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Valstybinas iždinės tyrinėto

laikytas

Negrė Komunistų Kandidatė 
Gąyo 2,140 Balsų Charlotte

' tuom nesutiktų Jungtinės 
Valstijos, kuriu Firestone 
gumos kompanija ir kiti ka
pitalistai turi stambių rei
kalų Liberijoje.

HARTFORD, Conn.— Už
sibaigė streikas 1,500 trokų 
vežikų, kuris tęsėsi 17 die
nų, apimdamas )Vaterbury,

Kubos Fašistai Rengias 
Sušaudyt dar 11-ką

18 Mėnesių Kalėjimo u 
$6.40 Pašalpos Čekį

REIKALAUJA HITLE
RIUI PAVEST LIBERIJĄ

Hitleris Bičiuliuojasi 
Su Jugoslavų Fašistais

Šiaurvakariuose stfeikm 
ja jau 30.000 miškų ir m<

Turkija Dėkinga už 
Sovietų Draugiškumą

Filipinų Sukilimas 
Išnaujo Sniarkėja

stropiai baudžia žmogva- 
gius biznierių, bet nieko ne
daro, kad suimti ir nubausti 
fašistinius piktadarius, ku
rie New Mexico valstijoj 
pagrobė ir primušė drg. R. 
Minorą, Komunistų Partijos 
vadą, ir D. Levinsoną, Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatą.

Kovai Mobilizuojasi Automobilių Darbininkai; Streikuoja 
Cinos Mainieriai; už visuotiną Streiką Nubalsavo Šilko i 
Darbininkai; Didėja Miškų Darbininkų Streikas. į ™

dė jam langus ir 
iempti jį patį “ant augščiau 
sios medžio šakos.”

Pavienio Numerio • Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Malda už Darbą Vietoj 
$5,225 Pinigų

ISTANBUL. — Turkijos 
prezidentas Kemal Ataturk, 
atidarydamas šalies kongre
są, išreiškė padėką Sovietų 
Sąjungai, kaipo Turkijos 
draugei. Sovietai, be kitko, 
žjo išvien su Turkija, kuo
met Turkų valdžia reikala
vo sau teisės apginkluoti jū
rų pertaką Dardanellus.

SSSR Siūlo Nepuolimo 
Sutartį Chinijai

MACON, Mo. — Jungti- 
tnių Valstijų vyriausybės 
padarytas tyrinėjimas delei 
i“Sky Chief” pasažyrinio 
lėktuvo nelaimės nukaitino 
samdini lakūną Harvey Bol- 
toną. Toj nelaimėj žuvo jis 
ipats, senatorius B r. Cutting 
:ir keturi kiti. Buvo liūdy-

MANILA. — Filipinų Sa
lose vėl atgyja kaimiečių su

kąri darbininkų kilimai prieš Jungtinių Val
stijų imperialistus ir vieti
nius dvarininkus ir kapitali
stus. 1,000 kaimiečių susi
telkę netoli svarbiausio mie
sto Manilos. Cabuayo apie- 
linkėj 500 sukilėlių grumia
si su milicininkais. Sukili
mui vadovauja reformistinė 
Sakdalistų Partija.

Komunistų Partijos kan
didatė negrė B. Dale į Char
lotte miesto valdybą, North 
Carolinoj, gavo 2,140 balsų. 
Tai yra pusė tięk, kiek bal- 
Ą buvo rinkimuose paduo
ta už tuos kapitalistinių 
partijų kandidatus, kurie 
laimėjo rinkimus.

Draugės Dale gautas bal
sų skaičius liudija apie di
delį paaugimą negrų ir bal
tųjų darbininkų vienybės 
šiame mieste, kur baltoji 
buržuazija persekioja net 
už ėjimą į bendrus baltųjų 
ir negrų darbininkų susi
rinkimus.

Sovietų vy
riausybė panaikino visas 
tas kolektyvių farmų sko
las, kurios- buvo gautos iš

Sklokininkų “Naujoji Gady
nė” jieško tarp komunistų 
kandidatų į katalikus. Vely 
pasižiūrėtų į saviškius, pav., 
kad ir į karštą sklokininkę 

fDegulienę. Ji dabar, kaip pra
neša maspethiečiai, gieda Ma- 
spetho, N. Y., bažnyčioje.

Iš šiandien telpančios drg. 
Stalino kalbos galima, be kit
ko, pasimokinti draugiškumo 
ir mandagumo santikiuose su 
visais darbininkais. Patartina 
kiekvienam tą kalbą perskai-

BERLYNAS. — Kiek pir 
miau Julius Steicher, pik 
čiausias hitleriškis žydų ėdi-

“Vienybės“ poetas Tysliava 
gėrisi ramiomis komunistų ir 
socialistų gegužinėmis demon
stracijomis New Yorke. Bet 
jis pražiūri 
demonstracijos Pirmojoj Ge
gužės yra savo jėgų peržval
ga ir mobilizacija kovai. To
kia mintis būtų sugadinus jam 
ūpą. TOLEDO, Ohio.— Nors 

Dillon ir kiti Darbo Fede
racijos vadai pradėjo slap
tas derybas su Roosevelto 
Marbo” ministerijos nariu 
Ed. McGrady, kad sutaikyt 
Chevrolet automobilių strei- 
kierius su General Motors 
Korporacija,—bet streikie- 
riai pasiryžę toliau dar 
smarkiau kovoti, šaukdami 
streikan ir kitus tos pramo
nės darbininkus.

Tolediečiai pasiuntė savo 
delegatus į Flint, Mich., ra
gindami Flinto automobilių 
darbininkus tuoj aus išstoti 
į kovą.

Toledoj sekmadienį buvo 
sušaukta konferencija auto
mobilių darbininkų atstovų 
iš Flinto, Detroito, Cincin
nati, Cleveland© ir kitų Ge
neral Motors centrų. Susi
rinkę atstovai darė planus 
streikui praplatinti. O jau 
dabar streikuoja 33,000 Ge- džiu darbininkų ir stre: 
neral Motors darbininkų

Clevelande

Apart piknikų ir išvažiavi
mų, mūsų judėjimas pavasarį 
ir vasarą paprastai atslūgsta. 
Bet neturėtų taip būti. Oras 
juk sveikesnis, mažiau sirgu- 
liavimų; ir reikia tik pasiry
žimo, I 
tokioj augštumoj kaip žiemos 
mėnesiais arba dar augščiau jį 
pakelti.

plečiasi. Jam pritaria- 
sustreikavoJvakroviai vakarinėse- p:

800 Willard elektrinių bą-. plaukose. •

KRISLAI
Nemato Saviškių.
Poeto įspūdžiai. 
Drg. Stalino Kalba. 
Oras ir Veikimas. 
Raudonieji Mokiniai.
Vydūnas ir Hitleris.

Rašo S. Laisvietis

Kunigaikštis Kalėjime
LONDON. — Latras Man- 

chesterio kunigaikštis tapo 
nuteistas devyniems mėne
siams į kalėjimą už tai, kad 
jis apgavikiškai užstatė 
“panšapėj” savo velionės 
motinos paliktus, bet jam 
nepriklausančius perlus ir 
deimantus. Jis yra prasi
skolinęs šimtams žmonių.

Dobilo 
iškeltos gedulo 

vėliavos. Gedulo vėliavą iškė
lė ir Filopovienė. O laikraštu
kas vardu ”10 centų” parašė, 
kad Filopovienė gedulo vėliavą 
iškėlus Kyrovo nužudymo pro
ga. t Filopovienė pasijautė jas, E. J, Murphy, 4,333 Kep- 
įžeista ir “10 centų” red. pa-'ler Avę., Bronx, girtas sugrįžęs 
traukė tieson. Kauno apyl. tei- iš baliaus, nušovė savo žmoną, 
smas Narkevičių pripažino kai- kuri I norėjo sulaikyti 
tu ir nubaudė 200 lt. arba 2|žiavimo kitur ūžti, žudikas su 
sav. kalėjimo

ZAGREB. — Vokietijos 
karo orlaivyno ministeris H. 
W. Goering rengiasi per sa
vo “medaus mėnesį” lėkti į 
Jugoslaviją. Pasikalbėjime 
su Jugoslavų fašistų laikra
ščių korespondentu Berlyne 
Goering išreiškė “didžiau
sią pagarbą” Serbijos armi
jai ir tautai. Tai jau bus 
trečias jo atsilankyfnas į Ju
goslaviją. Vokietija sten
giasi 
ryšius su Jugoslavija prieš 
Italiją.

NANKING.—Sovietų Są
jungos ambasadorius Bo
gomolov neužilgo pradės 
derybas su Chinija del ne
puolimo sutarties su Sovie
tų šalim. Bet Chiang Kai- 
^heko valdžia bijo tokia su- 
tarčia užrūstint Japoniją.

PHILADELPHIA, Pa.— 
i Du darbininkai nuteisti po 

18 mėnesių kalėjimo už tai, 
kad pasisavino svetimą 
$6.40 pašalpos čekį. Pašal
pų viršininkai nuvagia tūk
stančius dolerių, ir nieks jų 
už tai nebaudžia, r ■

Byla Del Iškeltos Vėliavos
Tuo pačiu metu, kai Pane

vėžy mirė rašytojas Lindę—

Tilžės lietuvių “filosofas” 
Vydūnas, net Kaunan atva
žiuodamas, andai gyrėsi, kad 
prie Hitlerio valdžios jam ge
riau negu pirma—naziai davė 
jam pensiją.

Kažin ar ir dabar jis laikosi 
tokios pat nuomonės po to, 
kaip hitlerininkai, demons-! 
truodami prieš lietuvius, išbel-jta, kad neveikė lėktuvo ra
dę jam langus ir šaukė pa- dio ir kiti galai. Bet valdiš

ki tyrinėtojai suvertė kaičią 
ant užsimušusio lakūno, o 
išteisino savininkus, Trans
continental orlaivių kompa
nija.

Piety Poliaus Srityje ■ | 
Kadaise Buvo Šilta

WASHINGTON. — Sui. 
grįžęs iš pietinio žemės ga
lo, tyrinėtojas admirolas 
Byrd sako, jog tame dabar 
nuolatinės žiemos krašte 
rado medžių liekanų ir su
akmenėjusių jų lapų. Reiš
kia, ten kadaise buvo bent 
vidutiniai šiltas oras. Da
bar tose vietose, 180 mylių 
nuo pietinio polio neaugau 
nei mažiausia žolė, bet ant 
sniego - pasirodo mažyčiai 
vabaliukai. Byrd parsivežė 
į Ameriką tų vabaliukų, ku* 
rie bus moksliškai tyrinėja
mi.

LONDON. — Francijos striją Vokietijai, ir daryt ki 
valdžia kreipiasi į Angliją, 
kad darytų spaudimo į Ita
liją ir Abyssiniją, idant jo- 
dvi susitaikytų. Francijos 

I politikai supranta, kad Itali- 
ijai įsivėlus į karą su Abys- 
sinija susilpnėtų Francūzų- 
Italų vieningas frontas prieš 
Hitlerį. Anglijoj manoma, 
jog karas prieš Abyssiniją 

įgalėtų būt Italijai net pra
gaištingas, turint mintyje 
Abyssinijos karščius ir ab- 

i elnai nepalankias europie
čiam gamtos sąlygas.

Tuom p a s i n a udodamas 
Hitleris galėtų prijungt Au-Belfaste, šiaurinėje Airi

joje, architektas T. J. O’Neil 
per teismą reikalavo, kad 
jam būtų užmokėta $5,225' 

kad judėjimą palaikyti už darbą prie statymo Bal- 
lycastle klioštoriaus. Bet 
klioštoriaus klebonas liūdi-- 
jo, jog architektas apsiėmė 
dirbti už vienuolių maldas.
Architektas prisipažino, jog kas, bandė sušaukti tarp 
taip, bet sakė, kad kliošto- tautinį kongresą Nurember 
riaus viršininkai buvo jam 
galvą sukvaršinę. Tačiaus 
teismas nusprendė, jog jis 
negali gauti pinigų ir turi

Baudžia Žmogvagius, Bet ne 
Minoro ir Levinsono

HARRISBURG, Pa. — 20 
metų kalėjimo tapo nuteisti 
J. Backner ir M. Salasky už 
žmogvagystę. Jiedu buvo 
pasigrobę porą biznierių, 
kuriuos apiplėšė, išvežė ; 
New Yorko valstijos mišką, 
išlaikė juos ten septynias 
dienas ir paleido.

Jam ir dabar gręsia pagro
bimas bei nužudymas; bet 
valstijos vyriausybė nieko 
nedaro, kad žmogvagius nu
bausti arba Minorą su Lė- 
vinsonu apsaugoti. Jiedu 
čia darbuojasi apgynimui 
10 mainierių vadų, kurie nę- 
kaltai yra traukiami teis-,,, 
man neva kaip “žmogžu-.i 
džiai.”

HITLERIS TIK LAUKIA ITALIJOS KARO 
PRIES ABYSSINIJĄ KAIPO PROGOS SAU

ge kovai prieš žydų tautą. 
Į kongresą atvyko tik vie
nas delegatas iš užsienių, 
francūzas. Bet Anglijos fa
šistu vadas Oswald Mosley 
sveikinaSteichėtį už pa
stangas. Mostey dabar pa* 
siuntė Steicheriui telegra
mą, kurioj sako, kad “rei
kia atakuoti žydus visose 
šalyse.” Kova prieš žydus, 
girdi, sunki, bet “pergalė 
užtikrinta.”

Steicher nesenai sveikino 
Mosley už jo priešžydišką 
kalbą, pasakytą Leicesteryj, 
Anglijoj.

New Haveną. Vežikai lai 
|mėjo algų priedus po pus
I trečio iki trijų centų per Valstybės . Ž e m d i r b y stės 
valandą, 33 nuošimčius dau- Banko pirm 1933 metų. Tuo 
giau mokesčio už viršlaikio | būdu kolektyviams valstie- 
valandas šiokiomis dienomis čiamsvyra dovanota 437,500,- 

J 000 rublių skolų, kad jie ga
lėtų naujoviškiau įrengti 
ūkius ir pagerinti sau gy
venimą.

FAIRFIELD, Conn.—Apv 
nuo va- , sirgo 200 mokinių ir suau

gusių žmonių nub kokio tai 
nuodingo valgio. ' .

Neduoda Apsaugos drg.
- Robertui Minorui ■■

. f - ' v

SANTA FE, N. M.—Netf 
Mexico valstijos generalis 
prokuroras Patton atsisakę^ 
duoti sargus drg. R. Mino
rui, Kom. Partijos vadui. 
Minor su T.D. Apsigynimo 
advokatu Levinsonu, kaip

tų žygių. Todėl Vokietijos 
fašistai tik laukia Italijos 
karo prieš Abyssiniją. ,

Pranešama, kad Vokietija 
siunčia Abyssinijai nuodin
gas dujas, lėktuvus, sprogi
mus, kulkasvaįdžius, ka- 
nuoles priešo lėktuvams šau
dyti ir kt. Paskutiniu laiku 
Abyssiniją gavus iš užsie
nių 200 kulkasvaidžių; 10,- 
000 puikiausių šautuvų ir 
2,000,000 šovinių. Bet reikia 
žymėt, jog tokie pranešimai 
plaukia iš Mussolinio fašis
tų šaltinių.

Vadu Derybos del Toledo 
Auto. Streiko Baigimo

TOLEDO, Ohio 
nešama, kad Dillon ir kiti 
Amerikos. Darbo Federaci
jos vadai sutiko eiti į ko- 
lektyves derybas su Gene
ral Motors Korporacija del 
Chevrolet automobilių dar
bininkų streiko baigimo ir 
naujos sutarties sąlygų.

HAVANA
stų valdžia stato į karo tei
smą dar devynis vyrus ir 
dvi moteris. Jiems gręsia 

| sušaudymas. Jie buvo su 
dr. A. Guiterasu, vadu kai
riosios smulkiai-buržuazinės 
partijos, tuo laiku, kai juos

sumegsti arčiausius senoj E1 Morillo tvirtovėj jau rašyta, buvo iš Gallup 
pžklupo fašisto prezidento miestelio pagrobtas, pnmu- 
Mendieto kariuomenė, kuri' štas ir į pūstynę išmestas, 
ten nušovė Guiterasą ir du 

, kitus priešfašistinius vadus.
Dalinai Laimėtas Troku užpultieji besigindami nu- »- vJvJvJ, r.

