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Tik bendra darbininkų kova gali neprileisti imperialistinio karo!Stratosfe

pasvirti i Francijos pusę.

LIETUVOS ZINIO!

Priemiestyje

Kariuomenės

tintas, kad sykiu su tulu Dauk- lengviau sužeistų

Sovietų Gamyba 29% 
Pakilo Pernai Metais

AMERIKOS MANEVRŲ 
NELAIMĖSE ŽUVO DU

Kongreso 
svarstoma

Washington, 
lesų komisijoj 
numažinti valdiškus taksus 
ant alaus bačkos nuo $5 iki 
$2, taip kad stiklas alaus 
galima būtų gaut už penktu-

ninkais, išsivedė j mišką ir 
šaudė Vladą Macijauską IŠ I 
kių valsčiau, Pilemonto kai 
Atkocevičius buvo dalyvis T 
kaitininkų maišto prieš Sm 
nos valdžią. Macijauskas t 
nudėtas kaipo smetoninkų j 
pas. J

Pilsudskis Stengėsi Sunaikinti Sovietų Sąjungą; Turėjo I 
tartį su Hitleriu del Sovietinės Ukrainos Atplėšhno 
Lietuvos Užkariavimo; Hitleris Labai jo Gailisi.

MASKVA. — Pagal So
vietų sunkiosios pramonės 
a p s k a i tli a vimą, gamyba 
1934 metais davė 29 nuošim
čiais daugiau produktų ne
gu 1933 m. Gaminimo lėšos 
jau šiemet nupigo keturiais 
ir puse nuošimčio, lyginant 
su 1934 metais. Dabar So
vietų vyriausybė kreipia di
džiausios domės, kad būtų 
mažiau sugadinimų darbe.

Peiliu Nudurtas
Per Velykas S. Kalvi 

tarp įsigėrusių vyrų kilo 
kios muštynės, kurių mel 
Batūra peiliu mirtinai m 
tas. Esą ir daugiau sunk

TAURAGĖ 
rius žem. Naumiesčio apylin 
teismo Antanas Žukauskas p 
švilpė 6,366 litų valdiškų pi 
gų. Nubaustas 3 metais šunį 
jų darbų kalėjimo.

Kitas to paties teismo sek 
torius Jonas Ruplėnas pasis£ 
no 794 litus, kuriuos žmo: 
buvo įvairiais mokesčiais sur 
kėję teismui. Ruplėnui ski 
vieni metai kalėjimo lygtinai.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Viršininkas Pavogė 9,340 
Litų iš Lietūkio 

KAUNAS
Šančiuose Lietuvos Ūkio sky
riaus kontrolierius Ad. Ban- 
džiulis pavogė 9 tūkstančius ir 
341 litą, ir nuvežęs pinigus į 
Marijampolę pasidėjo ūkio ban
ko seife. Paskui tapo areštuo
tas ir prisipažino. Bus teisia
mas.

vą. Sulig Pilsudskio pla 
generolas Želigowski užg 
be ir Vilnių, kurį Sovk 
buvo pervedę Lietuvai..

Pilsudskis buvo tauti 
mažumų persekiotojas, 
ŠHs Sovietų Sąjungos p: 
šas, turėjo padaręs su I 
leriu slaptą sutartį atp" 
nuo Sovietų Ukrainą, 
gal tą sutarti, Hitleris 
dėjo padėt Pilsudskiui už 
riaut ir Lietuva, už ka L 
kija visai užleistų Voki 
jai Danzigą su vadina 
“lenkišku koridorium.”

Labiausia dabar Pilsu 
kio gailisi Vokietijos hitli 
ninkai. Jie biio, kad.

Teismo Sekretorių Didi 
Vagystės

Buvęs seki

VIENA. — Austrijos po
licija ir kariuomenė daro 
tam tyčia manevrus del ko
vos prieš komunistus ir ki
tus revoliucinius darbinin
kus. Manevruose mankšti
nama kovoti tankais, kanuo- 
lėmis, orlaiviais, kulkasvai- 
džiais ir kitais karo pabūk-

4-ri Sudegė Kasykloj
FAIRMOUNT, W. Va. — 

Per gaisrą, kilusį iš pum- 
pavimo mašinerijos Bethle
hem korporacijos kasykloj 
num. 41, Barracksvillėj, su
degė bei karštame gare su- 
šuto du darbininkai ir du 
boseliai.

Buvo Pagrobęs Sov. Ukn 
nos Dalį

1916-17 metais Pilsudsk 
organizavo lenkų legion 
kovai už Lenkijos nepi 
klausomybę. Po pasaulin 
karo, jis tapo vyriaus 
Lenkijos armijų komanda 
rium ir pradėjo žygius pri 
Sovietų Rusiją; buvo t 
ėmęs didelę Sovietinės U 
rainos dalį; betx Sovie 
Raudonoji armija 1920 n 
tais atmušė Pilsudskio pi 
kus iki pat Varšavos vari 
ir tik skubi pagelba iš Fra 
cijos ir kitų imperialistų p

Prancūzai Išvijo Nazius
METZ. — Būrys Hitlerio 

šturmininkų buvo perėję per 
Francijos sieną, neva norė
dami užeiti į kaf eteri ją 
Frevminge, Francijos žemė
je. Bet juos pasitiko Pran
cūzų žandarai su revolve-

Nusmerkė Sušaudyt Pleč 
kaitininką

KAUNAS
teismas atmetė apeliaciją My-

nusmer

“Mūsų žodis” praneša, kad 
San Paulo (Brazilijoj) lietuviš
kas konsulas Mačiulis gavęs 
lupt nuo lietuvio grasieriaus 
(čeverykų valytojo). Pasak lai
kraščio :

“Mačiulis davė nublizgyt gra- 
sieriui savo batus, už ką jis da
vė tik 200 reisų. Grasierius, jau 
paaugęs vaikinukas, sako: ‘Ale, 
pons konsule, aš taip jums gerai 
nublizginau ir tik 200 reisų... 
man prastesni po daugiau duo- 
tla.’ Tatai Mačiuliui nepatiko, 
jis spjovė, metė 200 reisų ant 
žemės ii* nuėjo. Grasierius, žino
ma, užsigavo už tokį kiaulišką 
pasielgimą ir dasivijęs Mačiulį, 
drožė jam į nugarą, o paskiau 
kifc* papuolė, su ta dėžute, ant 
kurios uždedamas batas grasiuo- 
jant. Ten pat grasierius liko 
areštuotas, o Mačiulis su perplė
šta švarko nugara nudūmė na
mo.”

KRISLAI
Sekmadienį Lawrenciuj 
Dabar Galiu Pasakyti. 
Mačiulis Gavo Lupt! 
Visų Pareiga!

Rašo R. M.

Sekantį sekmadienį Lawrence, 
Mass., bus rišamas klausimas: 
“Komunizmas ar Kapitaliz
mas?” Drg. A. Bimba gins ko
munizmo pusę, o Bagočius su dr. 
Mikolaičiu užkviesti apginti sa- 

#vo, kapitalizmą. Kaip žinia, ši
tuos . debatus išprovokavo tie, 
kurie dabar užkviesti ginti ka
pitalizmą. Jie andai suruošė 
“debatus” kaip tik panašia te
ma, bet abu gynė kapitalizmą, 

^išdergdami komunistus. Bago
čius komunistus pakrikštijo 
“arkliavagiais” ir kitokiais savo 
gražbilystės perlais.

Dabar tiedu džentelmanai tu
ri progą padebatuoti su tuo, ku
ris gins komunizmą, o neplūs 
jį. Na, o jeigu jiedu gaus, anot 
anglų posakio, “cold feet” ir ne
stos į debatus, tai pasirodys jie
du Lawrenco lietuvių darbinin
kų visuomenei paprastais vėjo 
botagais.

Lėktuvas be Spamy
PAR YŽIUS. — Kariška 

Francijos vyriausybė daro 
bandymus su naujos rūšies 
lėktuvu, kuris neturi nei 
sparnų, nei propelerio,ir yra 
panašus į klumpę. Jame 
yra didelė skylė su tam-tik
rais įtaisymais, kurie smar
kiai traukia, siurbia orą; 
tuo siurbimu lėktuvas ir va
rosi pirmyn. Mašinerija 
kūrenama kerosimi arba ga- 
solinu. Tą lėktuvą išrado 
belgas orlaivininkas P. D. 
de Rolleghem.

NAZIAI GINKLUOJĄS 
VISAIS FRONTAIS

COPENHAGEN. — Pra
nešama, jog Vokietija gink
luoja Schleswigo ir Pietinės 
Jutlandijos sritis, nors pa
gal Versalės sutartį buvo 
uždrausta jąsias atginkluo- 
ti. Hitleris išnaujo stato ir 
Kielerfjordo tvirtovę, kuri 
pagal tą pačią sutartį buvo 
išgriauta 1920 metais. Tie 
atsiginklavimai ir naujai 
statomi pojūriniai • laivai 
kiršina ypač Franciją.

Nusmerkė Mirt 31 Grai
kų Oficieriu Pabėgėlį
ATHENAI. — Graikijos 

karo teismas padarė mirties 
nuosprendį prieš 31 oficie- 
rių už dalyvavimą Venizelo- 
so sukilime prieš Tsaldario 
fašistų valdžią. Bet tie ofi- 
cieriai yra pabėgę į užsie
nius. Taigi juos galėtų su
šaudyt tik tuomet, jeigu jie 
sugrįžtų Graikijon. ’

Dviem kitiem venizelis- 
tam oficieriam, kurie stojo 
teisman, prezidentas Zaimis 
pakeitė mirties bausmę am
žinu kalėjimu. Be to, 155 
kariškiai nuteisti kalėjiman 
nuo dviejų metų iki gyvos 
galvos.

Sutartis tarp Italy ir
Prancūzų Orlaivyny

ROMA. — Pranešama, 
jog Francijos ir Italijos at
stovai prieina prie susitari
mo, kas liečia .tųdviejų ša
lių oro laiVyiių sandarbinin- 
kavimą tokiuose atsitiki
muose, jeigu kas kitas už
pultų Italiją arba Franciją.

Del to, kas įvyko gegužės 5 
dieną Vytauto Parke (Philadel- 
phijoj) privalo susirūpinti visa 
pažangioji Philadelphijos visuo
menė. Ketvirtadienį, sakoma, 
įvyks draugų mitingas. Atsi- 
jninkim: dalykas ten buvo ne 
vienos LDS kuopos, ir ne vieno 
draugo Rainio. Tai visų daly
kas! Nusigąsti del to ir nerei
kia, nes tai nieko nepadės. Ben
drai veikiant, bus galima klau
simas išrišti.

Kalbant apie debatus, noriu 
čia priminti sekamą: kadaise 
Brooklyne jauni vyrai — Jonas 
Ormanas ir Vytautas Michel- 
sonas—debatavo Sovietų Są
jungos klausimu, apie ką savo 
ruožtu buvo rašyta mūsų spau
doj. Man tie debatai, turiu pri
sipažinti, patiko, buvo įdomūs. 
Laike debatų Michelsonukas 
skaitė tūlą iš N.Y. “Times” ci
tatą apie Sovietus ir jos neuž
baigė. Tai matydamas, aš, sė
dėdamas arti estrados, manda
giai pastebėjau: “Užbaigkit 
skaityti.” Iš to socialistų spau
dos korespondentai paskui kad 
drožė, tai drožė, šaukdami, būk 
aš Michelsonuko nusigandęs ir 
reikalavęs, kad jis užbaigtų sa
vo prakalbą. Vargiai kas kito 
juokingesnio gali būti. Norė
čiau, kad panašių debatų įvyk
tų kaip galint daugiau. Fakti- 
nai, man Michelsonukas, kaipo 
žmogus, patinka. Jis yra jau
nas ir gabus. Jeigu jis negali 
apginti savo pozicijos, tai tik to
dėl, kad ji labai silpna.

Darbininkai Visų Šalių 
■ -d?Vienykitės! Jūs Nieki 

N e p r a 1 almėsite, Til 
Retežius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

4 Žmonės Žuvo del Karvės
STANDISH, Mich. — Ke- 

turi biznierėliai važiavo au-, 
tomobiliu, o jų prieky j ėjo 
■didelis trokas. Pasitaikius 
ant vieškelio karvei, trokas 
staiga sustojo; įsibėgęs au
tomobilis drožė j troką, ir 
keturi automobilistai liko 
užmušti, o penktas, šoferis] 
sužeistas.

Monterey Park, Calif. —
Harmanui Ziegleriui betrei- 
niruojant levus cirkui, jis 
netyčia sukniubo, ir ji api
puolė 15 levų. Jį levai taip.kolo Atkocevičiaus 
sudraskė, kad Ziegler po 3tkė jį sušaudyt. Jis buvo nukal 
dienų mirė

Komunistai debatuoti šian 
dien nesibijo- su nieku. Ko gi mentais 
jie gali bijoti? Jų pozicija juk įmes 
stipresnė negu jų priešų 
teorija nesumušama.

Austrų Manevrai Kovai 
Prieš Komunistus

VARŠAVA. — Sekmadie- 
nį vakare numirė Juozas 
Pilsudskis, fašistinis Lenki
jos diktatorius, sulaukęs 67 
metų amžiaus. Mirties prie
žastis—vėžio liga.

Pilsudskis ėjo karo mini- 
sterio pareigas; jis buvo ir 
generalis armijos inspekto
rius. Dabar prezidentas 
Moscicki su savo ministerių 
kabinetu paskyrė generolą 
T. Kasprzycki karo ministe- 
riu ir gen. Ed. Rydz-Smig- 
ly generaliu armijos inspek
torium. Pastarasis yra mė
giamiausias fašistų kariš
kis; manoma, kad gal jam 
teks diktatoriška galia.

Buvo Vilnietis
Pilsudskis buvo dvarinin

kų sūnus, gimęs Zulove, 
Vilniaus gubernijoje; sakė
si paeinąs iš senųjų Lietu
vos kunigaikščių veislės. Jis 
mokinosi Krakovd Universi
teto , medicinos skyriuj, iš 
kur buvo išmestas ūž politi
nius sumokslus. Grįžęs Vil
niun, prisidėjo prie tauti
niai > socialist, lenkų drau
gijos kovai prieš carą, ir 
pats buvo nuteistas pen
kiems metams i Sibirą už 
sėbravimą su tais, kurie da
rė sumoksią nužudyt carą 
Aleksandrą Trečiąjį.

Paskui Pilsudskis tapo 
vadu dešiniosios Lenkų So- Pilsudskio Lenkiia vėl 
cialistų Partijos

Sovietų Raketa Iškils 
34 Mylias Augštyn

MASKVA 
ros komitetas statydina ra
ketą, kuriai skirta iškilti 34 
mylias augštyn. Kada ji pa
sieks tą augštį, nuo raketos 
atsikabins parašiutai su 
įvairiais moksliniais instru- 

nusileis ant že- 
Tuose instrumentuose 

bus automatiškai užsiregist
ravę oro tirštumas, šaltis, 
žemės pritraukiamoji jėga 
ir kt. Sovietinis stratosfe
ros komitetas toliau ketina 
paleisti raketą kelis šimtus 
mylių augštyn.

