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KRISLAI
“Temijimo” Neužtenka.
Pasarga iš čechoslovakų.
Ramus Išsiperėjimas.
Rašybos Naujinimas.

Rašo T. G.

N. Y., viršų 
vadovaujami 

klausime del 
nedalyvavimo

Paskutinėj sklokos konferen
cijoj B rook lyne, 
paėmė Butkaus 
“griežtesnieji”, 
dalyvavimo ar
visuotiname Amerikos Lietuvių 

wDarbininkų Suvažiavime Cleve- 
lande. Prūseika, kaip mums 
pranešama, siūlė sklokai bent 
keletą savo atstovų ten pasiųsti 
kaipo “tėmytojų”.

Taigi Butkus stačiai išstoja 
prieš lietuvių darbininkų fron- 

w to suvienijimą kovai prieš ka
rą ir fašizmą, o Prūseika tatai 
daro “tėmydamas.” Bet kiek
vienas supras, kad tėmijimais 
nėra atmušama toks pavojus, 
kaip fašizmo ir karo.

Mes tačiaus, nespekuliuojame 
skirtumais tarp Butkaus ir Prū- 
seikos, katras jųdviejų “geres
nis.” Nes abudu važiuoja tame 
pačiame vežime, kaipo darbinin
kų klasinių spėkų skaldytojai.

1200,000 Vienu Frontu 
I Demonstravo Pary

žiuj prieš Fašizmą
PARYŽIUS. — Paryžiaus 

Komunos, pirmosios prole
tariato diktatūros apvaikš- 
čiojime maršavo 200,000 ko
munistų ir socialistų, eida
mi vienu frontu.

Paryžiaus Komunos kru
vinas nuslopinimas papras
tai būna minimas gegužės 
26 d. Bet kadangi buržua
ziniai patriotai, ypač fašis
tai gegužes 19 d. ruošė 
Jean d’Arc (“Orleano Mer
gelės”) parodas, tad socia- 
listinis-komunistinis frontas 
paskubino Komunos minėji
mą, kad tuo pačiu sykiu su
daryt demonstracijas prieš 
fašistus.

Patys kapitalistiniai laik
raščiai pripažįsta, kad tą 
dieną Paryžiuj demonstravo 
200,000 darbininkų, o fašis
tai į savo parodą surinko 
tik 15,000 asmenų.

Komunistiniai ir socialis
tiniai demonstrantai gatvė
mis traukė į kapines Pere la 
Chaise, kur Francijos bur
žuazija 1871 metais išžudė 
tūkstančius komunarų.

Demonstracijai praeinant, 
stovėjo ant pagrindų 20 žilų 
komunaru, Paryžiaus Ko
munos dalyvių, kurie sveiki- 

• maršuojančias minias, 
talmudas. Rusai prieš karą tu- ■ Darbininkai maršu odami 
rėjo vieną ‘jat’, o mes dabar, šaukė: “Šalin fašizmą! Ura 
turėsime net kelias ‘jat’: i trum- ' Sovietus visur!” 
pąją, y ilgąją, i nosinę ir ne- 

.bežinia bus, kada kurią rašy- ■ v0‘ šūtelkta“ 3.000" milicijos 
ir noliciios; bet “tvarkda
riai” nedrįso užkabint tokią 
minią.

Įvairiuose kituose mies
tuose taipgi buvo padaryta 
socialistu ir komunistų ben
dro fronto demonstraciios. 
Bet socialistai Nantes mies
to valdovai sulaužė savo 
partijos discipliną ir davė 
valia fašistinei jaunimo or
ganizacijai užpuldinėt su
vienyto fronto demonstran
tus.

Faktas, kad dabartiniuose 
čechoslovakijos seimo rinki
muose fašistai daugiau balsų 
gavo negu bet kuri kita parti
ja, turėtų atkreipti domę visų 
protaujančių darbininkų. Ten 
fašistinis judėjimas palygina
mai ramiai išaugo globoje “la
bai demokratiško” prezidento 
Masaryko valdžios. Jungtinėse 
Valst. fašistai taipgi telkia sa
vo jėgas, ir jau buvo slapta 
padarę pasiūlymą generolui Sm. 
Butleriui likti vadu 500,000 fa- 

► šistų armijos, maršuoti ant Wa
shington©, šalin nušluoti “demo
kratiškas nesąmones”, bet pa
likti prezidentą Rooseveltą.

Stiprinkime priešfašistinį 
frontą ir lietuvių tarpe.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 
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Darbininkai Visų Salių,

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

Pasauli!

Lietuvoj bandoma įvesti nau
ja rašyba, bet jai priešinasi 
daugelis senų rašytojų, kaipo 
nelogiškai ir sunkesnei už se
nąją, ligšiolinę, žinomas rašy
tojas Jakštas - Dambrauskas 
“Lietuvos žiniose” apie dabarti
nį lietuvių rašybos naujinimą 
šitaip atsiliepia:

“Rašyba turi būti juo pras
tesnė ir lengvai išmokstama. Ar 
tokia bus naujoji rašyba?— 
Ne,. . . dabar išeina ne rašyba, o j no

ti... Ne, aš jau šio kratinio 
nesimokinsiu!”

Dr. K. Grinius, nesutikdamas 
su dabartiniu smetonišku rašy
bos taisymu, sako: “Jei jau da- 

„ ryti rašybos reformą, tai eiti 
prie rašybos išlyginimo, be uo
degaičių... išmesti iš vartoji
mo pasenusias gramatikos for
mas” ir tt.

Mūsų draugai europiečiai jau 
kuris laikas kaip apgnaibė tū
las rašybos “uodegaites”, nu- 

«mušė kai kurias “kepuraites”, 
suvienodino i ir padare kitų 
permainų.

Iš sykio buržuaziniai lietuvių 
rašytojai del to juokėsi, o da
bar, kaip matome iš Griniaus 
ir, Jakšto atsiliepimų, ir jie pa
tys pradeda prie to pat dasi- 
kalbėti.

Nazių Padaužos prieš 
. Žydus ir Katalikus

MUNICH.—Hitlerio smo- 
gininkai, būriais sustoję 
prie žydų krautuvių, nelei
džia pirkikų vidun. Naziš- 
ki jaunuoliai jsibriau ja į žy
dų įstaigas, spjaudo ant 
grindų ir keikia. Pereitą 
šeštadienį smogininkai pa
darė eilę užpuolimų ant ka
talikų. Prieš nazių gengste- 
rizmą protestuoja ir liute
ronai.

Prieš ■demonstrantus bu-

NUMIRe JURGIS 
PAKAUŠIS

“Laisvė” gavo telegramą 
iš Chicagos, kad ten gegu
žes 21 dieną numirė Jurgis 
Pakaušis, savu laiku buvu- 
sis Menininkų Sąjungos sek
retorius. Jis yra kadaise 
gyvenęs Montelloi. Savu lai
ku buvo veiklus darbuotojas 
darbininku aidėjime.

Bus palaidotas penktadie
ni, kai 2 vai., n. n., iš čane- 
lio, kuris randasi po num. 
10232 Michigan Ave.. Chi
cago (Roselande). Giminės 
ir drangai prašomi atsilan
kyti j šęrmenis..

“Laisvės” redakcija reiš
kia gilia užuojautą vclionies 
Pakaušio likusiai šeimai ir 
giminėms.

Sovietų ambasadorius Paryžiuje Vladimir Potiomkin, sėdintis, pasira
šo tarpsavinės pagelbos sutartį su Francija. Sustoję Francijos politikai; 
iš pat dešines—Prancūzų užsienių reikalų ministeris P. Lavai. Tokiomis 
tarpsavinės pagelbos sutartimis prieš įsiverželius-užpuolikus Sovietai 

prisideda prie taikos palaikymo.

AugščiausĖas Teismas Atmetė Apeliaciją 
ir Tuom Užtvirtino 18-20 Mėty Kalėjimo 
Narsiam Kovotojui už Bedarbių Reikalus

48 ŽUVĘ LAKŪNAI 
TAPO IŠKILMINGAI

PALAIDOTI MASKVOJ
MASKVA. — Šermenyse 

48 lakūnų ir pasažyrų, žu
vukių orlaivio “Maksim 
Gorkio” nelaimėj, dalyvavo 
kaipo garbės sargai drg. J. 
Stalinas, Sovietų Kom. Par
tijos sekretorius; K. E. Vo- 
rošilov, šalies apgynimo ko
misaras; Viačeslav Molotov, 
pirmininkas žmonių komisa
rų tarybos, ir kiti Sovietų 
vadai.

Žuvusiųjų kūnai arba su
degintųjų pelenai buvo pa
šarvoti Piliorių Svetainėj, 
buvusiame Bajorų Kliube., 
Juos palaidojo orlaivininkų 
kapuose, kurie įrengti vie
toje buvusio Novodievičij 
vienuolvno. Juos lydėjo 
virš 50,000 žmonių. Tuo 
tarpu viršuj skrajojo 27 
lėktuvai. Labai daugelis 
palydovų raudojo.

N. Blagin
Žymėtina, jog iš garbės 

laidotuvių nebuvo išskirtas 
ir kūnas ^Nikolajaus Blagi- 
no, per kurio kvailybę buvo 
sukultas “Maksim Gorkij” 
ore. Kaip jau minėta, Bla
gin '• su mažu lėktuvu darė 
ratus ir kilpas apie milži
nišką “Maksim Gorkij”, 
numušė “M. Gorkiui” spar
ną ir drožė į inžinus prieky
je.

Blaginas buvo pasiųstas 
tik ramiai sau skristi netoli 
“Maksimo Gorkio,” kad 
žmonės matytų skirtumą 
dydyje tarp paprasto lėktu
vo ir to milžino. Blaginui 
buvo uždrausta daryti bet 

| kokias gimnastikas ore; bet 
Blaginas nenaklausė ir ėmė 
ratais ir kilpomis vartytis 
apie “Maksimą Gorkį.”

Dar nrieš pat pakvlant, 
kaip liudija trečio lėktuvo 
v a i r u o t o j as Rybuškinas, 
Blaginui sakė Iv. Michaje- 
vas, “Maksim Gorkio” vai
ruotojas: “Nebandyk daryti

Teismas prieš Kariškus 
Estonijos Fašistus

ESTONIJOJ neužilgo pra
sidės teismas prieš kariš
kus fašistus, kurie priklau
so Kareivių Frontč Sąjun
gai. Jie rengėsi nuversti 
dabartinę fašistų valdžią ir 
Įsteigti dar aštresnę dikta-

Hitler Užgrobia Turtą 
Buvusio Policijos Vado

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia konfiskuoja (užgro
bia) visą turtą buvusio po
licijos galvos Berlyne, Al
berto Grzesinskio ir atima 
jam Vokietijos pilietybe, 
kaipo fašistų priešininkui. 
Grzesinskis yra taip pat bu
vęs Prūsijos vidaus reikalų 
ministeris.

gavo

Žuvo 4 Mainieriai
KŪBOJ, ties Aguada mie

steliu, įgriuvo mangano ka
sykla. Žuvo perdėtinis ir 
trys darbininkai. Kompani
ja nesirūpino suramstyti 
kasyklos sienas; todėl ir ne
laime.

Colorado Springs, Colora
do valstijoj geg; 20 d; pri
snigo tris pėdas sniego. Tuo 
tarpu San Francisco mies
te, Calif., buvo 85 laipsniai 
karščio.

iokių akrobatiškų veiksmų. 
Tu gali atsimušti į mano or
laivi. Laikykis'gana toli.” 
I tai Blaojnas atšovė: “Aš 
nesu kūdikis. Aš jau pen- 
kioliką metų lakioju.” .

Nors Blaainas garbingai 
su kitais palaidotas, bet io 
vardui nėra garbės. Sovie
tinėje spaudoie jau naudo
jama žodis “blaginizmas,” 
rašant apie tokius neatsa- 
komingus lakūnus, kurie 
būtinai nori ypatiškai savo 
gabumus parodvti, jieško 
asmeniškos garbės, o ne 
bendros žmonių gerovės.

RINKIMAI PARODE 
FAŠISTINĮ PAVOJŲ

ČECHOSLOVAKUOJ
PRAGA. — Čechoslovaki

jos seimo rinkimai gegužės 
20 d. parodė fašistinių spė
kų augimą to šalyj. Sude
ten Vokiečių (fašistų) Par
tija gavo 1,294,000 balsų, 
nors čechoslovakijoj viso 
yra tik 3,500,000 vokiečių, o 
10,500,000 cechų ir kitų tau
tų piliečių. Matyt, kad ne 
vieni vokiečiai balsavo už 
nazių kandidatus į seimą, 
bet juos rėmė ir daugelis fa
šistinių kitataučių. Čechų 
žemdirbių partija 
1,176,000 balsų.

Nors už nazius daugiau 
balsavo, bet pagal savotišką 
balsų skaitymo sistemą, į 
seimą praėjo tik 44 jų at
stovai, o čechų “žemiečių” 
partijos—45 atstovai.

Tautiniai socialistai (už
sieninių reikalų ministerio 
Beneso partija) nupuolė nuo 
32 iki 28 atstovu. Pirm šių 
rinkimų Vokiečių Socialde
mokratų Partija Čechoslo
vakijos seime turėjo 21 vie
tą, bet dabar per rinkimus 
prarado 10 vietų. Čechų So
cialistų Partija naujame 
seime turės 38 savo atsto
vus, tai yra 
kaip pirma.

Komunistų 
čius seime 
pats—30.

Vokiečiai fašistai, vado
vaujami Konrado Henleino 
ir suprantama, remiami Hi
tlerio pinigais, užpuldinėjo 
ir terorizavo kitų partijų 
šalininkus, ypač komunis
tus, laike rinkimų vajaus. 
O “demokratiška” preziden
to Masaryko valdžia tik pro 
pirštus žiūrėjo į nazių siau
timą ir mobilizaciją. Čia 
turime naują pavyzdį, kaip 
po buržuazinės demokrati
jos sparnu duodama gali
mybė išsiperėti fašizmui.

vienu mažiau

atstovų skai- 
pasilieka tas

WASHINGTON.—Jungti
nių Valstijų Augščiausias 
Teismas atmetė apeliaciją 
jauno negro darbininko ko
votojo Angelo Herndono. 
Tuom augščiausias teismas 
užgyrė pirmesnį Georgijos 
valstijos teismo nuosprendį, 

, kuris nuteisė šį 20 metų am
žiaus jaunuolį 18 iki 20 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Taip Herndon liko faktinai 
nusmerktas mirti tokiuose 
darbuose, kur kalinius rete
žiais surakina ir žiaurūs 
sargybiniai nuolat jiems 
šautuvais grūmoja ir nagai- 
komis plaka.

Už ką gi Angelo Herndon 
tokiam likimui buvo nu
smerktas Georgijos valsti
joj? Už tai, kad jis Atlantos 
mieste organizavo negrus ir 
baltuosius darbininkus iš
vien kovoti už pašalpą be
darbiams, ir už tai, kad jis 
reikalavo lygiai šelpti neg
rus. kaip ir baltuosius be
darbius.

Tuos Herndono veiksmus 
bedarbiu naudai Georgijos 
teismai išaiškino kain “suki
limą”. prieš valdžią. Tam jie 
panaudojo sena, nuo vergi
jos laiku užsilikusį įstaty
mą. Ir Herndoną nuteisė 
parinkta “grand džiurė” 
vien tik iš baltųjų patriotu; 
•nei vienas negras pilietis 
nebuvo šaukiamas j tą džiū- 
rę.

Tarptautinis Darbininkų 
Ansigvnimas padavė apelia
cija Aukščiausiam Teismui, 
veikai audamas panaikint 
Herndono bausmę ir pasi
remdamas tuom, kad bvloj 
prieš Herndoną Georgijos 
valstijoj nebuvo šaukiama j 
džiurę nei vienas negras ir 
kad teisme valstijos advoka
tas sakė lynčiškas kalbas 
prieš Herndoną ir negrus 
apskritai.

Atmesdamas tą< apelia- 
ciia, Aukščiausias Teismas 
sako, kad pirmesnėje byloje 
.vyriausiam Georgijos valsti
jos teisme “nebuvę kaip rei
kiant įrodyta,” kokiu būdu 
tapo sulaužyta šalies kons
titucija, nepriimant negrų į 
prisiekusius posėdininkus 
(grand džiūrę).