LONDON. — Anglijos 
imperialistų politikierius, 

______ Pietinės Afrikos Sąjungos
Hartford, Conn. — Colt 'meisteris pirmininkas Her- 

ginklų kompanija skelbia, |tz°£ sako, kad negrų res- 
Dobilas, Leningrade buvo nu-(lęaj -jeigu jos streikieriai ne-|Pu^^a Liberija Afrikoj Nu
žudytas komunistų veikėjas sugrįš darban iki gegužės T’^tų būti ^pavesta Vokietijai 
Kyrovaa. Del Dobilo mirtjes 15 tai paskui nebus pri. -
Kaune buvo iškeltos gedulo Įmįj Darbininkai pasiryžę

tęsti kovą.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite

VARŠAVA. — Lenkijos 
vyriausybė visai šaltai pri
ėmė Francijos, užsienių rei
kalų ministerį P. Lavalį. Jis 
užsuko ' Varšavon, grįžda
mas iš Maskvos. Lavai no
rėjo paveikti Lenkų valdžią, 
kad ji vėl arčiau susirištų su 
Francij a, o prieš Hitlerį, bet 
neturėjo pasisekimo.

Lenkų valdovai » pyksta, 
k£d Francija padarė tarpsa^ 
vines pagelbos sutartį su So
vietais; jie taipgi nepaten
kinti, kad Lavai pirma va
žiavo Maskvon ir tik paskui 
Varšavon.

Idant Varšavos gyvento
jai nesuruoštu pritariančių 
Lavaliui pasitikimo demon
stracijų, tai net jo trauki
nys buvo nukreiptas nuoša
liai į priemiestį. Lavalį pa
lydėt atėjo tik keli antraei
liai Pilsudskio valdininkai.

SSRS Panaikina Senas 
Kolektyviu Ūkių Skolas

MASKVA

j Sąmoningas darbininkas ne
leidžia veltui laiko ir bedarbiu 
būdamas.

Kapitalistiniai laikraščiai 
dabar kelia lermą, kad 20,000 
žmonių Amerikoj, gaudami be
darbių pašalpą, lanko komu-...r— -----  r
nistines lavinimosi mokyklas. I pasitenkinti maldomis

Bet jiems ta pašalpa ne gra
žiuoju duodama,-o iškovota’ ir 
jeigu buržuazija bandys atimt 
iš jų pašalpą, tai turės naujų 
nesmagumų.

PASAULINE FAŠISTU ŠALTAI PRIIMTAS 
KOVA PRIEŠ ŽYDUS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

tarėjų darbininkų. Policija 
pašovė du pikietninkus EI- ; 
ectric Vacuum Cleaning . 
Kompanijos streikierių.
Metalo Darbininkų Streikai

Šiaurinėj dalyj Michiga- 
no valstijos geležies kasyk
lų ir jos apvalymo fabrikų 
darbininkai nubalsavo išeiti 
streikan šiandien. Joplin, 
Mo., streikuoja 1,000 cinos 
mainierių.

šilko Darbininkai už 
Visuotina Streiką

PATERSON, N. J.—32 lo- 
kaląi Šilko Darbininkų Uni
jos (Federacijos) per visuo
tina balsavimą pasisakė už 
šaukimą visuotino streiko, 
ir tik vienas lokalas prieš. 
Be kitko, jie reikalauja po 
66 centus valandai ' vietoj :



Ši vasara mums bus labai sunki. Naujų 
skaitytojų gauname labai mažai. Atnauji
nimas senų skaitytojų daugely kolonijų .la
bai prastai sutvarkytas. Aukų Opozicija, 
bendrai imant, surenka labai mažai. Perei
tais metais aukų surinktą beveik tik puse 
tiek, kiek buvo surinkta užpereitais metais. 
Be to, nekuriose kolonijose Opozicija užlai
ko savo chorus, kurie, žinoma, yra reikalin
gi, bet chorų užlaikymas mums į metus at
sieina kelis tūkstančius dolerių. Iš tų vietų, 
kur yra chorai, “Naujoji Gadyne” gauna 
daug mažiau paramos, kadangi parengimai 
eina chorų naudai.
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Harry Lang Metams Laiko 
Suspenduotas į f *

Melagis, Sovietų Sąjungos šmeižikas, 
Hearsto talkininkas, pagaliaus, tapo kiek 
tiek Nubaustas savo partijoj—Socialistų 
Partijoj. Nepaisant, kad New Yorko 
Socialistų Partijos distriktas randasi 
kontrolėje dešiniųjų (Waldman-Oneal) 
frakcijos, dėka dideliam eilinių narių 
spaudimui, vistik turėjo Harry Lang pa- • 
bausti: jį suspendavo metams laiko. 66 
balsai buvo už suspendavimą, o 40 prieš.

Kaip žinia, Harry Lang andai išstojo 
Hearsto spaudoj su straipsniais, skel
biančiais, būk Sovietų Sąjungoj “žmonės 
mirštą badu.” Jis tai matęs 1933 metais 
ir per tą laiką tylėjęs, o dabar nusitaręs 
ateiti, ir “paskelbti pasauliui.” Tik, su
prantama, Lang už savo melus gavo 
brangiai užmokėti, nors jis gauna gerą 
algą; dirbdamas “Forward” redakcijoj.

Eiliniai socialistai, taipgi pažangesnie
ji lyderiai tuojau pradėjo protestuoti 
prieš Lang žygius, prieš jo melus, prieš 
niekinimą Sovietų Sąjungos, prieš talki
ninkavimą Hearstui. Daug Socialistų 
Partijos kuopų priėmė rezoliucijas, rei
kalaujančias išmesti Lang iš Partijos. 
Bijodami, kad eiliniai nariai nesiimtų 
griežtų žygių, dešiniosios vadovybės žmo
nės/ matomai, ir nusitarė: suspenduoti 
Lang, kad patenkinti neramiuosius na- 
jriuą; ■1

Ką apie tai dabar sakys lietuviškas 
Čhicagos meševikų tūzas? ’ Jis andai iš
stojo ’ su pateisinimu Lang žygių. Da
bar Oneal, Waldman ir kiti, kuriuos Gri
gaitis ištikimai sekė, pasirodė kur kas 
“kairesni” už Čhicagos besieikvojantį 
menševiką.

Be abejo, toki nenaudėliai, kai Harry 
Lang neturėtų rastis jokioj organizacijoj, 

a kur yra darbininkų. Mes todėl manom, 
kad eiliniai socialistų partijos nariai ne
siliaus kovoję, iki jis bus išdrėbtas lar 
kan. Laikymas fašistų apmokamo agen
to savo tarpe juk baisiai žemina organi
zaciją.

Ypatingas Kauno Darbininkų
į- Streikas
. “Liet Žinios” praneša, kad balandžio 
mėm 24 d.

i
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sustreikavo viešųjų darbų darbininkai, ku
rie kasa Aleksoto kalną ir dirba kelią į Mar- 
vianką.

Sustreikavę todėl, kad miesto savivaldybė 
sumažinus atlyginimą. Anksčiau buvę mo
kama po 80ct. už 1 kub. metr. žemių išmeti
mą, o po Velykų 20 et. numuštą, parbinin- 
kai su tuo nesutikdami ir pradėję streiką. 
Lig šiol darbinihkai dirbdavo po 6 vai, •

* dviem pamainom. ‘ Kad daugiau galėtų pž-" \ 
dirbti, saviValdybe darbininkams > siūlahti 
dirbti vietoję 6 vąl. 8 valandas, bet darbinin
kai to pasiūlymo nępriimą ir streiko nenu- 
traukią. \ ‘ / ' , ■ ' ’

Streikuoją apie, 500 darbininkų.
Darbininkai susirenka į darbo vietą ir bū

na 6 valandas, o po 6 vai. ateina antra pa
maina, kuri sėdi ligi vakaro.

•X Du dalykai prie šito tenka pastebėti: 
(1) Nepaisant aštrios reakcijos, Lietu
vos fašistams nepavyksta sulaikyti dar
bininkus nuo streiko, nuo kovos. Dar
bo sąlygos, matomai, tokios baisios, kad 
jos priverčia darbininkus streikuoti. (2) 
Streiko metodai taipgi ypatingi. Strei- 
kieriai susirenka į darbavietę ir ten stovi 
arba sėdi, atsisakydami dirbti. Panašūs 

. kovos metodai daugelyj vietų praktikuo
jami Europoj: Lenkijoj, Vengrijoj, etc.

- Kai kur mainieriai neina iš kasyklų, iki 
B’Jų reikąlavimai nėra išpildyti; kai kurię
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jų esti fabrikuose, streikuodami, nieko 
nedirbdami, iki samdytojai neišpildo jų 
formos kovų nepasireiškia.
reikalavimų. Amerikoje kol kas tokios 

Nepaisant, kiek daug fašistai plepa 
apie Lietuvos “gerlaikius”, apie darbinin
kų “pasitenkinimus,” gyvenimas eina sa
vu keliu: darbininkai organizuojasi, ko
voja ir tos kovos nesulaikys nei Smeto
nos, nei joki kiti išnaudotojų klasės lą- 
kiejai!

Duokit Mums Pinigų, o Mes Vis 
Plūsime Komunistus — Sako 

Butkus ir Prūseika
Prūseikos laikraščiui bloga, rašo jis 

pastarajam numeryj (už geg. 9 d.). Gir
di,

Hearst; šitaip plūstą kunigas Coughlin; 
šitaip plūsta ir Prūseikos-Butkąus orga
nas !

Šis tai yra vienas iš daugelio pavyz
džių “N. G.” plūdimosi, niekinimo ko
munistų. Atsimenam, jinai bandė pada
ryti visus Amerikos Komunistų Partijos 
veikėjus šnipais; jinai šmeižė kiekvieną 
komunistų veikėją; jinai bando šaipytis 
iš Sovietų Sąjungos revoliucijos vadų; 
dabar jinai Vokietijos Komunistų Parti
ją krikština “idiotiška.”

Mes gerai žinome, kad “N. G.” šėrinin- 
kų ir direktorių tarpe yra draugų darbi
ninkų, kurie prieš tai kovoja, kurie rei
kalauja netalpinti tokių niekšiškai bjau-

rių dalykų, kaip viršpaminėtasis, bet ma
žai ką tas pagelbsti. Tiesa, Prūseika, 
turėdamas gėrą liežuvį, prisimala prie tų 
draugų, sakydamas, kad daugiau to ne
bus. Bet, žiūrėk, jis ir vėl paleidžia sa
vo kakarinę kolioti ir plūsti komunisti
nes partijas, ardyti komunistinį judė
jimą.

Taigi, rėmimas to laikraščio, yra rė
mimu komunistinio judėjimo priešo.

Jeigu “Sklokos” eiliniai nariai nori 
matyti šmeižtų ant komunistų, tai jų už
tenkamai talpina “Naujienos,” Hearst 
spauda, “Darbininkas”. Kam tuomet sa
vo sunkiai uždirbtais centais duoti užlai
kymą plūdikams Prūseikoms ir But- 
kams?!

LAIŠKAS IS SOVIETŲ SĄJUNGOS

ŠYPSENOS

Toliau verkiama, kad, girdi, “per me
tus ‘Naujajai Gadynei’ reikia ekstra tūk
stančio dolerių... Mes turim daugiau 
aukauti...” Esą, pažiūrėkit į “bimbi- 
nius.”. Kaip jiems viskas sekasi!... Jie 
renka ir jiems darbininkai aukoja, todėl 
ir Prūseikos draugijos žmonės turi au
koti. “Mes tai jau ištikrųjų nepersiau- 
kojam.”

Šiuo tarpu 600 “N. G.” prenumerato
rių išsibaigė, bet jų niekas neatnaujina. 
“Pereitais metais mes ant parengimų už
dirbom penkis šimtus dolerių mažiau, ne
gu užpereitais metais.”

Šis “visų skausmų” rašinys, sakoma, 
yra “N., G.” direktorių, ^atsišaukimas, , 
nors po juo niekas nepasirašo ir jis yra 
gamintas “paties” Albertėlio. -s

Aišku, Prūseika moka rašyti, moka, 
verkti, moka rinkti pinigus. Šis rašinys 
sugraudins ne vieną lengvadvasį ir jie 
aukos, nors yra žinoma, kad “N. G.” 
nestovi taip prastai, kaip čia rašoma. 
Jeigu “N. G.” išleidimui per metus rei
kalinga ekstra pridėti tūkstantis dolerių, 
tai juk tą lengvai gali padaryti (ir, be 
abejo, pereitais metais padarė) iš paren
gimų. Kiek daug buvo būbnijama- apie 
“pasekmingumą” parengimų, kuriuos 
Butkus su Prūseika turėjo! Kiek daug 
rašyta apie “pasekmingumą” vajaus, etc.

Mums, žinoma, nesvarbu, kaip stovi 
‘N. G.” finansiniai. Nepavydim mes jai 
ir aukų—teduoda, kas nemoka naudin- 
gesniam tikslui savo centą sunaudoti.

Bet mes vieną dalyką norime pakarto
ti: tie, kurie remia “N. G.”, remia prieš
revoliucinį darbininkų judėjimą, paturi 
tą laikraštį, kuris kramto komunistinį 
judėjimą.

Paimkim mes tą patį “N. G.” numerį, 
kuriame telpa šis atsišaukimas. Tegul 
“N. G.” skaitytojai paima ketvirtą jos 
puslapį (‘Laiškas iš Paryžiaus’), kuria
me rąs sekamą: “Vokietijos oficialė (va
dinasi; Sekcija Koimunistų Internacioną- 
lo. “L.”' Red-) komunistų partiją fcąšry 
clien darosi idiotiškesne.. 7

: Kodėl? Kodėl gi ji “idiotiškesne’? Ten 
PfSįt ir atsakoma: ^Ar jūs skaitėte/ ką jie 
r^ė; piž^ąliaipjoęgūhfe (‘Rundschau’) kai 
tapo paskelbta įvedimas visuotino karei
viavimo? Esą, bendras frontas ir prieš- 
fašistinis Žmonių Frontas būsią priemo
nė nuvertimui Hitlerio ir sustabdymui 
karo!... ”

Na, ir kame čia “idiotiškumas”? Ta
me, kad didvyriška Vokietijos Komunisr. 
tų Partija šaukia darbininkus prie bend
ro fronto koVon už.nuvertimą Hitlerio 
viešpatavimo! .

Tuomet, kada Vokietijos Komunistų 
Partija didvyriškai kovoja su reakcija, 
su fašizmu, už jo nuvertimą, tai “Naujoji 
Gadynė” rašo, kad ji “kasdien darosi 
idiotiškesnė./..”

Šitaip Vokietijos Komunistų Partiją 
pjudo ir plūsta Hitleris; šitaip ją plūstą

Maskvos Metropolitenas Sąjungoj išsiauklėja nauji 
, naujų specialybių kadrai.

Maskvos Met ropolitenas 
trppolit.eno (subway) jau buvo pastatytas nematytais 
užbaigta. Maskvos Metropo-,dar pasaulyj tempais. Taip 
litenas jau veikia, nors ga- (pavyzdžiui, Berlyne 11 kilo- 
lutinai į eksploataciją įeis 'm^trų liniją state 6 metus, 
nuo 2 gegužės. Bet jau da- Tokyo Japonijoj 4 kilo
bar juo važiuoja darbinin- metrU liniją statė 4 metus, 
kai ir tarnautojai, gaunant .Maskvoj gi^ 12 kilom, liniją 
tam tikrus leidimus ar bi- į pastate mažiau negu per 2 
lietus, o šiaip juo pratinasi, |metus- 2,300,000 kubinių 
praktikuojasi Metropoliteno me^rh žemės kasimo darbų, 
tarnautojai. Man pavyko .buvo Pakasta 2 mil. kubin. 
gauti leidimą ir važiuoti metrų, tai yra maždaug 
Metropolitenu. Trūksta žo- 84 nuoš. tiktai per vienus 
džių, kad būtų galima iš-metus ir būtent per 1934 
reikšti tuos įspūdžius, ku- metus. Iš^ 857,000 kubinių 
riuos pajutau atsidūrus po- j 
žeminiam traukinyj—Met-1 
ropolitene. Nustebau! Ir nei' 
tik aš nustebau. ______

(Subway)
Pirma linija Maskvos Me-

da žūva nuo kulkų. Tan
kiai, kada kiti susisiekimo 
būdai būna nutraukti, tai 
tik balandžiai ,tą ! atlieka. 
Laike pereito imperialisti
nio karo Franci jos, Angli
jos ir Amerikos armijos ka
ro lauke turėjo iki 300,000 
balandžių. Vokietijos armi
ja turėjo apie 150,000. Ba« 
landžius turėdavo net tan
kuose ir, reikalui esant, juos 
išleisdavo su pririšta žinia.