500 Sužeista Karaliaus 
Jurgio Jubilėjuje

LONDON. — “ ' "
jos Jurgio Penktojo 25-kių 
metų karaliavimo jubilė- 
jaus ceremonijas, 250,000 
miniai besigrūdant prie 
Buckingham palociaus ir 
policijai bedarant “tvarką”, 
500 žmonių liko sužeista: 
suspausta, sumindžiota bei 
apdaužyta. 12 rimčiau su
žeistų nuvežta į ligoninę. 
Minioje girdėjosi ir demons
truojančių prieš karalių bal
sų ir iškelta vėliava su para
šu: “25 metai karo ir be
darbės.”

Dulkių Audra ant Marių
BALTIMORE

nių Amerikos laivų kapito
nai pranešė, kad susidūrė su 
dulkiu debesų audra ant ma
rių. Tos dulkės buvo atpūs
tos iš vidurvąkarinių valsti
jų. Dienos laiku pasidarė Į riais ir nuvijo atgal per sie- 
taip tamsu, kad tūli laivai .ną į1 Vokietiją, suimdami tik 
nuleido inkarus ir sustojo,1 šturmininkų oficierių Has-: 
kol praūžė dulkių audra. Ilingeną.

HAWAII. — Už kito lėk- 
tuvo užkliuvo leitenanto M. 
B. Wyatt’o orlaivis, bele
kiant nuo “Saratoga” laivo 
(orlaivių “nešiotojo”), ir 
Wyatt su savo mašina tuoj 
nuskendo.

Pearl Harbor prieplauko
je susidūrė karo laivai “Si- 
card” ir “Lea” ir abudu 
rimtai susižeidė. Per laivų 

, vienas kariškis 
tapo užmuštas, keturi su
žeisti.

Manevruose d a 1 y v a uja 
Per Angli- į virš 150 karo laivų ir 460 or

laivių. Manevrai vedami di
delėj slaptybėj, nei ištolo 
neprileidžiant laikraščių re
porterių. ■ ... >

Teisia už Platinimą Komu-,ša, pasivadinę žvalgybos v;
nistinęs Literatūros

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas tardo Praną Baščiulį, 
Vincą Nastusiną ir kitus, kalti
namus už komunistinės litera
tūros platinimą. Lietuvos spau
da nepaduoda viso tardomųjų 
skaičiaus.

Už priešvalstybinį nusikalti
mą kariuomenės teisman pa
trauktas ir buvęs Lietuvos or- 
laivyno vyresnysis karininkas 
Jonas Pyragius.
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Geri Sumanymai Visuotinam Ame
rikos Lietuvių Darbininkų

b Suvažiavimui
Kanados lietuvių darbininkų savaitraš

tis, “Darbininkų Žodis,” (už geg. mėn.
10 d.) rašo:

Birželio 20 iš Paryžiaus išvyksta Jugo
slavijon tarptautinė komisija tyrinėjimui 
fašistinio teroro Jugoslavijoj ir reikalavi
mui politinių kalinių paliuosavimo iš kalėji
mų. , Tai komisijai vadovauja pasauliniai 
garsus francūzų rašytojas Henri Barbusse. 
Į tų komisiją net ir iš Kanados vienas ju
goslavas darbininkas įeina.

Sukėlimui finansų kanadiško komisijos 
nario kelionei jugoslavų darbininkų masi-

reikalams ir dar nemažai yra eksportuoja
ma. Gamybai plečiantis, kaskart yra plečia
mi ir prekybiniai santykiai su savo kaimy
nais. Todėl Sovietų Rusijos eksportas vis 
didėja..-.

Abu laikraščiai leidžiami kunigų, bet 
kai kada, štai, pasitaiko ir jiem kuriam 
“paslysti.” Ar Kneižiukas neapšauks už 
tai Šimutį bolševiku?!

wXlgL?. '-«! ii W?L JI ■!=»

Galvų Skaldymas Dzūkijos 
Katalikų Bažnyčioj

Smetonos organas “Lietuvos Aidas” 
(už bal. 30 d.) praneša ypatingų žinių 
apie galvų skaldymų, stygomis varsty
mus! ir kitokius prajovusį Dzųkijoš kata- •; 
likų bažnyčioj — Pivašiūnuose, Alytaus [ 
apskrityj. H į Į H 1 ■ H j C U U H i p H ! U ? ‘ j

Mine to j * parapijoj dar randasi lęhkų ‘ 
arba “sulenkėjusių dzūkų,” kaip rašo 
Smetonos laikraštis, tai kiekvieną, ketvir
tą sekmadienį bažnyčioj pamaldos bū
davo laikomos lenkiškai. ' “Susipratu- 
siem lietuviam” tas labai, nepatiko.

Na, ir štai, prieš verbas tą sekmadienį, 
pripuola lenkiškos pamaldos, bet parapi
jos klebonas, kun. Kraujalis, išvažiuoja 
ir jokių pamaldų neįvyksta. Lenkai rei
kalauja verbų sekmadienį lenkiškų pa
maldų. Kunigas jiems neduoda. Jie, 
todėl, pradeda bažnyčioje triukšmą kelti, 
giedoti lenkiškai ir tas beveik priveda 
prie kraujo praliejimo. Kunigas tuomet

lykas anapus rūbežiaus — Lenkijoj -— tai, 
žinoma, Pilsudskio laikraščiui taip rašys 
apie lietuvius.

Tautinį klausimą tegalės teisingai iš
spręsti tiktai darbininkai, kuomet jie val
dys Lietuvą ir Lenkiją. Žiūrėkim, kaip 
gražiai Sovietų Sąjungoj nacionalinis 
klausimas išspręstas!

Kunigai Dalyvaus Kauno 
Kongrese

“Draugas” praneša, kad ALRK Fede
racijos tūzai' tūrėjo savo susirinkimą, 
kuriame dalyvavo ir p. Skipitis. Svars
tyta klausimas, ar kunigų kontroliuoja
mos" organizacijos dalyvaus DULR kon
grese, šaukiamam Kaune. Pasak “Drau-

; , Federacijos valdyba, pasitarus su svečiu 
iš Lietuvos ir išaiškinus kai kuriuos klau
simus, priėjo tos išvados: remti Draugijos 
Užsienių Lietuviams Remti šaukiamą kong-

rešą, siųsti savo atstovus ir raginti lietuvių 
”katalikų organizacijas ir draugijas taip pat 

pasiųsti savo atstovybę.
Kaip žinia, iš karto kunigų spauda 

šiaušėsi ir visokius išsisukinėjimus da
rė, vis neduodama savo aiškaus tuo klau
simu atsakymo. “Dragas” sakė, kunigiš
kų organizacijų atstovai tame kongrese 
nedalyvaus, jei ten bus priimti komunis
tai. Dabar, matomai, jau nutarė daly
vauti be jokių išlygų. Kodėl tokia per
maina? Mums rodosi vyriausiai todėl, 
kad klerikalai gavo iš Lietuvos nuo savo 
vienminčių patarimų dalyvauti. Antra, 
iš karto kunigija manė, kad Skipitis yra 
ne jų žmogus, todėl tartis su juo nepake
liui. Bet pastarasis ištraukęs iš kiše- 
niaus parodė jiems įgaliojimą, suteiktą 
Lietuvos Katalikų Centro. Įgaliojime ra- . 
ginami Amerikos, lietuviški probaščiai 
remti Skipitį.

Po to kunigų spauda savo toną linkui- 
Skipičio pakeitė.

nes organizacijos pagamino 3,000 atviru
čių, kurias pardavinėja darbininkams. Ant 
tų atviručių z atspausdinti reikalavimai Ju
goslavijos valdžiai, kad paliuosuotų politi
nius . kalinius ir sulaikytų fašistinį terorą 
prieš darbininkus. Visi pirkusieji atviru
tes raginami pasiųsti jas Jugoslavijos val- 

& džiai.
Ar nebūtų vietoj, jei Visuotinas Lietuvių 

Suvažiavimas Clevelande apdiskusuotų pa
našios delegacijos siuntimo Lietuvon klau- 
sirųą. Ar nebūtų gerai, jei visos Amerikos 
lietuvių organizacijos, kurios tik nusistatę 
jfrieš fašizmą ir Smetonos fašistinę dikta
tūrą, sudarytų tokią delegaciją ir pasiųstų 
Lietuvon ištyrimui Lietuvos politinių kali
nių x padėties ir pareikalavimui jų paliuosa
vimo. Kongresas Clevelande galėtų išdirbti- 
plaiius tokiai delegacijai siųsti ir imtų ini- 

zciatyvą to darbo pravedimui. Panašios at
virutės taip pat reiktų pagaminti ir kuopla- 
čiausiai paskleisti, kad plačios masės galė
tų išfeikšti savo reikalavimus pasiųsdamos 
tas atvirutes Lietuvos valdžiai.

Pddėtis Lietuvoje reikalauja užsienio 
Lietuvių kuodidžiausio protesto. Visokie 
sukčiai, visuomenės pinigų aikvotojai, palei
džiami nenubausti, o darbininkai bjauriau- 

\ šiai: provokuojami, teisiami, kalėjimuose 
S kankinami. Darbininkų organizacijos ir uni

jos uždraustos. Iš darbininkų ir valstiečių 
išplėštais pinigais palaikomi didžiausi bū- 

9 riai žvalgybininkų, kurie provokuoja darbo 
žmones, kaip tik kuris išmano.

Amerikoj gyvena veik ketvirta dalis lie
tuvių. Jei visi progresyviškesni lietuviai 
padarytų tinkamą spaudimą ant Lietuvos

H fašistinės valdžios, ji būtų priversta skai- 
tytiŠ su mūsų reikalavimais. Tą galima pa-

< daryti, tik reikia imtis už darbo.

iTai-vietoj ir labai laiku iškelti sumany
mai. ^Mes manome, kad dabar, renkant 
'delegatus į Visuotiną Lietuvių Darbinin
ku ’Suvažiavimą (Clevelande, birželio 30 

i liepos 1 dd.), reikalinga šitie kanadie
čių sumanymai apdiskusuoti ir tuo klau

symu patiekti savo nutarimus Visuotinam 
Suvagavimui.

Draugijos, kliubai ir kt. organizacijos 
turėtu šituo reikalu tarti savo nuomonę.

w —a—a— i—rui ■— • f ' .

“Darbininkas” ir “Draugas” 
Nesusitaria

“Darbininkas” tebetęsia savo kvailybių 
istoriją apie “badą” Sovietų Sąjungoj. 
Susirado dabar jis naują “buvusį komu
nistą” (kuris niekuomet nėra komunistu
buvę£) kaž kokį Sangerį, katras, girdi, 
“mat^s badą savo akimis.” So. Bostono 
kunigų laikraštis, vadinasi, mano, kad 
jei jis meJų rašytoją pavadins “buvusiu 

, komunistu,” tai parapijiečiai geriau ti
kės tįems melams.

Akyva tai, kad kuomet “Darbininkas” 
tebetęsia savo dergimų istoriją ant So
vietų'Sąjungos, tai kunigų dienraštis, iš-

Chicagoje (“Draugas”), už geg. 
-10 d.-apie Sovietų Sąjungą šitaip rašo:
•'V ’T' --M •

< J&U yra daug prekių, kurias prieš karą 
jy Ku<Jja įsiveždavo iš užsienių, o dabar jų 

tiek, kad užtenka savo, .krašto

paskiria lenkams Velykų antrą dieną. 
Tuomet “susipratusieji lietuviai” susijau
dino, ir tad, pasak “L. Aido”,

Velykų II dieną, lenkuojančių suvažiavo 
į Pivašiūnus taip pat iš Butrimonių ir .ki
tų kaimyninių parapijų. Dauguma buvo su 
lazdomis. Anksti sugužėjo į bažnyčią ir už
traukė lenkiškas giesmes. Susipratę lietu
viai nebuvo nieko jokiai kovai rengęsi. Prie
šingai, jie prieš; pamaldas kits kitą draudė 
vengti bažnyčioje betkurio smurto. Jie baž
nyčioje tik paprašė lenkiškai giedojusius 
nurimti ir leisti lietuviškai giedoti. Kai ku- 

, , rie prašomi nurimo ir užleido lietuvių giedo
tojams vietas suoluose. Kiti lenkuojantieji 
tačiau pakėlė bažnyčioje didžiausią triųkš-' 
mą ir puolė mušti paprašiusius leisti lietų-' 
viškai giedoti. Pivašiūnų parapijiečiams 
Severinui Bagdžiui vienas lenkuojančių, baž
nyčioje smogė lazda per galvą, A. Adžgaus- 
kui antras smogė taip pat į galvą, net spe
cialiai į bažnyčią atsineštu akmeniu, o tre
čias gavb iš kito lenkuojančio smūgį per 
veidą. Tada spontaniškai sujudo ir susipra
tusių jų lietuvių masė—tiek vyrai, tiek ir 
moterys. Ir užpulti susipratę lietuviai vis 
dėlto bažnyčioje nesimušė. Lietuviai vyrai 
išsivedė mušeikas iš bažnyčios ir lauke tru
putį apkūlė. Bažnyčioje likusios lietuvės mo
terys su lenkuojančiomis tik špygomis viena 
kitą varstė. Triukšmui aprimus, susipratę, 
lietuviai susėdo į suolus ir gražiai pagiedoję/ 
kelias velykines giesmes. Klebonas tą dienjj. 
visai neatėjo į bažnyčią. Taip baigėsi ant
roji Velykų diena.

Lauke lietuvių apkultieji lenkuojantieji 
mušeikos taip pat ne dievai žino kiek nuken
tėjo. Paprastai per atlaidus pasitaiko di
desnių muštynių. Ir daugiausia šį kartą 
apkultasis lenkuojąs mušeika jau vėl baž
nyčioje lankosi.
Šitokį stebuklai dedasi “dievo name.” 

Kas ten mušėsi ? Aišku, daugiausiai 
vargšai, tamsūnai, suagituoti, suprovo
kuoti savo tautybės patriotų-šovinistų ir 
kunigų. Seniaus, laike caro viešpatavi
mo Lietuvoj, caro valdžia tokius dalykus 
atlikdavo—per savo agentus kurstydavo 
tamsius parapijiečius. Tas naudinga ir 
Smetonos valdžiai. Ant kiek josios agen
tai sukursto, išprovokuoja muštynes tar
pe vienos tautos ir kitos darbo žmonių, 
ant tiek darbo žmonių solidarumas pa
neigiamas, neprileidžiama jiems organi
zuotis ir kovoti prieš savo išnaudotojus, 
prieš bendrą priešą.

Katalikai turėtų pamislyti: jeigu tokis 
dalykas kaip dievas Jehova arba jo sū
nus, Jėzus, ir būtų, tai jiedu juk žydų 
tautybės, todėl jie lenkų ir lietuvių kal
bos nemoka. O jeigu tiedu pasakiški die
vai abi kalbas moka ir supranta, tai ko
dėl reikėtų parapijiečiams varžytis ir 
skaldytis galvas del pamaldų? Kokis 
skirtumas, kuria kalba jos laikomos?!