Techniškais kabliukais va
duodamasis, Augščiausias 
Teismas visai neėmė domėn 
faktų, kuriuos pateikė 
Tarpt autinio Darbininkų 
Apsigvnimo advokatai. Bet 
žymėtina, jog net Augščiau
sias Teismas ne vienbalsiai 
atmetė Herndono apeliacija, 
o tik 6 balsais prieš 3. Tei
sėjai Brandeis, Stone ir 
Cardozo stojo už Herndono

stambių 
baudimo

Georgijoj 
išlaikytas

bausmės panaikinimą. Vadi
nasi, pačiame Augščiausia- 
me Teisme buvo 
abejonių apie jo 
teisėtumą.

Po nuteisimo 
A. Herndon buvo
19 mėnesių kalėjime ir ten 
kankintas. Paskui per Tarp
tautinio D. Apsigynimo pa
stangas tapo sudaryta $15,- 
000 užstatas ir Herndon bu
vo paliuosuotas iki apeliaci
jai Augščiausiame Teisme.

Dabar Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas per 
savo advokatus tuojaus ren
gia antrą apeliaciją šalies 
Augšciausiam Teismui. Tam 
greitai reikia didelių lėšų. 
Todėl organizacijos ir pa
vieniai darbininkai yra pra
šomi ir raginami kaip galint 
greičiau aukoti ir siųsti 
šiuo adresu: International 
Labor Defense, Room 610, 
80 East 11th St., New York

Roosevelt Teskiria Tik 
$19-55 Algos į Mėn.

Eiliniam Darbininkam
WASHINGTON. — Pre- 

zidentas Rooseveltas, paga
linus, paskelbė, kiek bus 
mokama bedarbiams viešuo
se jo darbuose iš $4.000,- 
000,000 fondo. Algos jiems 
skiriamos nelygios. Jie pa
dalinti i keturias klases: 
paprasti darbininkai, pu
siau lavinti, išlavinti ir pro
fesionalai arba technikai. 
Be to, pašalpiniai darbiriifi- 
kai paskirstomi sulig ketu-' 
rių šalies plotų, kur gyvena.

“Augščiausios” algos bus 
mokamos pirmame plote, 
kuris apima New Yorką, 
Pennsylvaniją, Mass.. Conn, 
ir eilę kitų pramoniškų val
stijų. Bet ir čia paprastam 
darbininkui tėra skiriama 
tik $19 iki $40 ir jokiame at
sitikime ne daugiau kaip 
$55 per mėnesį. Be to, kuo 
mažesnis miestas, tuo ma* 
žiau ir bus mokama.

Vidutiniai lavintų darbi
ninkų alga bus $27 iki $49 
mėnesiui: augštai išlavintų 
—nuo $35 iki $85; profesio
nalų algos sieks—$39 iki 
$94 per mėnesį.

Tai toks vergiškai žemas 
“atlygi nimas” bedarbiš- 
kiems darbininkams, kad 
nrieš jį protestuoja net Wm. 
Green, Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas, žino
mas Roosevelto skymų pa
kalikas.

i
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Dar del Tos Telegramos
Del to, kad Sovietų ambasadorius Tro

janovskis pasiuntė telegramą “Chicagos 
lietuvių organizacijom”, kaipo atsaky
mą į užkvietimą dalyvauti Vaitkaus iš
leistuvėse, tai Prūseikos gazieta labai 
daug prunkštauja. Supraskit, net du kar
tu minėtoji telegrama išspausdinta “N. 
G.”, tarsi tai būtų kokis tai nepaprastas 
dalykas. Kodėl gi Prūseika tai daro? 
Todėl, kad pateisinti savo pakrypimą į 
minėtą Grigaičio biznį. Jis jau garsina 
jų “atsisveikinimo” parengimus, o Broo- 
klyne, kaip girdėti, Prūseikos pasekėjai 
net ir programoj dalyvaus parengimo,, 
kurį ruošia grigaitiniai. “Puikus dar
bas,” jie šaukia. Žiūrėkit, jie sako, net 
Trojanovskis užgiria tai.

Nors pas mus jau tuo reikalu buvo ra
šyta, tačiaus, manome, kad nebus pro 
šalį paėmus kelis žiupsnius, pagamintus 
d. Andrulio, tuo klausimu. Rašydamas 
“Vilnįyj” savo krisluose, d. Andrulis nu
rodo :

Aršius Sovietų priešus paseka tokie poli
tiniai “beibės” kaip Stepas-Strazdas. Kai
po Grigaičio mokinys, jis visuomet seka 
aną, nors tolokai atsilikęs. Jis, pavyzdžiui, 
mano turįs keisą prieš mus dėlto, kad mes 
smerkiame “antrą skridimą’’, o Trojanovs
kis mandagiai atsisakė dalyvauti Vaitkaus 
“išleistuvėse”.

Ištikrųjų gi jis kartoja Sovietų priešų 
propagandą. • f . ’

-----------0--------- -- Phtl'

Visijpirma, Trojanovskis juk nedąlyvavo; 
o į laiškus visi mandagiai atsakinėja,, gal 
su išimčia Strazdo.

Antra, jei Trojanovskis, kuriam rašyta, 
kad “išleistuvės” tai Lietuvos valstybės rei
kalas, ir butų dalyvavęs, tai dar tas nereiš
kia, kad komunistai turi girti skridimą. 
Trojanovskis juk atstovauja ne Komunistų 
Partiją, bet valstybę. Valstybių santykiuo
se reikalinga vieni kitiems vizitai, ir tt.

Jis galėjo dalyvaųt, bet mes vistiek ei
tume, prieš “skridimą”.

----- o-----
Priimant Sovietų atstovus ir kapitalisti

nės valdžios reiškia pagarbą Sovietų vėlia
vai, o ji yra revoliucijos vėliava, groja In
ternacionalą, bet tik didelis liurbis darytų 
iš to išvadą, kad kapitalistai sukomunistėjo.

Tokie kapitalistinių valdžių oficialiai žy
giai taipgi . nenustato kapitalistų partijos 
politikos link darbininkų.

----- o-----
Kiek tiek suprantančiam, žmogui visa tai 

aišku. Sovietų priešai tai žino, bet kada 
neturi argumentų prieš Sovietus, naudpja ir 
tai,

Tokiam Strazdui tačiaus tas nesupran
tama. f

Reikia sakyti, mūšų judėjimui gerai, kad 
“sklokai” čia vadovauja tokie kaip jis.

----- o-----
Ambryti, atarijoti ką pirmiau pasako ki

ti Sovietų priešai, paskui Grigaitis, pasekti 
juos tik daug durniau, .tai lengvas darbas. 
Strazdas gali tai daryti, bet naudos iš to ir. 
pačiai “sklokai” kaip iš ožio pieno.
Andai, kuomet “Laisvė” kritikavo K.. 

Petrikienės negražų elgesį Kaune (kal
bą per radio), tai Prūseika tuomet tuč
tuojau grobėsi už Kalinino. Jis sakė: 
jūsų (vadinasi, komunistų) Kalininas ka
da tai siuntęs kokią prielankią telegra
mą Lietuvos 'valdžiai, o mūsų (prūseiki- 
nių) Petrikienė pagyrusi Lietuvos val
dininkus. Kritikuokit jūs savo Kalininą, 
tada meš kritikuosim mūsų Petrįkįenę.

Prūseika.tokias progas bandof naudoti 
(panašiai visuomet daro ir Grigaitis)

RYTOJAUS “LAISVĖJ’'
Rytojaus “Laisvėj” tilps 

įdomus rašinys apie Lietu
vos Atstatymo Bendrovės 
nepaprastą seimą, atsibuvu
sį geg. mėn. 20 dieną.

pilies Sovietus., Jie tai daro tiksliai. Mes 
turime atskirti valdžią nuo komunistų 
partijos. Tai, ką padaro Litvinovas, kai
po SSSR užsieninių reikalų liaudies ko
misaras, nieku būdu nedarytų Litvino
vas kaipo..tiesioginis atstovas revoliuci
nio darbininkų judėjimo. Panašiai yra 
ir su kapitalistinių, valstybių diplomatais. 
Lietuvoj, oficialiuose rateliuose, pri
imant Sovietų Sąjungos atstovus, yra 
griežiamas “Internacionalas,” na, o gat
vėse arba fabrike “Internacionalas” dai
nuoti yra užginta; už jo dainavimą bile 
kada gali gauti kelioliką metų kalėjimo.

Prūseika tuos dalykus puikiai supran
tą, bet jis nusiduoda to nežinąs, kadangi 
tai padeda jam mulkinti savo pasekėjus.

/ Jaunimas Vienijasi Uruguajuj
“Raudonoji Vėliava” praneša:

JAUNUOLIŲ BENDRAS KOVOS ; •
FRONTAS

“Dr. Julio Cezar Grauert” batžistų jau
nuolių C. Komitetas pasirašė bendro veiki
mo programą su Komunistinio Jaunimo Są
junga prieš Teros diktatūrą. Savo bendra
me atsišaukime į liaudį kovos programą iš-. 
dėsto sekančiuos punktuos:

1. Už spaudos, žodžio ir susirinkimų lais
vę.

2. Prieš
3. Prieš 

tetą..
4. Prieš

transporto monopolį.
diktatūros kišimąsi į Universi-

naują chubiliacijos įstatymą.
5: Už laisvę visų militarinių ir civilių po

litinių kalinių; už sugrąžinimą deportuotų.
6. Prieš karą ir fašizmą.
Ši kampanija bus vykdoma, organizuojant 

mitingus, demonstracijas, leidžiant atsišau
kimus ir tt.

Seka parašai abiejų organizacijų.

Brooklynas Dirba
Pereitą sekmadienį, kaip, skaitytojai 

matėte, iš vakar dienos “Laisvėj” tūpusio 
aprašymo; Brooklyne įvyko bendro fron
to konferencija, kurioje buvo atstovauta 
visa eilė organizacijų ir išrinkta 10 dele
gatų į Visuotiną Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimą. Tai gerą pradžia 
ir panašiu pavyzdžiu turėtų pasekti visų 
miestų lietuviai darbininkai.

Tiesa, ne visos lietuviškos draugijos 
pavyko įtraukti į šią konferenciją, bet 
vistiek gera dalis organizuotų lietuvių 
darbininkų buvo joje atstovauta. Tūlos 
organizacijos, be abejo, pasiųs savo at
stovus į Clevelandą tiesiai.

Iš visko išrodo, kad į Clevelandą bus 
galima iš Brooklyno ir apielinkės pasiųs
ti kokia 30 atstovų.

Visų miestų sąmoningi lietuviai dar
bininkai turi žiūrėti, kad dabar visose 
draugijose ir organizacijose tas klausi
mas būtų iškeltas ir dėta visos pastan
gos išrinkimui delegatų į suvažiavimą.

Visuotinas Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų. Suvažiavimas šiuo tarpu yra mums 
svarbiausias dąrbas, todėl privalome 
dirbti, kad jis būtų pasekmingiausias. O 
jis bus pasekmingiausias, jei tiktai mes 
visi dirbsime.

15,000ir 200 Tūkstančių
Gegužės 19 dieną Paryžiuje įvyko- dvi 

labai reikšmingos demonstracijos. Fašis
tai ruošė savo demonstraciją paminėji
mui Joanos Arkictęs dienos, o komunis- į 
tai ir socialistai suruošę. saVa 'dęmonšt- J 
racij ą pamipėj imui Paryįįaūs ? iįoipuūęs« 
kovotojų; sušaudymo* • Pirmojoj į (pąs j f ji 
šistus) demonstracijoj dalyvavo,. pa-į .' 
duoda buržuazinė spauda, 15,000 ašinėm^ 
o antrojoj—komunistų ir socialištų-r- 
200,000 asmenų. r

Kokis tai skirtumas! Tai bendro fron
to pasėka. Fašistai gali pasiusti del to 
piktumų.

Kodėl gi Amerikos darbininkai negali 
šitaip pasirodyti ? Kodėl gi čia komu
nistai su socialistais negali sudaryti ben-‘ 
dro fronto, kad parodžius savo galybę? 
Mes manome, kad tas galima ir turi būti 
pasiekta. Socialįstai darbininkai, pri
verskit savo lyderius tai daryti.

*
Nekliudo Negro Budelių,

DALLAS, Tex. — Negras 
bernas Allen Samuel gynėsi, 
kuomet jį užpuolė- baltas 
farmerys Jack Holland.

B.altiesiems tatai pamačius,• • • 
jie supuolė kankinti nęgr$ 
ir rengėsi jį nujynčiupti.;
Įsimaišius policija areštavo 
negrą,, bet nekliudė, nei vie
no iš jo kankintojų.

Keletas Skaitliniu Iš SovietŲ Sąjungos 
Industrijos

elektros išdirbime, iš devintos 
vietos pasaulyj ir penktos vie
tos Europoj perėjo į antrą vie
tą Europoj ir trečią vietą pa
saulyj.

Galinga Sovietų industrija 
prie VII Sovietų suvažiavimo 
prieina milžiniškai užaugus, 
užkariavus progresyvės tech
nikos pozicijas ir pasirengus 
be sustojimo eiti pirmyn prie 
naujų laimėjimų, prie naujų, 
pergalių—į pirmą vietą pasau
lyj visose šakose. Vadovau
jant Stalinui, užbrėžti tikslai 
bus: artimiausioj ateityj at
siekti. ..

Trečiadienis, Geg. 22, 1935

Worcester, Mas
Iš

klima-

reikia.
gerai.

sufleriavimą, taipgi • drg.

sėdėt

AUKŠTAS KRAUJO 
SLĖGIMAS

kyklai, 1931 m. pavasarį ati
darytas koperatyvaS, įsteig
tas vaikų darželis. Daug mal- 
kaviečių jaunimo lanko augš- 
tesnes mokyklas. Malkaviečiai 
jau davė vieną lietuvį moky
toją. Apie 20 malkaviečių mo
kos Dymanovos lietuvių kolek
tyvieČių jaunimo mokykloj. 
Trys malkavietės įstojo moki
nėmis į Stalino vardo spaustu
vę Minske. Greit pačioj Mal
kavoj bus septynmetė politech- 
ninė mokykla.

80 nuošimčių Malkavos sel- 
sovieto gyventojų padėjo savo 
parašus po prašymu, kad Ria- 
snos katalikų bažnyčia būtų 
paversta socialistinės kultūros 
įstaiga. •

Naujo šviesaus socialistinio 
gyvėnimd Sausra aušta ir Mal
kavoj.

(Iš “Lenino Keliu“)

Prieš VI Sovietų suvažiavi
mą 1930. metais stambioji Są
jungos pramonė jau duodavo 
du sų puse syk daugiau pro
dukcijos, negu prieškarinė in
dustrija senos caristinės Rusi
jos. Per šį laiką, t.' y. per lai
ką tarp VI ir VII Sovietų su
važiavimų, Sąjungos pramonė 
smarkiausiai pakilo. Jei 1930 
m. stambios dirbtuvės ir -fab
rikai davė šaliai' už 27.Į5 ,mi- 
liardų rublių gaminių., tai 1934 
metais davė už 49.5 miliardų.

Prieš VII Sovietų suvažiavL 
mą1 SSRS' savo pramonės pro
dukcijos kiekiu- užimą pirmą 
vietą Europoj.

Sunkioji SSRS industrija už
duotąjį planą išpildė 101.5 
nuošimčių. Leningrado dirbtu
vės esančios sunkiosios. Pramo
nės Liaudies Komisariato ži
nioj išpildė pereitų (1934) me
tų planą net 105.4 nuoš., 17.5 
nuoš. visos šalies sunkiosios 
pramonės produkcijos išleista 
Leningrade.

Tarp VI ir VII suvažiavimų 
į šalies pramonę įdėtą apie 40 
miliardų rub. Pagrindiniai pra
monės fondai per tuos mętus 
daugiau negu du syk padidėjo.

Metalas—tai pamatas indus- 
trialinės šalies galės. Laiku VI 
Sov. Sąjun. suvažiavimo Sov. 
Sąjunga špižiaus gamyboj už
ėmė penktą vietą pasaulyj , ir 
ketvirta Europoj. 1930 metais 
buyo pagaminta špižiaus 5,014 
tūkst. tonų. 1934, met. Sovietų 
krosnys augštuolės davė 10.4 
milionų tpnų. Sovietų Sąjun
ga užėmė pirąią vietą Euro
poj, špižiaus gapiyboj. ■ i. <

1930 m. Sov. Sąjunga išlydi-. 
. no 5,863 tūkst. tonų plieno.“

1934 m. Sovietų martenai - ir> 
elektros pečiai !davė 9.6 mi- 
lionus tonų. 'Aūgštos ,'rūšiės 
elektroplieno.' keli metai atgal 
mūsų šalyj beveik nebuvo. Da
bar Sov. Sąj. lydo šito plieno, 
daugiau negu bile kuri iš Eu
ropos šalių. . .