Tikrai Giliukingas
Du artimi draugai per de

šimtį metų buvo viens kito 
nematę. Kada vėl teko jiems 
susieiti, tai besikalbant pa
aiškėjo, kad abu jau vedę.

“Tai kokios gi rūšies mo
terį tau, Pranai, teko gau
ti?” klausia Rapolas.

“Maniškė tai jau tikras 
aniolas paliko, Rapolai,” at
sako Pranas.

“Et, kad tau tai visame 
giliukis. Maniškė tai dar vis 
tebegyvena!”

Surinko Juodvarnis.
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I metrų betono darbų, per 
11934 metus buvo padaryta 
,741,000 kubinis metras, tai 

tik aš nustebau. Maskvos Yra 77 nuoš. Per 1934 m. 
Metropolitenas n u s t e bina buvo pravesta 11 kilomettų 
visą pasaulį. Kas gi taip ste- dvigubinė linija. Štai tem- 
biną visus? Juk Maskvos Pai- 
Metropolitena’š ne pirmas! Metropoliteno pąstatymui 
pasaulyj ir i 
jančių jame ne pirmą kartą 
važiuoja Metropolitenų. Tas, 
kas nustebiną visus, ‘ yra, 
būtent, tas, kad ? Mąskvęs 
Metropolį tenas yla pirmas 
proletarinės vąlstybės Met
ropolitenas, v ažiuojantieji 
juo pirmą kartą mato Met
ropoliteną, kurį pastatė pa
ti darbininkų klasė ir pasta
tė pati sau, savo naudai.

Aš pirmą kartą savo gy
venime matau ir važiuoju 
Metropolitenų. Koks puiku
mėlis tas Metropolitenas! 
Stotys—koks g r až umėlis! 
Stotys—tai tikri palociai, 
pastatyti iš granito ir mar
muro. Jas puošia gražios 
dekoracijos ir proletarinė 
architektūra., Stotys savo 
išvaizdose ne vienodos. Kie
kviena stotis turi savo spal
vas, savo išvaizdą, kiekvie
na stotis vienaip dekoruo
ta, vienaip išpuošta. Aš bu
vau manęs, kad požemyj bus 
sunkus oras. Bet kaip nuste
bau, kada pajutau šviežio, 
malonaus, tyro oro! Tai dėl
to, kad Maskvos Metropoli-

Armonika
Armonika dabar veik vi

siems yra žinoma, o yra dar 
tik virš 100 metų kaip išras
ta. Armoniką išrado Frid- 
rik Bauman 1822 metais 
Berlyne. Armonika taip pri
gijo tarpe Rusijos liaudies, 
kad dabar veik visame pa
saulyje armoniką skaito su- 
sišku muzikos instrumentu.

Jis Grajino
Vienas profesorius 

šia savo mokinių:
“Ar esate jūs nors vienas 

ant kokio nors instrumento 
|grajinę?”
į Vienas mokinys atsilie- 
Ipia: “Aš.”

Profesorius: “Tai ant ko
kio?”

Mokinys: “Vieną syk stu- 
boje nebuvo stalo, tai mes 
kazyrėmis grajinom ant pi
ano.”

klau-
/

1

Pigiai Nusipirks
Vienas matracų pardavė

jas, norėdamas padrąsint 
pirkėją, sako:

“Aš turiu jums gerą pro
poziciją: šio matraco kaina 
$29.50c., o jums už senąjį 
matracą aš atmoku $5; tai 
jums šis matracas * atsieina 
tik $24.50c.!”
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Mandolina
Mandolina jau gana senai 

yra iškąsta. Rusijoje ji atsi- .WJX (,
rado' apie XVIII šimtmetį, •» Pirkėja;. “O, aš turiu še-,, 
kokis 150 metų atgal. Man- šis senus matracus, tai jūs 

fabrikai teikė įvairių rūšių |d°^nos Įąbiąųsiąi išsiplatinę'primokėsit man tik 50 cen- . 
metalo, 83 fabrikai teikė, palijoje, kur mandolina ir itų. Atvežkit man šį matra-

daugelis važiuo- .aptarnavo 540 didieji Soyie- 
ne pirmą kartą tų Sąjungos fabrikai: 79.

Cheminės medžiagos ir tt. gitara sudaro mylimus liau- ęą ir pasiimsite mano šešis
Tas rodo, kad- Maskvos Me
tropolitenas yra ir visos So
vietų Sąjungos ,industriali
zacijos laimėjimas ir jo pa
statymas yra naujas didelis 
įnašas milžiniškoj ’Sovietų 
Sąjungos statyboj.

Maskvos M e t r opoliteną 
statė ne vien tie 70,000 dar
bininkų, o jį statė visa Mas
kva ! Šimtai tūkstančių Mas
kvos gyventojų, pradedant 
nuo augšto mokslo žmonių 
ir baigiant namų tarnaitė
mis, visi ėjo laisvanoriai 
dieną kitą dirbti prie Metro-

dies muzikos instrumentus, senuosius.”
Surinko F. P. Malkaitis.š-kas

j

DR. J. X KAAKIAUCIUS

Telephone: Humboldt 1-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

• «

GALVĄ SKAUDA
Gydytojau, malonėkite at- 

A , ,sakyti per mūsų laikraštį “Lai- 
politeno. Kur gi dar pašau- svę”, kas man daryti ir kaip 
jyj galima matyt, kad lais-1 užsilaikyti. Aš esu moteris 48 
voj nuo darbo dienoj milio- metą amžiaus. Man per daug 
nai darbininkų skubėtų ne-! met|J galva skaudėdavo, ^ da 
apmokamai padirbėti prie 1 
įvairiausių fizinių darbų aš . turėjau

bar skauda ir svaigsta. Penki 
i operaciją 

nrie Metronoliteno I Tas <?a- i d§1 «yvenimo Permainos, ir prie Metropoliteno. las ga po t0 galvoj da blogiau pasi. 
11 būti tik proletarinėj SOS- darg jr dabar reumatizmas 
tinčj, kur Metropolitenas ne visur mėčiojas, o labiausiai į 
kapitalistų pelnui statomas, kojas. Ir viduriai yra užkie-

pas dantistą. Tegul jis gerai 
apžiūri Jums dantis, nuima 
Rentgeno (X) spinduliais at
vaizdą, ir tada tegul daro su- 
lyg savo tyrimais. Netikę dąn- 
tys, žinoma, tuoj reikia iš
traukti.

Sakote, daugelį visokių vais- 
7*:tų vartojote, bet nieko'negel- 

bėjo. Vaistai, Drauge, nieko 
nepadės, kol neprašalinsi li&os 
priežasties.

B Kaip minėjau, viena prie-

kaip tai daroma kapitalisti-
tenąs turi geniausią venti- šalyse, o statomas dar-

bo žmonių sau, savo naudai.
Tik šalyj, kūr nėra dau

giau kapitalistų, kur vięš-

liąciją. Vagojai.. . patogūs,
gerai apŠviėsfi,; ėrdvūs. žo-
džįu, MaskvbS Metropolite- .
has yra geriaūsjąs pasaulyj, patąuja pati darbininkų kla: 

:' Wįe Maskvos Metropoli- sč- vadovaujant bplševikų 
teno pastatymo dirbo 70,000 Part-lr J °® vadui d. Stalinui 
darbininkų. „Tar žmonės, .
daugiausia pribuvę įš kai- |Pasaulyj nematytais tem- 
mo, pribuvę iš • įvairiausių Paisv Mį- puiku

darbininkų. /Tai žmonės> I

■>
buvo galima tokiais dar

Sovietų Sąjungos sričių:, 
rusų,* ukrainiečių, totorių, 

• kazpkų, uzbekų, ir tt., kurie 
pirmą kartą savo gyvenime 
stato Metropoliteną. Dabar 
jie jau pavirto. < kvalifikuo
tais Metropoliteno darbi
ninkais. šitię 70,000 darbi
ninkų dabar didžiuojasi sa
vo kūriniu — Metropolitenu. 
Dabar, jau didžiausiu pri
tyrimu, jie pradės statyt an
trą ir trečią liniją, o paskui 
kituose Sovietų Sąjungos

gražų, patogų, Metropolite
ną, kuris suteikia Maskvos 
gyventojams patogų, gerą 
susisiekimą.

Kaimas.
Maskva, 1935 m.
balandžio 21 d.

ĮVAIRUMAI
Balandžiai ir Karas

Pašto balandžiai jau nuo 
senai yra naudojami karę.

tėję, ir jei aš paimu karčios 
druskos, tai man vidurius labai 
skauda. Ir aš tyriu dar kelis 
dantis, kurie yra pajuodę, ale 
jie man "visai neskauda. - Ar 
gali būti blogai dėl to, mano 
sveikatai ? Daugelį visokių vai
stų vartojau, niekas negelbėjo. 
Tai dabar laukiu jūsų patari
mo per “Laisvę”. Iš anksto ta
riu ačiū.

ATSAKYMAS 
i

Jums yra keli dantys pajuo
dę. Veikiausia jie jau senai 
nebegyvi, ypač kad visai ne
skauda. Vadinas, juose nebė
ra jokio jausmo, jų nervai ir 
kraujagyslės išgedę. O nuo 
negyvų, apgedusių dantų išsi
vysto visokie reumatizmai, gali 
sugesti širdis, inkstai ir kiti 
organai.

Gal Jums yra1 da ir kitokių 
trūkumų, bet pakapka ir to 
vieno-rtų netikusių dantų. Tai 
Jūs, Drauge, nieko ilgiau 'ne
belaukdama, greičiau kurkite

,T: . --p |,T «7 . T J T-
miestuose. Ir tąip Sovietų ’ Jie greitai lekia ir retai ką-

žastis gali būti tie negyvi dan
tys. Gali Jums būti ir miti- * 
mo trūkumų, dėl nepakanka
mo maisto, dėl stokos minera- ’ 
Įų, vitaminų.

Yra reumatizmo rūšių, ku
rios paeina ir dęl stokos kal
kių. Tai vartokite paprastą 
gamtinį maistą. Be to, imkite 
ir pieno kalkių, Calcium lacta
te, grs. 10, 1OO tablets, po d v# 1 
tableti po valgio. Sutrinkite ir 
su vandeniu imkite, žuvų alie
jaus, Cod liver oil, po šaukš
tą po valgio. Ir būkite dažniau 
saulės šviesoje,—kuo plikiau, 
tuo gęriau.

Imkite ir mielių, paprastutę 
arba džiovintų. Geras maistas 
ir tie preparątai padės ir vi
duriams tvarkytis. Gerkite na
minio limonado. Pasigimnasti- " 
kuokite, pasivaikščiokite, gi
liai pakvėpuokite. Galite iš 
pradžių imti ir sėmenų, 
seed, po trejetą Šaukštų, su šil- £ 
tu vandeniu. Galima ir pa- • 
kartoti. Nevartokite jokių mil- ” 
tukų ar tablečių nuo galvos 
.skaudėjimo.
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Daugiau Domės j Vystymą Veike-
jų, Kadrų, Reikalauja J. Stalinas
* Gegužės 4 dieną Maskvoj įvyko Milita- 
y rinės Akademijos auklėtinių išleistuvės,

kur d. J. Stalin, Visasąjunginės Kompar
tijos generalinis sekretorius pasakė ne-

* paprastai svarbią prakalbą kadrų auklė
jimo klausimu. Mes čia ją paduodame iš
tisai.—“L.” Red.

Paskutiniais laikais mes turėjome didelių 
pasisekimų, kaip pramonės srityje, taip reika
lų tvarkymo srityje, ir to negalima užginčyti. 
Ryšyj su tuom daug buvo pas mus kalbama 
apie vadų nuopelnus, viršininkų nuopelnus. 
Beveik visi mūsų pasiekimai yra jiems pris- 
kaitomi. Tatai, žinoma, ištikrųjų 
ga. Tai nėra vien vadų dalykas.

Tačiau, ne apie tai aš norėčiau 
kalbėti.
4 Aš norėčiau tarti keletą žodžių
(t. y. veikiantįjį žmonių sąstatą), apie mūsų 
kadrus apskritai, o apie mūsų Raudonosios Ar- 
rpijos kadrus ypatingai.

Jūs žinote, kad mes gavome, kaipo palikimą 
iš praeities, techniškai atsilikusią, pusiau-uba- 
«išką ir suardytą šalį, šalis buvo suardyta per 
ketverius metus imperialistinio karo ir vėl ji 
buvo suardyta per trejus metus naminio (pi
liečių) karo,—šalis su pusiau-beraštiškais gy
ventojais, su žema technika, su atskiromis ne
didelėmis pramonės “salcrmis,” skęstančiomis 
mariose smulkiausių valstiečių ir ūkių,—tokia 
tai buvo šalis, kurią mes gavome kaip paliki-

nėra teisin-

šiandien pa-

apie kadrus

mes

ten

Easton, Pa

Lenino

ir sun- 
išsamių

Darbdaviais ir Bedarbių su 
Politikieriais

mūsų sąlygose “kadrai viską 
mes turėsime skaitlingus kad- 
pramonė, mūsų žemdirbystė, 
ir mūsų šalis bus nepergali- 
tokių kadrų neturėsime,
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Pergalė Ar Pralaimėjimas
Mūsų uždavinys buvo pakreipt šalį iš vidur

amžių ir tamsybės bėgių į bėgius naujoviškos 
pramonės ir mechanizuotos žemdirbystės. Tai 
feuvo, kaip matote, rimtas ir sunkus uždavinys.

Klausimas šitaip stovėjo: Arba mes išsprę
sime tą uždavinį trumpiausiu laiku ir sustip
rinsime savo šalyje socializmą, arba mes šio 
uždavinio neišspręsime, ir tuomet mūsų šalis, 
techniškai silpna ir tamsi kultūros dirvoje, 
rpraras savo nepriklausomybę ir taps taikikliu 
(cielium) ir medžioklės tikslu imperialistinėms 
valstybėms.

Mūsų šalis tuomet gyveno laikotarpį aštriau
sio bado technikos dirvoj. Nebuvo mašinų pra
monei. Nebuvo ihašinų lauko ūkiui. Nebuvo 
mašinų važiotei (transportui). Nebuvo to pra
dinio techniško pagrindo, be kurio negalima 
į(uvo įsivaizduoti, kaip šalį pramoniškai per
taisyti. Tebuvo tiktai kai kurios pradinės są
lygos tokiam pagrindui sutverti.

Turėjo būti sukurta pirmos rūšies pramonė 
(industrija). Ta pramonė turėjo būt įvesta į 
tokias vėžes, kad galėtų techniškai perorgani
zuoti ne tik pramonę, bet taip pat žemdirbystę 
ir taip pat mūsų gelžkelius ir važiotę apskri
tai. O tatai reikalavo pasiaukojimų iš mūsų 
pusės ir griežčiausio taupumo (ekonomišku
mo) visame kame; mes turėjome taupyti ant 
maisto, mokyklų ir audimų, kad sukuoptume 
reikalingą išteklių pramonei sutverti. Kito ke
lio nebuvo, kaip galima būtų panaikint badą 
technikos srityje. Tai šitaip mus Leninas mo
kino ir šiame atvejyje mes sekėme 
gėdomis.

Suprantama, jog tokiame didžiame 
kiame reikale negalima buvo laukti
ir< greitų pavykimų. Tokiame dalyke pasek
mės tegali būt matomos tik po kelių metų. 
Mes, todėl, turėjome apsiginkluoti stipriais ner
vais, bolševikišku tvirtumu ir atkaklia kan
trybe, kad nugalėt pirmuosius nepasisekimus 
ir neatlaidžiai pirmyn maršuot prie didžiojo 
tikslo, neprileisdami svyravimų ir abejojimo 
savo eilėse.

Jūs žinote, kad būtent tokiu būdu mes ir 
kovojome. Bet ne visi mūsų draugai turėjo 
užtenkamai drąsos, kantrybės ir tvirtumo. 
Tarp mūsų draugų buvo tokių žmonių, kurie 
greit, kaip tik pasirodė pirmosios sunkenybės, 

^prad^'o šaukti, kad turime trauktis atgal. Yra 
"toks posakis: “Kas primena seną blogumą, 
praras savo akį.” Tai, žinoma, tiesa. Bet žmo
gus turi atmintį ir jis noroms-nenoroms atsi
meną praeitį, kuomet daro sutrauką mūsų dar
bo vaisių.