Bet čia, kaip nurodėme, yra kitas da
lykas. Šitos muštynės yra išprovokuo
jamos išnaudotojų klasės agentų. Žiūrė
kit , kaip vienpusiškai, kaip šlykščiai 
“L.A.” aprašo jas! Lenkai išjuokiami, o 
lietuviški mušeikos vadinami “susipratu
siais”. Na, o kuomet iškils panašus da-

Šitaip mokinami Sovietų Sąjungos darbininkai leistis 
parašiutais žemyn. Tokių “stočių” šiuo tarpu randasi 
daugybė. Darbininkai šį užsiėmimą skaito žaismėmis 

bei sportų.

ĮVAIRUMAI
Kanuoles ir Kulkos

Kanuoles — didelis karo 
ginklas. Pereitame imperia- 
Jistiniame kare iš kiekvieno 

150 metų "atgal.11 Bet Rus" jo- Į100 kareivių užmuštų ir su- 
je gitara rado didelį atgarsį ,zelstl» skardaus, kanuolių 
ir senovėje taip, kad pirmi 
muzikaliai kūriniai buvo pa
gaminti apie gitarą ir grei
tai buvo šešių striūnų gita
ra pakeista septynių striūnų 
nauju muzikališku instru
mentu.

Gitara
Ant gitarų jau griežė 

dūriniuose amžiuose. Rusi
joje gitaros atsirado tik apie

vi-

ugnimi buvo 60 užmušta ar
ba sužeista. Kanuolių yra 
visokių.

Prie lengvų kanuolių pri
skaito kanuoles nuo colio iki 
5 colių diametriškai gerklė
mis. Jų kulkos sveria nuo 6 
iki 22 kilogramų (kilogra
mas veik pustrečio svaro). 
Kanuoles 5 colių gerklėmis 
sveria su prietaisais ■ iki 
6,000 svarų. Jos muša už 8 
kilometrų atstos.

Lauko kanuoles 6 colių 
gerklėmis išmeta iki. 100 
svarų kulką ir nušauna iki 
14 kilometrų atstos. Kanuo
les su prietaisais sveria iki 

lalaikai pridavė naują for- 8,000 svarų. Jų kulka gali 
mą ir ją pradėjo gaminti išmušti bent 28 pėdų gylio 
įvairaus dydžio. Balalaikų 
orkestros ir dabar yra myli
mos.

Balalaika
Balalaika, tai mylimas ru

sų liaudies mužikalis instru
mentas, kaip ir armonika. 
Balalaikos Rusijoje atsirado 
1715 metais,' lūike Petro Di
džiojo viešpatavimo, o Eu- 

- ropoję anksčiau. Garsus 
muzikantas V. Andrėjev ba-

duobę.
Bet kanuolių yra net po 

16 colių gerklėmis, kurios iš
šauna iki 4,500 svarų kulką. 
Jos yra tvirtumose, ant di
delių karo laivų, ant specia-

..
m.

ŠYPSENOS

Irgi “Milionierius”
Sykį eidamas mieste su 

savo tėvu studentas sako: 
“Tėve, matai aną va vyrą, 
kuris taip užsimąstęs eina? 
Tai didžiausias milionie
rius.

Tėvas: “Bet kad jis visai 
heišrodo* milionierium esąs; 
jis nei į bankierių nepana
šus.”

Studentas: “Jis ir nėra 
bankierius,—jis mūsų kole
gijoj yra bakteriologijos 
profesorius, tai nuolatos vi

jau šeštą oro laivą “V-6”. sokias bakterijas milionais 
Jis išbuvo ore skrajodamas ir bilionais skaitliuoja.”
virš Sovietų Sąjungos 30 
valandų ir 25 minutes. Dar « 
galėjo kitą tiek išbūti. |

Gerai Atsakė «

Keliaujantis paveikslų 
“V-6” yra 331 pėdos ilgio, agentas pasivijo miesto p.ar- 
81 pėdos augščio ir turi 3 
motorus po 260 arklių jėgos. 
Šiuom kartu jame buvo 22 
žmonės, bet jis gali veik du 
kartus tiek vežti. Greitai 
jis pradės reguliariai žmo
nes ir tavorus vežioti tarpe 
Maskvos ir Sverdlovsko 
virš 1,000 mylių kelionę.

š-kas.

ke lėtai einantį žmogų ir 
• ima jam rodyt pavyzdžius 
įvairių paveikslų ir rėmų, 
ragindamas užsisakyti. Kal
ba jis, kaip tai tokie pavei
kslai padabinsią kambarius, 
priduosiu namams iškilnu
mo, garbės, dailės ir dar ko. 
Pristojo agentas, — nors tu 
kažin ką daryk.

Jo gi tariamasis “kostu- 
meris” tik savaitė atgal bu- 
vo skolininkų iš savo name
lio iškraustytas ir dabar su 
šeimyna viename pustam
siame kambarėlyje gyveno. 
Negalėdamas m a n d a g iai 

to patiek kaimo gyventoją Ku- nu(? įkyiaus agento atsikia- 
zavinį., Dabar apygardos teis- ;žmogus suriko: 
,mas visus; penkis nubaudė po “Atstok, žioply! Man ta- 
6 metus- sunkiųjų darbų kalėj!- vo paveikslai tiek naudingi, 
mo ir priteisė ir jų nuosavybės kjek submarine paskendu- 
mokėti -po 30 litų per mėnesį, šiam p'St’aŠiutas.” 
užmuštojo žmonai ir vąikams. | Surinko Juodvarnis.

f

Užmušė Nekaltą žmogų
ROKIŠKIS. — Pernai įsigėrę 

Dugną sū sūnum, iš Martineš- 
kėnų kaimo, ir trimis savo 
draugais užmušė nieko nekaltą

smuikos jau buvo 1590 me
tais, tai gana šenai.

Dft. J. J. NAIKIAUSIUS

Telephone: Humboldt >-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

GALVOS EKZEMA, 
/ PLEISKANOS

Aš jau senai turiu galvoj 
ekzemą. Ir, tur būt, ta sauso
ji, taip kaip pluta ant visos1 
galvos. Ir niežti. Kai-padras
kai, tai byra tokios pleiska
nos. Ir ant kūno atsiranda. 
Iš pradžių raudonas spuogu- 
tis. Paskui užsideda sausas 
šašas ir plėtojasi, eina didyn.

Ar tas iš maisto, ar iš pras
to kraujo? Visokių mosčių te
piau: nieks negelbsti. Mažu 
Jūs, daktare, duotumėt patari
mą per “Laisvę”.

ATSAKYMAS

Kiek galima spręsti iš Jūsų 
aprašymo, kad: tiktai Jums ne
būtų parazitinė didervinė, an
gliškai ring-worm of the scalp. 
Įsimeta į odą tokie mažuly
čiai, mikroskopiniai grybeliai, 
lyg kokie pelėsiai, ką atsiran
da ant senos duonos ar .ant 
sūrio.

Klausiate, ar tai dėl mais
to trūkumų ar gal dėl kokio 
kraujo trūkumo. Iš

Smuiką
Smuiką yra vyriausis mu- .. . ... - .

zikalis instrumentas. TikrlJ ĮU trukmių. Taip impena- 
daviniu nėra kada' ir kas llstal renRlasl PMe naujo ------smuikj išrado Žinoma, ji visokius >r ligų padarytu Ypač
nebuvo tokia, kokia dabar baisiausius ginklus.

Laipsniškai visa eilė

smuiką išrado. Žinoma, ji

yra.
muzikų ją tobulino ir geri
no. L

Sovietų “Zeppelinas”
Dąviniai rodo, kad ■ Sovietų Sąjungoje išbandė

[visuomet yra didžiulis sveika
tos veiksnys. Vartokite, kiek

1. tik aplinkybės leidžia, daugiau 
I nevirtų, žalių, šviežių daržo
vių ir vaisių. Reikia, žinoma, 
ir kitko.: pieniškų, kiaušinių, 
žuvų, mėsos, po truputį ru
pesnio javinio maisto, duonos. 
Dėl viso ko, imkite ir žuvų 
aliejaus, ir mielių, ir iędo, gal 
da ir pieno kalkių. Būkite daž
niau ant saulės. Ir, žinoma, 
vaikščiokite be kepurės: tegul 
saulutė nubučiuoja tuos pikt- 
šašius, tegul vėjaliai nuvaiko, 
nupučia tas pleiskanas:..

Gaukite vaistinėje Whit
field’s ointment, 2 ozs.:

Salicylic'acid 30 grs., 
benzoic acid 50 grs., 
soft petrolatum half ounce, 
cocoa butter, enough to 
make 2 ounces. „.w
Kas vakaras, per savaitę, 

lengvai tepliokite galvos odą 
ta mosčia, o ant rytojaus nu
simazgokite muilu ir šaltu van
deniu, ir paskui vilgykite gal
vą borakso skiediniu—rytais.

dalies, I kvortą karšto vandens ištir- 
taip. Matot, Drauge, kai žmo- pykite' 3 Šaukštus borakso, tai 
gui viso ko yra pakankamai 
organizme, kada vartojama 
geras gamtinis maistas, tai ta
da parazitai neįkanda žmo
gui audinių, neįstengia jie įsi-

taip yra su tais pelėsiais, 
fungi, kurie odą atakuoja. Tai 
Jums veikiausia yra kokių 
iĮiitim<> trūkumų. Ar šiaip ar 
taip, muisto, žiūrėkite. Maistas

to skiedinio pakaks ilgam.
kitą savaitę apleiskite: mos- 

čia vakarais nebetepliokite, 
bet mazgokite rytais galvą ir . 
paskui suvilgykite borakso 
skiediniu. Trečią savaitę ir 
vėl mostį. Ir taip toliau, pe- 
riodingai, kol oda pasidarys 
švari, minkšta ir sveika. Gal
vą vis viena mazgokite daž
niau, kad ii paskiau.



Norwood, Mass.
Menkeliuniūtės ir Canfora 

Koncertas buvo Žavėjantis

*

EUROPA

iš vakarų pusės—Atlantiko vYn^s turėjo 41,589,000 to-

Clevelando Kronika
uz

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas

mės

Lawrence Pilietis.

f £& i

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

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

46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietų Valdžia

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

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

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

Mes dar turime trijų drg. Kapsuko knygų 
pardavimui, o būtent:

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

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

Lawrence, Mass.
Mes Laukiame To Didelio 

Susikirtimo

Gegužės 4 d. Lietuvių Sve
tainėje atsibuvo Menkeliūniū- 
tės koncertas. Programą ati
darė tenoras C. Canfora, tai 
Norwoode dar pirmą sykį turė
jom progą išgirsti tokį galingą 
ir skambų tenorą.

Antra: Konstancija Menke- 
liūniūtė, dramatiškas mezzo 
sopranas, kuri nors ne pirmą 
sykį Norwoode dainavo, bet šį 
sykį tai tikrai artistiškai ir ža- 
vėjančiai pasirodė. Ne berei- ....
kalo ir yra skelbiama, kad Į IR KITIEMS UŽRAŠYK

Trečias Puslapis
*

—------------------------J, _ ■ ■ T =31

Menkeliūniūtė yra garsioji lie
tuvių dainininkė, bet iš tikrųjų 
ja*i tas titulas ir priklauso. Aiš
ku, kad mes Menkeliūniūtę ir 
Canfora sekantį rudenį turė
sim ir vėl gauti į Norwoodą ir ; 
tuomet tai užtikrintai publi- ' 
kos bus kupina svetainė. •

Trečias: C, Ciancarelli, vie-' . 
tinis smuikininkas, puikiai pa- j 
griežė smuiko solo. Ir vėl mū- ♦ 
sų mylimi svečiai dainavo so
lus. P. Ciancarelli, pižbio solo“* 
skambino gerai, K. Menke
liūniūtė ir Canfora dainavo. 
duetą iš operos ‘‘III Trovato-^'ą 
re”. Duetas taipgi labai malo
niai ir galingai išėjo sudainuo
tas. *,

L.R. Choras, vadovybėj Iza
belės ’ Yarmolavičiūtės, sudai
navo dvi dainas skambiai.

Programą užbaigė Menke
liūniūtė su Canfora dainuoda
mi ir lošdami iš operos “CavaL 
leria Rusticana.” Programa už- 1 
baigta su geriausiu ūpu. Pub- ‘ 
lika artistus priėmė su didžiau-” 
siu entuziazmu ir dainininkai- ' ' / 
artistai buvo geriausiam ūpe.

Publikos buvo tik vidutiniai, 
pelno liks tik gal koks desėt-" 
kas dolerių.

Šį koncertą rengė tarptauti- ‘ 
nis komitetas, pirmininkavo 
John Louko.

Pianu akompanavo Izabelė 
Yarmolavičiūtė ir Primalto 
Ciancarelli.

Menininkas,

4 Fizinė Padėtis 3,870,000,000 rublių mašinų.
Europa arba kaip tūli va- 29 nuošimčiai visos žemės 

dina “Senas Svietas” yra YraPa(lengta giriomis, 67 
clalis pasaulio. Europą ry- inuas; apsčjama javais. 192 o 
tuose nuo Azijos skiria Ura- jF1^!8 pagaminta rugių, 
lo kalnai. Pietuose-Kaspi- i^ių, avižų ir miežių 
įps jūros nuo pietinio Kas-1154,500,000 tonų. Tais me- 
pi jos jūrų galo rubežius ei- !^ais buvo 143,000,000 galvų 
na iki Juodųjų jūrų, toliaus raSuptų gyvulių, 78,000,000 
Bosforo peria ja, Marmoros kiaulių, 201,000,000 avių. Eu- 
juros,, Dardenelių perlaja, roPos. gelžkeliai, 1924 me- 
Agejiškos jūros, tai jos ru- 'tais, siekė 382,000 kilometrų, 
bežiai su Azija. Nuo Afri- ;Tuom Pat kartu buvo 3>“ 

; 630,000 automobilių. 1927 
metais jūrų prekybinis lai-kos atidalina Viduržeminės 

jūros ir Gibraltaro peria j a,

dldjūris, o iš šiaurių—šiau
rių didjūris.

nų įtalpos.
Europoje yra galinga in-

glija ir Francija. Pati An- j 
glija yra 94,284 keturkam
pių mylių dydžio su 46,186,- 
000 gyventojų. Gi jos pa
vergti kraštai turi 13,077,- 
776 keturkampių mylių plo-1 
tą ir 439,024,422 gyventojų, I 
Anglijos pavergti kraštai' 
veik 140 kartų yra didesni j 
už pačią Angliją, o paverg-! 
ti gyventojai 9} kartus vir
šija jos gyventojus.

Francija turi 207,054 ke
turkampes mylias žemės 
plotą ir 41,834,923 gyvento- i 
jų. Gi jos pavergti kraštai! 
—4,687,394 k e t u r k ampių 
mylių ir 61,242,201 gyvento
jų. Jos pavergti kraštai 
daugiau kaip 22} kartus yra 
didesni už pačią Franci ją, o 
pavergti gyventojai pusan
tro karto skaitlingesni už 
Franci jos gyventojų kiekį, 

i Europa yra imperializmo

Europoje yra dideli pus- ^us^rija gaminimui įvairių 
•saliai: Balkanai, Italija, Imtinų, orlaivių, traktorių, 
Portugalija, Ispanija, Dani- i tankų, plieno, geležies. Pir-, ___ _________________
ja, Švedija, Norvegija įr mutinę vietą užimą didžiu- centras. Europos imperia- 
Finlandija yra ant pussalių. ^s šalys: Sovietų Sąjunga, Įjstai savo tarpe ir su Jung- ’

Naujas Tekstilės Fabrikas Azerbaidžiane, Sovietų Sąjungoj, išrodo kaip palocius.