VI Sov. suvažiavimo, laiku 
Sov. Sąjunga dar'neturėjo sa
vo aliuminijaus. Prie VII Sov. 
Suvažiavimo šalis atėjo, orga
nizavus galingą aliuminijatis 
pramonę, kuri 1934 metais iš
leido 14.4 tūkst. tonų metalo.

Anglies 1934 m. iškasta 
93.5 milionai tonų, t. y., be
veik du syk tiek, kiek 1930 me
tais.

Mašinų statymo pramonė 
Sov. Sąjungoj ant tiek pakilo, 
kad iš ketvirtos vietos pasau
lyj ir trečios vietos Europoj 
1934 metais perėjo į pirmą 
vietą Europoj ir antrą vietą 
pasaulyj. 25 nuoš. Sovietų ma
šinų statybos pramonės 'pro
dukcijos duoda Leningradas.

12,753 traktorius išleido 
Sovietų dirbtuvės 1930 metais. 
1934 metais pagaminta 90,729 
mašinų. Traktorių gamyboj, 
Sovietų Sąjunga užima pirmą, 
.vietą pasaulyj, ė.
f 1930 met. nuo automobilių 

t ^čį^btuvių konvejerių buvo nu- 
? imta 4,226 mašinos. 1934 me-

Tais išleista 72,458 Sovietų au- 
,fomobilįan t.-' \ ,

i , 104 kombainus Sovietų iš- 
dirbimo gavo šalis 1930.. mpr 
tais. 1935 metais bus pagamin
ta 20,000. kombainų.,

1929-30 met. buvo pagamhir 
tą garortui’binų išviso 24 .tūks
tančiai kilovatų, šiemet tik Le
ningradas pagaipins turbinų iš
viso 647 -tūkst. kilovatų.

1931 met. Sovietų transpor
tas gavo iš Sovietų, dirbtuvių 
944 garvežius ir daugiaųsią 
mažos (jėgos) galės. 1935‘meT 
tais bus išleista, 7;480 garve
žių,. tame, skaičiuj 47Q; sunkių
jų—serijos “Feliksas Dzeržins- 
kis.”

1930 met. Sovietų elektro-. 
stotys išdirbo 8.4 miliardų ki- 
loy. valandų elektroenergijos, 
o 1934 met.—20i5 miliardų., .

| Tokiu būdu Sovietų Sąjunga jas namas dvikomplektinei mo-Bet inkstų įdegimas, širdies ir

26-M9.35.

Malkava
Mcislaulio rajone, 8 kilome

trai nuo Riasnos miestelio,,ran
dasi didžiausias lietuvių, vals
tiečių kaimas Baltarusijoj— 
Malkava. Prieš karą malka- 
vįečiai buvo išsidaliję vienkie
miais. Po revoliucijos Malka
voj buvo lig 100 ūkių. Buvo 
buožių ūkių, kaip Vižinių, 
žiezdrio, Stuko. Daugiausiai 
Malkavoj vidutinių valstiečių. 
Yra biedniokų, .kurie prieš re
voliuciją bernavo pas Malka
vos buožes. Malkavoj ilgai vy
ravo buožės. Juos paląikė ku
nigai, kurie, naudodamies ak
lu valstiečių tikėjimu, per baž
nyčią, per (savo agentus kurs
tė darbo valstiečius prieš so
vietų tvaiką.. Bet komunistų 
partija h’ sovietų valdžia tvir
tai įę nuosekliai vedė ir. veda 
savo , darbą, mąlkąviečių tarpe.

Malkavoj, ,huvo atidaryta 
lietuviu mokykla ir pirkia-skai- 
tykla. 1928 metais įsteigtas 
jyiaįkavoj nącionalis lietuvių 
seląo vietas.‘.Plačiau ir giliau 
vedant politinės' apšvietos ir 
kultūros darbą, buožių ir ku
nigų įtaka Malkavos darbo 
valstiečių tarpe ima smarkiai 
mažėti. Kolektyvizacija nu
laužė buožėms ragus ir pakir
to bažnyčios reikšmę. Auga 
Malkavos biednųomenės-ir vk 
dutinių darbo valstiečių: susi
pratimas, aštrėja kova prieš 
buožes, kurie likviduojami, 
kaipo klasė.

1928-29 metais malkavie
čiai buvo sukrutę organizuot 
“komuną.” Bet tai, buvo dar
bas .ne iš to galo, ne nuo pra- 

nuo pabaigos— 
“Komunon”

Vilnies” suvažia- 
dar 

$3, kas viso susidarė 
$5. Aukavo sekami 
J. Daugiela $1; po 
J. J. Bakšys, J. M. 
žalimas, po 25 cen-

Pirmąją Gegužės, ir $2.00 pa- • 
sveikinimui 
vimo. Susirinkime nariai 
suaukavo 
“Vilniai” 
draugai: 
50 centų 
Lukas, J.
tus: J. Palionis ir P. Banionis.

ALDLD 11 kuopa veikia ir 
tarptautinėje dirvoje, turi rei
kalingus atstovus bendro fron
to komitete ir unijų miesto ko
mitete.

Veikalas “Pradžia“

Veikalas “Pradžia” biįvo ge
rai perstatytas, nes aktoriai 
savo roles gerai atliko. Savo 
.laiku mes tik spaudoje skai
tėme apie įsisteigimą, o pas
kui nuvertimą Sovietų Lietu
voje, o dabar tą matėme gy
vais vaizdais, žinoma, buvo ‘ 
daug darbo. Rašant šią kores
pondenciją iš komisijos suži
nojau, kad pelno liko $113.

Labiausiai pagyrimo užsi
tarnauja' mūsų choro nariai, 
gerai suvaidinę roles. Gerai 
lošė A. Mazurka, E. Lukiutė, 
V. Grab'liauskas, J. Kavaliaus
kas, A. Pečiesiutė, D. Vaitelis 
ir A. Kavaliauskiutė. Iš senes
nių veikėjų gerai roles atliko 
D. Lukienė, J. J. Bakšys, P. 
Labanauskas, D. žemeikis, J; 
Raulušaitis, M. Kežienė, F, 
Petkūnas, M. Norkienė ir M. 
Petkūnienė.

Paskutiniame akte, kuomet 
išdavikas buvo “nušautas,” tai 
tuojaus ant pagrindų atširado“ 
visas Aido Choras ir vado
vaujant draugei Meškienei su
dainavo “Nelaikąs dar pasilsė- ‘ ' 
ti, draugai.” Tas padarė gilų 
įspūdį publikoje.

Ačiū draugėms Meškieųei : . 
1 ir Latviutei už pagriežimą lai-

ALDLD 11 Kp. Susirinkimo
Mūsų kuopos susirinkime 

komitetams raportuojant iš 
veikimo drg. F. Mazurka pri
davė $15 už parduotus “Dar
bininkų Kalendorius,” kuriuos 
išleido “Vilnis”, o drg., F. Pet
kūnas pridavė blanką su $1.05 
aukų gynimui draugo, kuris 
buvo areštuotas kovoje už pa
šalpą bedarbiui.

Iš Priešfašįstinio komiteto 
raportą davė d. J. Palionis ir 
pasirodė, kad minimas komite
tas veikia visose .Worcesterio 
organizacijose.^ Plačiai buvo 
dalinami lapeliai prieš karą ir 
fašizmą ir visuotino suvažiąvi-

, pjo reikalu, kuris .įvyks Cleve- 
landę. Kuopa užgyrė komite
to ,veikimą> ,taipgi užgyrė šau
kimą Visuotino Lietuvių Dar- ke pertraukų ir drg- Šrupienui 
binįnkų Suvažiavimo, kuris už 
šaukiamas Clevelande, išrinko Narušiąviqi<ui už pasidarbavi- 
,delegatus L konferenciją Woi> ■ mą programų rinkime, o kar- 
^esteryje, kur, bus renkama tu ir visai publikai už skaitlin- 

( delegatai į Clevelandą.
Nutarta paaukoti $2 lėšų pa

dengimui, .susidariusių minint

gą atsilankymą į mūsų šį pa
rengimą.

ALDŲD 11 Kp. Koresp.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Triepho—c Hrabel* 1-TM4

džios, bet 
augštyn kojom, 
sulindo buožės ir jų agentai, 
kurię tik laukė progos ardyt 
kolektyvizacijos, darbą. Mal- 
kaviečiams reikėjo organizuot 
žemės ūkio artelė, į kurią jo
kiu būdu negalima buvo įsi- 
leist buožių ir pabuožių (pod- 
kulačni.kų). Kai 1930 m. pa
vasarį iš nevykusios “komu
nos” reikėjo pereit aętelėn, tai 
buožęs ir jų agentai stengės 
visai išardyti ir sugriauti ko
lektyvą, kurstydami atsįimti iŠ 
kolektyvo visus gyvulius, ban
dydami sutrukdyti • payasarię 
sėją, Kųįektyve tada'beliko .tik 
kelios šelptos. Bet neskaitlin
go kolektyvieČių būrelio ištver
mė, sovietų valdžiai ir komu
nistų partijai padedant ir ya-. 
dovaujant, pergalėjo. Antiso- 
vietipės, k o n t r - r evoliucinės 
buožių pastangos nuėjo nie
kais.

Šiandie jau didžiulė daugu
ma, Malkavos darbo valstiečių 
ūkių—kolektyve. Malkavos že
mės ūkio artelė “Raudonasis 
Traktorius” jau dirba daugiau 
600 hek. žemės. 1931 m, va-, 
sąrą trys traktoriai padėjo nu
dirbti, kolchozo, laukus. Buo
žės pagrinde likviduoti. Neuž
ilgo “visa M-alkava” bus koT 
lektyvizuotą,.

Tvirtėja, plečias Malkavoj 
ir kultūrinė revoliucija. 1930 
m. Malkavoj . pastatytas. nau-,

Malonėkite ir man per “Lai
svę” ką patarti. Aš gavau 
aukštą kraujo spaudimą, jau 
kokie 8 metai. Turėjau tada 
operaciją, ir po tam gavau 
kraujo spaudimą. Daktaras 
liepė, valgyt parinktus valgius 
ir po nedaug. Turėjau apsilpu
sią ranką ir pirštais nieko ne
galėdavau suimti. Daktaras 
liepė prieš saulę kaitintis, tai 
atsitaisė. ; - 

• ■ i

Bęt man' viduriai; užkietėję, 
gaĮ žarnos sūsitraukę nuo ma
žai valgymo. Ir gavau hemo- 
rojus, tai’vėl reikėjo eiti- ant 
operacijos'.

Dabar tas kraujo slėgimas 
pakyla iki 230, ir širdis man 
trankosi labai. Šiaip nei rankų 
nei kojų, neskauda, nei galvos, 
ir valgyt galiu.

Ar pavojinga man
prieš saulę, ir pasivaikščioti ? 
Daktaras liepė daugiau gulėt, 
o mažai vaikščiot. Viduriams 
liuosuojamų vaistų nevartoju, 
tik vandens įsileidžiu.

Esu moteris 60. metų, 5 pė
dų ir 2 colių, 142- svarų. Svai
ginamų gėrimų veik nevartoju.

Atsakymas

Tai Jums, Drauge, veikiau
siai yra arterijų skleroze, kai
po priežastis, aukšto kraujo 
slėgimo. Taip esti dažniausią.

kepenų ligos esti ir gi svarbūs 
veiksniai.

Jums geriau pasidarė anuo
met su ta ranka ir pirštais, 
kai prieš saulę šildėtes. Sau
lėje šildytis jums yra naudin
ga. Nebūkite labai ilgai saulė
kaitoje : gal po pusvalandį, po 
valandą pusnuogė arba ir visai 
nuoga galėtumėt pabūti. Gal
vą laikykite pridengtą. Pasi
kaitinę kokį- pusvalandį, apsi- 
grįžę, po tūlo laiko, ir vėl ga
lite kaitintis. Pavojaus nėra— 
nebijokite. Čia ne tropikai, ne 
ekvatorius, ne Centrinė Afri
ka^ Saulės kaitros Jūsų 
te .tokios didelės nėra.

Pasivaikštinėt Jums 
Perdaug gulėt nėra 
Vaikščiokit kad ir netaip ilgai 
ir netaip greit: gal po kokį 
pusvalandį, ir vėl paskui galite 
vaikščioti. Vis daugiau būkite 
ant gryno oro, lauke.

Su miastu, tai daugiau dar
žovių ir vaisių vartokite. Gy
vulinio maisto reikia po trupu
tį. Druskos visai mažai, ir ne
daug vąpdens.

Būtinai imkite treskps. kepe
nų aljęjaus, Cod liver oil, Vi- 
tapiinąi A ir D, tarp kitko, ir 
arterijoms priduoda tęslumo. 
Būtinai; imkite ir iodo: po la
šą kas porą dienų.

Jeigu kaip, pamėginkite šito 
preparato: Anabolin. (Hąr- 
rower), 100 sanitablets. Po, 2 
tableti po valgio.

r
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Darbininkėms Spąstai. TYLUS VIENSĖDIS 
r 

Arkadij Liubčenko.

r Vertė Aldona Matulaitytė

(Tąsa)
iKada ant rytojaus Komijenko atsikėlė, 

kambarys buvo jau išvalytas, o Antonina 
triūsė virtuvėj.

* Smarkiai beldėsi durys—turbūt Antonina 
pikta.

Ji daugiau nieko neklausinėjo, vaikščiojo 
tylėdama ir tik mėtė šnairius įtariančius 
ž^lgsnius į vyrą.

O Kornijenko atsidavęs tekino skustuvą ir 
švilpė mylimą serenadą Brago.

—Nešvilpk.’ Velnių pasiilgai?
* —Tylėjimas, Antoninėle, tylėjimas — pri
spaudė pirštą prie lūpų ir nenuoširdžiai susi
juokė.
f Kada gi durys užsidarė, nelinksmai pa
kraipė galvą. Gimęs nuo ryto linksmas 
ūpas pamaži geso. Ko arčiaus buvo Linos 
atvažiavimas, to daugiau nervinosi Kornijen- 

*ko. Ypatingai nervino Antonina, šiandien 
jinai išrodė jam dar daugiau nesmagi, ir 
piktumas prie jos augo. Stengėsi savę sulai
kyt. žinojo, kad jei kantrybė truks ir jis 
•užkabins Antonina, bus barnis. O tada 
pražus visa diena, pražus ir sutikimas vieš
nios. Ir pasibaigs tuom, kad Antonina ims 
bartis, o jis nutils ir pasiduos, kaip tas jau 
ne kartą buvo.

Atsiminimai pynėsi viens su kitu. Atsimi
nimai skrido peteliškėmis, sukosi ir puldami 

4 palikdavo širdyje nesmagų jausmą.
Šiandie Kornijenko skilo į dvi puses: už 

durų, kur tai ten, lauke, buvo Kornijenko 
^jaunuolis, mylėjęs audringą gyvenimą ir 
drąsiai griebęs jį už kuodo, o čia, žemam 
kambaryje, tarp gramafono ir palučių—Kor
nijenko miesčionas, nuolankus ir verkšlenan
tis, kurį gyvenimas sučiupo rankomis Anta
ninos.

* Galbūt viskas, viskas, kas prisiminė—tik 
jauna drąsa, poza, viskas melas?

Ir jausmas prie Linos, pirma stipri daina 
širdyje—taipgi melas?

Kornijenko negalėjo suprasti.
Vienas tik aišku—neužteko drąsos, nemo

kėjo būt stiprus.
Taip, tas aišku: kada audra išmėtė tėvo 

Jurtą, kada žuvo brolis, priešas linksmai 
spindinčių dienų, tai juk jis belėkdamas 
Girnai sustojo, pamąstė ir, nuleidęs sparnus, 
trypė atgal.