šaukimas Atgal
U Ji’a, mes turėjome draugų, kurie nusigando 

sunkenybių ir kurie pradėjo šaukti partiją 
trauktis atgal. Jie sakė: “Kam Čia mums rei
kia tos jūsų industrializacijos, kolektyvizaci
jos, mašinų, geležinės metalurgijos, traktorių, 
kombainų ir automobilių? Jūs geriau padary
tumėte, kad duotumėte mums daugiau audeklo;

.geriau padarytumėte, jei pirktumėte daugiau s 
Žaliadaikčių ir gamintumėte iš jų daiktus kas
dieniniam naudojimui, ir duotumėte gyvento
jams daugiau visų tų mažesnių daiktų, kurie 
daro malonesnį žmonėms gyvenimą. Sutverti 
pramonę prie mūsų atsilikimo, ir dargi pirmos

rūšies pramonę, tai yra pavojinga svajonė.”
Mes, žinoma, būtume galėję paimti tuos tris 

bilionus rublių pinigų, sudarytų per griež
čiausią taupumą, ir išleist juos kūrimui mūsų 
pramonės,—arba mes būtume galėję panaudot 
juos pirkimui iš užsienių ir įvežimui žaliųjų 
medžiagų ir padidint gamybą abelno vartoji
mo daiktų. Tai buvo irgi savo rūšies “planas.” 
Bet su tokiu “planu” mes nebūtume galėję 
turėt nei metalurgijos, nei''-mašinų statybos, 
nei traktorių, nei automobilių, nei orlaivinin- 
kystės, nei tankų. Mes būtume pasirodę be
ginkliai akyse mūsų užsieninių priešų. Mes 
būtume suardę socializmo pagrindą mūsų ša
lyje ir atsidūrę' nevalioje pas buržuaziją vidu
jiniai ir išlaukiniai.

Leninistinis Pasirinkimas
Aišku, jog mes turėjome pasirinkti vieną 

iš tų dviejų planų, būtent, pasitraukimą atgal, 
kuris vedė—ir kuris negalėjo nevesti—prie su
mušimo socializmo; arba pasirinkti pirmyn žy
giavimo, ofensyvos planą, kuris vedė prie so
cializmo ir kuris, kaip jūs žinote, jau įvykdė 
socializmo pergalę mūsų šalyje.

Mes pasirinkome ofensyvos planą ir marša- 
vome pirmyn Leninistiniu keliu, pastumdami 

j užpakalin anuos draugus, kaipo asmenis, ku
rie šiaip ar taip nematė toliau savo nosies ir 

x užmerkė savo akis nuo arčiausios mūsų šaliai 
ateities, socializmo ateities mūsų šalyje.

Tie draugai, tačiau, ne visuomet pasitenki
no tik kritikuoti ir neveikliai priešintis. Jie 
grasino sukelti maištą prieš Partiją ir prieš 
jos Centro Komitetą. Dar daugiau, kai kuriems 
iš mūsų jie grūmojo kulkomis. Matomai, jie 
tikėjosi mus nugąsdinti, priversti mus iškrypti 
iš Leninistinio kelio. Tie asmenys, matomai, 
užmiršo, kad mes esame bolševikai—žmonės 
ypatingo charakterio. Jie užmiršo, kad bolše
vikų negali nugąsdinti nei sunkenybės nei 
grūmojimai. Jie užmiršo, kad mus, kaip tą 
įkaitintą geležį, išmankė ir iškalė didysis Le
ninas, mūsų vadas, mūsų mokytojas, mūsų 
tėvas, kuris nežinojo ir nepripažino baimės 
kovoje. Jie Užmiršo, jog kuo labiau mūsų prie
šai šėlo, kuo labiau opozicionieriai Partijos 
viduje darėsi isteriški,—tuo labiau bolševikąi 
užsidegė į naują kovą, tuo nekantriau .jie trau
kė pirmyn.

Leninistine Disciplina
Mes, žinoma, niekad nemanėme iškrypti iš 

Leninistinio kelio. Net labiau sustiprėję tame 
kelyje, mes dar smarkiau maršavome pirmyn, 
nušluodami šalin visus keblumus, visokius keb
lumus, pasitaikančius skersai kelio.

Tiesa, ant to kelio mes turėjome tokiu būdu 
sumušti tūlus iš tų draugų taip, kad jie liko 
bejėgiai. Bet tatai .yra neišvengiama. Turiu 
prisipažinti, kad ir aš panaudojau savo ranką 
šiame atsitikime. (Audringas delnų plojimas.)

Taigi, draugai, mes žygiavome su pasitikė
jimu ir smarkiu įsisiūbavimu kelyie į mūsų 
šalies industrializaciją ir kolektyvizaciją. Ir 
dabar jau galima laikyti tą kelią pereitu.

Dabar jau visi pripažįsta, kad mes esame 
pasiekę didelių laimėjimu tame kelyje. Dabar 
kiekvienas pripažista, kad mes jau turime ga
lingą pirmos rūšies pfamonę, galingą ir me
chanizuotą lauko ūkį, išsivysiančią ir augančia 
važiotę (transportą), suorganizuotą ir puikiai 
įrengtą Raudonąją Armiją.

Tatai reiškia, kad mes jau esame apskritai 
prašalinę badą technikos srityje.

Kadrų Reikalas
Panaikinę, tačiau, bado laikotąrpį techniko

je, mes įžengėme į naują laikotarpį—aš saky
čiau, į laikotarpį bado (tai yra, trukumo) kad
rų (atsakomingų darbuotojų) ir darbininkų, 
kurie būtų gabūs pasikinkyti techniką ir iš
judinti ją darban pirmyn. Tai yra faktas, kad 
mes turime fabrikus, dirbtuves, kolektyvius ir 
valstybinius ūkius, Armiją; mes turime tech
niką visiem tiem dalykam, bet neužtektinai 
žmonių su tiek patyrimo, kad galėtume iš
spausti iš technikos kuo daugiausia, kiek tik 
galima iš jos išspausti.

Pirmiau mes sakydavome: “Technika viską 
nusprendžia.” Šis obalsis pagelbėjo mums ta
me, kad mes panaikinome badą technikos sri
tyje ir sutvėrėme plačiausią technišką pa
grindą visoms šakoms mūsų veikimo, apgink
luodami mūsų žmones pirmos rūšies technika. 
Tai labai gerai. Tačiau to dar anaiptol neuž
tenka. Kad išjudinti techniką darban ir pilnai 
ją išnudoti, reikia žmonių meistriškai išmoku
sių dirbti su tos technikos pagelba, reikia kad
rų, kurie būtų gabūs valdyti ir naudoti tech
niką pagal visas to mokslo taisykles.

Technika be mokančių ją gerai valdyt žmo
nių yra apmirusi. Technika, kurią vadovauja 
žmonės, gerai mokanti ją valdyti, gali ir turėtų 
stebuklus padaryti.
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Trečias

“Kadrai Viską Nulemia”
Jeigu mūsų pirmos rūšies fabrikai ir dirb

tuvės, mūsų valstybiniai ir kolektyviai ūkiai 
ir mūsų Raudonoji Armija turėtų užtenkamą 
skaičių kadrų, gabių šią techniką pasikinkyti, 
tai mūsų šalis gautų tris syk ir keturis syk tiek 
vaisių, kaip iki šiol. Štai kodėl dabar turi būt 
pabrėžiama reikalas žmonių, kadrų ir darbi
ninkų,- kurie nuodugniai mokėtų valdyti tech
niką. štai kodėl senasis obalsis, “Technika 
viską nulemia,”—kuris atspindėjo jau per
gyventą laikotarpį, kur mes jautėme badą 
technikos lauke,—turi dabar būt pakeistas 
nauju obalsiu, būtent, “Kadrai viską nulemia.” 
Tai yra svarbiausias dabar dalykas.

Ar galime sakyti, kad mūsų žmonės pilnai 
suprato ir įvertino didžią reikšmę šio naujo 
obalsio? Aš to nesakyčiau. Kitaip, pas mus 
nebūtų to gėdą darančio atsinešimo į žmones, 
kadrus ir darbininkus, ką mes dažnai matome 
praktikoje. Obalsis “kadrai viską nulemia” rei
kalauja, kad mūsų vadovai rodytų didžiausio 
rūpestingumo delei mūsų darbininkų, “mažų” 
ir “didžiu,” vis tiek kokioj srityj jie dirbtų, 
ir turėtų atydžiai juos auklėti, turėtų jiems 
padėti, kuomet jiems reikia pagelbos, juos 
padrąsinti, kada jie padaro pirmus pasiseki
mo žingsnius, turėtų juos augštyn kelti, taip 
ir toliau. Tikrumoje, tačiau, pas mus yra visa 
eilė atsitikimų ir faktų, rodančių beširdišką, 
biurokratišką ir visai begėdišką atsinešimą 
linkui darbininkų.

Turi Branginti Darbininkus
Tas, ištikrųjų, turėtų išaiškinti, kodėl užuot 

studijuot žmones ir statyt juos į vietas tik po 
to, kai jie yra gerai išlavinti, tai žmonės nere
tai būna mėtomi šen ir ten, kaip “kareiviu
kai” šachmatuose. Branginti techniką ir rapor
tuoti, kokią techniką mes turime fabrikuose 
ir dirbtuvėse—to mes išmokome. Aš, tačiau, 
nežinau nei vieno atsitikimo, kad būtų taip 
uoliai raportuojama, kiek žmonių mes išauk- 
lėjome per tam tikrą laikotarpį, kaip mes pa- 
gelbėjome tiems žmonėms užsigrūdint (užsi- 
artavoti) jų darbe. Kaip reikia tatai išaiškin
ti? Tatai galima išaiškinti tuo faktu, kad mes 
dar nesame išmokę įvertinti darbininkus, įver
tinti kadrus.

Aš atsimenu vieną nuotikį Sibire, kuomet 
aš ten tūlą laiką buvau ištrėmime. Tai buvo 
pavasarį, laike pakilusių vandens potvinių. 
Apie trisdešimt žmonių nuėjo prie upės gau
dyti medžių, kuriuos nešė vanduo milžiniškos 
šėlstančios upės. Jie sugrįžo vakare į kaimą 
be vieno draugo.1 Į klausimą, kur yra trisde
šimtasis, jie nepaisahciai atsakė, kad trisde
šimtasis “ten pasiliko.” Man užklausus, “ką 

mui šilkų. Užsibaigiant kont
raktui, pasiėmė Philipsburge, 
N. J. Kai reikėjo kraustyti ma
šineriją į kitą vietą, tai jis už- 

Šilkų Darbininkų Kova su sikvietė savo darbininkus, kad 
padėtų jam persikraustyti.

“Jei padėsite, tai nupirksiu
Ar Eastone darbininkų ju- pusbačkį alaus.” Darbininkai 

dėjimas surūdijęs taip, kaip Padėjo poną R. perkrausyti į 
mano rašoma punksna? Ne, naująją vietą. Buvo tokių, ku- 
darbininkų judėjimas sveikas r*e dirbo laiką.
ir maršuoja pirmyn. Tik ma-'
no plunksna per ilgai rūdijo, bėjęs, uždarė šapą.

, nors daug ir svarbių dalykų 
įvyko per tą laikotarpį, bet lie
tuviškai visuomenei nepraneš
ta. Nors jau ir vėlyvos, kaž
kurios žinios, bet bus geriau, 
kaip niekados.

Štai viena: pas Reighly Silk dalykas, tai vietoj paaiškini- 
Co. Reighly turėjo nusiranda- mo, liepė išeiti laukan. Dar- 
vojęs So. Eastone šapą audi- bininkai pamatė, kaip galima

Naujojoj vietoj, kiek padir- 
Bet po 

kiek laiko vėl atidarė, su nau
jais darbininkais. Senieji, da- 
girdę apie tai, pasiuntė komi
tetą, kad patirti kame daly
kas. Kuomet šapos buvęs ko- 

įmitetas užklausė boso, kame

jūs norite pasakyti tuomi ‘ten pasiliko’?” jie 
atsakė su tokiu pat nepaisymu: “Kam čia dar 
tokius klausimus statyti? Aišku, kad jis nus
kendo.” Ir sykiu vienas iš jų pradėjo kur tai 
skubėti, sakydamas: “Aš turėčiau kumelę pa
girdyti.” Man subarus, kad jie labiau gailisi 
gyvulių negu žmonių, vienas iš jų atsakė su 
bendru pritarimu kitų: “Kodėl mes turėtume 
gailėtis žmonių? Mes visada galime pasidaryti 
žmonių, bet kas liečia kumelę.. . na, bandyk tu 
kumelę padaryti.”

Keistas Nusistatymas
Čia jūs turite pavyzdį, gal ir menką, bet 

labai charakteringą. Aš manau, kad nepaisan
tis tūlų mūsų vadovų atsinešimas į asmenis ir 
kadrus, negabumas įvertinti asmenis, yra lie
kana to keisto nusistatymo linkui žmonių, lin
kui žmonių to nuotikio tolimame Sibire, apie 
kurį aš jums ką tik papasakojau.

Taigi, draugai, jeigu mes norime sėkmingai 
nugalėti badą (stoką) kadrų ir padaryti, kad 
mūsų šalis turėtų tinkamą skaičių kadrų, ga
bių pirmyn varyti techniką ir išjudinti ją dar
ban, tai mes turime pirmoj vietoj išmokti 
brangint žmones, brangint kadrus, brangint 
kiekvieną darbininką, galintį atnešti naudos 
bendrajam mūsų idealui.

Mes, pagaliau, turime suprasti, kad iš viso 
esančio pasaulyje brangaus kapitalo žmonės ir 
kadraj yra kuo brangiausias, kuo daugiausia 
nulemiantis kapitalas. Mes turime suprasti, 
jog' dabartinėse 
nulemia.” Jeigu 
rūs, tai mūsų 
važiotė, Armija 
ma. Jeigu mes 
būsime šlubi ant abiejų kojų.

Tik Nebailiai Yra Geri
Draugai, jūs užbaigėte Akademiją ir

gavote pirmą užgrūdinimą. Bet mokykla yra 
tik prirengiamasai laipsnis. Tikras kadrų už
arta vojimas yra įgyjamas gyvame darbe už 
mokyklos sienų, kovoje su sunkumais ir nu
galėjime sunkumų.

Atminkite, draugai, tik tie kadrai yra geri, 
kurie nebijo jokių sunkenybių, kurie nesislaps- 
to nuo sunkenybių, kurie, priešingai, eina pa
sitikti sunkenybes, kad jas nugalėtų ir pra
šalintų. Tik kovoje su tikromis sunkenybėmis 
tegalima nukalti tikruosius kadrus. Ir jeigu 
mūsų Armija turės reikalingą daugį tikrai sh-' 
kietintų kadru, tai ji bus neįveikiama.

Aš geriu už< jūsų sveikatą, draugai!
(Audringi aplodismentai visoj' svetainėj.

Visi pakyla ir ‘ura’ šauksmais sveikina drau
gą Staliną).

bedarbių, 
darbą; 

išmetinė- 
kad per-

socialiai kooperuoti su fabri
kantais. Ir tuoj -raportavo uni
jos lokalui 8-tam A.F. of S. W. 
ir atsišaukė į Bedarbių Pilie
čių Lygą. Didžiuma B. L. na
rių nadėjo pikietuoti bendrai 
su šilkų darbininkais ir priver
tė fabrikantą išpildyti jų rei
kalavimus. <

la'ndų savaitę nuo atidarymo 
Silk Codo ir priversti audėjus 
dirbti ant daugiau staklių. Tai 
viena priežastis, o antra, tai ■' 
valdžia žadanti juos priversti 
pakelti 20% algos darbinin-,^ 
kams. Todėl jie dabar sten- 
gias nukapoti iki žemiausio 
laipsnio, kad vėliau, pakėlus, 
pasiliktų ta pati alga.