Didžiausios salos yra—An
glija, Airija, Islandija, Ci- 
cilija, Sardinija, Korsika, 

* K reta, Sajaland, Gotland, 
Osel, Dago ir kitos.

Pietinė ir vakarinė Euro
pa yra kalnuota. Europoje 
žinomi dideli kalnai: Kau
kazo, Balkanai, Karpatai, 
,Alpai, Pirinejiški, Kjolen, 
Uralai ir kiti.

Rytinėje Europoje yra 
Sovietų Sąjunga, kur kalnų 

* nėra apart Kaukazo ir Ura- 
lo. j

ė Europa prieina arba jos' 
teritorijoje yra sekamos jū
ros: Kaspijos, Juodos, Azo
vo, Marmoro, Agejiškos, 
Viduržeminės, Adria tiko,1 
Jonian, Tirieninės, Airijos, 

r Šiaurinės, Baltijos ir Balto
sios. Dideli ežerai—Lado-

4 gos, Onegos ir Konstanza. ’
Ilgiausios upės—Volga— 1 

3,587 kilometrų; Dunojus—’

Vokietija, Anglija, Franci- tinių-Valstijų bei Japonijos 
ja, Italija, Lenkija ir kitos, imperialistais niaujasi
Europos Politinė Padėtis naują pasaulio pasidalini-
Europoje yra nepriklau

somos šalys: Sovietų Sąjun- 
ga, Finlandi ja, Švedija,

mą, kas veda prie naujų ka-
Ypatingai Vokietijos 

imperialistai, pereitame ka
re prakišę savo kolonijas,

banija, Jugoslavija, Vengri
ja, Austrija, čechoslovaki- 
ja, Vokietija, Holandija, 

I Belgija, Francija, Šveicari
ja, Italija, Ispanija ir Por
tugalija. • Ten dar yra kal
nuose tarp Franci jos ir Is
panijos' Andora-191 ketur- 
jkampių mylių plotas su 
5,231 gyventojų; tarpe Bel
gijos, Vokietijos ir Franci- 
jos—L u x e m burgąs, kuris 
turi 999 keturkampių mylių 
ir 300,000 gyventojų; tarp 

• Šveicarijos ir Austrijos — 
oo^a i-i 4. d • ;Liechtenstein, 65 keturkam-2,860 kilometrų; Rėmas— .
1 PlotaS 10>213

Norvegija, Danija, Anglija, (]abar fašistų viešpatavimo 
Estija, Latvija, . Lietuva, metu siekia y kitus 
Lėnąja, Rumunija, Bulga- ,krašt ti sau rink ir 
rija, Turkija, Graikija, Al- • „rengiasi karan.

D. M. š.

1,326 kilometrai ir kitos.
Europa užima . 3,872,561 

* keturkampes mylias (9,805,- 
4 000 keturkampių kilomet
rų) žemės plotą. Europoje 
yra 479,500,000 gyventojų.

Iškasami ^Turtai ir
> Augmenys

< Geležies rūdos yra Cent- 
ralinėje Europoje, Anglijo
je ir Sovietų Sąjungoje. 
Anglies — Dono baseine ir 
Anglijoje. Įvairių druskų— 
Centralinėje Europoje, So
vietų šalyje; Uralo kalnuo
se yra aukso, sidabro, plati-

Ano ir kitokių turtų. Karpa
tų ir Kaukazo kalnuose yra 
iškasamų turtų.
* Žemės dirva—juodžemis, 
molis, smiltys. Vietomis ga
na derlinga. Sėjama rugiai, 
miežiai, avižos, grikiai, ku-

< kuruzai. Sodinama bulvės, 
burokai, morkvos, cukraus 
augmenys; auga linai, kana
pės, o pietų kraštuose yra 
į v a i riausi sodai 
grūšios, vynuogės ir tt.

Šiaurinėje Europoje daug 
girių, auga ąžuolai, klevai, 

k egWs, pušys ir kitoki me
džiai. Pietų dalyje auga kaš
tanai. Vakarinėje ir Cent
ralinėje Europoje miškai 
praretinti. Giriose veisiasi 
vilkai, meškos, lapės, ūdros, 
vpverys, o šiaurėje briedžiai 

- ir kitoki žvėrys ir gyvūnai.
Ekonominė Padėtis.

I

Europa pasaulyje užima 
svarbų susisiekimų centrą, i 
Ji jungiasi jūrų ir kanalų 
keliais su visu svietu. 1927 

4- metais buvo pagaminta 655,- .

gyventojų; tarpe Francijos 
ir Italijos—Monaco, kuris 
turi 399 ket. mylių ir 22,000 
gyventojų ir San Marino, 
kuris turi 38 ket. mylias plo
tą ir 13,000 gyventojų. Bet 
šių menkučių valstybėlių 
“n e p r i klausomybe” nieko 
nereiškia ir jos šoka pagal 
tas šalis, prie kurių jos pri
lipę.
Europa Pasaulinis žandaras

Europa turi 479,500,000 
gyventojų ir užima 9,805,000 
keturkampius kilometrus že
mės plotą arba 3,872,561 ket. 
mylių. Iš to skaičiaus reikia 
išimti Europinę dalį Sovietų 
Sąjungos, kuri sudaro 1,- 
776,953 keturkampes mylias 
ir 130,000,000 gyventojų. 
Taipgi reikia išimti ir tas 
kapitalistines šalis, kurios 
neturi pavergusios kraštų.. 
Tada mes gausime, kad An- zakrastijonais 
glija, Francija, Italija, Is- 1 . 7 ....

S. R. K. A. Federacijos 30 
Skyriaus Atstovai Pasisakė 
Prieš Skipitį; Įnešta Aštrus 
Protestas Prieš Ignoravimą 
Katalikų; Abu Klebonai Pa
sisakę Perspėti Savo Para- 
pijonus nuo Skipičio Misijų.

Iš vietos “Clevelando Lietu
vių žinių”, kurias leidžia P. 
A. Šukys ir dykai dalina prie 
abiejų bažnyčių, paaiški, jog 
29 d. balandžio SRKA. Fede
racijos 30 skyriaus atstovų su
sirinkime, kuriame dalyvavo 
abu vietos parapijų klebonai, 
kun. V. Vilkutaitis ir A. Ka- 
ružiskis, buvo: “Iškelta klau
simas, kaip ir kokiu būdu ga
lėjo Skipitis būti užrekomen- 
duotas kalbėti Clevelande ge
gužės 19 d. Darželio Sąjungos 
rengiamame programe be at
stovų nutarimo ir žinios.” To
liaus ten pažymima, kad 
“Naujos parapijos klebonas 
kun. A. Karužiskis griežtai už
protestavo remti iš Lietuvos 
atvykusio prakalbininko Skipi-! 

aP" i čio maršrutą supažindimui 
Amerikos lietuvių su Lietuvoj 
įvyksiančiu šią vasarą kongre
su. Tas protestas paremtas 
ant Lietuvos valdžios per kon
sulą žadeikį netaktingo tame 
reikale pasielgimo besikrei
piant į tautiečius, o ne katali
kus.”

Pas mus dabar eina visokios 
kalbos apie gegužės 19 dienos 
debatus. Yra žmonių, kurie 
mano, kad advokatas Bago- 
čius, Daktaras Mikolaitis ir 
kunigas Valatka labai nervuo- 
jas ir pyksta, kad pagaliau 
jiems reikės atsistoti prieš 
Lawrence visuomenę ir ra
ginti kapitalizmą prieš komu- 

Inizmą. Smagu ir lengva jiems 
buvo aną dieną plepėti, kas 
užėjo ant seilės, nes nebuvo 
kam atmušti tuos jų plepalus. 
Dabar gi, gegužės 19 dieną, 

I bus kitaip. Šitie didvyriai tu
rės pasirodyti prieš visuomenę 
ant estrados ir savo argumen
tus paremti faktais, kuomet 
prieš juos stovės ten pat ko
munizmo pusės palaikytojas ir 
komunistas iš Brooklyno drau
gas A. Bimba, sekretorius Am
erikos Komunistų Partijos Lie
tuvių Frakcijos ir vienas iš 
dienraščio “Laisvės” redakto
rių. Dabar kas kita, dabar 
daktaras, advokatas ir kuni
gas bus gražiai pašokinti ir 
parodyti lietuviškai visuome
nei, ko verti jų argumentai 
prieš komunistus, prieš Sovie
tų Sąjungą ir prieš komuniz
mą.

Aną sykį Bagočiui buvo 
nesunku komunistus išvadinti, 
“arkliavagiais” ir “

kuomet jis ! J°s- _ . tv-
buvo globoje kunigo Valatkos. frazes, kad del Skipičio nesą

- - - . ................. j skirtumo, ar komunistai, ar

Ant galo pasakoma, kad be 
priėmimo “aštraus protesto, 
kuris turi būti įteiktas sekan
čiame darželio susirinkime. . . 
taipgi abiejų parapijų klebo
nai paaiškino žmonėms, kad 
nė vienas katalikas nedrįstų 
eiti ant tų prakalbų, kurios čia 
yra rengiamos tik nekuriu fa
natikų tautiečių, o ne visų Cle
velando lietuvių, kuriuos didu
moj sudaro katalikai. Tas pats 
protestas bus plačiai paskelb
tas katalikų spaudoj.”

Iš šito viso paaiški du da
lykai : Pirmoj vietoj, Smeto
nos paslėptos užmačios globoti 
Skipičio šaukiamą Kaune kon- 

‘arkliava-' Sresą nuo Lile kokios opozici- 
Visos kalbos ir gražios

PaniJa’ Portugalija, Holan- '!r doriškose Mikolaičio ran-j -guoliai, dija> BeIgija ir a tur. kos. Dabar « d. Bimba pa- 
5 ir didžiausiai naiaulvia na- 1 rocįys . istiKrujų yia arK-inm’o rlanrr HU aS pasaulyje PR įjavairiai” ir kokia nono Baido

nauja kunigas Valatka ir jo 
kolegos Rymo katalikų baž
nyčios kunigai? Kodėl 
šaukiame tautiškos bažnyčios, 
taip pat katalikų bažnyčios 
darbininkus į bendrų frontų už 
bedarbių reikalus, prieš algų 
kapojimus, prieš kapitalistus? 
Aiškus dalykas, kad kunigas 
Valatka ginsis. Svarbu visiems 
parapijon. ateiti ir pasiklau
syti, kaip kunigas apsigins ir 
pasiteisins, arba, kitais žo
džiais, atliks viešą išpažintį?

Taigi, visa Lawrence ir apie- 
linkės lietuviška, visuomenė 
rengkitės dalyvauti. Debatai 
įvyks L. K. Kliubo svetainėje, 
41 Berkley St. Prasidės 2 vai. 
po pietų;

Beje, šiame susirinkime taip 
skriaudomis ir neteisy- jpat Lawrence menininkai duos 

bėmis? Kų mokina Bibliją ir gerą muzikališką programą.
Vyriausi iš jų plėšikai An- kuriam “dievui” ištikrųjų, tar-

-- jliavagiai” ir kokia pono Bago-
vergtas kolonijas. Vyriau- gjaus yra rolė toje “arkliava- 
siais pavergikais yra An-!gjų” gaikoje.
glija, Francija, Italija ir | pr Mikolaitis sušilęs gynė 
Ispanija, O kitos priklauso kapitalizmą. Bet kodėl? Ko- 
nuo šių keturių. Ispanija kiais išrokavimais ? Kas slepia- 
turi su Francija sutartį, si po jo padu? Ką jis atstovau- 
kad Francija visada jai gel-;ja? Kodėl jam tain maloni ši 
bės išlaikyti pavergtas Ko- ‘ sistema, kuri sėja ligas ir mir-.
lonijas. tį darbo žmonėse? Drg. Bimba

tai visą iškels aikštėn ir Miko- 
Europos šalys, apiman- laitis turės gražiai parausti 

čios 2,212,000 keturkampių ' ant estrados prieš Lawrence 
kilometrų ir turinčios 176,- visuomenę, žiūrėsime, kaip jis 
000,000 gyventojų, yra pa-'^dVs kapitalizmą dabar, 
vergę Europoje, Ameriko-I 0 kaip su kunigu Valatka> 
je, Azijoje, Australijoje ir kuris tas . Bafroeiau^Mikolai- 
Afrikoje 55,593,407 ketur-’ č'°,-T, 3 ■ “ T J‘!

000,000 tonų anglies, arba kampius kilometrus
14.7 nuoš. pasaulinės garny- plotą ir 545,321,700 gyven- niais,” skriaudomis ir neteisy-l 
bos. 1925 metais pagaminta tojų.
52,900,000 tonų plieno; už,

katalikai būtų, bile tik lietu
viai, yra pigi ir aiški demago
gija ir melas, kitokia politika, 
kurių iškėlė čionais SRKA. Fe
deracijos 30 skyriaus atstovai 
Clevelande parodo, kaip “gu
drusis” Smetona po skraiste 
“bepartyvio” Skipičio per savo 
agentus Žadeikius nori savo 
politikų sustiprinti. Iš antros 
pusės, smetoniniai kooperuoja 
su Grigaičiais, Bagočiais ir to
kiais, kaip Karpavičius Cleve
lande. Chicagoje Skipičio ban- 
kiete Grigaitis sėdėjo už vieno 
stalo su Smetonos pasiunti
niais, kurie yra Lietuvos liau
dies neprieteliai. Pirma Gri
gaitis neva purkštavo prieš 
Smetona, o dabar yra patiki
mas jojo agentų žmogus, kuris 
labiausia nori Smetonos kru
vina vardą pakelti Amerikos 
lietuvių išeivijoje.

| Bet sų šiuom iškeltu pro
testu prieš Skipitį yra kitas 
tos pačios svarbos dalykas, 
kurį darbininkai, o ypač kata
likai, turi labai įsitėmyti. Kle
bonai kelia protestus, kam pp. 
Žadeikiai kreipėsi prie “tau
tiečių, o ne katalikų.” Tiesa, 
yra pažymima, kad “be atsto
vų žinios ir nutarimo” tas už
simanyta pravesti. Bet užvis 
daugiaus dedama svarbos, 
kad nesikreipta prie katalikų, 
kurie sudaro daugumų lietuvių 
Clevelande. Iš šito protesto 
paaiški, kad jeigu Skipičio pri
ėmimas būtų pavestas katali
kų sriovei, to protesto nebūtų 
buvę. Argi dar kam neaišku, 
kad Smetona tik ir užsirioglino 
ant Lietuvos liaudies sprando 
pirmiausia pamindamas di
džiumos teises; jojo režimas 
tik pasilaiko ant to paties 
principo, taigi norėti, kad Sme
tonos agentas Skipitis kitaip 
elgtųsi, būtų naiva ir vaikiška.