Kas Ardo Šeimynas?
r --------------

Ponas Hearst’as, savo atkak
lioj kampanijoj prie? Sovietų 
Sąjungą, tarpe kitų melų ir 
šmeižtų, nekartą pažymi, būk 
komunistai ardą šeimynas, būk 
Sovietų Sąjungoje egzistuojan
ti šiandieną “laisva meilė”, būk 

Jen nėra jokios tvarkos ženybi- 
niame gyvenime, žodžiu, ištvir
kimas, ir tt. Tuo tarpu visas 
pasaulis žino, kad, nežiūrint 
lengvai gaunami] perskyrų, So
vietų Sąjungoje šeimyniškas 
gyvenimas rymo ant daug stip
resnių pamatų, negu bile kokioj 
kapitalistinėj šalyj. Kadangi 
ekonominis gyvenimas nėra jo
kia skerspainė pasirinkime sau 
pafenkamo ir mylimo draugo bei 
draugės, kadangi rūpestis apie 
rytojų, apie duoną .sau ir kū
dikiams neardo šeimyninio ra
mumo, tad ir šeimyniškas gyve
nimas tampa ideališkas, tikras, 

*nes jjs yra budavojamas ant ti
kros meilės ir draugiškumo su
metimų.

Kas ardo šeimynas kapitalis
tiniame surėdyme pamatysite iš 
žemiau patalpinto laiško, rašy
to jaunos moteriškės į “Daily 
W(frkerio” medikalį skyrių. Jis 
tokis skaudus, tokis tragiškas, 
kad kiekvienas nusiskundimo 
žodis piešia širdį perveriantį 
paveikslą. Pasiskaitykite I

“Mano vyras ir aš esam 21 
metų amžiaus. Turime du vai
kiuku. Vyresniajam yra 28 mė

nesiai. Mūsų mažyčiui sukaks 
penki mėnesiai seredoje.

Mano vyras yra bedarbis. Jis 
darbo j ieškojo visur. Jis jau 
trečiu kartu ėjo 28 mylias į

mūsų pavieto sostinę, kad ga
vus darbą ant kelių, bet netu
rėjome laimės. Mes gyvename 
viename mažame pastogės kam
baryj, su dviem mažyčiais lan
geliais. Mes buvome labai lai
mingi mūsų meilėje linkui viens 
kito tame mažyčiame kambary. 
Mes čia atsikraustėme metai at
gal. Kambarys užkimštas, čia 
verdame, miegame ir tt. Vaiku
tis turi lopšį, tai jis laimingas. 
Mūsų sena lova dar laikosi, 
nors jau labai sena. Mes turi
me aliejinį pečiuką virimui ir 
apšildymui. Jis mums atsiėjo 
$12. Aš patUkępu duoną ir pa
tys apskalbiame. Mano vyras 
uždirbo $50 pereitą rudenį dirb
damas burokų laukuose. Po nu
pirkimui pečiuko, apmokėjimui 
daktaro skolos, dar prisiėjo 
pirkti apavų-ir vaikams drabu
žių, mažai iš to liko. Aš jau 
tiek rinkau centus, kad dabar 
esu desperacijoj. Liko tiktai 25 
centai.

Kas bus toliau? Kas žino? Aš 
bandau penėti kūdikį krūtimi, 
bet tai sunku, nes pati esu pu
siau alkana. Dieve brangus, 
kas bus, jeigu vėl tapsiu nėš
čia? Ar jūs manote, kad geriaus 
mudviem persiskirti, kad dau
giau kūdikių nesika\nkintų?

Turėjau baisius skausmus 
pirma mano pirmojo sūnaus gi
mimo, jie bandė mane padėti į 
ligonbutį veltui, bet pavieto ofi- 
cialai sakė “ne.” Daktaras tapo 
pašauktas ir tas vistiek išpildė 
popieras, liepdamas mane pri-

O paskui—tuštumas širdyje, jieškojimas 
pastogės, tyfas. . .

Vėjas blaškė po stepus nuvytusį lapą, ir 
atsirado Kornijenko Tyliam Viensėdyje.

Jis nemanė čionai ilgai pasilikt, norėjo tik 
pailsėt.

Šeimininkė gera, stuba švari. Stuboje pus- 
tamsūs langučiai, sumušti ir atsargiai suli- 
pyti stiklai. Pastumsi ir papuvę rėmai atsi
daro, o į veidą pilas glamonėjantis kvapas 
sodno...

Tyliam Viensėdyje ramus gyvenimas.
Spalis rūsčiai ėjo kur tai ten, vieškeliais. 

Kornijenko girdėjo jo žengimą, girdėjo ir 
netikėjo. . .

Kada gi tapo aišku, kad visi kiti sutriuš
kinti ir Spalis bus visur, kožnam plyšyje — 
pakilo , neramumas, įšliaužė baimė.

Ir Kornijenko suprato, kad jis ištikro ne
reikalingas, kad jis pramiegojo ir kad pasku
tinis etapas po grįžimo atgal—Antonina.

Bet kaip papasakot tą Linai? Ar ji.supras 
jį? Ar panorės klausyt?

Kornijenko nervingai trynė rankas, rūkė 
papirosus vieną po kitam ir žengė dideliais 
žingsniais po kambarį.

—Kaip darysim, ar lauksim su pietums ?
Antonina klojo stalą švaria staltiese, įpra- 

tusiomis rankomis rinko indus ir lėkštės 
griaudžiai skambėjo jos rankose.

Tas skambėjimas taipgi pykino.
Kornijenko griežtai pasisuko prie jos, no

rėjo ką tai pasakyt.
Prieš akimis—stipri, apvali figūra, rau

doni žandai spindi iš po raudonos skarelės, 
nuogalvė krūčių . . .

Nauja, kita, visiškai ne ta, ką buvo, tary
tum kas pamainė, tarytum pirmą kart pama
tė.

—Tai valgysim, klausiu? Jau laikas.
Kornijenko suspaudė dantis.
—Pa-lauk-sime—pasakė pamaži, tyliai.
Suvėrkšleno vygėj.
Antonina atstūmė jį, kamuoliuku nusirito 

prie guolio.
—Liu. . . liu. . . Tylėk, o tai tėvas išplaks.
Atsegė jakę ir penėdama vaiką nuplaukė 

su juo per kambarį.
Kornijenko sudrebėjo, tarytum kas neti

kėtai sudavė—pagriebė šmotą popieros, sku
biai pradėjo rašyt. < - .

—Antoninėle, aš vos ne užmiršau. . . Man 
reik nubėgt pas Karpą. Aš greitai. . . Kada 
atvažiuos, tai atsiprašyk ir atiduok šitą raš
telį ... Aš greitai. . .

Griebė kepurę ir išbėgo.
Prie Karpo vartų jis patrepsėjo užsimąstęs 

ir nuėjo taku į stepus.
(Daugiau bus)

imti ligonbutin, nes turėjau 
konvulsijas ir augštą kraujo 
spaudimą. Jie man sako, kad aš 
ko neišėjau iš proto iš skausmo 
—aš pati nieko neprisimenu. 
Kažkaip jie gavo karą ir pa
ėmė mane vežti ligonbutin. Vai
kas gimė automobiliuje 10 my
lių nuo ligonbučio, šaltame 
gruodžio ore. Aš ko nenumiriau 
bedrebėdama. Vaikutis gimė 
man į rankas, kada mano vyras 
laikė mane. Mes nesustojome. 
Buvo perdaug šalta. Kada pri
važiavome, išėjo slaugės ir dak
tarai ir perkirto mazgą ir tada 
priėmė mumis.

Niekas nesupras, su kokiu 
džiaugsmu atsikvėpiau ant ry
toj aug, kada sužinojau, jog 
mano vaikutis gyvas. Bet mes 
abudu dar iki šiolei kenčiame 
nuo to. Su kitu kūdikiu aš bu
vau vieną mėnesį ligonbutyj. 
Galėčiau dar daug rašyti, bet 
ar užsimoka—nebaigčiau. Da
bar aš gyvenu baimėje, kad ne
tapčiau ir vėl nėščia—-daugiau 
kankynių ir badavimo. Ir kodėl 
moterys turi tiek daug perken
tėti? Dabar aš einu lovon ir 
bandysiu pamiršti, kad esu la
bai alkana.”

Komentarų nereikia. Jauna 
moteris ir jos.kūdikiai badau
ja, jokio aprūpinimo, jokių pa
tarimų jai nesuteikiama. Jos 
šeimyniškas gyvenimas pasken
dęs nedatekliuj, nuolatiniame 
rūpesty j. Jau dabar ji kalba 
apie persiskyrimą su savo my
limu draugu. O tai tik vienas 
atsitikimas iš tūkstančių. Ką 
sakote, pone Hearst?

B. E. S.

Šiomis dienomis New. Jersey 
Moterų Kliubij Federacija, po
nių kontroliuojama, turėjo sa
vo konvenciją Atlantic City, ši 
konferencija apart fašistinių 
kalbų padarė vieną didelį žing
snį fašistų naudai, pradėjo ma
sinę kampaniją už pirštų ant
spaudų ėmimą.

čia ponas H. N. Schwarzkopf, 
New Jersey valstijos policijos 
komandiefius, pasakė: “Mes 
jaučiame, kad pasauliniai išsi
plėtos1 pirštų antspaudų - ėmi-i 
mas.” Jisai sakė, būk tas reika
linga tam, kad atsitikime nelai
mės galėtų pažinti. Toks aiški
nimas, žinoma, yra apgavystė, 
nes tikrasis to tikslas yra darbi
ninkų didesnis pavergimas, kad 
lengviau galėtų išskirti, jei kar
tais šnipo akys nepajėgia išaiš
kinti to ar kito kovingo darbi
ninko asmenybę.

Taigi, čion pribuvo policijos 
komandierius su keturiais vals
tijos policistais ir pirštų nuo
traukų ėmimo mašina ir užant
spaudavo apie 1,000 delegačių. 
Procesiją pradėjo ponia Thomas 
H. Grimley, iš Ridgewood, o vi
sos kitos ją pasekė, kaip avys 
ausin įkirpt vedamos. Aišku, 
kad ten delegatėmis buvo did
žiumoje pasiturinčios moterys, 
kurioms nėra iš to pavojaus. 
Bet iš tokio skaičiaus turėjo būt 
ir darbininkių. Matomai, nebu
vo klasiniai sąmoningų, jei tas 
moteris neperspėjo nuo fašizmo 
kilpos.

Kaip atsilieps šis sužymėji- 
mas į darbininkes? Aišku, , toks, 
incidentas, kur apie 1,000 “ger
biamų piliečių” davėsi sužymėti, 
bus statoma pavyzdžiu ir vie
nur darbininkes įkalbės, kitur 
privers pasirodyti “geromis pi
lietėmis” ir duotis sužymėti. 
Darbininkei tas labai skaudžiai 
atsieis, kada ji bus areštuota 
pikieto linijoj prie dirbtuvės, 
prie šalpos stoties. Ją padės 
palaikyti amžinai juodajam są
raše, jeigu jinai kartą į jį pa
teks už kokį nors nenuolanku
mą dirbtuvėj ar kur kitur.

Ponioms kita istorija. Jos 
tokių “patriotinių” pavyzdžių 
gali teikti, kiek tinkamos, nes 
jų niekas nekliudys, nežiūrint 
ką jos padarytų. Kol jos turi 
dolerių, tol joms negręsia ka
pitalistinės reakcijos pavojus. 
Tad ką joms reiškia pasitur
sinti biskelį prie mašinos, kad 
tuomi įvesti darbininkes į spąs
tus -ir paskui lupti iš jų pra
kaito dar didesnius pelnus.

Pirštų antspaudų ėmimas 
darbininkei yra tuom, kas yra 
musei voratinklis.

Ponios darbininkes, kaip vo
ras musę, vilioja į voratinklius, 
bet darbininkės, kaip ir musės, 
tas pats likimas—abiem iščiul
pia syvus ir išmeta lauk. Darbi
ninkės, saugokitės ponių siūlo
mų “malonių”, nes pražūsit.

, Mažytė.

AR ŽINAI?
Vidutinio žmogaus kaulai sve

ria tiktai 25 svarus.
žmogus, sulaukęs 80 metų, 

trimis coliais mažesnis, negu 
būdamas 20 metų amžiaus.

Vidutinis žmogus turi savyj 
tiek geležies, kad būtų galima 
padaryti vieną vinį; ir tiek 
kalkių, kad farmerys nubaltin
tų mažytę vištinyčią.

žmogui numirus, jo kraujas, 
sakoma, būnąs gyvas 8 valan
das.

Mokslininkai sako, kad kūdi
kiai smarkiausia auga laike pa
vasario, kaip tai balandžio, ge
gužės ir birželio mėnesiais.

E. V.

Kalbėtoją Klausimu
Onytė S. pereitam skyriuje 

iškėlė kalbėtojų klausimą, kurį 
turėsime apsvarstyti tinkamuo
se komitetuose ir padaryti 
žingsnius. Ne pro šalį koloni
joms taipgi susirūpinti tuo 
klausimu, nes čia reikalingas 
ne vien centrų, bet ir kolonijų 
kooperavimas.

LDSA laikais buvom pradėję 
tą kampaniją. Keletu svarbes
nių iškilusių klausimų susira
šinėjom su nužiūrimomis drau
gėmis ir net buvom pagaminę 
vieną lietuvišką “outline” (pla
ną prakalbai). Keliais atvejais 
pasiuntėm KP Mot. Departmen- 
to , išleistus anglų kalboje. Vė
liau atlėžom, kadangi ne visai 
lengva savo pągąniint, nes toki(o; 
specialio ' studijavimo-sekimo 
(research) aparto neturim. 
Angliškus irgi ne visada -gau
nam. Gi laukiant gatavo “iš
kepto” ne kartą pasiliekam 
be nieko.

Ką gi čia gali kolonijos?—ki
tas paklaus. Labai daug. Ir 
man rodos, kad įtikinimui drau
gų ir draugių kolonijose, jog 
mums reikia naujų moterų kal
bėtojų ir abelnai daugiau kal
bėtojų, reiks pašvęsti daugiau 
energijos, negu pagelbėjimui iš
mokti kalbėti. Mat, visi nori 
gerų kalbėtojų ir tas pagirtina. 
Bet niekas nepagalvoja, kad jie 
negimė su gatava prakalba ger
klėje, ypatingai ,su gera. Gal 
bent rinkinys kurjozų, girdėtų 
iš pačių šių dienų geriausių kal
bėtojų apie pirmąsias savo pra
kalbas arba iš jas girdėjusių, 
įtikintų drauges-gus, kad ir ge
idausi iš jų pradžioje buvo pras
toki arba vidutiniai. '

Išvada aiški: paklausykim 
naujų ir prastesnių, o ateityje 
turėsim gerų. Sykiu draugiškai 
ir pakritikuokim, patarkinj. 
Kalbėdamos silpnesnes vietas ir 
jo.s išlygins. Dar reikia primin
ti, kad ir ne. pats pradinis kal
bėtojas rečiau kalbėdamas lyg 
ir atpranta. Pirmą-antrą marš
ruto prakalbą pasakius girdėsi 
atsiliepimų: “vidutiniai”, o į 
pabaigą—pasek iš kolonijų pra
nešimus ir matysi jau kita 
giesmė. Viskam reikia ne vien 
žinojimo, bet ir praktikos, kad 
būti specialistu. Ta naturalė 
taisyklė neduoda išimties nei 
prakalbų sakysime. Reikia, bū
tinai reikia ne tik paklausyti 
naujų kalbėtojų, bet reikalauti, 
kad jie kalbėtų.

BOSAI VADINA JAS NESUMANIOMIS!

Nesumanumas esąs priežastimi pravarymo iš darbo, 
sako “American Mercury” leidėjai. Jos dirbo prie to 
žurnalo New Yorke 7 metus ir tos įstaigos darbininkai 
žinojo, kad jos prarado darbą už unijinę veiklą, tad 
jie visi išėjo į streiką. Jos pasirodo gražios ir suma

nios pikietės!

Deja, iki šiol to nematom. 
Kiek mūs draugių buvo pereitą 
rudenį prieškariniam kongrese! 
Daug iš jų puikiai išsireiškė 
buvusiam raporto mitinge Chi- 
cagoj. Kitos būt galėję išsireik
šti, jei būt buvus proga. Tačiau 
panaudojant jas kolonijose ne
matėm. Vienam ALDLD apskri
tyje net specialį tarimą ir pa
raginimą komitetas turėjo da
ryti, kad kuopos išklausytų ra
portą. O raportas buvo puikus 
ir jo davėja pagirtinai sugabi. 
Buvo tokių vietų, kui* nesusi
pratom nei tarimo padaryti.