Northampton County valdiš
kų darbų tvarkytojai, patrauk
ti teisman už nutvarkymą 
“relief” darbininkų valandų 
mokesčio sau į kišenius. Be- S 
darbių Piliečių Lyga apie tai- 
žinojo senai, bet negalėjo iš- ; 
gauti atskaitų iš 
dirbančių . “relief” 
Kuomet dirbantieji 
davo tiems ponams, 
mažai gauna mokėti, tai gau 
davo atsakymą,' “kad valdžia’ 
tiek teturi pinigų, o jei nėši. - 
patenkintas, tai negausi nei 
to.” Bijodami bedarbiai, kad 
neprarasti nors ir mizerną už
darbį, tylėjo. Bet B. P. L. pa
vyko išgauti iš kelių 
“taim” korteles, kad 
įrodymus. Turėdami 

j mentus ant rankų, pauaw 
! skundą ant tų ponų 3 dieną 
gegužės. Jei kurie dirba ant ‘

I “relief” darbo ir yra nuskriaus, 
sti, gali priduoti skundą Be
darbių Piliečių Lygai. Niekas 
nelėšuos.

| B. P. susirinkimus laiko 
kas pirmadienį 8 vai. P. M 
214 Northampton Street.
Kaip su Pašalpa ir Medikale... 

Pagelba?
Maisto bedarbiai gauna ne 

pilnai po 7c. vienam sykiui 
pavalgyti, o gi maisto kainos 
yra labai augštos. Veik tokios, 
kaip kad uždirbdavome po 
35-45 dolerius į savaitę.

Medikalės pagelbos teduoda 
syki, per 2 savaites. Vaistų • 
brangesnių neduoda, kaip už 
50c. Kai kurie gydytojau pn» 
ima į ofisą ir kelius kartus į 
savaitę—vaistų duoda, net ir- 
į stubą atvažiuoja. Tą jie daro^ 
veltui •,nuo savęs.,

Bedarbių Pįliečių Lyga pa
darė tyrinėjimą pas gydytojus/' 
kodėl jie nenori tinkamai gy
dyti bedarbius ligonius? Tyri-” 
nėjimas štai ką parodė. Gydy- 1 ' 
tojai negauna pilnai apmokė- Y 
ti, nė už jiems skirtą patarna
vimą. Jiems valdžia apmoka 
nuo 20% iki 50% jų algos. L.

I Bet ir tos reikia laukti po 2-3 
mėnesius. Taip pat nusiskun- .. 
džia ir vaistininkai.

Žibutė.
Taio pat ir kiti šilkų fabri- 

kantai visokiais būdais bando Pacijentė Dr. Gyliui Iškėlė 
nusikratyti unijos, bet nevi- 
siems sekasi. Kaip kuriose 
dirbtuvėse darbininkai stipriai ’Gylio ligoninės pro langą iškti- 
laikosi. Kaip kurios uždaro ša-į0 viena ligonė ir smarkiai pri- 
pas, veikiausiai tuo sumetimu, sitrenkė. Del to dr. Gyliui iš- . 
kad nusikratyti organizuotų keIta byla. Kaltina policija ir 
darbininkų. j nukentėjusioj i reikalauja 7,000 v

Dabar daug yra uždarytų,litų atlyginimo, 
šilkų dirbtuvių čionai. Arba vi-i Lietuvos spauda nepasako; Z 
sai mažai dirba. Todėl, kad kodėl ligonė buvo priversta šokt ' j 
fabrikantai nori įvesti 45 va- pro langą.

Dalis didžiules demonstracijos Pirmąją Gegužes Philadelphijoj.
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APLA. Centro Komiteto 
Rinkimy Pasekmės
• APLA Centro Komitetas pa
kvietė 2, 3 ir 7 kuopas atsiųs
ti Centro raštinėj peržiūrėti 
Centro Komiteto rinkimų pa
sekmes. Atsilankė 2 kuopos 
atstovas Jonas Labanauskas, 
X kuopos atstovas P. J. Liepas 
ir 7 kuopos atstovas Kazys Le- 
liušis. Jie suskaitė visas bal
savimo blankas ir surado, 
kad 40 kuopų dalyvavo balsa
vimuose, o 12 kuopų nedaly- 
vąvo. Balsavimų pasekmės se
kmos :
k-Pirmininko vietai J. Gata
veckas gavo balsų 352, J. čir- 
vinskas 102 ir J. Urbonas 54.

Vice pirmininko vietai K. 
Stašinskas 343, P. Povilaitis 95 
ir P. Alska 64.
• Sekretoriaus vietai J. Ga

siunas 444.
• Iždininko vietai J. Yesada- 
vičius 411, A. Kerčinsky 86.
. Iždo Globėjų vietai D. Le
kavičius 411, A. žvirblis 354, 
J. Mažeika 332, A. Višniaus- 
kas 126, J. Jokubauskas, 122, 
P. Vičinas 98.

Visuotinu balsavimtf liekasi 
išrinkti sekami; Centro pirmi
ninku J. Gataveckas, vice pir- 
rtiininku K. Stašinskas, sekre
torium J. Gasiunas, iždininku 
J. Yesadavičius, iždo globė
jais: D. Lekavičius, A. žvirb- 
$s ir J. Mažeika.
;^26-tas Seimas įvyksta geg. 
ęi ir birželio 1. Jisai taipgi 
tars savo galutiną žodį.

naudos ir

kų pašalpinė organizacija. 
Reikia pasakyti, kad Centro 
Valdyba ir elgiasi tikrai dar
bininkiškai. Visų pirmiausia, 
Centro Valdyba nusikapojo 
savo algas iki žemiausiai, taip
gi nukapojo ir kitas visokias 
išlaidas, kad tik būtų galima 
padaryt daugiau
gerovės del A.P.L.A. organi
zacijos.
kas buvo daroma, kad tik pa
kelt jos turtą vis daugiau ir 
daugiau.

Dabartiniu laiku, krizio ir 
bedarbės metu, jau daug vi
sokių pašalpinių organizacijų 
mirė, o katros gyvuoja, labai 
sunkiai verčiasi, nes bedarbė 
visų pirmiausia atsiliepė ant 
pašalpinių ateivių organizaci
jų. Ir mes matome skirtumą. 
Mūsų A.P.L.A. organizacija 
turtu auga ir lipa augštyn, 
kad ir povaliai, bet iki šiolei 
neina žemyn. Visas ačiū pri
klauso mūsų A.P.L.A. Cent
ro Valdybai už gerą tvarką ir 
prižiūrėjimą tos tvarkos.

Vyriausias vedėjas bene bus 
tiktai centro sekretorius, drau
gas J. Gasiunas. Kaip man yra 
žinoma A. P. L. A. nuo pat 
jos užgimimo, reikia pasakyti, 
dabartinis centro sekretorius 
yra tinkamiausias ir teisingai 
dirba del A.P.L.A. labo ir sy
kiu visam darbininkų judėji
me.

žodžiu sakant, vis-

Kadangi dabartiniu laiku 
visas darbininkų klasės judė
jimas veikia daug smarkiau, 
tai drg. Gasiuną atrasi viso
kiuose susirinkimuose, konfe
rencijose ir tt. O tokių mitin
gų ir konferencijų dabartiniu 
laiku pasitaiko net po kelias į 
dieną. Reiškia, mūsų Centro 
sekr. turi savo darbą atlikti ir 
sykiu vadovaut darbininkiš
kam veikime, kas sudaro dar
bo kartais net po 16 iki 18 va
landų per dieną. O vienok at
siranda dar tokių iš mūsų pa
čių vadinamų draugų, katrie 
dar rūgoja, kam drg. Gasiu- 
nas vadovauja visam darbinin
kiškam judėjime. Matote, to
kie draugai nemato reikalo ar
ba nesupranta, o gal ir nenori 
suprast, kad šiandien mūsų 
visų svarbiausia pareiga yra 
pagelbėt darbininkų klasei, 
kaip tik katras galime, kad 
greičiau pasiliuosuot iš kapi
talistinės vergijos, iš skurdo ir 
bado sistemos.

Nuo savęs aš pridedu, kad 
dabartinis A.P.L.A. Centro 
Sekr. Gasiunas tikrai atatin
kamas pašalpinei darbininkiš
kai organizacijai vadovauti. 
Jisai tarnauja tai organizaci
jai ir tuom pačiu sykiu dirba 
visai darbininkų klasei. Tai 
labai svarbus, ir naudingas 
darbas.

nas darbininkų išnaudotojas.
Lietuvių organizacijos turi 

siųsti protestus miesto majo
rui Daviui ir apsaugos direk
toriui Levele. Jie yra atsako- 
mingi už surengtą šitą kruvi
ną puotą. Jie turi pajusti dar
bininkų protesto balsą. Tik 
darbininkų organizuotas pro
testas juos priverčia atsisakyti 
nuo kruvinų aktų.

Areštuoti nieko 
Mat, sudaužyti ir 
gatvės arba kur
smogikams lengviaus. Suareš
tavus reikia sutikti šimtus dar
bininkų. Budeliai bijosi ma
sių darbininkų. Policija yra 
“drąsi” šaudyti vaikus ir te
rorizuoti beginklius, bet ji yra 
bailė prieš mases darbininkų. 
Todėl protestuokim ir plėski- 
me protesto balsą prieš polici
jos terorą.

neareštavo, 
palikti ant 
užkampyj

Atrodo, kad ‘Sklokos” čy- 
fai ir jų leitenantai sušilę 
darbuojasi, kad pakenkti 
Darbininkų S u v a ži avimui 
Prieš Karą ir Fašizmą ir už 
Lietuvos darbininkų ir vals
tiečių kovą prieš Smetonos 
valdžią. Jie, matomai, nori 
pasidaryti “košernais” kru
vinajam Smetonai, Ameri
kos imperialistams ir fašis
tams. Nes kas gi kitas ga
li džiaugtis tuomi, kad mi
nėtas Kliubas, pasidarbavus 
“Sklokai”, atmetė šitą suva
žiavimą?

* * *

PRANEŠIMAI Iš KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Laisvas Choras

Lunch”, nedėlioję, 
Pradžia 7:00 vai. vakare. 
Kliubo svetainėje. Įžanga 
tai. Bus pamarginimų. 
visus dalyvauti komitetas.

(111-113)

ti ir pamatyti Rusijos revoliuciją < 
tai reikia pamatyti šiuos kratomus 
paveikslus. Tai tikras atvaizdas Ru
sijos revoliucijos. Todėl patys lanky- 
kites ir praneškite kaimynams, kad 
nueitų pamatyti šiuos paveikslus. Ro
dymo vieta 5200 Woodward Ave., 
Art Institute. įžanga nuo 1 vai. ikiArt institute. Įžanga nuo j. vai. iiu k 

rengia Buffet 5 p0 pietų, 30 centų; nuo 6 vai. vak, 
19-tą gegužes. ■—40 centų; šf*štadienį ir sekmadienj 

Piliečių ‘—50 centu, išskaitant 5c tiems, kurie 
35 cen- 

Užkviečia

CLEVELANDO ŽINIOS

“Raudonajam Artojuje” 
skaitau, kad Sovietų Sąjun
goje draugai suorganizavo 
Lietuvos Revoliucines Dar
bininkų Spaudos Fondą 

i Drg. Kapsuko Vardu. Smar- 
darbą patiko nelaimė lipant kiai renka aukas. Kai kurie

S.

Serga Draugė Amilija 
Martinkienė

Gegužės 6 d. važiuojant

gatvekarin, motormanas palei
do smarkiai gatvekarį, ji bu
vo numesta nuo durų į gatvę 
ir sužeista.

Draugė Martinkienė, kiek 
jei gyvenimo sąlygos leido,

draugai jau yra paaukoję 
po 100, po 75 bei 50 rublių. 
Šaukia jie ir amerikiečius 
prisidėti.

Draugų labai gražus ir

PLYMOUTH, PA.
Gegužes 26 d., 2 vai. po pietų 

įvyks Lietuvių Kapinių Korporacijos 
susirinkimas, 40 Ferry Street. Yra 
labai svarbu, kad visi dalyvautų šia
me susirinkime, nes turėsime apkal
bėti apvaikščiojimą, kuris įvyks 30 d. 
gegužčs. Šiame apvaikščiojime kal
bės garsusis Amerikos lietuvių kal
bėtojas, Rojus Mizara, “Laisvės” re
daktorius.

Draugai, turit aptaisyt mirusiųjų 
kapus, kurie turit palaidoję savo gi
minių, draugų bei pažįstamų. Vienų 
paminklai pasvirę, kitų kapai įdubę; 
tas nedailu, turit apžiūrėti pirma 30 
d. gegužės.

Antras dalykas, kurie draugai ne
užsimokėję asesmentų, $1.00 ant me
tų, turite užsimokėti. Taipgi kurie už 
lotus neužsimokėję, turite užsimokė
ti. Kurie lotų norėsite pirkt, komi
sija bus ant vietos. S. J. Staskevičius.

(111-113)

DETROIT, MICH.
Gegužės 12 dieną 7 vai. bus rodo

mas judomas paveikslas “Chapajev.” 
i Tai puikus paveikslas Rusijos revo- 
1 liucijos. Žmonės daug skaitė ir girdė
jo apie Rusijos revoliuciją visokių 
išvadžiojimų, ir kad teisingai sužino-

50 centų, išskaitant 5c tiems, kurie 
atsineš garsinimo korteles (plakatą) 
Rodymas paveikslų tęsis visą, savai- . 
tę. Paveikslas ne tik kad įdomus, bet 
ir pamokinantis. Todėl Detroito dar- 
bininkai būtinai pamatykite šita pa
veikslą.

šešku pis. ..
(110-112)

FOTOGRAFAS -
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. f.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

f

ALPLD ,19P kp. ir svarbus sumanymas. Remi-
LDS. 44 kp., taipgi rėmė visą 
darbininkišką judėjimą. Todėl 
nelaimei ištikus, kuriems lai
kas pavėlina, malonėkite at
lankyti sergančią draugę, 

yra savo namuose po antra- 
13703 Chautauqua Ave.

J. R.

Ji 
šu

26-tas Seimas Visai Arti ti Į
ĮUž poros savaičių ir turėsi- 

ibe APLA 26-tą Seimą. Visos 
Ifcūopos turėtų rengtis kaip ga
ilina paminėti Seimą. Iki šiol 
Centro raštinėj turime dar tik- 

21 mandatą pilnai išpildy- 
tjy, Taigi tos kuopos, kurios 
(jAr neprisiuntėt Centran savo 
cjėlegatų mandatų, tai pasirū- 
įfrihkite, kad iki geg. 21 visi 
ipandatai būtų Centre. 
♦^•Kuopos taipgi kviečiamos 
prisiųsti sveikinimų Seimui— 
su aukomis ar be aukų. Vi
siems reikėtų daugiau susido- 
tnėti Seimu ir abelnai organi
zaciniais reikalais.
• Seimo delegatai kviečiami 
atvykti iš vakaro, t. y., geg. 
80, nes tos dienos vakare bus 
parengimas delegatų priėmi-' 
mui. Tai bus puikus paren
gimas, su geru programų. 
APLA. Trečias Apskritys tuo 
tūpinasi.

J. Gasiunas, Centro Sekr.

KLAIDOS PATAISYMAS
- Geg. 7 pasiunčiau spaudai 
paskelbimą Centro Komiteto 
rinkimų pasekmių. Balsus su
skaitė 2, 3 ir 7 kuopų atstovai 
bendrai su Centro pirmininku 
J. Gatavečku. Ant rytojaus 
gaunu nuo J. Gatavecko seka
mą j Atvirutę: ■ ■ ;

“Vąkąr aš padariau klaidą 
beskaitydamas balsus ant skai
tomos mašinukės. Kur yra pa
sakyta, kad. J. Gataveckas turi 
352, turi būti 298 
aš mušdamas ant 
įmušiau vieton 6 
balsų. Tai dabar
54 balsais. Atleiskite už šią 
klaidą. O kiti rodosi bus ge
rai.”

Šiuomi prašome patalpinti ir 
klaidos atitaisymą.