Augščiau nurodžiau, kur p. 
Žadeikiai, Kalvaičiai kreipėsi 
pirmiausia, kad užtikrinus sa
vo politikos kontrolę, t. y., 
prie tokių, kaip Grigaitis ir 
jam panašių, kurie už dolerį 
gali būti vakar ‘‘socialistais”, 
šiandienų demokratais už Rp- ; 
oseveltų, tuom pačiu kartu už 
Smetonų, jei iš šito mato sau < 
doleriukų. Katalikų klebonai 
argi to nežino, kų reiškia fa- 
šizmas-fašistai. Hitleris visaip 1 
persekioja katalikus. Prieina 
net prie to, kad Vokietijoj ka
talikai išstoja ginkluotai prieš ’ 
Hitlerio smogikus.

Dabar visoj Amerikoj Lie- 1 
tuvių organizacijos laiko kon- ] 
ferencijas ir renka delegatus į 
kongresų prieš karų ir fašiz- 1 
mų, kuris atsibus Clevelande, « 
30 birželio ir 1 d. liepos, čio
nai bus išspręsta siuntimas de
legatų į Skipičio garsinamą < 
kongresą. 'Į’ajgi pravartu vi- i 
soms draugijoms be skirtumo 
pažiūrų dalyvauti, kurios yra 
priešingos karui ir fašizmui, J 
šiam Clevelando kongrese. j

J. M-ka. f

SKAITYK LAISVE

Komunistų Partijos Centralinis Komitetas, J. V., 
prašo jūsų, kad reservuotumėte

BIRŽELIO (JUNE) 8, 1935 
Atsisveikinmo Bankietui išleidimui Delegacijos 

• j 7-tą Pasaulinį Kongresą 

ODDFELLOWS SVETAINĖJE
105 E. 106th St., N. Y.

■ Įžanga $1.00 .
Jūsų organizacija, ar ji būtų kultūrinė, fraternalinė, politinė, dai
lės ar trade unija, yra kviečiama pasiųsti atstovą pasveikinti Kon

gresą per mūsų delegaciją, Siųskite reservacijas, A. Benson, 
P. O. Box 87, Sta. D. N. Y. C.

—žymūs lošėjai ir muzikantai rengiasi prie puikaus program© 
Šiam Istoriškam Įvykiui

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kupoje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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“Priekalo
ORGANIZAC 
DRAUGAMS 
PLATINA “1

labai svarbu, kad visi

“PRIEKALĄ”

Draugai, pirmiau buvo 
rašyta ‘Laisvėj,” kad nume
rio 3-čio gausime daugiau 
kopijų, negu paprastai gau- 
davom. Taigi dabar turime 
No. 3 “Priekalo.” Tą nume
rį patartina įsigyti kiekvie
nam lietuviui darbininkui, 
o ypatingai draugam, kurie 
yra darbininkiškų organiza
ciją nariais.

Kodėl reikalinga organi
zacijose turėti “Priekalo” 
No. 3 ir jį atydžiai perskai- 

„ tyt? Todėl, kad tame nume
ry aprašoma gyvenimas ir 
darbai mirusio draugo V. 
Kapsuko-Mickevičiaus, ku
ris pašventė visą savo gyve
nimą, nuo jaunystės iki mir
ties, nenuilstančiai darbavo
si del darbo žmonių gero- 

S; vės.
'Skaitykite jo nuveiktų 

darbų istoriją, kurią rašo 
įžymūs draugai, veikę kartu 
su velioniu. Telpa daug pa
veikslų; parodančių draugą 
V. Kapsuką ir jo draugus, 
kurie vadovavo darbininkus

■ teisinga linija, nutiesta Tre
čiojo Internacionalo ir Ko
munistų Partijos. Drg. Kap
sukas niekuomet nesusvyra
vo svarbiais klausimais, ne
šė raudoną vėliavą iki mir
ties. Mokino amerikiečius 
kovoti prieš iškrypėlius, 
oportunistus-išdavikus neva 
vadus darbo žmonių klasės. 

_  Todėl mums, amerikiečiams, 
svarbu turėti kopiją No. 3- 
čio’ “Priekalo” kiekvienam 
darbininkui savo stuboj. Tai 
pasiskubinkite u žs i sakyti 
No? 3 “Priekalą” ALDLD 
kuojos, LDS kuopos, Meno 
aįfckriČiai ir chorai. Dar da
bar galite gauti, siųsdami 
užsakymus sekamu antra
šu: Geo. Kuraitis, 46 Ten 
Eyck Street, Brooklyn, N. 
Y./bet vėliau galėsime pri-

l . Jeigu užsisakysite ne ma- 
j žiati penkių kopijų ar dau- 
Į giau, tai apmokame prisiuii- 

tinio lėšas. Parsiduoda ko
pija po 15 centų.

Reikalaujant vienos kopi- 
jos, 15 centų, prisiuntimas 
kaihuos 5 centai, viso 20 
cei$ų. Maža suma, tai galite 
siųsti pašto ženklais 
(stamps).

Vžsilikusios Nemokėtos 
Skolos

i Draugai “Priekalo” pla
tintojai, kreipkite domės į 
taif kad turite atsiskaityti 
už išplatintas kopijas. Tas 
paliečia taip New Yorko 

. apielinkes, taip ir kitas ko
lonijas. Dar yra draugų, ku- 

į, rie tęsia skolą nuo 1933 me- 
r tų. Tai jau negražu, drau

gai. Jeigu negalima vienu 
kartu—galima po kelis kar
tus mokėti iki atsilyginsite. 
Nekurife taip padarė ir jatt 
atsimokėjo. Prašau nuo sa- 
vęs^ varde “Priekalo,” mo- 

H kėkite, po kiek išgalite.
Aš tikiu, draugai, nepra- 

leidbte nepastebėję ir per
skaitėt straipsnį, tilpusį 
“Laisvės” No. 94 draugo P.

. Užkalnio, spaudos platinimo 
klausimu. Pasako aiškiai, 
kad “Priekalas” turi pasi- v/1 1 - < A j • _______________ j _ •

ti. Taip manydami, draugai, įklausant tini jai. Aš gerai atsi
darote klaidą. Kiekviena į- [menu, kada tverėme uniją prieš 

11902 metus. Tada turėjome 
mokėti po 25 centus duoklių į 

(mėnesį ir per keturius metus su
krovėme milioną dolerių. Ir ka
da prisiartino 1902 metų strei
kas, tai iš pirmo mėnesio mai- 
nieriai gavo valgyti iš unijos ir 
visi buvo sotūs ir užganėdinti.

staiga, kad ir Sovietų šalyje, 
turi sudaryti savo iždą, iš 
kurio ta įstaiga galėtų pasi
laikyti, neimant iš kitur. Tai 
mums turi būt aišku, kad 
turime už čia parduotą ta- 
vorą pilnai apmokėti.

zikbš Srityje kavalkai, kas pu
blikai patiko.

Turiu pasakyti, kad Cheste- 
rio jaunuoliams priklauso kre
ditas už jų gabumą, kaipo pir
muose žingsniuose darbininkiš
kam veikime. Taip pat mūsų

atsilankytų į LDS 23 kp. ir 
SLA kp. ir visOs galėtų pasiųs
ti delegatą į Clevelandą. -

r

Su užsakymais metinių ar 10 dabar mokam kas mėnesis po 
tai pusmetinių prenumeratų i^1 ir nėra, o da gerai 
įvyksta kartais nesusiprati-|visi atmename’ kad pora 
mai. Draugai, turite tą įsi- atgal p“' 8 mveneslus amokfjo' 

... j L. . me po $3, paskui per 8 mene- temyt! ir daryti pagal nuro- sius po $2> dabal. vg, $1 tai 
dymus. Tuomet išvengsime kur tie pinigai dingsta? Dar. 
tų. bereikalingų rašinėjimų 'bininkai mainieriai nė vienas 
laiškų, barimų ir bereikalin- ‘nieko negauna nei ligoje, nei po- 
go nervavimosi. Būna taip, mirtinės ir kada streikuoja, uni- 
jog draugas paduoda pini-1-- -j i -- •- 
gus kuriam kitam draugui, 
užmokėti metinę “Priekalo” 
prenumeratą. Anas draugas 
kartais pamiršo, ar gal ki- duonos kąsnio, duokite man, tai 
taip kur susikliudė, nepasie
kė pinigai, kur reikia.

Nesulaukdamas žurnalo, 
prenumeratorius tuojau at- 
piškina barantį laišką, ko
dėl negaunąs ‘Priekalo.’ Na, 
sakytume, draugas nežino
jo, kur rašyti, neturėjo ant
rašo, — tai būtų atleistina. 
Bet jeigu barti surado ant
rašą, tai kodėl, draugai, ne
galima buvo tas doleris ir 
keli žodžiai su laišku siųsti 
irgi į tą vietą, kur barantis 
siuntėte? Tada viskas būtų 
iš sykio gerai padaryta.

Visais “Priekalo” 
lais rašykite adresuodami 
taip:

ja neturi del maisto nė vieno 
dolerio.

Nueik į lokalą ir paklausk, aš 
noriu gaut kelius dolerius ant

pirmiausiai eiliniai nariai pra
dės išjuokti, o viršininkai atsa
kys,. kad pinigų neturi. Girdi, 
neturi nei distriktas, nei cent
ras, užklausk, kur gi tie pini
gai, tai atsako, kąd ir jie ne
žino. Tai dabar gali streikuoti 
arba badu stipti, o pašalpos nė
ra.

Tiek metų mokėjome duokles, 
tai šiandien galėtumėme, su ge
ra tvarka, streikuoti ir du me
tu ir viską laimėti. Delko taip 
yra? Dėlto, kad darbininkai ne
supranta savo reikalų ir 
moka tokias dideles algas 
viršininkams. Viršininkai 
tų gauti tokias pat algas,

Geo Kuraitis,
46 Ten Eyck St.,

Chicago, III

kam 
savo 
turė- 
kaip

reika- i ir paprasti darbininkai. Tada 
jie ir dirbtų geriau del darbi
ninkų. O dabar kaip yra, tai 
jie pasidaro bagoti ir eina su 
turčiais, o apie darbininkus 
jiems ne galvoje. U.M.W. unijos 
prezidentas John L. Lewis gau
na $1,000 į mėnesį ir nuo 2 
tūkstančių dolerių išlaidoms, 
šito fakto niekas negali užgin
čyti, ba aš mačiau atskaitas huo 
3 iki 6 mėnesių.

Taigi, Lewisas su mūsų pihi-lietuvių
“Vii-

Man dalyvaujant 
darbininkų laikraščio v u-. . 111. ' , . , . , gaiš pritūpde po lokalus viso-nies” 15 metų sukaktuvių kon-1. . x 1 • 1 ,- ... . e j kių mažų velniukų, kurie visurferencijoj Chicagoj, geg. 5 d.,' / . v .v
1935, teko aplankyti kelius ak,st° ir. !sn<*a darbinmkams, 
lietuvių darbininku chorus. Ikad TLewlsas °’ K-
Man patinkamiausias yra Kan-|nu0 gera! apmokėti. O,
kliu Choras, vadovaujamas! P™gtam, dar dasideda ir bosai 
Kvedero. Duodu visiems tiems su kompanijomis, 
nariams, dalyvaujantiem Kan
klių Chore, pagyrimą už jų su
sitvarkymą, už klausymą mo-

Lewisb šu
nyčiai ir darbus visi turi geres
nius. Už tai jie taip laikos ir 
dirba del Lewiso, o ne del savo

kytojo laike pamokų, o labiau- 'brolių. O Lewisas labai nenori, 
šia už susiorganizavimą tokios unija būtų drūta, ba kaip 
didelės jaunuolių kuopos. | bus drūta, tai jį tuojaus išvys

Tuo pat sykiu prašyčiau vi-iaun^m šėką pjauti. Kaip dabar 
sų jaunuolių, kurie gyvenat įyra> tai kol norės, tol sėdės, 
Chicagoj ir dar nepriklausot j° darbininkai neišmes, kol sa-
prie Kanklių Choro, kad prisi- 
dėtumėte ir sudarytumėte vie
ną lietuvių darbininkų bendrą 
chorą. Galėtuinėte pasirodyti 
ne tik Chicagoj, bet visoj Ame
rikoj, kaip mūsų jaunuoliai 
yra susiorganizavę.

Brooklynietis.

Plymouth, Pa.
Apie Maiiiierią Vargus ir 

Kovą

vo kišeniaus del jo neuždarys.
Mainierys.

Chester, Pa.
Geras Jaunuolių 

Parengimas

Gegužės 5 d. jaunuomenė 
surengė gana gerą koncerti
nę programą po priežiūra 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos 30 kuopos. Publikos pri
sirinko pilna svetainė.. Pro
gramą atidarė d. M. Saldo
kas su trumpa prakalbėlę, hu- 
todydamaš fašistinį terorą,

SLA 304 kp. narys J. žemai
tis nusižudė keletas mėnesių 
atgal. Jisai buvo bedarbis, ne- 

jaunuoliai turėtų daugiau pa- dirbo 5 metus. Jis turėjo kele- 
rašyti iš Čhesterio į anglišką tą centų banke) bet įr pas- 

“Laisvėje” | kutinius išėmė ant valgių. Pas-jaunuolių skyrių
apie darbininkų veikimą, apie
jaunimą ir t. t.

P. Šlajus.

Hudson, Mass
Ir Hudsono susipratę lietu

viai darbininkai paminėjo sa
vo darbininkišką šventę, gegu
žinę, surengdami vakarienę su 
šokiais ir prakalbomis. Publi
kos turėjom pilną svetainę.

kui nuėjo pas draugą, papra
šė 25c, ir išeidamas pasakė : 
“Aš už burdą palieku savo 
siutą ir siutkeisą. Jeigu sugrį
šiu, tai aš atsiimsiu.”

Ale jis visai kitą dalyką tu
rėjo galvoj. Jis nuėjo palei 
upę ir įšoko. Jo lavonds buvo 
atrastas už kelių mėnesių, bū
tent 22 d. balandžio. Daktaras 
pripažino, kad jis vandenyje 
buvo apie 2 menesius. Jo po
mirtinė buvo aprašyta ant bro-

padėjo Rusijos 
jųjų statyboje.

Drg. J. Mažeika išdavė ra
portą iš “Vilnies” dalininkų 
ir vakarinių valstijų lietuvių 
komunistų suvažiavimo.

Ime susirinkime, nes turėsime apkal- 

gegužės. 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)

darbininkams beti apvaikščiojimą, kuris jvyks 30 d.
_ . • v * _ sr • _ _ VŽ _ - f 1

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WATERBURY, CDNN.

ALDLD, 28 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks geg. 14, 7 vai. vakare, 
775 Bank St.

Draugai patys dalyvaukite ir kitus 
paiaginkit. Visuomet tik maža dalis 
narių lankosi ant visų susirinkimų, 
ką darų kiti nariai? Jau rodos vien 
tik del nūbbodtimo galėtų išeiti ir 
ateiti aiit susiriiikimo.

Fin. Sekr., J. Ž.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES ’

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. S'.