N. K.

Bėgamais Reikalais
šią savaitę gavom gražų pluo

štą raštų no mūsų nuolatinių 
bendradąrbių* v Ačiū. Bet ki
tos skaitlingos kolonijos dar vis 
nepagalvoja, kad tas skyrius nė
ra tų kelių draugių ar redakci
jos savastis. Draugės turi ki
tų darbų—tas tiesa, bet jų turi 

į ir tos, kurios nuolat bendrabiau- 
ja. Jei visos rašysim—skyrius 
bus įvairus ir didelis, kad ir ne 
daug parašysim. Reikia veikti, 
bet reikia ir rašyti.

Pereitą savaitę minėjom, kad 
gavom blankas rinkimui milio- 
no parašų, reikalaujant sustab
dymo ginklavimosi. Blankas 
jau išsiuntinėjo kolonijoms AL 
DLD C. sekretorius, d. šolom- 
skas, sykiu su “Povilu Jurka”. 
Dabar tik reikia pasitarti, kur 
kaip parankiau su jomis pasi
darbuoti, ir imtis 'darbo.

Kova prieš augštas maisto 
kainas pradeda įsisiūbuoti. Ar 
mūs draugės lietuvės jau įsi
traukė į tą darbą, dar žinių ne
turime. Laukiame.

Tas, beje, nėra vien moterų 
reikalas, tačiaus jos daugiau ga
li ir turi toje srityje pasidar
buoti, kadangi jos perka ir ga
mina maistą, jos apie jį dau
giausia žino ir turi ryšius su 
tos rūšies įstaigomis.

Smulkieji, krautuvninkai turi 
mums padėti tuo klausimu ir 
jie padės, tik reikia su jai.s su
sitarti ir išsiaiškinti. Mes ko
vojame prieš urmo (wholesale) 
parduotuves ir gamintuves, ku
rios atsakomingos už kėlimą 
kainu. Tik sužiniai remiantieji *■
plėšikišką kainų kėlimą krau
tuvninkai gali būti skaitomi mū
sų priešais.

Svarbią rolę kovoj prieš aug
štas maisto kainas ir “sales

.................................... 1 ■ - .i 1 a 
tax” lošia “Working Woman.” 
Tūlos drauges tą įmato ir sten
giasi “W.W.” pardavinėti • bei 
užrašinėti. Nesenai pora mūs 
draugių puikiai pasidarbavo. 
Dabar d. M. B., waterburiete, 
gerai dirba. Pereitą savaitę at
siuntė 2 prenumeratas ir jau tu
ri 5 savo kreditui. Kuri seka
ma?

VALGIU GAMI
NIMAS

žemuogių Konfitūrai
1 kvorta žemuogių, 2 svarai 

cukraus. Numazgokite gerai že
muoges ir nuimkite kotelius.
Sudėkite uogas bliūdelin ir api
pilkite cukrum.

PASARGA: Darant daugiau "<• - I 
kaip vieną kvortą, turėkite tiek 
bliūdelių, kiek turite kvortų 
uogų ir kiekvieną kvortą apipil- 
kite su 2 svarais cukraus. Virti -• -m 
taipjau reikia kiekvieną kvor- - . 
tą atskirai. Padėkite bliūdelį 
su uogomis ir cukrum per nak- 
tį. Ant rytojaus dėkite po 1 c. v 
kvortą puodan ir kai užvirs, 
virkite ne ilgiau 12 minučių.
Išpilkite tą kvortą bliūdan . ir 
tuo pačiu būdu virkite visas ki- 

' tas kvortas, o išvirus jau gali
ma pilti į vieną bliūdą. Padė
kite išvirtas uogas ant nakties, 
šaltoje vietoje. Ant rytojaus dė
kite į švarias, šaltas stiklines ir 
apipilkite karštu parafinu. Taip 
sutaisytos uogos negenda.

Skanus Desertas
Paimkite 1 kvortą nuvalytų 

žemuogių, 1 stiklinę juodų vyš- 
. nii] (išimkite kauliukus ir per- 
j pjaukite kiekvieną perpus), ir 1 
I stiklin'ę sukapoto ananaso (pi

neapple). Ananasą galima var
toti kenuotą. v

Dabar pagaminkite sosą. Už
virkite dubeltavame puode 1 
puoduką cukraus ir Vž puoduko 
vandens. Suplakite smarkiai, 
kad pagelstų, 3 kiaušinių try- # 
nius ir greitai supilkite į karš^z 
tą syrupą, nuolat maišant. Vir
kite, kad pradėtų tirštėti. Nu- 
kaiskite ir įdėkite tarkuotą žie
vę nuo vienos citrinos ir sultį 
2 citrinų. Padėkite sosą šalto
je vietoje.

Sumaišius uogas ir vaisius ' 
krūvon, sudėkite bliūdan ir api
pilkite sosu. Lengvai permaišy- 
kite ir paduokite labai šaltą. 
Čia jau biskį skirtingiau, kaip 
paprastai valgoma su pienu bei 
Smetona, šis sosas tinka by ko
kiem vaisiam.

B. E. S.—Easton, Pa.

Naudingi Patarimai
Kada dantį ištraukus krau

jas ilgai nesustoja bėgęs, uždėk 
biskutį alūno miltelių. Arba 
įdėk biskį alūno į vandenį ir 
įsigėrus į burną palaikyk iki su
stos. Druska irgi sulaiko krau
jo bėgimą.

Jeigu negali išimti rakštį 
(pašiną) iš po nago, tai palai
kyk ranką šaltam vandenyj ir 
daug lengviau išimsi. Arba jei 
negali žiedą nuo piršto nuimti, 
tai irgi palaikius šaltam van
denyj daug lengviau nusiims.

Pašlapink šaukštą šaltam 
vandenyj pirma, negu naudosi 
žuvies aliejų, tai neapsivels ir 
nesmirdės.

Kada kojas mirkini karštam 
vandenyj su garstyčiomis, tai 
pirma ištarpink garstyčias šal
tam vandenyj, o tik tada mai
šyk su karštu vandeniu, tai ne- • 
sutrauks pūsliukių ant kojų.

Po naudojimo karšto vandens 
robinį krepšį, gerai vandenį iš
leisk, ir šonus išplėtus užsuk 
korką, tai ten būnantis oras ne
duos sulipti į daiktą ir nesuges.

Jei nori daugiau naudos iš f. 
lemono gauti ir neturi tam ty
čia kuom išspausti, tai gerai 
rankom ištrink iki minkštas 
bus. Ir dar geriau, jeigu pa- 
šildysi, įdėjus į karštą vandenį. 1

E. V
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PERDIRBIMAS GAMTOS IR ŽMONIŲ
klausimas toliaus valstybi
nių kanceliarijų nueiti ne
galėjo. Tokiu būdu idėja 
budavojimo kanalo negalėjo 
būti įvykdyta gyveniman 
virš šimtmečio laiko. Caro 
valdžia kiekvieną sykį atsi
sakydavo nuo konkretaus 
įvedimo gyveniman šio pro
jekto, bijodama tų sunkeny
bių, kurios buvo surištos su 
milžinišku kūrybos darbu. 
Tiktai Sovietų valdžia pa
statė budavojimo kanalo 
klausimą ant konkretaus 
fundamento. 1930 metais, 
iniciatyva draugo Stalino, 
buvo galutinai apsvarstytas 
ir patvirtintas planas buda-

Sujungimas Baltųjų ir 
Baltijos jūrų su pagelba iš
kasimo Baltųjų ir Baltijos 
jūrų kanalo yra įvykdymas 
didžiausio projekto mūsų 
socialistinės kūrybos. Tas 
milžiniškas projektas gimė 
galvoj didžiausio vado pro
letarinės revoliucijos drg. 
Stalino. Juo didesnę vertę 

. turi to projekto įvykdymas, 
kadangi šis milžiniškas dar
bas buvo galimas tiktai 
prie Sovietų valdžios. Visai 
nauju bruožu tame milži
niškame kūrybos verpete 
yra tas, kad šis didžiausis 
technikos užkariavimas bu- _ ___ „____ r____„___
vo įvykdytas visai nepapra-' vojimo šio milžiniško kana- 
sta darbo jėgų forma. Tas I lo ir pavesta visa organiza- 
kanalas buvo pabudavotas 
rankomis tremtinių, kurie 
buvo lageriuose G.P.U. Iš
viso jų buvo virš 100,000 
žmonių, kurie buvo nubaus
ti už prasikaltimus prieš 
Sovietų šalies įstatymus. 
Toji didelė armija buvo pa
talpinta netoli nuo rube- 
žiaus, už kurio gyvena pro
letarinės tėvynės priešai. 
Rajonas, kur buvo patalpin
ta toji milžiniška armija 
prasikaltėlių, buvo silpnai 
apgyventas ir turėjo apie 
370 tūkstančių gyventojų. 
Jeigu čia patėmyti tą, kad 
toji armija prasikaltėlių bu
vo apsupta nedidele sargy
ba, tai mes galime pilnai 
įsivaizduoti tas konkrečias 
aplinkybes, kurios susidarė 
apie klausimą darbo rankų 
išnaudojimo del kanalo kū
rybos. Nežiūrint to visko, 
mes turime aiškiai pabrėžti, 
kad tarpe nubaustųjų nebu
vo, per visą laiką kūrybos, 
ba^snei vieno m a ž d ali g 
svarbaus nepasitenkinimo, 
kuris pagimdytų kokius 
nors ekcesus. (Tas visai ne
reiškia, kad tarpe nubaustų
jų nebuvo vidujinės kovos, 
ypatingai iš pusės žiauriau
sių politinių priešų.) Tame 
konkrečiame atsitikime, ku
ris turi didelę istorinę ver
tę, mes aiškiai matome di
džiausius atsiekimus Sovie
tų valdžios, perdirbime žmo
nių, atsidūrusių prasikaltė
lių lageriuose. Didelė ma
sė prasikaltėlių, dalyvavu
sių kūrybos darbe—Baltųjų 
ir Baltijos jūrų kanalo bu- 
davojime, tapo naujai gimu
sieji žmonės.

Daugybė iš jų grįžo atgal 
prie darbo, išsigydę morali
niai ir politiniai. Čia mes 
turime dvipusinį atsiekimą 
sovietų valdžios: pabudavo
tas didžiausios vertės van
deninis kelias, sujungiantis 
dvi jūras ir perdirbta dide
lės masės buvusių prasikal
tėlių, kurie sugrąžinti atgal 
į Sovietų darbo šeimynos ei
les.

Klausimas apie reikalin
gumą padirbimo vandens 
kelio tarpe Onežskio ežero 
ir Baltųjų jūrų, buvo stato
mas senai. Dar Petras I 
1702 metais, kariaudamas 
su švedais, darė nekuriuos 
bandymus toj srity j. Vė
liaus, per ištisą šimtmetį, 
visa eilė užinteresuotų ypa
tų komercijine eksploataci
ja miškų turto šiaurėse, 
bandė įtikinti caro valdžią 
ir kelių ministeriją del rei
kalingumo įvykdyti vandens 
kelią tarpe Baltųjų ir Balti
jos jūrų. Ilgą laiką tas 
klausimas buvo nuosavybe 
teoretinių ir akademinių už
kampių. Darė pranešimus 
su karštais debatais, bet

cijinė ir kūrybos vadovybė 
G. P. U. su dr. Jagoda prie
šakyj. Mažiau, negu dviem 
metais laiko buvo užbaigtas 
tas milžiniškas darbas. Ir 
dabar jau virš pusantrų me
tų kaip randasi eksploata
cijoj 227 kilometrų ilgio ka
nalas. Čia reikia pažymė
ti keletą skaitlinių, rodan
čių, koks milžiniškas darbas 
buvo atliktas. Kaip buvo iš
kasta 21 milionas kubomet- 
rų žemės ir suvartota 390 
tūkst. kubometrų betono. 
Del sprogdinimo skalos rei
kėjo padaryti 4,300 tūkstan
čių sprogdinimų. Abelnas 
svarumas sunaikintos ska-

los 5 milionai tonų. Jeigu 
tą skalą reikėtų pervežti į 
kitą vietą, tai prisieitų su- 

■ naudoti 7,500 traukinių. Tų 
skaitlinių užtenka, kad įsi
vaizduoti, kokias jėgas pri
siėjo panaudoti visų šitų 
darbų reikalams, tuo labiau 
tokiu trumpu laiku.

Kanalo p a b u d avojimas 
del Sovietų šalies yra ne tik 
atskiras faktas, dar sykį 
tvirtinantis, kokia didelė jė
ga glūdi paliuosuotų darbo 
masių eilėse, tuomet, kuo
met tos masės žino, kad jos 
savo darbu diena iš dienos 
būdavo ja savo naują gyve
nimą. Kanalas turi didelę 
vertę mūsų šalies, apgynimo 
klausimu. Ekonominė ver
tė kanalo yra kuoplačiau- 
sia. Dabar mūsų laivams 
neprisieis būti kelionėj nuo 
Leningrado iki Baltųjų jūrų 
17 dienų, o pilnai užtenka 6 

I dienų. Nuo Leningrado iki 
i Archangelsko susitrumpina 
į kelias nuo 2840 kilometrų 
j iki 674 kilometrų. Milžiniš
ki turtai šiaurės rajonų, mi
neralai, žuvys, miškai—da
bar galės liuosai ir greitai 
plaukti į vidujinius Sovietų 
šalies rajonus—ir taps iš
dirbinio medžiaga del mūsų 
dirbtuvių ir fabrikų.

Taip diena iš dienos auga 
gamybos jėgos proletarinės 
tėvynės.

rėjau laimę jau trečdalį jos 
perskaityti ir reikia pripažinti, 
kad puiki apysaka, kuri patiks 
kiekvienam, o ypatingai drau
gėms moterims, nes veikale.mo
terys lošia žymią rolę. Yra gyvo 
humoro ir romanso, tad apysaka 
pasidaro labai įdomi, nenuobo
di.

Manau, kad visos draugės su 
dideliu įdomumu ją perskaitys. 
Bet perskaičius nepadėkite kny
gą į šalį atsidusus, kad “ot, už
baigiau “Povilą Jurką”, gera, 
gera apysaka.” Ne, draugės, ta 
knyga mums turi padėti įtraukt 
daugiau narių į mūsų organi
zaciją. Parodykite Šią knygą 
savo kaiminkoms, pažįstamoms, 
draugėms, lai skaito, bei paci
tuokite iš jos ištraukas ir pas
kui pakalbinkite jas, kad taptų 
mūsų organizacijos narėmis. 
Mes dar daugelyj vietų neišsi
judinome dirbti mūsų organi
zacijai laike vajaus, tai dabar 
labai gera proga padirbėti, ka
dangi jau turime puikius leidi
nius už šiuos 1935 metus.

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.
(119-121)

philadelphiaTpa.
Išgirsite teisybę apie Father Cou

ghlin, subatoj, gegužės 25 d., 8 vai. 
vakare, Rusų ir Lietuvių Darbininkų 
Name, 
“Daily 
grama ir prakalt 
Magil, rašytojas 
“Daily “
Taipgi

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi (vairiais Žuvų

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

r

701 N. 8th Street. Tai bus 
Worker” bankietas su pro- 

ir prakalbomis. Kalbės A. B.
> ir korespondentas 

Worker’io” iš Detroito, Mich, 
kalbės A. W. Mills, MacHar- 

ris ir Russell Watson. Dalyvaus dai
nininkų, pianistų ir smuikininkų. 
Įžanga 25c, bedarbiams—15c, su ban-

I kietu—45c, už ką gaus visą vakarie
nę. O kuris gaus ant dviejų mėnesių 
skaitytoją del “Daily Worker,” tam 
bus viskas veltui, šį parengimą ren
gia K. P. 5-ta sekcija. Kviečiame vi
sus skaitlingai atsilankyti ir paremti 
“Baily Worker”. i i * ! ,

(119-121)

BRIDGEWATER, MASS.
LDS 62 kuopa, Liet. Piliečių Kliu- 

bas iš Bostono ir LDS 20 kuopa iš 
Bridgewater bendrai rengia linksmą 
pikniką, kuris įvyks nedėlioj,, 26^ d.( 
gegužės (May), Grange Parko, Fair 
Grounds, BriiFgewater, Mass.