Draugiškai, 
Gasiunas, Centro Sekr.

balsai, nes* 
mašinukės 
balsus—60 
susimažina

Pažiūrėjus plačiau į APLA, 
mes matom didelį 
kas link šios i? kitų 
cijų. A.P.L.A. yra

Centro Valdyba 
naši Darbininkiškai

Kun. Coughlino Misijose Sumušta Daug Socialistų Komunistų 
ir Šiaip Darbininkų; Raita ir Pūkščia Policija su Detekty- 
vais-Mušeikomis Daužė Pikietus ir Lapelių Dalintojus

Gegužės 8-tą dieną, per Į lapelius, ėmėjai irgi gavo ap- 
visą mėnesį garsintos de
magogo kunigo Coughlino 
prakalbos neturėjo tokių pa
sekmių, kokių Clevelando bur
žuazija pageidavo. Skelbė per 
savaites dieną iš dienos, kad 
bus žiūrėtojų tarpe 35,000 ir 

' 40,000, bet vos pusė tos skait- 
i lines buvo sumobilizuota. Tū
los įstaigos-dirbtuvės vertė 
darbininkus eiti į Coughlino 
prakalbas. Kitos įstaigos-kliu- 
bai skyrė dykai šimtus tikietų. 
Vietos spauda buvo užsukta 
rašyti sensacines žinias, kaip 

! daugelio vietų už šimtus do
lerių “dideli žmonės” iš New 
Yorko, Pittsburgho ir kitur 
siunčia užsakymus. Kitais žo
džiais, šaukė į lengvatikius: 
bėgkite pirktis tikietų, pasivė
linsite, neturėsite gyvenime 
progos išgirsti naujo “mesi- 
jaus” pranašystes, kaip gali
ma sugrąžinti “prosperity”.' 
darbininkams “rojų” sutverti, negrai, sakoma, atėję 
nepaliečiant kapitalistų ban- 
kierių.
Policija Žiauriausiai Daužė 
Socialistus-Komunistus, Kurie

Pikietavo su Obalsiais
Iš pradžių komunistam ir vė

liaus socialistam pasirodžius 
su lapeliais ir juos dalinant 
einantiems žmonėms į audito
riją, nieko nedaryta. Bet už 
trumpo laiko prakalbų rengė
jus pasiekė lapeliai, kuriuose 
buvo išstatyta penki klausimai 
kun. Coughlinui, kad savo pra
kalboje atsakytų, kaip tai: 
Bedarbių Apdraudos Biliaus 
H. R. 2827 klausime, darbo 
unijų, Fordo išgyrimų savo 
prakalboje ir kuomi jūsų pra
kalbos skiriasi nuo pasakytų 
Hitlerio prieš įsigalėjimą fa
šizmo Vokietijoj. Tada, mato
mai, buvb duotas ukazas po
licijai atimti ir draskyti lape
lius ir ištaškyti dalintojus. Po
licija puolė dalintojus: plėšė 
iš jų rankų ir draskė. Bet kur 
buvo daugiaus žmonių ant ša-

tūkstan- 
pribuvo

dideliais

skirtumą
organiza-
darbinin- lygatvio ir ėmė iŠ dalintojų

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 fi 
6 Skirtingų Rūšių ■ U c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi- 

, jos ar Estonijos darbo.
NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite

< paragavimui. /,
Siųskite užsakymus Šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Kapsuko Paveikslai
,mas Lietuvos darbininkų re
voliucinės spaudos yra taip 
pat mūsų, amerikiečių, rei
kalas, kaip ir Sovietų Są
jungos lietuvių.

s|: $

Ka mes tuo reikalu veik
sime? Berods pernai, pro
ga Lietuvos Komunistų Par
tijos 15 metų gyvavimo su
kaktuvių, Sovietų draugai 
buvo panašiai į mus atsišau
kę. Mes nutylėjome. Buvo
me labai užimti kitais rei
kalais. Bet šį sykį, aš ma
nau, mes turime atsiliepti.

Žinoma, mes negalime au
koti po šimtinę ar kiek, nes 
neturime. Bet mes galime, 
man atrodo, paaukoti tam 
svarbiam .reikalui po dolerį 
kitą. Tiesa, mes renkame 
aukas Lietuvos revoliuci
niams politiniams kaliniams. 
Bet tie pinigai tik tam tiks
lui ir eina. Rėmimas Lie
tuvos darbininkų revoliuci
nės spaudos jau atskiras rei
kalas.

Štai ką aš manau: Mes, 
Jungtinių Valstijų kovingi 
lietuviai darbininkai, nusi
tarkime viso labo surinkti 
$250 ir pasiųsti kartu į mi
nėtą fondą. Manau, kad 
mes galime tą ištesėti. Ką 
mano kiti draugai? Nuo sa
vęs, pradžiai, skiriu $2.

A. Bimba.

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

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

Platinkime Jo PaveikslusHudson, Mass., draugai 
duoda mums gerą pavyzdį, 
kaip reikia ruoštis prie Vi
suotino Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suva žiavimo, 
kuris įvyks Clevelande, 
Ohio, birželio 30 d. Jie se
nai pradėjo rūpintis tuo rei
kalu. Nuo savo gegužinės 
vakarienės visą pelną ($19) 
paskyrė delegatų lėšų pa
dengimui. Paskui ALDLD 
kuopos susirinkime dar pa
skyrė $5.

* SU :i:

Finansinė problema svar
bi. Daugelis organizacijų 
neturi išduose pinigų. Ki
tose organizacijose, ypatin
gai pašalpinėse draugijose, 
suvažiavimo priešai šaukia: 
“Nesiųskime delegato, nes 
daug išlaidų pasidarys.” Vi
siems Suvažiavimo šalinin-

stumdyti. Nežiūrint tokio te
roro, buvo išdalinta 
čiai lapelių. Vėliaus 
socialistų pikietai su
plakatais nešini, ant kurių bu
vo užrašai: “Father Coughlin 
Uses Scab Labor.” “Hitler 
Used Fine Phrases Also”, “How 
About The Right to Strike, 
Father Coughlin?”, “Father 
Coughlin is a Potential 
scist” “Who Pays Your 
Father Coughlin?” ir tt. 
cija su mušeikomis dar 
blaškę lapelių dalintojų, pa
matę' pikietus, dar labiau pa
siuto. Puolė, kaip žvėrys dar 
smarkiau ant socialistų. Dras
kė jų plakatus ir daužė buo- hams reikia tuo klausimu 
žėmis pikietuotojų galvas. Tris susirūpinti jau dabar, 
iš jų baisiai sukruvino. Vėliaus LvUa 
paaiškėjo, kad du socialistai 
buvo sumušti net ant Public 
Square, kuris yra už šešių blo- 
'kų nuo miesto auditorijos. _ 

pasi
klausyti už tai, kad paėmė 
nuo komunistų ružavus lape
lius ir nieko nemanydami juos 
skaitė. Jie buvo “] 
už dalintojus ir baisiai suža
loti, policijos sumušti.

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

;1 į į [ j< <jIUS- KAPSUKAS

Paveikslų reikalaudami rašykite

“LAISVE”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Fa- 
Bills, 
Poli- 
neiš-

. Pa- 
sekite Hudsono pavyzdį. 
Tuoj aus surengkite bendro
mis spėkomis didelę pramo- 

/du gą savo kolonijose ir pada- 
rysite pinigų del delegatų 
keliones.

Rockford, Ill., vėl ant
paskaityti” žemlapio. Šį sykį pasidarba-

ivo “Sklokos” draugučiai.
|jiė, matomai, visai apaugę

Socialistai ir Komunistai Ren- strazdizftlO raugu. “Naujoje 
giasi prie Protesto Bendros Gadynėje” iŠ gegužės 9 die- 

Akcijos nos skaitau juodą antgalvį 
Kiek patirta, socialistai ir korespondencijai is Rock- 

komunistai, kurie buvo kartu'fordo: “Lietuvių Neprigul- 
policijos užpulti, griebiasi žin-’mingas Piliečių Kliubas ne- 
gsnių, kaip pastoti kelią šiam prisidėjo prie Visuotino 
terorui, žmonių pasipiktini-| Amerikos Lietuvių Darbi- 
mas policijos puolimu yra di- nįnkų Suvažiavimo.” Pačio- 
deįs-. Tai par°do po l?1J.os !je korespondencijoje nelai- 
būk juos ("nekaltą” policiją) ™.nSa® ,N- KrePOrterl®

delis. Tai parodo ] 
aiškinimasi vietos spaudoje

puolę lapelių dalintojai, o ji 
gynusį save nuo užpuolimo! 
Kaip visuomet, taip ir dabar, 
kapitalistų spauda ateina po
licijai į pagelbą; kad budelius 
nubaltinus. Bet daugelio žmo
nių, ėjusių į kun. Coughlino 
prakalbas, persitikrino, kad 
daug darbininkams žadantis 
demagogas yra policijos buo
že Saugomas, kaip ir bile vie- 

«

džiaugiasi: “Kliubas gerai1 
padare, kad neprisidėjo... 
Aišku, kad tokis suvažiavi
mas neturės jokios reikš
mės ir niekas su juo nesi- 
skaitys.”

Prūseika ir Butkus talpi
na šitą korespondenciją be 
jokios pastabos, reiškia, su
tinka su ja.

SKAITYK LAISVĖ 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

ROBERT LIPTON * 
. {staiga

Šusiaedavi- 
mams, Ves- 

_  _ _ _ _ tuvėms ir 
Kitokiems*

8
Ivy^ams
Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybiy ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų 

Setų $10.00 ir augštyn.
Speciali nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės, 
.,1 I I 1^... ■ M . ■ . ■. II ' u,,,,,.

“LAISVĖS'' NAUDAI

PIKNIKAI
Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 
gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 
ir šiemet. Bet pasirįžusiai darbuo

kimės, kad atsiekti pereitų metų 
pasisekimo.

BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

7-tą dieną Liepos-July
ULMER PARK, PABAIGOJE 25th AVENUE

Jau organizuojama programa ir greit bus 
paskelbta. Brooklyniečiai prašomi įsitėmyti 
Ši pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

• tų, juk tuom laiku puikiausia proga jūroje 
pasimaudyti ir dalyvauti savo dienraščio

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

4-tą dieną Depos-Fourth of July
VOSE PAVILION PARK,

Maynard, Mass. '•
Šis piknikas yra svarbus tuomi, kad $400.00

• vertės grynais pinigais dovanos yra ski
riamos prie įžangos bilieto. Tai pasiryžu
siai reikia išanksto platinti tuos tikietukus..

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugsė jo-Sept
VYTAUTO PARKE

Čia irgi duodama augštos dovanos prie į-
• žangos bilieto. Brangiais daiktais ir pini

gais skiriama vertės $361.75.

Aišku, kad yra vietų kur bus rengiama darbininkiškos * 
spaudos naudai piknikai. Tad prašome draugų praneš

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.



V Pirmadienis, Geg. 13, 1985

Atsiminimai iš Varnių Koncen- 
. tracijos Stovyklos 1927 Metais

Rašo Jonas šilenas

(Tąsa)
kad tik daugiau pasityčioti, kad daugiau 
įkirėti. Pavyzdžiui, buvo galima visiems

* koridoryj vaikščioti, bet griežtai drau
džiama įeiti į kamerą, kurioj negyveni. 
Nuėjusius pasisvečiuoti gaudydavo ir 
’bausdavo karceriu ir kitomis bausmėmis. 
Bausmės rūšys prigulėdavo nuo adminis-

* tracijos nuotaikos. Rūkyti, dainuoti bei 
pasikalbėjimus daryti kamerose buvo 
draudžiama.

T Komendanto buvo įsakyta kareiviams 
šaudyti, jei internuoti žiūrės pro langą. 
Vadinas prie lango prieiti buvo drau
džiama. O kas to draudimo nesilaikė, tas 
rizikavo būti nušautas.

Bibliotekos visai nebuvo, net ir tokios, 
kokios paprastai kalėjimuose esti. Mes 
taip pat knygų iš pradžių neturėjome. 
Vėliau pradėjo mums siųsti. Bet del cen-

* zūros daug knygų komendantas neįleido.
Tuo labiau buvo bloga su ta cenzūra, nes 
komendantas kapitonas Rudaitis buvo 
didelis nemokša. Fašistinius laikraščius 

r stovyklos administracija mums leido iš
sirašyti už savo pinigus.

r Vieną kartą buvo toks atsitikimas. At
siunčia vienam draugui vokiečių kalba 
Vokietijoj leidžiamą bedievių žurnalą. 
Komendantas vartė jį kelias dienas ir 

4 nieko nesupratęs pasišaukė mane ir sa
ko: “Šis žurnalas priešvalstybinis.” Man 

» paklausus, kodėl jis yra priešvalstybinis, 
komendantas atsivertė tą žurnalo pus

kapį, kur buvo atspaustas eilėraštis ir ro
dydamas man sako: “Žiūrėk, kas čia yra 
parašyta...” Aš žiūriu ir matau: raudo 

r nu paišeliu pabrauktas žodis ‘proletariat.’ 
Nesuprasdamas kame reikalas, klausiu: 
“Na tai kas? Juk čia nieko blogo. Pro- 

* letariat—darbininkai ir nedaugiau.” “Ne, 
čia parašyta ne darbininkai, o proleta
riat. Ir del to šis žurnalas yra priešvals
tybinis. Tuo labiau, kad jame tas žodis 
daug kartų kartojasi. Aš jį konfiskuoju.”

* —paaiškino komendantas.
4 Kiek vėliau, kitam draugui atsiuntė 

Sovietų Sąjungoj išleistą Tolstojaus raštų 
vieną tomelį. Stovyklos komendantas pa
sišaukęs draugą sako: “Šitos knygos aš 

neleisiu stovyklom” Kada draugas pasa- 
f kė komendantui, kad čia Tolstojaus raš

tai, kurių nedraudė net caro žandarai 
skaityti, komendantas sutriko, matomai, 
nežinojo kas atsakyti. Bet į klausimą ko- 
^lel nebus įleista knyga, stovyklos komen
dantas pakeltu balsu, lyg duriamas šau
kė: “Ji yra išleista Maskvoj... Juk aš 
nedurnas... Aš ją konfiskuoju!...”

Tie pavyzdžiai rodo, kad cenzūra buvo 
tokia, del kurios buvo ir bloga ir pyktis 
ėmė ir tuos pasikalbėjimus atsiminus, pa
sakojom lyg anekdotus.

Maistas Varnių koncentracijos stovyk
loj ne tik kad nebuvo geresnis, kaip ka
lėjime, bet dar daugeliu atvejų buvo 
daug blogesnis. Tiesa, duonos duodavo 
daugiau negu kalėjime, bet duona neiš
kepusi—žalia, čužmegus, susalusi iš su
plėkusių miltų, karti. Kelis kartus mes 
duonos neėmėm. Stovyklos administraci
ja buvo priversta daryti spaudimą į ran
govą, kad tas jau pernelyg blogą duoną 

, nestatytų. Rangovas parsivežęs duoną 
namo sulaužė ją į šmotus ir atkepč. Ry
tojaus dieną mums išdavė duoną ne kiek 
negeresnę negu praėjusį kartą. Ji buvo 
dar blogesnė. Matomai komendantas ga
vo kyšį, nes po to rangovą ir del akių 
neaprėkdavo. Anksčiau jis ne kartą ap-^ 
rėkęs rangovą eidavo į raštinę su juo 
pečius suglaudęs, ir aišku—derėdavosi 
del kyšio. Dabar, po to įvykio komendan
tas Rudaitis nesirodydavo: reiškia buvo 
patenkintas kyšiu. Kitų produktų davinys 
buvo mažesnis negu kalėjime. Pavyz
džiui, riebalų kiekvienam internuotam 
buvo duodama 17 gramų. Kito maisto 
davinys buvo mažas ir blogos kokybės. 
Bulvės, pavyzdžiui, neretai būdavo suša
lusios, kruopos—priplėkusios ir nešva
rios. Bulvių išduodavo davinį su purvais. 
Jų didelis nuošimtis buvo sugedusios. 
Skutant bulves pusę jų eidavo į atmatas. 
Tas komendantui buvo naudinga, nes jis 
tomis atmtomis savo kiaules šerdavo. 
Truputį maistas pagerėjo, kai mes patys 
pradėjome virtis. Ties, buvo nemažą dar
bo organizuoti virtuvės darbą. Bet mums 
pavyko gana neblogai. O komendantas 
su virtuvės perėjimu į mūsų rankas ne
nustojo kelių vogti maistą. Tuo labiau, 
kad su rangovais tardavosi ir sutartis da
rydavo komendantas be mūsų dalyvavi
mo. Aiškus dalykas, kad maisto neužtek
davo, nors mes ir patys vėliau virėmės, 
nes vogdavo ne vien komendantas, bet ir 
viršila ir visi kiti, kas tik turėjo bent ko
kios galimybės. Vagių susidarė visa gau
ja su komendantu priešakyj irt vogė ne 
tik nuo internuotų, bet vogė ir nuo ka
reivių. Turtėjo ir ištisomis dienomis gir
tuokliavo, kol galų gale pati fašistų val
džia, kaip laikraščiai rašė, Varnių sto
vyklos komendantą nenuteisė už “išeik
vojimus” padarytus Varnių stovykloj 3 
metams sunkiųjų darbų kalėjimo.