Tel.: Glenmore 5-6191

DETROIT, MICH.
Įdomios Prakalbos Religijos Klausimu

Rengia Draugijų svetairiės komi
tetas, subatoj, 18 d. gegužės, 7 v.

| vakare, Draugijų Svetainėj, 4079

Kalbės drg. A. M. Metelionis. Te
moje: Pekla kur, kam ir del ko? Iš
naudotojai ir vergijos*' palaikytojai 
dvasiškija, per šimtmečius grąsina 
darbininkus pragaru (pekla), betgi 
ligi šiolei riėra pasakę ar tai įrodę, , 
kur randasi pekla. Drg. A. M. Me- 
telionis įrodys, kur randasi ir kas 1 
joje turės patekti. Todėl draugai ir 
draugės dalyvaukite visi šiose pra- I 
kalbose ir atsiveskite savo tikintį 
kaimyną!

Kviečia D.S. Komitetas.

K® Muejvni pun<j e.ęuuuę. )io LiėtuV • gLA 304 kuopos strDrfroit Mich'
Bebaigiant vakarieniauti gar- ai ]aidojo j žemditį Po-r-ter-str- Detrol-‘< Mlch' 
n rrin trnlrn v»i nn zn Iru nn’QC’YYQHl-' idžią vakarienę, kurią gaspadi- 
nės V. Grigienė ir Ą. Neven 
pagamino, draugė Sukackienė 
iš Worcester, Mass., pasakė 
tinkamą prakalbėlę. Nors 
trumpai paaiškino, ką reiškia 
1 d. gegužės ir taipgi, kam 
yra šaukiamas Lietuvių Suva- 

' žiavimas prieš karą ir fašizmą.
Pelno liko nuo parengimo 

$19.50 ir visas skiriamas del 
padengimo lėšų delegatui į su
važiavimą.

Taipgi 7 d. gegužes atsibu
vo ALDLD 103 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Narių pribu
vo mažai, Už tai susirinkę 
draugai ir draugės davė smar
kų papeikimą tiems, kurie ne
silanko ant susirinkimų ir 
tiems, kurie dar neužsimokėję 
šių metų duoklių. Sekretorka 
d. M. Kazlauskienė paskelbė, 
kad daf mažuma narių yra už
simokėjusių. O iš kitų, jau po 
kiek kartų jiems minėjus, ir 
ne,galima išgauti mokesčio. 
Kuopa padukūvo $5 dėl dele
gato padengimo lėšų į suvažia
vimą prieš karą ir fašizrhą.

Taipgi kuopą nutarė ir šią 
vasarą, kaip ir praeitą, atsi- 
šaukt į visas vietos organizaci
jas ir draugijas sudaryt ben
dro fronto komitetą ir surengt 
nors vieną bendrai didelį pik
niką šią vasarą. Į komisiją 
įėjo A. Baronas ir V. Grigie
nė. Jie kvies visas draugijas 
prie to darbo.

Taipgi buvo atnešta ir spau
dos pikniko 4 liepos Maynard, 
Mass., įžangos tikietai, 16 seri
jų, kuriuos draugai ir draugės 
su energija priėmė ir išsidali
no del platinimo, bet visiems 
neužteko po bončių. Kiti drau
gai reikalavo, kad “Laisvė” 
dar mums nors 10 serijų pri
siųstų. Taigi čion, draugai ir 
draugės, pastebėsiu, kurie pa
siėmėt tuos tikietus, tai neuž- 
meskite kur nors į stalčių, ale 
visada su savim kišeniuje ne- 
šiokitės ir kur tik sutikę kokį 
nors kiek pažįstamą, turėkite 
mintyje pasiūlyti. Tai taip 
greit išpdrduositė.

ALDLD 103 kuopos 
korespondentas, M. P.

Buffalo, N. Y
‘šioje apielinkėje darbo srity

je dar nėra ramybės. Kietosios 
anglies darbinihkai dar vis 
streiko lauke, jau keturi menę- svarbą gegužinės apvaikščioju
siai; o galo da nesimato. Kiek mo ir bedarbių apdraudos bi- 
čia buvo streikų, tai dar tokio liaus H.R. 2827. Tolesniai tęsė 
istorinio streiko niekas Hemą- programą LyrO's Choras iš Phi- 
tė. Jau 35 metai United Mine ladėlphijos, po vadovyste drau- 
Workfers Of America gyvuoja ir ggs Valatkiūtės. Sudainavo ke- 
kiek streikų buvo, tai sunku ir lėtą dainelių. Tariame padė- 
paminti, o bėtgl tiėk darbinin- kos žodį draugams philadėlphie- 
kų nenukentėjo nė viename1 čiamš už pasišventusį darbą, 
streike, kaip šiame. Buvo viso- Po tam draugė Aldona Kazo
kių kivirčių, bet darbininkai dar kytė, iš Philadėlphijos, kaipo 
vis buvo liuosesni ir vis dau- Čhesterio jaunuolių instruktorė, 
giau laimėdavo, O dabar, kada atidarė šulavintą jaunuolių vei- 1 

i tūrėtų būti daug lengviau vis-jkaluką. Pirmiausia jinai kal-
- r- - - - ’J* Pa" kėt pašalją kol New Yorke, o

Po tani draugė Aldona Kazo-

Gegužės 5 d. įvyko APLA 
25 kp. siisirinkitnas.1 Pirminin
kė atidarė susirinkimą 2 vai. 
po piet. Buvo skaitytas proto
kolas pereito susirinkimo, liko 
priimtas. Buvo skaitytas laiš
kas apie Centro Suvažiavimą ir 
pasirodė, kad laiškas nuo LDS 
centro apie vienybę buvo už
gintas. 255 kp. pageidauji, kad 
centrai tų organizacijų dirbtų, 
kad galėtų grfeičiau sueiti į 
vienybę.
Narė A. Smeltzer atsilankė iš 

Nėw Yorko, pasirodė, kad li
gonė turi labai sužeistą pirštą. 
Kuopa pripažino ligonei išmo-Jaikjtd iš pi enumeratų ir iškovoti del darbininkų gy- bėjo jaunuolių klausime;

^ parduodamą kopijų. Taipgi |venjmo, tai tufi du sykiu sim- reiškė, kad Chestėrio jdunuo- kain^ ii c-riš atgal tdi tada” nurbdo, kaip draugai klysta 'kiau kovoti ir mažiau laimi. ---~ 1 ĮZfJJ J/ ~ .
’ “ - ^an nUro(fo kad dabar turė- darbą, organizuotis į stiprų jau- 49-tą kp.

Suytty Sąjunga darbininkų rail- tų būti tik juokas kovoti, nė riuolių kliūbą. Jaūūūbliai vei- _ .„L..-__
w ico^e ir jie Šalį valdo, nėra i vienas darbininkas neturėtų nu- baliuką sūlošė gana gerai, pub- faŠizhią ir kdrą. Laiškas dž-

^>>«uroao, Kaip draugai Klysta 
manydami, kad jeigu Sovie-

liai turi varyti pirmyn pradėtą fuojaus tūri persikelti į APLA

riuolių kliūbą. Jaūriū'oliai vei- Būvo laiškas iš centro prieš

IfelbejBrbės, tai UŽ jų’prekes .kentėti, nė vienas neturėtų nu- likai buVo žirigėidū matyti. Po girtas Vienbalšiai ir išrinktas

25 d. balandžio be bažnytinių 
ceremonijų.

Viską Patyręs.

Cleveland, Ohio
Greitųjų SurengtosAnt

kalbos Pavyko; Eiliniai ADD 
Nariai Kelia Rimtai Vienybes 
Klausimą—Turime Sveikinti.

P ra-

Geg. 8 d. ant greitųjų. Lietu
vių Komunistų Frakcija buvo 
surengus prakalbas grįžtan
tiems iš “Vilnies” dalininkų 
sūvažiąvimo laisviečiams: d. d. 
P. Bukniui ir jaunuoliui Kwa- 
ren. Pirmas kalbėjo apie abel- 
nūs mūsų lietuvių darbihinktį 
uždavinius ir apie darbininkų 
reikalus, surištus su mūsų ko
munistų spauda. Trumpai pa
žymėjo “Vilnies” 15-kos metų 
istoriją. Priminė tuos laikus, 
kuomet mūsų dienraštis tvėrė
si. Tuomet buvo pas didžiu
mą darbininkų supratimas: jei 
jau ne praturtėti, tai nors cen
tą kitą senatvei pasidėti ir sa
vo guštą-namelį įsigyti. Tuo
met visokiems namų pardavi
nėtojams sekėsi įsiūlyti darbi
ninkams namus ir kopanijų Še
rus. Grigaitis pardavinėjo įvai
rius šėrus su kujolais. Tuomet 
komunistai darbininkams sakė 
ir rašė, kad taip ilgai nebus. 
Daugelis mums netikėjo. Da
bar Chicagoje ne šimtai, bet 
tūkstančiai lietuvių darbininkų 
persitikrino, kuomet neteko se
natvei taupytų centų ir name
lių. Ragino dirbti del spaudos, 
“Laisvės” ir “Vilnies,” platin
ti tarp lietuvių darbininkų.

Jaunuolis Kwaren kalbėjo 
lietuviškai, nors jam sunkoka 
buvo. Jis norėjo, kad kiekvie
nas tėvas-motina suprastų 
svarbą jaunuolių organizavimo 
į kovingas jaunuolių organiza
cijas. Kaip Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas ir J. K. L. 
Kalbėjo apie karo pavojų. Sa
kė: jauni žmonijos žiedai yra 
verčiami žudyti vieni kitus; 
padėkite suaugę jaunuoliams; 
kartu bendrai dirbkime del 
darbininkų labo. Priminė apie 
svarbą siunčiamo delegato į 
Sovietų S ąjungą—paprašė 
kiek paaukoti. Surinkta aukų 
be kelių centų $7. Visi susi
rinkusieji pritarė d. Kwareno 
atsišaukimui.

LDD Nariai D a Ve Klausimų 
Vienybes Klausime

Klausimų buvo, kurie suko
si apie vienybės klausimą. Po
ra LDD narių klausė nuošir
džiai, ar nebūtų galima suvie
nyti LDD su ALDLD. Drg. 
Buknys atsakė, kad tas galima 
ir tokia vienybė yra pageidau
jama. Darbininkų judėjimui 
kiekvienas darbininkas yra 
brangus it tvirtiniihas darbi
ninkų. spėkų, apvieriijimas jU 
tūri būt sveikintinas kiekvieno 
sUsipratūsio darbininkė. Beje, 
buvo pora, kuriem nefūpi dar
bininkų reikalai. Jie yra buvę 
Sovietų Rusijoj, gėriau šakaht, 
sugrįžę pirm, negu juos Sovie
tų darbinihkai galėjo pravyti. 
Geriausia užklausti Sovietų 
darbininkų apie tuos

SCRANTON, PA.
LDS 82 kuopos susirinkimas jvyks 

15 d. gegdžės, 7:30 vai. vakare pas 
drg. JridriUlį, kriąučiaus šapoje, 1821 
N. Main Ave. Visi nariai atsilanky
kite,, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Sekr., J. Norkus.
(113-114)

PHILADELPHIA, PA.
Visų Lietuvių Darbininkiškų Orga

nizacijų Atydai!
Ateihantį ketvirtadieni, 16 d. geg., I 

yra šaukiamos visos lietuviškos dar
bininkiškos organizacijos į platų na
rių susirinkimą, Fairmount Ave. ir 
8-tos gatvės, 7:30 vai. vak.

Šitas susirinkimas palies mūsų vi
sus piknikus ir 5 d. geg. įvykį Vy
tauto Parke, kuriame policijos buvo 
užpultas vienas mūsų piknikas ir bu
vo suareštuota keletas mūsų draugų. 
Čia yra provokatorių darbas. Visų 
organizacijų nariai .plačiai dalyvau
ki! ant šio susirinkimo.

A. J. Smitas.
(113-11^)

SO. BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia “Buffet 

Lunch”, nedėlioję, 1^-tą gegužės. 
Pradžia 7!00 vai. vakare. Piliečių, 
Kliubo svetainėje. Įžanga 35 cen
tai. Bbs pamarginimų. Užkviečią 
visus dalyvauti komitetas.

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

|vyks Lietuvių Kapinių Korporacijos 
susirinkimas, 40 Ferry Street. Yra

512

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

klases reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisve” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vierias paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.
Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at- 
mintės vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI- 

ČIUS-KAPSUKAS
Paveikslų reikalaudami rašykite 

“LAISVE” 
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

“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 jsitemyti 

A šį piokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies- 
• tų, juk tuom laiku puikiausia proga jūroje 

pasimaudyti ir dalyvauti savo dienraščio 
parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

4-tą dieną Liepos-Fourtli of July
VOSE PAVILION PARK, 

Maynard, Mass.
šis piknikas yra svarbus tuomi, kad $400.00 
vertes grynais pinigais dovanos yra ski
riamos prie jžangos bilieto. Tai pasiryžu
siai reikia išanksto platinti tuos tikietukus.

PHILADELPHIA, PA. PlkNIKAS ĮVYKS

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

Čia irgi duodama augštos dovanos prie i- 
4 žangos bilieto, brangiais daiktais ir pini

gais skiriama vertes $361.75.

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

tu kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.

man-
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Atsiminimai iš V arnių Koncen- 
. tracijos Stovyklos 1927 Metais

Rašo Jonas šilenas

(Tąsa)
žinoma, esant tokiai padėčiai, mes bū

tume visai išbadėję, jei nebūtų mus šelpę 
draugai darbininkai, mums prijaučiantie
ji bei giminės. Bet ir atsiųsta parama mes 
tiesioginiai negalėdavome naudotis. Rei
kėdavo daryti taip vadinamus išrašus, 
tai yra, mes surašydavome ko norime nu-

< sipirkti, o administracija mums nupirk
davo. Ne vieną kartą mes sugavome mūs 

'pinigus bevagiant. Visų produktų kainas 
administracija skaitydavo daug augštes- 
nes, negu jos ištikro buvo. Tai mes suži
nojom per darbininkus, kurie stovykloj 
dirbo narus. Bet kontroliuoti mes nega

ilėdavome, nes, nežiūrint mūsų pastangų,
mus į miestelį neleisdavo, net su palydo
vais, sargyba.

Kamerose buvo šalta. Malkos buvo su
puvusios ir tų duodavo nedaug. Jas pjau
stydavome mes patys ir paskui savimi, 
ant pečių vilkdavome apie trečdalį kilo
metro. Glėbiu nedaug gali pakelti, o an
trą kartą neleisdavo eiti. Be to komen-

< dantas malkų davimą kurui panaudodavo 
kaip tiesioginę teroro priemonę. Jei jam 
buvo geresnis ūpas, duodavo daugiau ir 

rgeresnių malkų pasipjaustyti, o jei blo
gesnis ūpas—mažiau ir blogesnių. Ko
mendantas Rudaitis ne kartą sakydavo:

* “Kai pašalsite, tai žinosite, kaip reikala
vimus reikia statyti.” Mes dažnai reika-

^laudavom įvairiausių pagerinimų. Šalčio 
metu jis atsakydavo taip: “Kol reikalau- 
sit—nieko negausit, ir be to aš neduosiu 
malkų tol, kol jūs pakeisit savo reikalavi
mus į prašymą.” Bet to komendantui ne
pasisekė padaryti. Malkų reikėjo ne vien 

r kamerų šildymui: jų reikėjo ir pirties 
pakorimui, ir skalbinių išplovimui. Del

* to su komendantu pas mus buvo nuola
tiniai konfliktai.