Šis piknikas bus vienas iš links
miausių, todėl kad tai pirmas pikni
kas šiame sezone. Bus įvairi progra
ma, kur kiekvienas dalyvaujantis tu
rės progą pasižymėti ir gauti dova
ną. Taipgi bus gera orkestrą prie 
kurios jauni ir seni galės linksmintis 
didelėj ir gražioj svetainėj tarpe 
miškų. Valgymui ir gėrimui stalai po 
stogu, tad nereikia bijotis nei lie
taus!

Programą išpildys So. Bostono 
Laisvės Choras ir Laisvės Choro Vy
rų Grupė, todėl nepraleiskit progą, 
kad nesigailėtumėt.

Bušai iš So. Bostono išeis kaip 
10:30 vai. ryte nuo Liet. Piliečių 
Kliubo svet,, 376 Broadway. Kelionės 
tikietas j abi pusi tik 70c.

Kviečia visus rengimo Komisija.
(119-121)

PHILADELPHIA, PA.
Teatras, koncertas ir balius. Ren

gia Lyros Choras penktadienį, gegu
žės 24 d. Pradžia 7 vai. vakare, Liau- 

I , dies Name, 8th ir Fairmount Ave. 
i Scenoje bus suvaidinta .“Nelauktas 
' Svetys,” vaizdas iš revoliucijos lai- 
,kų 1917 metų. Programą pildys Ly
ros Choras, grajys smuikos solo ir. 
piano duetus. Po programai tęsis šo
kiai iki vėlumai nakties. Grieš gera 
orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Bus užtektiną! gardžių val-

I gių ir gėrimų. Įžanga su drapanų pa- 
Lyros Choras 

lužkviečia vietinę ir apielinkės jau- 

giausiai atsilankyti, nes yra dedama 
pastangos maloniai visus priimti ir 
programa dalyviai atatinkamai iš; ( 
pildys ąavo užduotis ypač visiems 
bus žingeidu matyti scenoje tą per
statymą. ( . .

Kviečia Lyros Choras.
• • • (119-122)

SHENANDOAH, PA,
ALDLD 17 kuopa rengia linksmą 

balių, kuris įvyks 25 d. gegužės, 
Najaus Svetainėje, kampas Main ir 

j Poplar St.
Draugai ir drauges, skaitlingai at-

> 
parengimo. Bus gera muzika šo
kiams. Visi galėsite linksmai praleis
ti laiką. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga vyrams 25c, moterims 15c.

Kviečia Rengėjai.
(119-121)

r

i

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dvieju Svaru Dėžė 7 fi
6 Skirtingi] Rūšių ■ Uc

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS.
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisves” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

DIDELIS NUPIGINIMAS
v

DviejŲ dolerių vertės knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25

» adresuokit:
J. BARKUS

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

ELIZABETH, N. J.
Nedėlioj, 26 d. gegužės (May) į- 

vyks Liet. Darb. Susiv. 3-čio Apsk. 
piknikas, Meadow Grove, Cranforde. 
Išeis iš Elizabeth© busas kaip 1-mą 
vai. po piet, nuo 408 Court St.

Visi norintieji važiuoti ateikit pa
skirtu laiku ir nesivėluokit. Ant bu- 
so kaina tiek pat, kaip gatvekariu 
lėšuoja.

žinote, kad tai bus pirmas tokis 
iškilmingas išvažiavimas šiame se
zone. O dar kur, ogi laukuose! Gam
ta mus visus traukia į žaliuojančią 
girią pakvėpuoti tyru oru. Turėsim 
svečių ir chorų, kurie palinksmins 
visus.

Atsilankykit visi, pasimatysim su 
visais.

Kviečia Komisija.
(120-122) 

CLEVELAND, OHIO
Komunistų Partijos metinis pikni-į 

kas įvyks liepos 4-tą, ketvirtadieni, HSiimu^tik^rentai 
Maleska’s Grove, 546 Short Road. 1. L............„
Įžanga 25 centai asmeniui. Dešimts nuomenę ir suaugusius kuoskaitlin- 
cash dovanų. Bus bėgimo lenkty- 1 - - ............. .

nes, šokiai, baseball ir kepto jaučio. 
Prašome kitų organizacijų nieko ne
rengti ant virš minėtos dienos.

(120-122)

HAMTRAMCK, MICH.
Gegužes 30 d. (Decoration Day) 

vyks “Laisvės” Choro didelis meti
nis piknikas, Dombrauskų fąrmoje, 
Ųtica, Mich. Piknikas prasidės 12:00 
vai. ir šokidi 2:00 vai. po pietų. Grieš 
gera orkestrą šokiams, amerikoniškus 
ir lietuviškus. Įžanga 20c. Bus viso
kiu žaislu, taip pat valgiu ir gėrimų. , ~ . v. -
Lauksime jūs draugai ir draugės at- , slankykite ant paskutinio šio sezono 
vykstant. Tie kurie dalyvausite Nat’l 
Youth Day parodoj, kviečiame ateiti 
po parodai i pikniką.

Kelrodis: Važiuokite North Van 
, Dyke į M 59, siukitės į dešinę ir 

“krisluose”. Manau, kad drau- įvažiuokite penkias mąiles, davažiavę 
. .... . V1 . i pirmą cementuotą kryzkelį siukitėsgų kooperacija ir draugiški pa- į kairę, važiuokite vieną mailę iki 

1 • privažiuosite bažnyčią, čia siukitė.s
po kairėj. Trečia farma ant kraiės. 

(120-122) 
• Į - - -t ' ,

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

vyks sekmadienį, 26 d. gegužės, 10 
vai. ryte, 928 E. Moyamensing Avė. 
Draugės ir draugai, dalyvaukite pa
tys ir kitus atsiveskite. Visuomet 
maža dalis narių lankosi į susirinki
mus. Taipgi draugai pasirūpinkite 
užsimokėti duokles, nes mažai šiais 
metais mokėjo. Pinigai Centrui rei
kalingi.

Durekis.
(120-122)

READING, PA.
ALDLD 143 kuopa rengia puikų 

balių kuris įvyks subatoj, 25 d. ge
gužės, 7:30 vai. vakare, Catholic Lits. 
Svetainėje, 126 No. 10th St. šokiams 
grieš Zeikų orkestrą iš Orwigsburg, 
Pa. Kviečiame visus apielinkės drau
gus ir drauges dalyvauti, praleisti 
linksmai vakarą ir tuom pat kartu 
paremsite darbininkišką 'Organizaci
ją. Pelnas bus skiriamas del Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Visuotino 
Suvažiavimo.

Komisija.
(120-122)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskričio pusmetine 

konferencija bus laikoma 28 d. lie
pos, 1935 m., Binghamton, N. Y. Vie
ta, Lietuvių Svetainėj, 315 Clinton 
Street. Delegatai turi pribūt ne vė
liau kaip 10 vai. ryte, nes posėdį 
manoma perkelt kur nors ant farmų, 
tdole pribuvę vėliau bus sunku su
rasti vietą.

ALDLD 12 Apskr. Sekr. F.IU. I.
(120-122)

PLYMOUTH, PA.
Gegužės 26 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Lietuvių Kapinių Korporacijos susi
rinkimas, 40 Ferry Street. Yra labai 
svarbu, kad visi dalyvautų šiame su
sirinkime, nes turėsime apkalbėti 
apvaįkščiojimą, kuris įvyks 30 d. ge
gužės. šiame apvaikščiojime kalbės 
garsusis Amerikos lietuvių kalbėto
jas, Rojus Mizara, “Laisves” redak
torius.

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

17-11-35.
Klioris.

A

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Ištvirkę Policistai Neapkenčia 

Susipratusių Moterų
įvairios Pastabos

Musų Skyrius
Pereitos savaitės mūsų sky

rius darė neblogą įspūdį į .skai
tytojus. Visas puslapis buvo už
pildytas (nors, tiesą pasakius, 
privalome užpildyti visą lapą) 
ir susilaukėm naujų bendradar
bių. O kas svarbu, tai tas fak
tas, kad net draugai vyrai pra-

i-

“MAČIO-KEKŠTO EILES”
ir J. Baltrušaičio ' 

“TEATRO ISTORIJA” 
90c vertės, tik už 30 centų'1

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

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

Waterbury, Conn. — Man 
vaikščiojant kasdien į darbą įsi
žiūrėjo į manę policistas ir pra
dėjo užkalbinėt. Tas tęsės ilgą 
laiką.

Vieną kartą anksti rytą aš
ėjau į keptuvę ir susitikau tą j deda susidomėti moterų skyriu- 
patį policistą. Jis pačiupo mane 
už rankos ir tvirtai laiko, kad 
neištrukčiau. Pradėjo kalbint, 
kad aš važiuočiau ant “good 
time.” Jis taipgi pasisiūlė ateit 
į stubą. Jam pasakiau, kad tuo
mi neužsiimu. Taip ir persisky- 
rėm, bet užkalbinėjimas tęsėsi 
tolyn.

Kuomet buvo darbininkų 
šventė, Pirma Gegužės, tas pats 
policistas pamatė mane pirmoj 
eilėj, tai jis suprato, kokio aš 
nusistatymo. Kuomet buvo pra
kalbos, tai jis liepė busams va
žiuot per vidurį minios. O tie 
tyčia sustoja, pastovi. Ir taip 
tęsėsi per visas prakalbas. Aš 
turėjau minty pasakyt tam 
niekšui, kad lieptų busams kitu 
kraštu važiuot, ale d. C. K. kal
bėdamas per garsiakalbį papra
šė, kad atimtų tuos basus. Tai 
rodos, kad jo ausys būtų už
kimštos — “negirdėjo,” tik su
ėję viens kitam ką pasisakė ir 
nusijuokė. Po to jau mane ne- 
kąlbina ir nuduoda nematąs, ka
da pamatė, jog darbininkiško 
nusistatymo, ne kokia fašistų 
pakaliku.

Man teko matyt veikalą “Mo- 
I teris Gatvėje,” kaip policistai 
vaktuoja ir gaudo ištvirkusias 
moteris, kaip jie pasirodo do
rais. Na, o koki jie patys yra. 
Įsižiūri į nežinomas moteris ir 
pradeda užkalbinėti, o paskui 
jau atvirai siūlo “pasivažinėt.” 
Koks pasivažinėjimas su nežino
mu vyru, jau aišku. Tie supuvę 
išgamos pastatyti neva saugoti 
dorą, įstatymus!

Waterbury yra vienas lietu
vis policistas. Aš jam pasiūliau 
pirkt “Daily Worker” gegužinį 
numerį ir vieną kartą aukų pa
prašiau, parengime pakišau ke
purę po nosia, tai susitikęs nu-

mi. Ačiū, drauge J. N., už pa
rašymą puikaus straipsnelio! 
Nepamirškite mūs ateityje. 
Taipogi ir d. Mizara matė rei
kalą atsiliepti apie skyrių

raginimai išjudins daugiau 
prie rašymo. O būtų puiku, kad 
mūs skyrius su kiekviena savai
te augtų ir turtingėtų raštais. 
Tas labai lengvai įvykdoma, tik 
reikia nors kiek revoliucinio pa
sišventimo.

Reikalingas Pamokinimas
Mano manymu, labai būt nau

dinga, jei mūs gerasis draugas, 
daktaras Kaškiaučius, parašytų 
straipsnį temoje “Kaip Geriau
sia Aiškinti Vaikams Apie Ly
ties Dalykus.” Tas dalykas la
bai svarbus; o lietuvių kalboje 
tokių pamokinimų nėra, nors 
anglų kalboje galima gąuti kny
gas tuo klausimu. Dar daugelio 
mūsų draugų šeimynoje varto
jama sena metodą aiškinimo' 
apie garnius ir tt. O labai tan
kiai nutylima, slepiama, arba 
numojama ranka, “et, • išaugs, 
tai patys sužinos” ir tam pana
šiai. Nežinystė atneša blogus 
vaisius. Tuo klausimu pas mus 
spraga, kurią tik daktaras Kaš
kiaučius, pasiremdamas lyties 
aiškinimo autoritetais, užpildyti 
tegali. Ką sakote, drauge dakta
re?

“Povilas Jurka”
išėjo naujas ALDLD lei- 
apysaka apie šių dienų 

gyvenimą,

Jau 
dinys, 
Amerikos lietuvių 
parašytą d. Miko Rasodos. Tu-

sisuko į kitą pusę, nusiduoda di
deliu ponu.

Kaimiečio Duktė.

i-

DETROIT, MICH.
DLK Keistučio mėnesinis susirin

kimas įvyks gegužės 26 d. 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėje, šiame su
sirinkime apkalbėsime ir nutarsime 
ar siųsti ar ne delegatą į Visuotiną 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Suva
žiavimą Clevelande. Nariai kviečia
mi .....................skaitlingai atsilankyti. 

• J. Overaitis, Nūt. Rast 
(119-121)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2-ros kuopos susirinki

mas įvyks trečiadieni, 22 d. gegužės, 
8 vai. vakare, 376 Broadway, Lietu
vių Piliečių Kliube. Visi nariai bū
kite laiku/nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Sekr. V. K.

(118-120)

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

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

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

ČIUS-KAPSUKAS
Paveikslų reikalaudami rašykite

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 pasirjžusiai 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 jsitėmyti 
šį pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

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

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

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

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

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

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugsejo-Sept.
VYTAUTO PARKE

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

gais skiriama vertės $361.75.

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

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.

y

*



trečiadienis, Geg. 22, 1935 ■ Penktas Puslapi?

PH1LADELPHI JOS ŽINIOS0!
Atsišaukimas j Visas Organi- daug dirbti už abu biliu, kaip 
zacijas, Draugijas ir Kliubus federal}, taip ir valstijos.

* Veikiantis komitetas, kuris Kitas punktas, tai kad tvir-
svsideda iš delegatų nuo kliu-'čiau kovojus prieš fašizmą ir 
bu, draugijų ir t.t., del sočia- i karą. Tuo reikalu yra šaukia
tės bedarbių apdraudos šaukiaI ma Visuotinas Amerikos Lie
knu ferenciją birželio 8 d., 8 tuvių Darbininkų Suvažiavi- 
val. v., Lietuvių Svetainėj, 928 . mas, Cleveland, Ohio. Į tą su
lk Moyamensing Avė. i važiavimą reikia pasiųsti de

gios konferencijos tikslas i legacija nuo visų Phila. orga-
yra labai svarbus, nes bus kai-! nizacijų. Cleveland© suvažiavi- 
bama, kaip tvirčiau sudaryti mas padės tvirtesnį pagrindą, 
peikimą už Socialės Bedarbių ; kad tvirčiau kovojus prieš au- 
ir Senelių Apdraudos Bilių, II. gantį fašizmą ir karą, ir kad 
K. 2827, taip pat už panašų pagelbėjus Lietuvos darbinin- 
bilių II.R. 2627, kuris yra į- kam iškovoti teisę organizuo- 
du^tas į valstijos kongresą,, tis, turėti susirinkimus ir sa- 
Harrisburge, per atstovą, dem. vo spaudą. Tad tie punktai yra 
iš Erie, Pa. Apie šį bilių teks labai svarbūs. Todėl visos dar- 
vėliau pakalbėti. Tik tiek rei- b i n i n k iškos organizacijos, 
jęia pasakyti, kad pravedimas draugijos ir kliubai, kurie dar 
Penn. valstijoj tokio biliaus neturite išrinkę savo atstovų, 
bus didelis laimėjimas darbi- greitai išrinkite.
ninkams. Tad reikia labai. Komitetas.
# 1

te, tiek su piliete neapsaugo ne
legaliai įvažiavusį nuo deporta
cijos. Deportuotas negali ir su
grįžti. Bet jei sulaikytas slaptai 
atvykęs asmuo išgaus teisę pats 
išvažiuoti ir apsimokės išlaidas, 
jis nesi,skaitys deportuotu ir ga
li legaliai įvažiuoti, kaip bile 
vienas, jei tik žmona galės į- 
rodyti, jog jinai galės užlaikyt 
vyrą. Vienur reikalauja turėti 
daugiau turto, kitur mažiau, tas 
priklauso nuo daugelio apysto- 
vų ir valdininkų nuožiūros, 
žmoną ir vaikus nedeportuoja. 
Ta pati procedūra, jei vyras le- 
galis, o žmona slapukė.

-■... ............. - ■ ...—-— == e
viešpatie nuo sovietinės 
rykštės! Sovietai—tai reiš
kia raudonieji, o jie pernai 
sulaikė farmerių pieno tro- 
kus, juos apvertė ir visą pie
ną paliejo.”