(Bus daugiau)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

A. LAKITSKUI, Coaldale, 
Pa.—Draugas rašote, kad Lie
tuvių Piliečių Kliubas nutaręs 
reikalauti, kad New Mexico 

< žmogvagiai (pagrobusieji Min
or ir Levinson) būtų nubausti, 
Jiet kliubas norįs gauti iš “Lais
vės” daugiau davinių. Kokių 
gi daugiau davinių mes galime 
jums suteikti? Juk tai dalykas, 
žinomas visam kraštui, visam 
pasauliui. Apie tai plačiai bu-

* v<^ rašyta buržuaziniuos laikra
ščiuos taip jau. Todėl reika- 
kalauti nubausti žmogvagius nė
ra jokios baimės. Mūsų nuomo
ne, Kliubas labai gerai padarė, 
nutardamas tokį pareikalavimą 
pasiųsti.

SOUTH BOSTONIEČIUI. — 
Mes negalime spręsti rašinio jo 
nematę. Prisiųskit jį, o tuomet 
mes išreikšim savo nuomonę, ko 
jis vertas. KodeT nerašyti ko
respondencijų iš Bostono apie- 
linkės? Pastaruoju laiku jų 
skaičius ir vėl sumažėjo.

* K-ČIUI, Worcester, Mass. — 
Draugas rašote: “Prisiųsčiau 
jums savo nuomonę apie laik
raščio turinį, bet nežinau, ar

ji jums patiks?” Mūs nepaisy
kite, bet rašykite. Daug kar
tų mes įtalpiname laikraštin ra
šinius, su kuriais tūlais dalykais 
nesutinkame.

J. PERŠAIKAI, Brooklyn, N. 
Y.—Draugo straipsnelį per d. 
B. gavome. Prie progos per- 
žiūrėsim ir, jei tiks, sunaudo- 
sim.

kalėjimas tiktai užgrūdo ko
votojus.

Pittsburgh, Pa.
Gegužinės minėjimas geg. 4 

buvo gana gražus. Programas 
buvo trumpas, bet geras. Lie- 

i tuviai jaunuoliai irgi dalyvavo 
programo išpildyme. Po pro- 
gramo buvo šokiai prie geros 
juodveidžių ir baltveidžių. or- 
kestros, A. Norkiuko vadovau
jamos.

Didžiausią įspūdį padarė 
pasirodymas F. Frankfelt ant 
platformos. Tai draugas tik 
iš kalėjimo paliuosuotas, išbu
vęs virš 9 mėnesių. Taip sublo.- 
gęs, kad negalima pažint. Bet 
dvasioj gana pakilęs ir pasi
rengęs vėl veąti darbininkus 
per kovas prie galutino lai
mėjimo. Jis pareiškė, jogei

Gegužės pirmos demonstra
cija buvo pavyzdinga. Tūks
tančiai' darbininkų maršavo 
per patį miesto centrą ir atlai
kė demonstraciją East Parke. 
Visokių buvo vėliavų ir iška
bų. Ukrainiečiai' draugai tu
rėjo gražiausią raudoną vėlia
vą.

Demonstraciją rengė bendro 
fronto komitetas, susidedantis 
iš įvairių organizacijų. Komu
nistų Partija lošė vadovauja
mą rolę. Socialistų Partija bu
vo kviesta prisidėti prie ben
dros demonstracijos, bet atsi
sakė prisidėti. Jie atlaikė tik
tai mitinga West Parke.,

Liet. Mokslo Draugija geg. 
5 turėjo gražų parengimą. Mu
zikali programą išpildė mūsų 
jaunuoliai ir švento Jurgio 
Choras. Muzikalis programas 
išėjo gana vykusiai.

Kalbėtojų buvo daug. Viso
kių pažiūrų. Visi reiškė drau
giškas mintis. Pasirodo, kad 
galima būtų visų sriovių dar
bininkams susikalbėti ir ben
drai veikti už savo reikalus,

LAISVE

PASKOLOS

ir J. Baltrušaičio

90c vertės, tik už 30 centų

tą or-

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

Reporteris.

Iš LDS. 93 kuopos susirinkimo

Kliu- 
didelį

26 dieną, toj pačioj vietoj, kur 
Southburio ūkininkų visada 
būna piknikai pas d. J. Iva
nauską. Programą išpildys dai
nininkai Vilijos Choro iš Wa-

jeigu vadai neklaidintų, ne
trauktų į buržuazijos pus£.

Southburio LDS. 93 kuopa 
rengia pavasarinį labai gražų 
pikniką, kuris įvyks gegužės

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

“TEATRO ISTORIJA

Southbury, Conn.

Siųsk Šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

SB 22 has been issued to the undersigned

the Alcoholic Beverage Control I<aw at 2202

& i

ADVOKATAS
J. GEORGE LIPSIUS

Broad ir Chesnut,

PHILADELPHIA
Tel. Locust 6100.

Rieck-McJunkin Dairy Co. 
pieno išvežiotojai streikuoja. 
Reikalauja geresnių sąlygų. 
Kompanijos viršininkai, sako
ma, tariasi su unijos viršinin
kais, kaip greičiau užbaigti 
streiką, suprantama, kompani
jos naudai. Streikieriai visgi 
gerai laikosi kovos lauke. No.

terburio. Bus ir du kalbėtojai. 
Prie tam, muzikantai grieš vi
sokius šokius iki vėlybam va
karui. Taigi, vietiniai ir apie- 
linkės lietuviai kviečiami atsi
lankyti į šitą Southburio ūki
ninkų pikniką. Visus užkviečia 
pikniko rengėjai.

S. Sinkevich.

Penktas Puslapiu

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pirttn, krikitynom ir kitokiem ♦ 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. • 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License
RL-9946 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 771-773 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CORTELYOU BAR & GRILL," INC., 
771-773 Coney Island Ave Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 550 Prospect Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
550 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 93 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK GARONE
93 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1272 has been issued to the undersigned 

Li to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control privertė ponus atidėti iŠ p ar- Law at 30U Avenue N, Borough of Brook- 

I lyn, County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

WILLIAM ENGLER
3011 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1265 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 196 Graham Ave., Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

- PETER DEMERY
196 Graham Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1264 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2911 West 16th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

RALPH NUNZTATO 
(MARANESE RESTAURANT)

2911 West 16th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-80 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 2762- 
2770 E. 14 th St., Borough ' “ 
County of Kings, to bo 
promises.

MRS. FANNIE 
2762-2770 E. 14th St.,

McKeesrockietis Antanas 
Gataveckas su savo aštuoniais 
šeimynos nariais išbuvo Home 
Owners Loan Corp, raštinėj 
penkias dienas ir penkias nak
tis, reikalaudamas $500 pa
skolos delei savo namo, kuris 
jau eina šerifo išpardavimui. 
Kol kas paskolos negavo, bet 
išpardavimas atidėtas ant 60 
dienų.

APLA., ALDLD. kai kurios 
kuopos jau pasiuntė rezoliuci
jas pačiam prezidentui Roose- 
veltui reikalaujant paskolos. 
Tasai masinis spaudimas ir

davimą jo nuosavybės. Bet ko
va nebaigta. Visos organiza
cijos turėtų siųsti rezoliucijas 
prezidentui Rooseveltui reika
laujant paskolos.

žinoma, turtingieji lengvai 
gauna paskolą, ypatingai ban
kininkai, bet biedniokai. negali 
gauti, jeigu nepadaroma masi
nis spaudimas. Tuo reikalu 
dirba mažųjų namų savininkų 
organizacija. Remkim 
ganizaciją.

Lietuvių Darbininkų 
bas, ištikrųjų, padarė 
su prizą visiems. Iš tokios ma
žos vietos persikėlė į didelę. 
“Naujienų’ ’ korespondentas, 
minėdamas persikėlimą, tuojau 
surado savo silpnoj galvutėj, 
kad kas nors iš šalies Kliubą 
finansuoja. Jis sako, kad P. 
Norkus. Ir dar visokių nebūtų 
dalykų prirašo.

Tokių melų mes neturim 
paisyt. Savo užsibriežimą va
rykim pirmyn. Turėsime gra
žią vietą tuojaus, jeigu visi 
bendrai darbuosimės. Drg. Sta-į 
sevicius dilba kasdieną, kiti NOTICE is hereby given that License 

jam padeda. Sako, už poros 
savaičių bus viskas sutaisyta ir 
galima bus padaryti oficialis 
atidarymas.

of Brooklyn, 
consumed on the

COHEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-41 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at Board
walk, Washington Baths, Annex Store No.3, 
Bet. W. 21st & W. 22nd Sts., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA HORENSTEIN
Boardwalk Washington Baths, Annex Store 3 
Bet. W. 21st & W. 22nd Sts., Brooklyn N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB-72 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 , of . 
the Alcoholic Beverage Control Law at Board
walk, Bet. 19th & 21st Sts., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

i MAX GOTTESMAN 
Boardwalk, Bet. 19th & 21st Sts., 

Brooklyn, N. Y.

No. 
A-11310 has been issued .to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7119 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HARRY KRAMER 
RAYDEL FOOD STORES

7119 5th Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
BB 10 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1104 Surf Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CONSTANTINE CHRISTAKAS 
JAMES MARCOPOULOS

1104 Surf Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
LS 16 has been issued to the undersigned to 
sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1228 Surf Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings', to be con
sumed on the premises.

1 PATRICK D. SHEA
1228 Surf Avenue Brooklyn N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 5 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi1 at retail, un
der Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at Bowery and Seaside Walk, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 

i be consumed on the premises.
HANNAH HOLZMAN

I Bowery and Seaside Walk
Brooklyn, N. Y.

Susirinkimas įvyko gegužės 
5 d. Draugų neperdaugiaušiai 
pribuvo, bet susirinkimas bu
vo gana rimtas. Draugai svar- 1 
stė šių. dienų klausimus. Buvo’ 
pakeltas klausimas ar siusime 
delegatą į Lietuvių Darbinin
kų Visuotiną Suvažiavimą, ku
ris įvyks birželio 30 d. Cleve-1 
land, Ohio. Prieita prie išva- j 
dos, kad mūsiškė kuopa finan- notice is hereby given that License No.
.v, • .v. - ....... SB 22 has been issued to the undersignedSlškai neisteses pasiųsti dele- to sell beer at retail, under Section 76 of

. , . . . ,. o the Alcoholic Beverage Control Iaw at 2202gatO, tai nutarė paaukoti bu- Neptune Ave., Borough of Brooklyn, County 

važiavimo reikalams $2 ir pa-! 
siųsti užgyrimo laišką. |

Ligonių lankytojai raporta
vo, kad d. J. Pakuša buvo 
sunkiai susirgęs, bet jau eina 
geryn. Linkime draugui grei
to pasveikimo.

Sekamas susirinkimas įvyks 
birželio 2 d. toj pačioj vietoj. 
Draugai, būkite visi, turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti.

j of Kings, to be consumed on the premises. 
FRANCES F. KLEIN

| 2202 Neptune Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3001 West 15th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIA ST Al ANO
VALESTRA RESTAURANT and PIZZERIA 
3001 West 15th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 1 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail, under Section 76 of the 
'Alcoholic Beverage Control Law at 2928 W. 
17th St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed on the premises.

GERTRUDE BRANDWEIN 
PARK LUNCH

West 17th St. Brooklyn, N. Y.

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.

PRANEŠIMAS

ir investigatonus
C. W. BENSON

persikėlę raštinę į sekančių
vietą:

Building

1324-30 Lincoln-Liberty

“MAČIO-KEKŠTO eiles

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

Notary Public TeL STagg 2-5043

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St 
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
““MOTERIMS7 STALAI “

BUSINESS MEN’S LUNCH 
harry SLOBODIAN

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

2928

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 411—59th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

GALTYMORE PLEASURE CLUB 
411—59th Street Brooklyn, N. Y.

lietuviu Augliu Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

' kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare y 
Nedeliomis ir Šventadieniais:

10-12 ryte

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Mūšy Kalendorius '

Gelbėjimui Vokietijos kovo
tojų prieš karą ir fašizmą ir 
protestui prieš karo planus 
Anti-Nazi Federacija rengia 
masinį mitingą 15 gegužės, 8

Iš Prieškarinės Lygos Konferencijos
Konferencija įvyko 6 d. ge- mitetas pagelbėjimui kuopoms 

gūžės, Irving Plaza, New Yor-' kovoti prieš nazius greitame 
ke. Delegatų atsilankė apie ‘ atsitikime. Pavyzdin: kur

jų neleido. Darbininkai, lai- bintais, su iškabomis 
kydamiesi savo teisės, vistiek jų griausmingus 
ėjo ir čia buožės ir nagaikos lin Fašizmas,” ‘ 
pasipylė ant jų galvų.

vai. vakaro, Central Opera 
House, 67th St. ir 3rd Avė., 
New Yorke, žymūs kalbėto
jai. Įžanga 15c.

LORIMER RESTAURANT’]
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit

Stiliumi J PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. Y.

200. iš visų dalių New Yorko 
ir Brooklyno.

Delegatė, Pauline Rogers, 
sugrįžusi iš Washington, D. C., 
išdavė raportą, pažymėdama, 
kaip tas visas judėjimas prieš 
■karą ir fašizmą yra prigydo- se

nors pradeda rodyti fašistinius 
judžius.
pradeda pikietuotį ir įvyksta 
areštai. Tad tokis komitetas 
bus ant sargybos ir. teiks pa
ge! bą panašiuose atsitįkimuo-

Darbininkai juos

Apsaugoki! Vaikus Nuo 
Diphterijos,

New Yorko miesto’ šVėikatos 
departmėntas šiuo tarpu veda 
kampaniją čiėpijimui vaikų 
nuo diphterijos. Kampanija

Delegatai ilgai kalbė- baigsis 25 gegužės. Pakol kas 
kon- dar yra 135,000 nečiepytų vai-į

Dar Žodis Apie Atkočaičio 
Šapos Incidentą

Kelios savaitės tam atgal 
dienraštyje “Laisvėje” buvo 
patalpinta, kad tarpe Atkočai
čio kišeninių yra tokių, kurie 
pasiima 
stengias 
naudoti.

Jiems

mokinį ir ne vien jį 
pamokinti, bet ir iš-

Gegužės'15, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lo
rimer St., įvyks Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo Lietu-

šalygatvių visoj vių 17-tos kuopos susirinki
mas. Visiems svarbu dalyvauti.

|^<>!iiMiiMin<>ni^nffoiiiioiiiioiinornRiiiioiiiioniioiiiMnioinMni<>iiiMni<>iTiMiiwiii4ri^iiionifiB3
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.^ ’ f ,

HYMAN BERGER,
SAVININKAS' "r

409 Lorimer. St., Brooklyn, N. Y.
». * , ’• * * < i f.

Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainės

išgirdę 
šūkius: “Ša- 

Šalin Karas.” 
Išsigandę nazių draugai skun
dėsi policijai savo nelaime, bet 
policija neišdrįso užkabinti 
drąsios minios maršuotojų, ku
riems gausiai pritarė šūkiais ir 
plojimu minios susitelkusių 
žmonių ant 
pakelėj.

Maršavo nuo 92nd iki 72nd
St., kur Įvyko masinis mitin- REIKALAVIMAI
gas atvirame ore. Sis mitin
gas-buvo vienas i 
prisirengimui prie
masinio mitingo, kuris įvyk,s galima matyti apie 6 vai, vakarei 
*• 4. ’ir . „ Nedėlioi per visą dieną. Johnas, 13dsį trečiadienį, lo gegužes, Cen- McKibben Street, Brooklyn, N. Y.; 
L. „1 Opera House, 67th St. ir Room *16, kampas Graham Avehue;

(110-112)

iŠ daugelio REIKALINGAS partneris. Turiu tris 
,.,z. .. i kambarius su visais patogumais, 

CUClZlUllO Mokestis $2.00 j mėnesj. Savininkęnepatiko, kad teisybė 
buvo parašyta. Delegatas kon- 
feravo, kalbėjo su kišenių dė
jikais, rinko faktus ir apyčiu- 
pai vistiek surado, kad tas 
jaunuolis yra nuskriaustas, bet 
neaiškina ant kiek. Nežiūrint 
tos aiškios skriaudos, mūsų ki- 

, . XT jšeniniai padaro “steitmenta”,.
ky Brooklyne ir 115,000 Newibf]k netiesa rašo .<Ašarglg ‘ 
Yorke, kurie yra mažiau se-i To dar negana> tas pats de.

jnas. Vis daugiau ir daugiau 
naujų elementų į mūsų eiles 
įsitraukia.