Iš pradžių pirties visai nebuvo. Mes 
išreikalavome, kad mus vestų į miestą. 
Vėliau įrengė pirtį. Įrengimas buvo toks:

* vienam namelyj pastatė du katilu, po 
’jais kurdavo ugnį, o vandeniui pakanka
mai sušilus mes sėmėme ir prausėmės.

A Čia pat stovėjo didelis bosas su šaltu 
vandeniu. Maudėmės dūmuose paskendę; 
cjūmai akis grauždavo. Nesimaudžius ne
galima būti, o maudytis—tai kančia.

f Vandenį į pirtį nešiodavome patys vied- 
rais iš • netoliese tekančio upelio. Mus 
ant kiekvieno žingsnio lydėjo sargybinis. 
Buvo komendanto įsakymas: “Už mėgi
nimą pabėgti, šauti be perspėjimų, nu
šauti vietoj.” Pagal tą įsakymą kareivis 
turėjo teisę kiekvienu laiku nušauti in- 

4 ternuotą. O paskui paskelbtų, kaip Vo
kietijoj daroma, kad toks ir toks, “ban
dant pabėgti” nušautas. Bet pas mus to
kių atsitikimų nebuvo. Mes saugodavo- 
mės visų galimų provokacijų. Kareiviai 
dažnai buvo baudžiami už kalbėjimąsi su 
internuotais, už nepavartojimą, pasak

4 viršilos Urniežiaus, reikiamu laiku gink
lo.

< Del visų aukščiau suminėtų dalykų 
mes vedėme kovą, nesitaikinome prie 
esamų sąlygų. Mes atkakliai reikalavo
me mūsų būklės pagerinimo, mes buvo
me vieningi ir tvirtai laikėmės savo nu- 

r sisfcatymų. Žiauri administracijos elgse
na ir ant kiekvieno žingsnio tyčiojima
sis, terorizavimas, mus vienijo ir ugdė 
mumyse neapykantą ne tik prieš stovyk
los administraciją, bet ir prieš fašistų 
valdžią.

f Per kokio pusantro mėnesio mūsų ko
vos su administracija, mums pasisekė iš
kovoti mokyklai kambarį ir teisę patiems 
dėstyti. Mokykloj buvo dėstoma: lietu
vių kalba, aritmetika, istorija, gamtos 
mokslas ir geografija. Laike pamokų de- 
žjūruodavo karininkas Kirkilą. Kirkilą 

x sekė, kad mes nekalbėtume ką nors apie 
fašistus, kad nęsvarstytume' darbininkų 
klasės reikalų, kontroliavo pačias pamo
kas.

Pagaliau, mes gavome pusę dienos, vie
toj 2 valandų pasivaikščiojimą. Vieną 
pusdienį vaikščiodavo moters, kitą—mes, 
vyrai. Vedėme kovą del visos dienos pa
sivaikščiojimo. Ir prieš pat pirmą gegu
žės—gavome. Tada vaikščiojome su mo
terimis kartu. Dar anksčiau gavome at
skirą kambarį, kaip komendantas sakė 
“tik tautiškoms dainoms dainuoti; ir tai 
tik lietuvių kalba.” Kitų tautų internuo
tieji, nors taip pat jie buvo Lietuvos pi
liečiai, neturėjo teisės dainuoti gimtąją 
kalba. ‘ Bet mes nesilaikėme komendanto 
Rudaičio draudimo. Gavome atskirą 
kambarį drožimui ir rikų baltiniams 
plautis. Su baltiniais buvo didelis var
gas, nes anksčiau nebuvo rikų, kuriuose 
galima būtų plautis baltinius, o administ
racija neplaudavo. Prisieidavo duoti į 
Varnių miestelį plauti. Už baltinius ir 
plovėja, ir puskarininkis lupdavo, kiek 
norėjo, nes mes plovėjos nematydavome.

Pirmoji Gegužės Varniuos
Artinosi Pirmoji Gegužės. Internuotų 

revoliucinių darbininkų kolektyvo komi
tetas nutarė atsižvelgiant į sąlygas ata
tinkamai švęsti viso pasaulio darbo žmo
nių šventę. Tą nutarimą priėmė visas ko
lektyvas. Tiesa, buvo keletas ir tokių,' 
kurie pasisakė prieš šventimą. Savo prieš 
pasisakymą argumentavo tuo, kad, gir
di, mes esame internuoti. Kas kita, sa
kė jie, jei mes būtume laisvi. Jiems tin
kamai buvo atsakyta: jei jūs būtumėte ne 
koncentracijos stovykloj, tada sakytumė
te, kad negalima švęsti Pirmosios Gegu
žės, nes gali areštuoti. Po tokio atrėmi
mo, jie nutilo. Vėliau mes turėjome juos 
pašalinti iš savo tarpo, kaipo renegatus, 
savo kailio saugotojus, kaip supuvusį ele
mentą.

Mes numatydami, kad stovyklos ad
ministracija imsis mus provokuoti, ir, 
norėdami užkirsti kelią 'provokacijoms, 
nusiuntėm pas komendantą delegaciją, 
kuri turėjo pranešti komendantui, kad 
mes švęsime Pirmąją Gegužės. Komen
dantas Rudaitis delegacijai pasakė: “Pir
mąją Gegužės švęsti negalima. Kada 
jus paleis iš stovyklos, tada galėsite sau 
švęsti.” Stebėtinas renegatų ir komen
danto minčių supuolimas! Mes jam at
sakėme, kad ne leidimo atėjome prašyti, 
o tik pranešti, kad apsisaugoti nuo gali
mų nesusipratimų, provokacijos.

* * *
Puikus, saulėtas rytas. Dangaus mėly

nėj nardė anksti parskridę paukščiai. 
Džiaugėsi kas gyvas puikia pavasario 
diena. Žolės smarkiau sužaliavo.

Po pusryčių,/vienas po kito, virš 100 
draugų išėjome į kiemą. Visi buvome 
su raudonais šilko ženkleliais. Šią dieną 
širdis plakė daug dažniau. Visų veidai 
pasirįžimo ir džiaugsmo kupini. Vieni 
apie Lietuvos, kiti apie užsienio darbi
ninkus .ir pažįstamus kalbėjo, kaip jie 
šiandien švenčia. Dar kiti būrelyj spė
liojo, nors nė vienas gerai nežinojo, kaip 
šią dieną švenčia SSRS darbo žmonės. 
Del vieno niekas neabejojo, kad ši diena 
Sovietų Sąjungoj švenčiama iškilmingai. 
Bet apie iškilmių smulkmenas kalbant 
tuoj nuomonės, pasiskirstydavo. Dabar, 
pamačius kaip švenčia Sovietų Sąjungoj 
1-ją gegužės, matosi kokios tos fantazi
jos visų buvo menkos. Vos keletą ratų 
apėjus, kieme pasigirsta žiaurus karinin
ko Kirkilos balsas: “Įsakau nusiimti pa
puošalus!” Mes nekreipdami dėmesio, 
vaikščiojam. Karininkas bent kelis kar
tus dar pakartotinai rėkia tą patį. Bet 
niekas nekelia rankos prie ženklelio.

Tuo pat laiku Varnių miestelio gyven
tojų būrelis sustojęs ant tiltelio žiūri į 
mus. Mes jiems mojuojam rankomis. 
Nežymiai jie tuo pat atsako mums.

Kirkilą pasišaukia vieną internuotų ir 
sako: “Pasakyk visiems, kad arba nusi
imtų savo papuošalus arba eitų greičiau 
į kameras”... Pašauktasis draugas atsa
kę, kad tokio paliepimo neperdavinės, 
nes pasivaikščiojimas šiandien, kaip ir 
kitomis dienomis, neuždraustas. Tuo rei
kalu vakar mes kalbėjome su komendan-

Wilkes Barre, PaSan Francisco, Calif

Notary Public Tek STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Pacific.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

dd. atsibu- 
karą ir fa- 
suvažiavo

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

Informaci jų klauskite pas 
vietinį agentą arba

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central SkvSro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

buvo suvienyto 
srovių (išskyrus 

Workers Party), 
pasekmingiausių. 

jaunuolių

ir J. Baltrušaičio
“TEATRO ISTORIJA”

90c vertės, tik už 30 centų
įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

GREIČIAUSIA KELIONE 
Į LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Brcmerhayene ir už

tikrina patogų nuvykimą į
KLAIPĖDĄ

i

tu ir jis. apie draudimą vaikščioti nė ne
užsiminė. Karininkas vėl šaukia kiek 
gerklė leidžia: “Greičiau į kameras visi, 
marš!”... Keikiasi, kaip tik moka. Iš 
karto išspjauna iš gerklės kelių aukštų 
vieną po kito šlykščiausius keiksmus. Pa
galiau pradėjo grąsinti, kad, jei mes ne
klausysime, atsivesiąs kareivius ir mus 
iššaudysiąs, šautuvų buožėmis priversiąs 
eiti į kameras... Kiemas pasmirdo deg
tine. Karininkas šėku O iš visų pusių 
kareiviai ir šiaip piliečiai smalsumo ap
imti žiūrėjo ii* laukė, kuo tas viskas baig
sis.

Mes pradėjome eiti į kameras. Kari
ninkas pasišaukė tą patį draugą ir sako: 
“Jei nenusiimsite savo papuošalų, tai su 
kareiviais ateisiu ir nuimsiu!” Ir spjau
dydamas, grūmodamas reikalavo atsaky
mo už visus. Šis atsakė netiesioginiai, 
kad stovyklos vidaus tvarkoj nėra drau
dimo nešioti papuošalus. Bet karininkas 
reikalavo tiesioginio atsakymo. Tada jam 
atsakė, kad kas užsidėjo ženklelį, tas ži-

no, ką daro, ir šiandien patys jų nenusi 
ims. Karininkas patvino krauju ir kaip 
viesulas pasisuko sargybos busto link ir 
rėkė grasindamas: “Jei jūs nenusiimite 
patys savo papuošalų, tai aš per penkias 
minutes ateisiu su kareiviais ir jėga nu
draskysiu!”

Po kokios penketos minučių atbėgo ko
mendantas. O paskui jį karininkas, vir- 
šyla, puskarininkai ir kareiviai. Komen
dantas sušvilpė spiegiančiu švilpuku ir 
įsakė sueit į kameras, iš kamerų neit ant 
koridoriaus. Visi suėjome į kameras. 
Liepė sustot, kaip patikrinimo metu. — 
Išsirikiavom. Koridoriuj ir kamerose ty
la. Aidi tik kamerų trankomos durys. 
Mes laukiam. Laikas ne greit eina. Pa
galiau atsidaro ir mūs kameros durys. Į 
kamerą įvirsta karininkas Kirkilą, vir- 
šyla Urniežius ir vienas puskarininkas. 
Kareiviai pasilieka už durų. Visi gink
luoti. Ant šautuvų durtuvai.

*
(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Linco In-Liberty, 

PHILADELPHIA
Tel. Locust 6100.

Balandžio 28-29 
vo kongresas prieš 
šizmą. Į kongresą 
apie 4 šimtai delegatų iš 13
vakarinių valstijų’. Iš lietuvių 
kongrese dalyvavo 3 iš Los 
Angeles ir Karosienė iš Oak- 
lando. San Francisco lietuviai 
kongrese nedalyvavo.

Kongresas 
fronto visų 
American 
vienas iš
Kongresas įgaliojo 
kongresą, kuris atsibus netoli
moj ateityj.

Pirmos gegužės apvaikščioji- 
jimas nebuvo toks didelis, kai
po pereitą metą, bet viskas 
pasekmingai pavyko. Nors 
miesto policijos viršininkas bu
vo tafri labai priešingas, bet 
darbininkai į tai atydos nekrei
pė. Market gatve maršavo apie 
2,500, o centre prieš miešto ro
tušę, kur darbininkai 12 vai. 
mitingą laikė, buvo apie 8000. 
Vakare suvienyto fronto masi
nis mitingas įvyko Dreamland 
Auditorijoj, kur tarpe 5-6 tūk
stančių darbininkų dalyvavo.

Apie San Francisco aliejuo- 
tojų streiką sunku ką pasaky
ti; nežinia į ką išsivystys. 
Tarptautinė Jūreivių Unija nė
ra ganėtinai organizuota ir ji 
nepriguli prie laivakrovių fe
deracijos, bet Seattle konfe
rencija nutarė šį streiką vi
sais galimais būdais remti ir 
Federacija stoja už laimėji
mą. Visa nelaimė, kad uni
jai vadovauja klaidingi vadai, 
todėl streiko p’asekmės vilki
nąs!.

Šios apielinkės mainierių 
streikas dar vis laikosi, tik bė
da tame, kad eiliniai darbinin
kai vietomis jau pamiršo, kad 
jie yra streiko lauke ir laukia 
naujos unijos vadų iškovot 
jiems streiką. Ant pikieto lini
jos visai mažai pasirodo. Čia 
reikėtų imtis už darbo ir stot 
į pikieto eiles visiems ir kovot 
už savo reikalus. Reikia dar
bininkams tikrai atbust ir stot 
į kovą. Yra gana streikuojan
čių darbininkų, kad visiems iš
ėjus ant pikieto linijos būtų 
galima sustabdyt savo colliery 
arba kur jau ir nėra tiek spė
kų, reikia susidėt keliems lo- 
kalams ir sustabdyt einančius į 
darbą. Nesapnuokite rytais 
miegodami, kad kiti darbinin
kai jums iškovos. Nanticoke ir 
Wanamie draugai nepersto
jančiai kovoja ne tik už savo 
reikalus, bet sykiu už mūsų 
visų.

J

čia turėtųkiekvienas su- 
suprast, kad mes esam nema
žai kalti už tą kraujo pralie
jimą Wanamie, kuris įvyko 
kiek laiko atgal. Jeigu mes 
čionai būtum nemiegoję, o taip 
skaitlingai pikietave, kaip jie 
ten, tai būt nebuvę galima pa
siųst į Wanamie tą rytą 17 au
tomobilių tų sužvėrėjusių ka
zokų ir būt nebuvęs ten toks 
kraujo praliejimas. Būt nerei
kėję rinkt nuo gatvių moteris, 
jaunas mergaites ir vyrus ir 
gabent į ligoninę.

Norint laimfėt šita streiką, 
tai visi, kaip vienas, turime 
stot prie darbo, prie masinio 
pikieto, prie kiekvienos kasyk- j 
los. Mūsų vienintelis ir geriau
sias ginklas šioj kovoj tai ma
sinis pikietavimas.

“MAČIO-KEKŠTO EILES”
k
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Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniai^ laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin- 

, keliais iš Hamburgo

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY NEW YORK

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystpne—Main 9669 

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street,

■

M
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
TDA 17 Kuopos Susirinkimas Gegužės 15 Dieną co™8 jT’X btvoWs“UK.’

IMenkeliūniūte, dainininke, ku- 
... . .. r , . . . ri yra jos giminaitė. Draugė
Visi, mojimų, tada sektų masiniai . ... . .J i .Menkeliūniūte dar nesenai su

grįžo iš Naujosios Anglijos, 
kur ji sėkmingai koncertavo.