Scranton, Pa.

McKees Rocks, Pa.
Mes Rengiamės į Visuotiną 
Amer. Liet. Darb. Suvažiavimą
• SLA 286 kp. į minėtą suva
žiavimą išrinko delegatą Juo
zą Mažeiką. Būtų smagu gir- 
efrėti, kad ir kitos SLA kuopos 

. rinktų delegatus į šį svarbų 
suvažiavimą.

ALDLD 40 k p. turi išrinkus 
^delegatą Juozą Kvedarą. AP
LA 2-ra kuopa delegato rinki
mą paliko sekančiam kuopos 
susirinkimui. APLA 2-ros kuo
pos nariai yra susipratę dar
bininkai ir visada atjaučia sa
vo klasės reikalus. Manau, kad 
delegato siuntimas bus įvykdy
tas.

* Ponas Skipitis, DULR ats
tovas, važinėja po Jungtines 

^Valstijas ragindamas Ameri
kos lietuvius į Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongresą, Kaune. Po 
priedanga minėto kongreso, 
ponas Skipitis bando įsikiepyti 
Amerikos lietuviams smetoniš- 
fcą-fašistinę kultūrą, kurios de- 
ia yra sukišta į kalėjimus apie 
500 gabiausių Lietuvos pilie
čių. Apie tokią Lietuvos “kul
tūrą” ir Lietuvos darbininkų 
reikalus tars savo galingą žo
dį Visuotinas Amerikos Lietu- 
viif Darbininkų Suvažiavimas, 
plevelande, Ohio.

Visi lietuviai dalyvaukime 
minėtam lietuvių suvažiavime 
ir parodykime, kad Amerikos 
lietuviai darbininkai yra galin
gi ir supranta savo klasės rei
kalus.

J* Miliauskas.

i aš pats mačiau, tai visai mažas 
būrelis.

Broliai Colt darbininkai, lai- 
j kykitės iki pergalės. Mes jum 
! padėsime kovą laimėti. Mes vi- 
■ sose darbininkų kovose už būvį 
padedame, tai padėsime ir jums.

Beje, turiu priminti, kad mū- 
i sų darbininkiškos organizacijos 
j turėjo parengimą, padarė pelno 
ir pridavė streiko komitetui. 
Labai geras pavyzdys del kitų 

j pašalpinių organizacijų arba 
1 kliubų, kaip katalikų, taip ir ki
tų srovių. Surengkite pramogą 

' tam tikslui, nes turime kovoti 
iš vieno, nežiūrint partijų ar ti
kėjimo. Stokime darban ir pa
dėkime Colt darbininkam laimė
ti streiką.

B. M.

New Eagle, Pa.

Hartford, Conn.
Vs Colt Darbininkų Streiko
Colt kompanija pranešė per 

kapitalistinę spaudą, kad kurie 
darbininkai negrįš į darbą su 
geg. 15 dieną, tai jų vieton sam
dys naujus darbininkus. Tas 
pranešimas buvo daromas su 
tikslu, kad nugąsdinti darbinin
kus. Bet darbininkai mažai nu
sigando ir padarė atbulai. Vie
toj eiti dirbti, tai geg. 15 d. ry
te sudarė didžiausias masines 
pikieto linijas ir pas darbinin
kus tratėsi ne nusiminimas, bet 
pasiryžimas kovoti iki laimėji
mo.

Teisybė, randasi tokių supu
vusių žiurkių, kurios eina dirb
ti po policijos apsauga, bet kaip

Laikytam susirinkime 5 d. 
gegužės, 1935, 4 mažų kuo
pų (11 kp. APLA, 92 kp. 
SLA., 105 kp. LDS. ir 61 kp. 
ALDLD.) perskaitytas laiškas 
pakvietimo draugijų dalyvauti 
Lietuvių Suvažiavime Prieš 
Kara ir Fašizmą Clevelande. 
Diskusuota laiškas visų drau
gysčių bendrai ir prieita prie 

l išeities, kad negalime pasiųsti 
delegatą, nes iždai visų tušti, 
o parengimų negalima sureng
ti, nes mažai kas dirba. Nu
tarta remti visokiais būdais 
Lietuvių Suvažiavimą. Prireng
ti rezoliuciją ir pakolektavus, 
kiek kas išgalės, pasiųsti tie
siog į suvažiavimą. Viso drau
gystės turi 61 narį. Dauguma 
priklauso prie visų draugijų. 
Nebuvo priešingų nė vieno da
lyvavusių susirinkime.

D. P. Lekavičius.

Klausimas

Mūsų miesto jaunuoliai ren
giasi sykiu su wilkes-barrieciais 
apvaikščioti demonstratyvišku 
būdu gegužės 30 dieną. Tam 
tikslui turėjome geg. 15 d. try
likos organizacijų konferenciją, 
kuri atstovavo apie 800 narių, 
šis susirinkimas parinko iš 
kiekvienos organizacijos po vie
ną veikiantį narį geresniam pri
sirengimui. Nutarta kreiptis į 
kitas draugijas, kad prisidėtų 
kuomi gali, daugiausia teikti 
materialės, taip ir moralės pa
ramos.

Apie prisirengimą bus pa
daryta pranešimas gegužės 23 
d. susirinkime, kuris įvyks 8 
vai. vakare po num. 425 
Spruce St., ant antrų lubų. Ku
rios organizacijos dar nedaly
vavo pirmame geg. 15 dienos 
susirinkime, yra prašomos at
siųsti delegatus į šį paskutinį 
susirinkimą. Prašomos visos 
organizacijos prisidėti finan
siškai prie šio svarbaus darbo. 
Reikės pinigų padengimui, 
transportacijos išlaidų.

Smulkmenos-mažesni rapor
tai bus suteikti būsiančiam su
sirinkime. Tik tiek aš noriu, 
kaipo lietuvis darbininkas, ma
tyti ir lietuvių sūnus ir duk
teris dalyvaujant geg. 30 die
nos demonstracijoj. Tai bus 
Jaunimo Kovos Diena. Tėvai, 
paraginkite savo jaunuolius 
d a‘l y v a uti demonstracijoje 
prieš karą ir fašizmą.

S. P; S.sypsenos

Gegužinės 
Iškilmės 
Bazatfas

Jei iŠ Kanados į Jungtines 
Valstijas slaptai įvažiavęs vy
ras apsivestų su nepiliete mote
rim, ar būt deportuojamas? Ir 
jei jo moteris turėtų pirmas po- 
pieras arba ir pilna pilietė apsi
vestų tokį slaptai įvažiavusį vy
rą, ar jį deportuotų? Ir jeigu 
deportuotų jos vyrą, kaip būtų 
su ta moterim‘ir vaikais, ar juos 
visus deportuotų, ar tik tą vy
rą?

Kaimiečio Duktė.
Atsakymas

Apsivedimas tiek su nepilie

Silpnas Sprandikaulis
Žingeiduolis į savo Susie

dą: “Broleli, aš daug viso
kių knygų ir laikraščių 
skaitau, prakalbų klausausi, 
bet, ot, niekaip nenulaikau 
savo galvą, kad ji mane ve
stų vienu ir tiesiu keliu. 
Man išrodo, kad visi laik
raščiai gerai rašo, kalbėto
jai gerai kalba ir dėlto ma
no galva sukasi, lyg auto
mobilio ratas ir nieko neži
nau, -ką čia daryt ir katrų 
klausyt.”

Susiedas:. Tai tu, nabagė
li, turi silpną sprandikaulį.”

___ ____________ /

Raudonieji Pieną Paliejo
Farmerka, žinanti Sovie

tus: “Kad nors greičiau pas 
mus įsikurtų Sovietų val
džia ir man nereikėtų ner
vuotis del to nelabojo mort- 
gičiaus, sau dirbčiau bedirbr 
čiau kolektyve.”

Nežinanti: “Išgelbėk mus

Kaip Aš Prig audinėj u Savo 
Vyrą

Et, tas mano vyrelis, tai 
tikras oželis, anot tos pasa
kos.

Smalsuolės mano draugės 
tur būt klaus, kas jis do to- 
kis. Ogi, vot, sau žmogus 
ir tiek; bet kiek,—tai tiek,' 
kad iššaukia reikalą rašyt 
apie jį jam visai nežinant ir 
nesuprantant, nes jis ne lie
tuvių tautybės. Kodėl ra
šyt apie jį? Todėl, kad jis 
yra labai geras abelnai. Ak, 
kaip jis geras? Neišpasaky
to, beribio gerumo žmogus. 
Nemanykit, kad čia lakštu
tė pragydo iš medaus mėne
sio. Metų jau pulkelis, kaip 
sykiu gyvenam, o medaus 
mėnuo tarsi tik prasideda. 
Ak, kiek sykių jis mane pra
virkdė, kiek sykių susipy
kom; veik nėra tos dienos, 
kad neapsibartume. Jis ku
pinas nuolatinių klaidelių, 
net ir klaidų, bet laimė žmo
gui būti “stebuklingam”: 
visos jo klaidos ir ydos, 
kaip degantis orlaivis, pik
tų dūmų kamuoliu smenga 
į jūras ir pranyksta, lyg ne
buvęs, tik nemanykit, kad į 
vandens jūras, bet į jo ge
rumo ...

Darbo v klasės kovos fron
te jis yra pirmų eilių kad
ras, kadras ne teorijos, ne 
plunksnos, ne žodžio, bet 
aktyvaus—gyvo-darbo. Dė
lei to dar kūdikystės dieno
se, 1905 metais,ir abelnai 
tuom revoliucijų laiku jau 
jis buvo,- kelis kart skau
džiai sumuštas ir torturuo/ 
jamas išnaudotojų gynėjų.

Į aukso šalį, Ameriką, at
vykęs dirbo geležię’š liejyk
loj, audinyčiose ir pagalios 
valgyklose. ,•

Randus nuo žaizdų ant 
savo kūno, kurias gavo 
nuo tvarkdarių buožių, jis 
lengvai suskaito, bet kiek 
sykių buvo areštuotas, jis 
negali suskaityti, — neatsi
mena. Atsimena aiškiai, tik 
du žymesnius įvykius: vie
nas, kur kalėjimo bausmę 
pildydamas peršalo (buvo 
Uždarytas ant pusantros va
landos j šaldytuvą pusnuo
gis, o iš viršaus paleido šal
tą vandenį ant jo), gavo, 
plaučių įdegimą ir kelias 
dienas kovojo su mirčia; gi 
antras, tai ant pikieto lini
jos gengsteriai sumušė taip 
bjauriai, kad jis tik į tre
čią dieną kalėjimo ligoninėj 
atgavo sąmonę. Galva jam 
buvo sudaužyta, o jis jautė 
mirtiną skausmą krūtinėje. 
Nemanykit, kad šitas dėjosi 
Kaune, Berlyne, Bulgarijoj 
ar■ kurioj kitoj kruvinų iš- 
virkštminčių valdomoj ša
lyj; šitas dėjosi Dėdės Sa
mp demokratiniam New 
Yorke.

Jis yra labai gero būdo,

ar užmušk jį—jis neims jo
kio preparato, jokio vaisto. 
Jei jis man gerą darydamas 
ką nors ir pradeda vartot, 
tai labiau “apserga.” Ka
dangi jam reikalinga nau
dot Calcium Lactates, Thy
roid Tablets ir truputį Bro
mides, tai aš išsimislinau 
tuos vaistus jam nežinant 
sukraut į jo salotų bliūdelį. 
Ir tėmiju, kad tas jam ant 
naudos: galvą jau jam ne 
taip tankiai skauda, maistas 
geriau priimamas ir miego
damas “nesimuša” taip 
daug su tais gengsteriais.

Farmerka.

Plymouth, Pa.
Draugai Laisvų Kapinių, vi

si būkite pasirengę, nes geg. 
30 diena jau netoli. Tai bus 
Decoration Day paminėjimas 
ant kapinių,. Visiems drau
gams pranešame iš kalno, kad 
paskui nebūtų rūgojimo, jo ne
žinojo.

Lapeliai išdalinta ir laikraš
čiuose garsinta. Tai jau ne
reiktų daug laiko eikvoti, bet 
tik pranešu išanksto šios apie- 
linkės lietuviams, šiemet bus 
daug skirtingesnis aplankymas 
mirusių giminių, draugų bei 
pažįstamų. Turėsime kalbėto
ją, kokio dar pirmiau neturė
jome, nes pribus Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo prezi
dentas ir “Laisvės” redakto
rius Rojus Mizara iš New Yor- 
kp pasakyti prakalbą. Tai čia 
žmonės turės progą išgirsti ge
rą kalbėtoją. Kviečiame visus 
ir visas dalyvauti šiame kapi
nių aplankyme ir išgirsti R. 
Mizara kąlbaąt. .» •

; KViėčia Komisija.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinio šių prekių.

čja yra puikus pasiripkimas 
' portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pbcketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
, i----------------------------------- :—»

ROBERT LIPTON

tikras gerutis, vertas amži
nos, negęstančios “medaus”

Senovės Žmogaus Stovykla Rajone Svirės Upės 
(Leningrado Sritis)

Materialinės kultūros istori-l 
jos Akademija buvo pasiuntus 
Svirės upės ir Onegos ežero 
rajonan ekspediciją, vadovau
jant prof. Y. J. Raudonikiui.' 
Nuodugniai ištirta užsilikus 
prie kaimo Voznesenje ((Svi
rės upės ištaka) senovės žmo
gaus stovykla, gyvenusio ši
tam rajone akmens gadynėj, 
t. y., apie 5 tūkstančiai metų ' 
atgal.

Kasinėjimų vietoj ekspedi
cija atrado 7 tūkstančius pa
būklų (padargų) : akmeninius 
kirvius, strėlų galūnes, ietis iš 
titnago ir kaltus iš skalino. 
■Prof. Raudonikis pranešė, kad 
šitos iškasenos rodo tai, kad

jau 5 tūkstančiai metų prieš 
mūsų erą pirmykštis žmogus 
užsiimdavo Leningrado sri- 
tyj žuvų gaudymu ir medžiok
le.

P. S—s.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Sūsninkų Jurgiui. — Jūsų 

atsiminimus gavome. Kiek 
kartų mes prašėme rašyti 
redakcijai ant vienos popie- 
ros lakšto pusės, betgi drau
gas to nepaisote. Tas ap
sunkina redakcijai darbą. 
Rašinį prie progos peržiūrė
si m.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

pardavimui, o būtent:

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

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

Programas šjvakąrą:
ANNA MOLK *
I.W.O. ORKESTRĄ .
BALALAIKA ORKESTRĄ

RESTAURA-NTE 
ŠOKIAI—BARGANAI

Ręngįa:
KOMUNISTŲ PARTIJOS

N. Y; DISTRIKTAS

Geg. 22, 23, 24,25, 26
NEW STAR CASINO 
.107 St. & Park Avenue 
New, York City, N. Y.

JŽANGA:, šį vakąr;j:, 25c; IXirys atdarps. 5 vaL vak.

PRASIDEDA
ŠIANDIEN

mėnesio šviesos.
Tai kodėl jį mušė? Ko

dėl muša gerus žmones?
Po ilgų audringų metų, 

žinoma, jo sveikata yra pa
krikus. O jis, vot, tokis 
oželis, nusistatęs netikėt į 
mediciną. Ačiū mūsų aukso 
kalnui, Dr. Kaškiaučiui, už 
patarimus, aš savo sveikatą 
atsiganiau į visai, gerą stovį, 
o ką daryt su juo? Bučiuok

HARMAN

8
K

įstaiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
^Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų

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

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

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- 
’ goję aprašoma kaip Lietuvoj darbininkės gyvena ir 
>' kovoja, taipgi kokioje padėtyje yra poniulės.kokioje padėtyje yra poniulės.

reikia turėti kiekvienam darbininkui 
Pirmųjų dviejų yra nedaugr vėliau

Šias knygas 
ir darbininkei, 
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 kręipkitės sekamu antrašu:
D. M. ŠOLOMSKAS,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

t



Šeštas Puslapis ESISV8 Trečiadienis, Geg. 22, 1935

Į NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Šiandien Sveikatos Klausimu Prakalbos

35 m. pertrukos. Tokios per-1 
traukos, nepaisant, kad reikia 
mainyti scenerijas, yra nepa
kenčiamos.

LORIMER. RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rusią šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

žmonių buvo pilna svetainė. 
Pasirodo, jog žmonės teatrų 
vaidinimu įdomaujasi.