Paskutinė, mūsų delegacija, 
susidedanti iš 54 labai žymių 
Žmonių, profesorių, daktarų, 
advokatų, studentų, kunigų, 
rabinų ir tt. aplankė Washing- 
toną.
josi su kongresm anais, 
greso kalbėtojum ir pirminin- 
ku^ Daugelis iš jų pasižadė
jo remti mūsų : 
Visais galimais būdais. Pavyko 

■ gužinoti, kad 30 kongresma
nų yra pritarėjais ir padeda j laiko tos pavojingos ligos, mir- 
vesti kovą prieš karą ir fa
šizmą. Dvylika kongresmanų 
yra veikėjais prieš karą ir fa
šizmą. Jie kalbėjosi su dele
gatais, norėdami daugiau pa
tirti iš delegacijos apie darbi
ninkų ir profesionalų veikimą 
prieš karą ir fašizmą iš lauko 
pusės.

Delegatai kalbėjosi su 
Darbo Ministere Frances Per
kins, su AF of L prezidentu 
Wm. Green ir kitais viršinin
kais.. Tūli pasižadėję pritar
ti Amerikos Lygai Prieš Karą 
ir Fašizmą. Jie taipgi kalbė
josi • su kongresmanų Hamil
ton* Fish apie deportavimus. 
Jis laikosi savo seno nusista
tymo persekioti darbininkus, 
ne kiek nėra pakairėjęs. ' 1 ■ 

Miesto komitetas raportavo, 
kad kuopos gerai veikia. Yra 
įsteigta mokykla. Gegužės 15 
d. atsidarys pavasariniam se- 
zdĖtii. Ragina kuopas išrinkti 
gabesnius narius ir pasiųsti i bininkų organizacijoms, ant 
ju$s' mokyklon. Lekcijos bus'kurių yra nutarta surinkti nu
duodamos vien tik karo ir fa-|lioną moterų parašų, reikalau- 

v Šizmo klausimu. Mokyklą yra’jant visuotino nusiginklavimo 
išėję 30 studentų ir jie yra ge
rais kalbėtojais karo ir fašiz
mo klausimuose.
Moterų Komiteto Darbuotė

Moterų komitetas daug dar
bavosi pyragaičių darbininkų 
streike, prirengime masinio pi- 
kieto, taipgi kalbino žmo
nes nepirkti streiklaužių ga
minamų pyragaičių. Pasekmės 
buvo neblogos.

Moterys yra pasiryžusios 
suorganizuoti daugiausia jau
nimo į 30-tos gegužės prieš
karinę demonstraciją. Gegužės 

- 12 d. yra šaukiama bendro 
fronto konferencija prisirengi
mui prie 4 rugpjūčio prieška
rinės demonstracijos.

Centro komitęto narys, ra
portavo, kad paskutinio va
jaus laikų pavyko į mūsų eiles 
gauti 18 religinių mokytų

V žmonių, kurie pasisakė ištiki
mai kovosią prieš'karą ir fa
šizmą Amerikoje.

H Visos organizacijos bei kuo
pos būtinai turi prisidėti į 
bendrą frontą prieš karą ir fa
šizmą, išrenkant delegatus į

V Lygos Prieš Karą ir Fašizmą 
\miesto komitetą. Mokestis

metams tik $2. Iš to, 75c. eins 
nacionaliam komitetui, 75 c 
miesto komitetui, o 50 c. ein? 
vedimui kovos prieš Hearstc 
leidžiamus melus prieš Sovie- 

* tų Sąjungą ir prieš vykdymą 
Amerikoje fašizmo.

Nutarta padaryti kelis de- 
sėtkus tūkstančių atsišaukimų, 
"stikėrių” ir guzikučių, tokiu 
būdu praplėsti kampaniją 

rt prieš melagį Hearstą.
Išrinktas iš trijų narių ko-durų pastatyti 7 policijaritai

v, _T v. 1O Lieti lltJįį clllcl, Levo pcvLbreikalavimus šitj metų amžiaus Neciepyti ]egatas p0 kišenjų dgjjkų tn.
vaikai bile kada gali užsikrės
ti diphteria ir tūli iš jų neiš-

šta. Kūdikius patariama čie- 
pyti kaip tik sulaukia 6 mėne
sių.

Šį metą jau buvo 483 susir
gimai ir 33 iš tų mirė.' Tuo 
pat 
836

yra

metą buvo 
36 mirtys, 

šiemet liga

laiku pereitą 
susirgimai ir 
parodo, kad 

mirtingesne.
Čiepijimas žymiai sumažino 

mirtingumą. Dešimts metų at
gal, prieš pradėsiant čiepiji- 
mo kampaniją, nuo diphterijos 
mirčių buvo 750 į metus. Pa
staraisiais dviem metais diph- 
terija mirė, 95 į metus, šios 
skąitlinės .vertos susidomėjimo 
kūdikių auklėtojams.

Moterys, Ką Darote, Kad 
■ Karo NėbflhĮ? ' !

Amerikinės. Lygos 
prieš Karą ir,Fašizmą
Komitetas pagamino ir išsiun
tinėjo blankas visokioms dar-

Kovai
Moterų

ir kad pinigai, dabar išleidžia
mi ginklavimosi, būtų panau
doti pagerinimui socialių, sąly
gų. Kas dar neturi tų blan
kų, reiktų įsigyti, kad pasiekti 
su jomis milioną moterų. De
legacija su peticijomis vyks į 
Washingtoną 4 rugpjūčio.

Minėtas blankas reikia iš
pildyti ir tuojau grąžinti šiuo 
antrašu:

Women’s Nat. Committee dą, tai
Am. League Ag. War and j kas tą nuoskriaudą padarė ne- 
Fascism, 112 E. 19th St., New gali panešti teisybės. Mes vie- 
York City.

pusio “steitmento” 
“Ašarėlė” meluoja, 
rėčiau delegato 
kaip jūs suradot, kad trys ki
šenių dėjikai, kurie dirbo su 
tuo jaunuoliu, kalti jam $14 
dolerių, vietoj $20, ir kaip ant 
galo užteko ir penkinės? Jei-į 
gu jau tam jaunuoliui nieko i 
nepriklausė iš tų trijų kišenių 
dėjikų, tai kam tuos $5 iš At
kočaičio ėmėt ir atidavėt jau
nuoliui, kad tą visą incidentą 
likvidavus? į

Toliau: jeigu pats darbda-i 
vys užlopė su penkine tą 
triukšmą, tai klausimas eina 
apie patį kišeninių “preisą”. 
Atrodo, kad kišenių dėjikai 
gali gaut daugiau mokesties, 
jei darbdavys interesuojasi pa
tenkinti maž kokią skriaudą, 
bile viskas būtų ramu.

Manau, kad nieko' neprasi
žengiau, nieko hepamelavau, o 
teisybę pasakiau, pakritika
vau, kad tas negerai, kad rei
kėtų daugiau kreipti domės, 
kaiD pačiam delegatui, taip ir 
Pildomajai Tarybai į dirbtu
vių padėtį, kad darbininkas 
darbininką neišnaudotu. Vieto
je priimti teisybės žodžius, tai 
lyg prieš kokį “majestotą” ki
šenių dėjikai protestuoja, de
legatas protestuoja.

Mūsų spauda, o jau ypatin
gai delegatas tankiai susirin
kimuose pareiškia: Ką matot, 
kur negerai darau, kritikuokit. 
O kaip pakritikuoji, tai pyks
ta.

Tas 
ninkas

Tarimai

tral 
3rd

Opera House, 67th St. ir 
Avė.

PARDAVIMAI

5

Micamoe Streikieriai Prašo 
Darbininkų Paramos

Jau aštuonias 
'v ’, i vyriškai laikosi 

įaso, a (Mjcamoc K,a,dio 
Ta^'- "°- ninkai. Streiko 
paklaust.: .Flushing Ave ,

Streikieriai, skaičiuje 400, di
džiumoje yra jauni darbinin
kai, kurių išnaudojimas buvo 
nesvietiškas. Jie kol dirbo vos 
vertėsi, daugelis tik tėvų pa-, 
gelba galėjo pragyventi. Aiš-1 
ku, dabar jie randasi labai blo
goje padėtyje ir finansinė pa
rama yra labai reikalinga. Jie 
pasiryžę laikytis kovoje , iki 
streikas pilnai bus laimėtas.

Streikieriai taip pat prašo 
pagelbėti ir pikiete, kuris bū
na 7 :30 ryto ir '4 vai. vakaro.

I PARSIDUODA Bar and Grill, se
nas biznis, gerai išdirbtas, vieta ger 
rai apgyventa ir galima gerą pragy- 

.venimą padaryti. Parduosiu už pri- I 
I einama kainą. Kreipkitės sekamai 
del tolimesnių informacijų:

| Gus Rechner, 3239 Fulton St., tar- 

lyn. N. Y. Telefonuokite: Applegate 
7-9803.

(112-117)

savaites did-
streiko lauke ’pe Richmond_jr Chestnut Sts., Brook-
Corp. darbi-
vieta: 1087

Brooklyne.
PARSIDUODA pigiai ęestaurantas 

(valgykla). Priežastis pardavimo 
yra, kad dabartinis savininkas nesi
jaučia gerai sveikatoj. Del daugiau 
informacijų kreipkitės prie Ambra
ziejaus, 168 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y.

(110-112)
PARSIDUODA saliūnas, restauran- 

tas kartu su 14 fornišiuotų kam
barių ant gero kampo. Parsiduoda be 
namo. Viskas yra geriausiam stovyj. 
Gerai išdirbtas per ilgus metus. Kas 
nori sigyti gerą vietą už prieinamą 
kainą, nepraleiskit šios progos. Viską 
parduosim labai pigiai. Vieta randa
si ant 498 Ferry Street, Newark, 
N. J. Del informacijų telefonuokite, 
Mitchell 2-9356.

(108-113)

S

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Trumpos Žinutės

negerai, jeigu darbi- 
gali panešti nuoskriau- 
kodel delegatas ir tas,

Tūlas Fredrick Gross, 179 
Eldėrt St., Brooklyne, pamdži 
nuodijo žmoną( ir 4 vaikus.. 
Kada pirmieji vaikai mirė, I 
manyta, kad jie mirė pneumo
nia, bet kada mirtys sekė vie
na paskui kitą, vienoj šeimy
noj, tas atkreipė valdininkų 
atyda ir Gross suimtas, o miru
siųjų lavonai paimti tyrinėti. 
Pasirodė, kad ' jiems visims 
duota thallium sulphate tam 
tikrų nuodų.

Manoma, kad į jį paveikė 
skurdas. Jisai iš amato yra 
knygvedis ir pirmiau uždirb
davo po $35 savaitėje. Pas
taruoju laiku jo alga tapo nu- 

• kirsta iki $20, iš kurios su to
kia šeimyna buvo labai vargu 
verstis.

Neužleiskite šalčio art kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
* ‘ \ r. -vi . r

Geriausi paliuo.šavimui nuo šalčio 
ir galvos skaųdėiimo, j iš, , f • 

priežasties šalčio
BRET-O-COL SYRUP

Geriausias pasiliuošavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

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

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

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

TT
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ni kitų skriaudas ir klaidas 
padarytas nurodinėdami—at-

New Jersey-New York Atydai eit^ejy galėsime išvengti * Tz iniimmlim nnvn wink
ALDLD II Apskričio Piknikai

Antro Apskričio pirmas pik
nikas ir konferencija įvyks 
liepos (July) 14 dieną. Antras 1 
piknikas, tai yfa spaudos pik
nikas, įvyįcs; .12 d., rugpjūčio 
(August), ■ Cr^štal Lake Eagle 
Roclę,’ Orangeį /N. JI Abu 
piknikai labai svarbūs ir visos1 
organizacijos nerengkite nie
ko 
kit

tomis dienomis, o dalyvau- 
virš minėtuose piknikuose. 
ALDLD II Apskr. sek r.,

G. A. Jamison, , 
128 Roosevelt Ave., 

Livingston, N. J.

Kad jaunuoliui buvo moka
ma mažiau, negu jiems, tai to 
nedžginčino nei kišeniniai, nei 

i delegatas. Jie tik pasiteisina, 
i kad jaunuolis susitaikė su 

ruffniūčioljais- Nagi’ ką J’aunas uhijiš- 
taš žino? Jis tik tada pama
to, kaip dirbdamas pragyveni- 

i mo nepadaro, o jo geradariai 
vis šiokį tokį gyvenimuką su
tveria. Neteisybės, skriaudos 
turi būti vengiamos.

Ašarėlė.
Red. Pastaba.—Mes mano

me, kad tas klausimas šiuomi 
užsibaigia.

{vyko Priešfašistinis Paradas
Ketvirtadienio vakarą York 

villej įvyko žibintų paradas 
Jį suruošė A. Lyga Prieš K ar r 
ir Fašizmą. Tuomi atžymėta

Policija Sumušė Bedarbius
Policija žiauriai sumušė 5 

darbininkus žemesniojo Wil- 
liamsburgo lokalo narius ir su
areštavo David Green, kada
iie, kaipo Bedarbių darybos dviejų metų sukaktuvės, kuo 
Komiteto nariai norėjo įteikti met Vokietijos naziai supleš 
sąrašą darbininkų, reikalau- kino ant laužų šimtus tūkstan 
jančių pašalpos.'Juos užpuolė 
Narni) šalpos Biuro stotyje 92, 
kur jie atėjo pamatyti Mr. Hil
bert, stoties vedėją, bet prie.

čių tomų geriausių . knygų 
Kaip žinia, Yorkvillė yra Nev 
Yorko nazių centras. Dauge 
lis jų net išsižiojo pamatę I 
tūkstančius priešfašistų, su žį-

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 - Avenue J 4 

. Kampas E. 23rd St.

i trrT

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 »-6f01
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Kidnaperių vadas Salvatore 
Mancuso, kuris pereitą vasarą 
buvo suėmęs ir kankino du 
francūzus jūrininkus, nuteis
tas 40 metų kalėti, jo žmona 
nuteista pusketvirtų metų, kiti 
po mažiau. To stropumo pas 
valdininkus nesimato, kas lie
čia Minoro ir Levinsono kidna- 
perius Naujoj Meksikoj.

New Yorke, Irving Plaza sve
tainėje, prasidėjo lenkų darbi
ninkų kongresas,' kuris apima 
olačias lenkų darbininkų ma
ses. Kongresas svarsto, kaip 
oravesti IL R. 2827 Bilių, 
itraukimą lenkų darbininkų 
i uniją ir tikros masinės Dar
bo' Partijos reikalą. Kon
grese dalyvauja Socialistų Par
tijos kuopų bei SP kontroliuo- 
•amų unijų lokalų atstovai, 
nors dešini LS Sąjungos vado
vybė labai tam priešinosi.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Catherine Crest-Krakauskie- • 
lė, 30 m. amžiaus, 191 Bde-i 
•um St., mirė gegužės 5 d., į 
Kings County ligoninėj. Palai-j 
lota 11 gegužės, šv. Trejybės1 
papinėse. Laidotuvių apeigo- į 
nis rūpinasi graborius Mat-' 
±ew P. Ballas (Bielauskas). I

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius-su naujau
siais įtaisymais. Keturios balių 

alleys.
- KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

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 pasivažingjimariis

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 ' metų patirimo 
prie išdirblmu šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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

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.

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 A ve., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

5: Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

I PAUL GUSTAS I 
| LIETUVIS GRABORIUS S 

3 Sena) dirbąs graborystės pro- S 
» fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
g balsamavimu ir palaidojimu c 
g mirusių. S

1 Veltui Chapel Šermenim | 
» Parsamdo automobilius Serme- g 
g nirns, vestuvėms,* krikštynoms S
2 ir kitokioms parems g
g Saukite dieng ar nakt|

5 423 Metropolitan Avė. g 
g Brooklyn, N. Y. ;8

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų Ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Į ■ ’
■ Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os. 
Bendras Nusilpir 
mas, Nervų Jė? 
Sos išeikvojimai, 

1 a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau? 
dūliai. Skilvio 
Žarnų Ligos, 
Mėšjažamės T4- 

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

i čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, «. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Are. Ir Irviną PI. 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




