - • •

Priimtos rezoliucijos už bu- jautienos, 
davojimą darbo unijų, gynimą į «c -- 
Sovietų Sąjungos, rėmimą kla- riau nuplaukite*po kranu šalto van- 
sinės darbo partijos; taipgi už 
paliuosavimą Scottsboro vaiki
nų, Thaelmanno, Pakosi, Sa
cramento kalinių, Tom Moo
ney, Charles Krumbein ir ki
tų klasių ..kovos, kalinių. Pa
siųsti reikalavimai: priimti Bi- 
lių HR 2827; prašalinti polici
ją iš šalpos biurų.

Delegątų sudėtis: 225 atsto
vavo fraternales 
jas, 113—šapas, 57—-AF of L d__ ___
lokalus, 91 nep. darbo unijas, Dadėk biskį baltų pipirų, gal žiups- 
kiti atstovavo eilinių narių 
grupes unijose ir šiaip organi
zacijas.

Suareštavo 48 Elektristų 
Pikietus

Pereitą šeštadienį Int. Bro
therhood of Electrical Work
ers 3 lokalo apie 200 narių pi- 
kietavo controlieriaus Frank .has ant visados? 
Taylor namus, 35 78th St., 
Brooklyne. Juos užpuolė poli
cija ir 48 areštavo. Kaltinami 
“netvarkos kėlime”. Paleisti 
po $20 kaucijos . kiekvienas. 
Išklausinėjimas bus trečiadie
nį, pas teisėją Wm. R. Bayes, 
Bay Ridge teismabutyje.

Minėti elektristai dirbo prie 
Independent Subway System 
budavojimo. Sustreikavo ko
vo 15 d., reikalaudami samdy
ti unijistus ir mokėti unijinę 
algą. Streikuoja 700, bet sim
patijos streikuose iki šiol jau 
dalyvavo apie 3,000 įvairių 
statybos amatų darbininkų. 
Unija sako, kad tūlose vietose 
darbai visai sulaikyti.

Iškovojo Penkiem Negram 
Daktaram Vietas C • ,

Nuolatinio organizuoto dar
bininkų masinio spaudimo 
prieš diskriminaciją pasėkoje 
penki jauni negrai daktarai 
tapo paskirti į jaunų daktarų 
štabą naujam General ligon- 
butyje Queens priemiestyje. 
Skirdamas juos ligonbučio ko- 
misionierius, Dr. S. S. Gold
man, pasakė: “Ligonbučių De- 
partmentas šiuomi paskyrimu 
atsirubežiuoja nuo praeities, 
toki skyrimai seniau buvo iš
imtinai tik Harlem ligonbu- 
čiams.” ,

Thaelmanno Gelbėjimo 
Pikietas

šiandien, prie Vokietijos 
konsulato, 17 Battery PI., 
New Yorke, Anti-Nazi Fede-

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas ant far- 

mos, kad galėtų karves melst. Dar- h'ic nnt vicndnc

Parsiduoda “Bar and Grill” labai 
geroj vietoj, 360 Sumner Avenue, 
arti Jefferson Avenue, Brooklyn, N. 
Y. Galima atsišaukti ant šio antrašo.

(90-92)

Parsiduoda farma 114 akrų žemės, 
60 akrų dirbamos, likusi giria ir ga
nyklos, didelis sodas, iš 100 vaisinių 
medžų, stuba su 10 kambarių, 2 bar- 
nės, nauja saila, 2 jauni arkliai, 16 
raguočių (karvių). Visi žemdirbystės 
Įrankiai, farma šalę cementinio kelio 
(State Road), arti miestelio North 
Brookfield, N. L, ir Į didesnį miestą 
Uticą, 16 mailių. I Binghamton 46 
mailės.

Parsiduoda viskas pigiai, nes no
rime grbįt parduoti. Gąlinia (taryti 
gerą pragyvenimą, verčiamasi pienu, 
mat, dabar pieno kaina pakilo. Pieną 
atvažiuoja pasiimti.

Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu: 
Ralph Lamaitis, 87 Madison St., New 
York City. 1 ' '

; • (88-9.4)

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

NOTARY >
PUBLIC ?

Tel. Stags: 2-0783 1
Night Tel. Juniper 5-4912 ------------

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, 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, 

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.

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, 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.

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
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

PARDAVIMAI
I Parsiduoda 4 akrai geros žemes; 
stuba 10 kambarių, didelė bamė ir 

|geradžius; netoli ežero ir mokyklos,! 
cementinis kelias. Graži vieta del 
biznio $600. Atsišaukite, Į

G. M. KANTON l
R. D. 3 Richfield Springs. N. Y. 

(90-92)

512

ROBERT LIPTON 
įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves

tuvėms ir
■12 .i Jfeh Kitokiems 

ilk lvykiams

. antas'

HARN AN

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybiy ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų

Setų $10.00 ir augštyn.
Specialė nuolaida, kurie ateis 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

su

<!>

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 >-6101
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
1 Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, a 
Nervų L i g 08, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės TJ*

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 kokj - 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. >
Kraujo Tyrimait Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, 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 Ave. ir Irving PL 

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

MES KALBAME LIETUVI&KAJ