Draugės ir Draugai! 
kuriem rūpi savęs ir kitų ap
sauga nuo visokių Wall Stry- 
to valdžios persekiojimų, ku
riuos ypač dabar 
visus susipratusius 
kus, visuose šalies

Pažvelgkite, kas
lup, New Mexico valstijoj

deportavimai.
Už tai visi, kas tik gyvas, 

seredos vakare būkite TDA 
17 kuopos susirinkime, “Lais--^. D p v- 9
vės” svetainėj. Drūtinkime TD AaS DUS LegUZeS 018113'
A visokiais būdais, svarbiau
sia, gaudami daugiausia narių 
išbudavosim Tarptautinį Dar- 

j bininkų Apsigynimą tokiu ga- 
Alabamoj, Harlem, New Yor- lingu, jog jokia valdžia nedrįs 
ke, ir kitur. Pavyzdžiui, New atlikinėti tokius purvinus dar- 
York “Sunday News’’, gegu- bus, kuriuos dabar praktikuo- 
žės 12 d., paduoda širdį ve- ja. Tad dar kartą kviečiu ne 
riančią žinią: “Mother of 8 
Faces Deportation As Red” 
(Aštuonių vaikų motina depor- vo 
tuojama, kaipo raudonoji), ir tuos, kurie dar lig šiol 
Reiškia, ta draugė, Stella priklausė prie TDA. Mūsų. 
Petrosky (Petrauskienė) 35 m.!sirinkimai visados atdari 
amžiaus, 8 vaikų motina, 
dalyvavimą 
prieš išmetimą biedno kaimy
no iš stubos, gali likti atskir- bedarbiam 5c. Duoklės dirban
ti nuo savo vaikučių ant visa- tiem 20c į mėnesį; bedarbiam 
dos. Ir jeigu valdžiai pasiseks 2c į mėn. Nepamirškite sere-i 
viepą, kitą šeimyną išdrasky-! dos vakare būti “Laisvės” sve-1 ■ M L L • a • m .

taiko prieš 
darbinin- 

kampuose!

darosi Gal-

dos. Ir

tik 
tik

Tad dar karta kviečiu ne 
narius gerame stovyje, ne 
tuos, kurie turi užvilkę 
duokles gana ilgokai,

sa- 
bet 
ne- 
su- 
del

už visų darbininkų ir jų pritarė- 
d e m o nstracijoj jų.

Įstojimas dirbantiem 25c.,

Gegužės 19, 10 vai. ryto, L. 
A. Piliečių Kliubo svetainėj, 
80 Union Avė., Brooklyne, 

įĮvyks lietuvių konferencija del 
Am. Liet. Darb. Visuotino Su
važiavimo. Visos Didžiojo New 

I Yorko lietuvių organizacijos 
raginamos prisiųsti atstovus. 
Renkama vienas nuo 20 narių.

Tą pačią dieną ir toj pat 
vietoj, 6 :30 vakaro, Įvyks LDS 
Jaunimo Nac. Komiteto kon- 
certas-balius. Dalyvaus vieti
niai artistai ir iš apielinkės. 
Prie įžangos tikietų dovano
mis bus išmokėta $50. Įžanga 
25c. Tikietai parsiduoda iš 
anksto ir svarbu tuojau įsigy- 

iti.

ris prasidėjo 15 kovo, kada 
ten pravarė 23 darbininkus už 
veikimą raštinių darbininkų 
unijoj, p'ertraukiamas. Dabar 
unija mes visas spėkas už į- 
traukimą tos srities darbininkų 
į uniją, kadangi šioj ilgoj ko
voj daug darbininkų pamatė- 
pažino šią kovingą uniją. At
viram ore mitingai prie Wall 
ir Nassau Sts. bus laikomi kas, 
antradienį ir penktadienį, kaip, 
ir lig šiol.

protestui prieš karo planus 
Anti-Nazi Federacija rengia 

'masinį mitingą 15 gegužės, 8 
j vai.-vakaro, Central Opera 
! House, 67th St. ir 3rd Avė., 
New Yorke, žymūs kalbėto
jai. Įžanga 15c.

Gegužės 15, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lo
rimer St., įvyks Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo Lietu
vių 17-tos kuopos susirinki
mas. Visiems svarbu dalyvauti.

SKAITYKH IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

yra, jei Tarpt.ti, tai
bininkų Apsigynimas neatrem
tų šių purvinų valdžios pasi-

Dar- tain ėję.
TDA 17 Kuopos Org.,

J. Seeger.

Užsibaigė IW0 Konvencija

Desėtkai Organizacijų 
Sveikins Draugą Amter

“Velnias Ne Boba” ir 
“Pirmoji Naktis”

Artinantis tam žymiam 
munistų Partijos 2

Ko-
Distrikto j rians-Girėno draugijėlė turėjo

Brooklyn© jaunuolių Da-

Pereitą šeštadienį užsibaigė, 
International Workers Order, 
konvencija, kuri čia turėjo se-| 
sijas per ištisą savaitę. Drau
gas Max Bedacht vėl išrinktas 
generaliu sekretorium, Wil
liam Weiner—p i r m i n i nku, 

| George Powers—vice pirm.,'
bankietui 17 gegužės vakarą, • t r n n <? figuration ILouise Thompson-r-užrašų raš- _____________...-oi -.-.-xu parengimą, i r a n s iigurauon ,. . , Qt,;n1,n .v,.., Irving Plaza, Irving Pl. ir 15th 
St., organizacijos skubiai už
sisakinėja vietas savo delega
tams. Apart desėtkų iki šiol trumpi v e ikalėliai-komedijos: 
užsisakiusių, KP 15 Sekcija 
užsisakė vietas 50 delegatų. Ti
kimasi dalyvausiant apie 100 
Kailiasiuvių Industrinės Uni
jos delegatų, kurie čia suva
žiavo konvencijon, tikshi šli- 

. tverti nacionalę uniją. Kitos 
organizacijos taip pat užsisa
kinėja yietas.

Kadangi vietų skaičius ap
ribotas, tik 800, organizacijos 
privalo tuojau užsisakyti tikie
tus* kad užtikrinus sau daly- 
vumą šiam puikiam bankiete, 
kuris yra ruošiamas oficialiam r *
pasitikimui d. Amter, užiman
čio šio distrikto organizato
riaus vietą ir kartu sugrįžtan
čio j veikimą iš po sunkios li
gos.

Bankieto pelnas eis nacio- 
nalei ir distrikto mokykloms.

- tininke. Peter Shipka—iždinin-
Hall, pereitą sekmadienį, ku-
riame buvo perstatoma . du

■(
~4

;.r<

lazaro Delegatam ir Visiem

Galutinas Didžiojo Bazaro 
elegatų. ir komiteto mitingas 
>us ketvirtadienį, 16 geg., 7 

v., Manhattan Lyceum, 66 
£4th St.

Į šį mitingą privalo būti su- 
lešta paskutiniai skelbimai, 
pranešimai ir sveikinimai ba- 
zarui, kurie turės tilpti bazaro 
žurnale. Bazaras bus 22, 23, 

" 24', 25 ir 26 gegužės. Galintie- 
z ji sugrąžinti minėtais reikalais 
\ blankas anksčiau, atneškite jas 

į Darb. Centrą, 50 E. 13th 
St., Room 201, New Yorke.

Bazaro pelnas eis gynimui 
! Komunistų Partijos ir visų 

darbininkų organizacijų nuo 
aštrėjančių fašistų atakų. Pas
kutines dienas smarkiau pasi
darbuokite bei paaukaukite 
del bazaro, taipgi įsigykite ba
zaro tikietus, kurie gaunami 
pas visus partijiečius ir kitus 
veikėjus.

Mūsų Kalendorius
Gelbėjimui Vokietijos, kovo

tojų. prieš karą ir fašizmą ir

BROOKLYN LABOR LYCEUM

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LI)S 46 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienj, 15 d. gegužes, 79 Hudson 
Avenue. < Visi nariai dalyvaukite 
skaitlingai, nes turime daug dalykų 
aptarti.

’ Valdyba.
(113-114)

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

PARDAVIMAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūsių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

“Velnias Ne Boba” ir “Pirmo
ji Naktis.” Abu veikalėliai iš
ėjo vidutiniai; tūli lošėjai silp
nai savo roles mokėjo ir vei
kiausiai pirmu kartu ant sce
nos teko būti. Mergina, kuri 
turėjo piktosios bobos rolę— 
lošė gana puikiai. Kaip pirma
jam veikale, taip ir antrajam 
—perdėm vaizduojama gir
tuoklystė; girtuoklių roles at
liko du broliai gana vykusiai.

Pastarieji veikalėliai buvo 
pritaikinti ne prie šiandieninio 
darbininkų gyvenimo, bet su
lig lošėjų, kurie Buvo tinkami 
tam tikrose rolėse. Kaip ir ki
tuose, šiuo tarpu, Brooklyno 
parengimuose, taip ir šiame 
buvo trūkumas publikos. Vei
kiausia kitu kartu bus bando
ma importuoti iš New Yorko' 
užrubežių.

'Nutarė, kad visos IWO kuo-' 
pos prisidėtu prie ILD. Priim
ta eilė rezoliucijų darbininkų 
reikalais. Pasisakė už rėmimą 
“Negro' Liberator.” Dės pas- 
tangas susijungti su broliška 
rusų organizacija Russian, Nat. ( 
Mutual Aid Society. Taipgi su ' 
spalio mėn. skelbia 3 mėnesių, 
vajų, kuriame manoma pakelti' 
narių skaičių iki šimto tūks- ■ 
tančių. IWO yra fraternalė j 
darbininkų organizacija, kaip1 
kad mūs LDS.

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) 
2“MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH 
harry SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

PARSIDUODA Bar and Grill, 
nas biznis, gerai išdirbtas, vieta 
rai apgyventa ir galima gerą pragy
venimą padaryti. Parduosiu už pri
einama kainą. Kreipkitės sekamai 
del tolimesnių informacijų:

Gus Rechner, 3239 Fulton St., tar
pe Richmond ir Chestnut Sts., Brook
lyn, N. Y. Telefonuokite: Applegate 
7-9803.

| (112-117)
j PARSIDUODA saliūnas. restauran- 
| tas kartu su 14 fornišiuotų kam- 
. barių ant gero kampo. Parsiduoda be 
1 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)

se
ge-

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

' šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga. '

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

------------------- -------------------------------------------------------------------------------- .--------
License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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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

Čia Gimęs.

Viešnios “Laisvės” Įstaigoj
Yorko 

draugės 
Valerija

Šiom dienom New 
apielinkėje • lankosi 
Marė žaldarienė ir 
Matulaitienė, iš Tamaqua, Pa.
Jos buvo užėję pamatyti’ ir 
“Laisvės” įstaigos. Įdomavo 
mašinerija ir prirengimu “Lai
svės” spaudai. Jos dabar sve
čiuojasi pas d. Stanelienę 
Newarke, o į “Laisvės” įstai
gą jas atvedė d. Walter Žu
kas. Minėtos draugės y]*a 
“Laisvės” skaitytojos.

Taip pat atsilankė jaunuo-

pereitą šeštadienį majoru1’ 
pJtaGuardijai tapo įteikta rezo

liucija, reikalaujanti prašalinti 
dabartinį Namų, šalpos Biuro 
direktorių, Edward Corsi. Re
zoliucija tapo priimta Ateivių 
Gynimo konferencijoj pereitą 
ketvirtadienį, Irving Plaza, 
kur dalyvavo 145 darbininkų 
organizacijų atstovai.

Trumpos Žinutės

“American Mercury” leidė
jas, taipgi redaktorius atsisa
kė pildyti Regional Labor 
Board nuosprendį, kuris rei-1 
kalavo grąžinti darban Edith 
Lustgarten, Leah Epstein, ir 
kitus 5 darbininkus. Jas pra
varė iš darbo už unijinį veiki
mą. Kiti 5 darbininkai sus
treikavo už tų dviejų graži
nimą. Raštinių Darbininkų 
Unija taip pat žada nenusileis
ti ir vesti kovą iki laimės. 
Taigi, kova gali tęstis dar il
gai.

Šimtas ir penki atstovai 41,- 
695 darbininkų, organizuotų į 
36 neprigulmingas unijas, Di
džiajame New Yorke turėjo 
savo konferenciją pereitą pen
ktadienį ir įsteigė komitetą, 
kurio pareiga jiešk'oti būdų su
jungti tas neprigulmingas uni
jas su Amerikos Darbo Fede
racija. Taipgi pasireiškė ūži 
kūrimą Darbo Partijos.

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertės knygų 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

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

. priežasties • šalčio
> , Tablet a i ar Syrup pc 50c. < 

Už bdnką. Galima gauti
THE BRET-O-COL LAB.

500 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Painters and Carpenters

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parent, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Brnckheimer’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.

Telephone, EVergrėen 8-9770

J. GARŠVA

Taisome ir mali,avojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft t-6901

I
 Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.Brooklyn. N. Y. ,

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu 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.

ATLETU DIENA 
ir 

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas

CLINTON PARK
Betts ir MJaspeth Avės., Maspeth N.Y. 

Grieš Du Benai
Bob Barret and his Royal Knights 
Anton Griąs and his Hi-De-Hi Boys

Įvyks Subatoj

8 d. Birželio (June), 1935
Bus duodamos dovanos už atletiš

kus pasižymėjimus. Specialės dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 
traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik
nike.

Įžanga 40 centy asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos.
Šokiai prasidės 6:30 vai. vak.

Edisono Elektros Kompanija 
nesenai pravarė 6 darbininkus., 
kam pastarieji atsisakė pri
imti pakaitą darbų su nukirti
mu algos po $24.35 mėnesiui, 
šeštadienį darbininkai pastatė 
pikietus prie kelių raštinių: 
566 Nostrand Avė., 100 Ches
ter St., 10^ Howard Ave., 529 
Surf Ave., 21 Snyder Ave.,. 
5123 4th Ave. ir 270 So. 3rd 
St., Williamsburge. Naudoto
jai elektros žada siųsti protes
to laiškus ir pagelbėti sugrą
žinti į darbą pravarytus dar
bininkus. Tas jiems daug pa-, 
gelbės.

ROBERT LIPTO
KM įstaiga 

Susižiedavi-
M^H. mams,Ves- 

tuvėms ir
M1H2 t Kitokiems

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
’ K. Degutis Savininkas

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

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

Curb Exchange pikietas, ku-

Op Įvykiams
231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Dovanos
Specialiai 

Žemos

Sir •- Vedybių ir 
Susižeidavi-

HMHHH mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu. ■

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

HALMĄN

su

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinio 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.

S Telefonas: Evergreen 7-7770 g
1 PAUL GUSTAS I 

| LIETUVIS GRABORIUS |

2 Sena) dirbąs graborystčs pro- «
» fesijoje ir Brooklyno apielin- n 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
g balsamavimu ir palaidojimu c 
| mirusių. ,

| Veltui Chapel Šermenim | 
» Parsamdo automobilius Serme- n 
B n ims, vestuvėms, krikštynoms S 
S ir kitokioms parems 8
5 šaukite dien< ar naktj M

I 423 Metropolitan Ave. g 
B Brooklyn, N. Y. :2

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os. 
Bendras Nusilpi
mas, Nervu Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n i ai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų Lig osj* 
Mėšlažamės Il

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 

i pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
'sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Are. ir Irvins PL 

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