Matęs.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Draugė T. Vasikoniutė irgi 
randasi lovoj su šalčiu.

Draugas C. Briedis dar ne
pasveiko nuo apsidegimo, nors 
jau žymiai geriau.

Vera Bubliutė, Aido Choro 
Merginų Ensemblio narė sirgo 
visą pereitą savaitę, bet dabar 
jau pakilo iš lovos. Jos vieton 
atsigulė jos draugas. Dabar 
daug žmonių vaikšto dejuoda
mi šalčiais, bet vis dar laikosi 
ant kojų.

“Well,” d. Kaškiaučius bus 
šiandien Brooklyne ir jis ką 
nors galės mums pasakyti ir 
apie šalčius, tad būkime visi 
22 gegužės, 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” svetainėj.

Rep.

vyruose, kurie figūravo visą 
vaidinimą, tipai buvo nekokį. 
Nors tėvas atrodė vidutiniškai, 
bet jo kalba, kuomet apgynė 
savo dukteris—atrodė šaltoka, 
be tėviškos išraiškos.

Kaimiečių atsilankyme su 
kalėdiniais pasveikinimais bu
vo didelis dirbtinumas. Kur 
jūs matėte, kad kaimieč., kuo
met jie eina palangėmis dai
nuodami gauti kiaušinių ar ko
kį dešragalį, kad jiems kas 
paduotų balsus ir turėtų diri- 
gęntą? Jie dainuoja,. kąil> mo
ka, žinoma, su kokiu vienu 
balso pravadyrium, tik jau ne 
chorvędiško pobūdžio. O čia 
buvo Atlikta, senoviška koncer
tine mada. Dainavo iš opere
tes “Grigučio” “Linksmų Ka
lėdų”, “Reik Bernyčiui Karan 
Joti” ir “Kad už Kalnų Saulė 
Slenka.” Pastarosios dvi, mano 
supratimu, ten visai netiko. O 
jau tas už scenos garsus dai
navimas kokius tris sykius— 
“Reik Bernyčiui,” kuomet- ėjo 
lošimas, yra peiktinas, nes jis 

aktorių

daugiausiai valgyti, idant kū
no organizmas geriausiai veik
tų, idant palaikyti sveikatą ir 
tam panašiai.

šios prakalbos Dr. Kaškiau- 
čiui yra rengiamos darbinin
kų savišalpos organizacijos, 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos kuopos. Įžanga 
tiktai 10c., bedarbiai įleidžia
mi dykai.

Įsitėmykite dieną, gegužės 
u. set travjv, “Laisvės” sve- 

klausimus, koks , tameje, 46 Ten Eyck Street, maistas yra.
sveikiausias, ko-7:30 vai. vakare.
kį maistą dar-, Visus kviečia,
bininkai turi LDS 1-mos Kp. Valdyba.

Šią seredą, 22 gegužės, LDS 
1-ma kuopa rengia prakalbas 
Dr. Kaškiaueiui. Jo prakalbos 
tema: “Mineralai, Vitaminai ir 
Liaukos.”

Dr. Kaškiaučiaus prakalbos 
yra labai svarbu kiekvienam 

' darbininkui iš
girsti, o ypatin
gai motinoms, 
nes tema ‘‘Mi
neralai, V i t a- 
minai ir Liau
kos” kaip sykis 
apims tuos 22‘ d seredoje> Ir I 1 Ir 1 r z. 1 '

Kaš- 
d u o skiaučius, 

sveikatos patari
mus LDS 1-mos 

kuopos prakal
bose.

Visi į Union Square Ketvirtadienį! Strei
kuoki! ir Demonstruokit prieš NRA!

Visi New Yorko unijistai irlvingumą prieš NRA vergiją, 
kiti darbininkai šaukiami į; prieš kompaniškas unijas, 
milžinišką streiką ketvirtadie-, prieš verstiną Wagner Biliaus 
nį, 23 gegužės, 3 vai. po pietų, arbitraciją.

Bet ką daryti iŠ šapos išė
jus? AFof L biurokratai, pa
dedami savo sėbrų, Old Guard: 
socialistų, nori, kad darbinin
kai eitų į Madison Square Gar
den. Jie nori subrukti juos pa
rėmimui reakcioniškos, prieš- 
darbininkiškos Roosevelto val
džios politikos.

Kovingieji vadai ir AF of L 
eiliniai nariai šaukia darbinin
kus eiti į Union Square 3 vai 
po 'piet, sudaryti didžiulę ma
sinę demonstraciją prieš NRA.

Visi iš dirbtuvių ketvirtadie
nį! Maršuokite į . Union 
Square! Pareikškite jūsų ko-

po • visą New 
ir priemiesčius 
mitingai ir de- 
prieš maisto

jiiBiiiamoiHamainaniaiiisiiiQiiioiiiaiiiainaiiioiiisiii[°!inol!lI°Iin°!HMl!!cllllollll°lllPinE

gegužės, 
kunigas

Visi iš dirbtuvių ketvirtadie
nį ! Ateikite į Union Square ir 

■ mobilizuokite darbininkų spė
kas už savo reikalavimus; už 
30 valandų savaitę be numu- 
šimo algos; už unijinę algų 
skalę; už Darbiu. Bedarbės 
ir Socialės Apdraudos Bilių; 
už apgynimą darbininkų .civi
lių ir unijinių teisių. Streikuo
kite, ir demonstruokite ketvir
tadienį ! Bet pribūkite į Union 
Square į kovingą deSnonstra- 
ciją už darbininkų reikalavi
mus ir prieš supuvusią prieš- 
darbininkišką Roosevelto rėži
mo politiką! 1

Prasideda Didysis Komunistu 
Partijos Bazaras

Trečiadienį, 22 
kuomet fašistas
Coughlin laikys fašistinį mi
tingą New Yorke, tai tuo pat 
laiku New Yorko darbininkai 
padės Komunistų Partijai su
kelti fondą atmušimui fašistų 
atakų dalyvaudami Komu
nistų Partijos Distrikto baza- 
re, New Star Casino, 107th St. 
ir Park. Ave.

Bazaras prasideda trečiadie
nį ir tęsis per penkias dienas, 
baigsis sekmadienį.

Anna Molk, garsi daininin
kė, kurią naziai ištrėmė iš Vo
kietijos, dainuos bazare šį va
karą. Ji sudainuos keletą kla
sikinių ir revoliucinių dainų. 
" International Workers’ Or
der orkestrą taipgi dalyvaus 
programoj.

- Sovietų Sąjungos Draugų 
balalaikų orkestrą visą vaka
rą grieš bazaro restaurane. 
Bus Šokiai ir įvairenybės (side 
shows), taipgi daugybė viso
kią gerų prekių prieinamomis 
kainomis. Pirkite šią savaitę 
sau reikmenis KP bazare.

įžanga šį vakarą 25c. šešta 
cHenį įžanga bus 40c.

Bedarbiai Organizuojasi prieš 
Nukapojimą Pašalpos

Bedarbiu Tarybos Šaukia Dar
bo Unijas ir kitas Ofrgan^- 
ci.ias Konferencijbn 8 Bir
želio. Išdirbimui Planą K<^ 
vai už Padidinimą Pašalpos, 
Uniiines Algas ir Darbinin
ką Bilią.
La Guardijos administracija 

pradėjo n aulo teroro kam Dani
ją prieš 1,125.000 New Yorko 
bedarbiu, atsisakant priimti 
reikalavimus 15,982 šeimynų 
ir grasinant numesti nuo pa
šalpos listo 3.655 šelpiamųjų 
šeimvnų, sakydami .kad jie no
ri tik pasipinigauti. B. Tary
ba tuojau pradėjo varyti kam
paniją už tuojaųtini padidini
mą pašalpos, apmokėiimą ren
du, mokėiima unijinių algų 
šalpos darbininkams ir priėmi
mą Darbininkų Bedarbės Ap
draudos Biliaus.

Gegužinis Išvažiavimas
šis Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo III Apskričio meti
nis išvažiavimas, kuris įvyksta 
gegužės 26 dieną, nedėlioję, 
bus šiemet pirmutinis New Jer
sey valstijoj ir vienas iš sma-Į trukdė klausytojams 
gi ausiu.

Kiekvienas sulaukęs gegu
žės mėnesio trokšta kur nors 
išvažiuoti iš miesto į laukus, 
pakvėpuoti tyru oru, pasivai
kščioti po lapuotais medžiais 
ir pasigėrėti pačiu gamtos ža
lumu.

Tai L.D.S. III Apskritys kaip 
tik ir stengėsi suruošti tokiu 
laiku Šį nepaprastą išvažiav. 
ir dar su taip turtinga progra
ma. Dalyvauja keli darbinin
kiški chorai; taipgi atskirai 
yra pasižadėję Elizabetho 
Bangos Choro Merginų Ensem- 
blis nepaprastai pasirodyti 
šiame išvažiavime. Be to, bus 
duodama dovanos porai, kuri 
geriausiai šoks polką jr ant
rai porąi, kuri geriausiai šoks 7inoH 
yalca; taipgi . bus . duodama j 
dovana laimėjusiam lentynėse.

Stengkimęs, draugai ir drau
gės, šį L.D.S. III Apskričio pa
rengimą padaryti nepaprastai 
pasekmingu, suvažiuodami j jį 
ir paragindami savo pažįsta
mus. kariu ten būti.

Vieta šio pikniko: P. Vai- 
čionio ūkėje, (Meadow Gro
ve), Cranford, N. J.

Pradžia 12-tą vai.
Šokiams grieš garsi Elizabetho 
orkestrą nuo 
vėlai naktį. Įžanga tik 25c.

UžkvieČia Apskr. Valdyba.

kalbų.
Vaidinimas prasidėjo 

tą valandą. Pirmo akto 
dinimas užėmė 35 minutas, ki
tą atidarė, kaip šešios. Tarp 
antro ir trečio akto buvo apie

penk- 
suvai-

PA .ĮIEŠKO JIMAI
PAJIEŠKAU ' viduramžiaus vyro 

dirbti ant farmos. Darbas nuolatinis 
(steady) bet turi mokėti ir karves 
melžti. Užmokestis neperaukšta. No
riu gero lietuvio vyro. J. J. Plan- 
dunis, R. No. 1, near Rowe’s Corner, 
Auburn, Maine. .

(120-122)

dieną.

Birželio mėnesiui jau nuka
pojo šalnos darbu budžeta. 
Vienam* tik; parku departmen
ts Skirta $172,000 mažiau, 
negu buvo gegužės mėnesį. 
Gegužės mėnesi buvo $1,751,- 
000. gi birželio mėnesiui 
įkirta tik $1,579.000.

be-

Nusižudė Sąskaitų Vedėjas
Edward Purvis, 32 metų, pa 

tyręs viešų sąskaitų vedėjas 
kuris dirbo Price, Waterhouse 
and Co., 56 Pine St., užsimušė 
pirmadienio vakarą, nušokda 
mas nuo stogo 6 augštų namo 
Morningside Residence Club 
100 Morningside Drive, kur ji' 
gyveno. Po išklausinėjimo j< 
draugų, paaiškėjo, kad jis pa 
staruoju laiku buvęs nusiminęs 
del finansinių nedateklių.

(Neužtikrintas rytojus, visa 
ši išnaudojimo sistema veja 
žmones iš gyvenimo jaunus ir 
suaugusius, paprastus darbi
ninkus ir lavintus, pačius bied-

Mūsų Ligoniai
Draugas Juozas Visockis 

‘Laisvės” spaustuvės darbi
ninkas ir LDS 1 kuopos sek- 
’etorius. eidamas iš darbo pir
madienį tapo ligos smarkiai 
-uimtas ir pargriuvo gatvėj 
Parvežtas namo. Pribuvęs gy
dyto j As 
“grip.” 
’aiką.

pripažino viduriu
Turės pagulėti tūlą

niokus ir vidurinės klasės žmo
nes. Tad, ar* nereikia visiem 
bendrai kovoti prieš tą' žudin- 
gą sistemą ? - •

Reikalauja Nupigini Maistą
Trečiadienį 

Yorko - miestą 
bus masiniai 
monstracijos
brangumą. Tą dieną visos šei
mininkės atsisakys pirkti mė
sa, kad tuomi numušti kainas. 
“Stapičių” šaukia Darbininkų 
Tarybos ir Susiedijų Veiklos 
Komitetai Kovai prieš Pragy
venimo Brangumą., . , 

■ i j ' ' / • v ' • '• 1 '
Toki masiniai mitingai bus 

1'8’Oth St. ir' Daly Avė.’, taipgi' 
1695 Washington .Ave., Bronx- 
1701 Pitkin Ave., Brownsville.

“Stapičiaus” ir mitingų tiks
las yra priversti mėsos trus- 

i tus nupiginti mėsos kainas, ku
rios pakilo nuo 20 ir 24 cen
tų iki 34 ir 36 centų svarui bė
gyje pastarųjų kelių mėnesių. 
Daug mažų, mėsos pardavyklų 
savininkų dalyvaus “stapičiu- 
je.”

Su tuo kampanija nepasi
baigs, “stapičius”-streikas ir 
mitingai bus tęsiami ketvirta
dienį ir penktadienį tose mies
to sekcijose, kuriose ' nespės 
pravesti “stapičių” trečiadienį.
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I LDS 1 KUOPOS VALDY-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Bar ir Grill, vieta 

angyventa įvairiom tautom, visada 
nilnos latves publikos, kaina labai 

tik $900.00. Turime greit nar- 
JTtYHumboldt' Street, Brooklyn,

(120-122),
PARSIDUODA 5-k’ų kambarių ra

kandai,, visai geri rakandai. Parduo
siu visus kartu arba po kavalką. Va
žiuoju į Lietuva, tai greit turiu par
duoti. Kaina ganai žema. Yra nia- 
nas ir siuvama mašina. Kręihkitės 
šiuo antrašu: 56 Stagg St., Apart
ment 20, Brooklyn, N. Y.

' (118-120)

zem

vidurdienio iki N. Y.

Praeities Šešėliai

BOS SUSIRINKIMAS
GEGUŽĖS 23

Visuotinas LDS 1 kuopos 
valdybos Susirinkimas įvyks 
pas d. J. Grubį, finansų raš
tininką, 64 Ten Eyck St. Pa
geidaujama, kad organizato
riai ir korespondentas daly
vautų taipgi, nes- yra svarbių 
reikalų. Prasidės 7 vai. vaka
ro.

LDS T Kp. Pirm. J. Gaitiš.'

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saliūnns tirštai angv- 

ventoi lietuvių apielinkė.i, kur gali
ma padaryt geras nragyvenimas. Del 
daugiau informaciiu kreipk’tes šiuo 
antrašu: 794 Grand Street, Brooklyn,

(119-124)

Sekmadienį, 19 d. gegužės, 
vadinamoji opozicija, J. Va
lančio vadovybėje, Ukrainų 
svetainėje, vaidino “Praeities 
šešėliai.” Vaidinimo geroji, 
pusė ėmė viršų ant blogosios, 
kas reiškia, jog įdėta daug 
darbo, pakantrumo, pasidavi
mui režiseriaus mokinimui.

Veikalas vaizduoja caristi-. 
nės Rusijos ofįcierių ir kalėji
mo viršininkų žiaurumą; “mei
liškai” išnaudojimą dvieių se
serų. Veikalas baigiasi iš tėvo 
rankos paleistu revolvferio šū
viu, kur krinta jo žentas, kalė
jimo viršininkas, jo dukterų iš
naudotojas. Bet tas įvyksta, 
kada jau būna užmuštas Ras
putinas ir išsiveržimas reyo4 
liucijos. Tokį veikalą galima 
vaidipti ir ne opozicijai.

Nors veikalas buvo gerai 
suvaidintas, tačiaus lošėjų, ti
pai nebuvo tinkamai surinkti. 
Veronikos rolei daugiau tiko 
Elzbieta, tad nebūtų buvęs 
matomas tokis amžių skirtu
mas, kada įvyko dukters žen
tui pavedimas. Dabar gi, ofi- 
Cieriaus visai išvaida ir liemuo 
atrodė jauną, o sužieduoti
nės... tegu publika pabaigia 
šį sakinį. . .

Rusiškus tipus geriausia pa
rodė, tai atsilankę kaimiečiai 
su kalėdiniais pasveikinimais. 
Pačiame veikale, ypatingai

PARSIDUODA alinė ir restauracija 
labai geroi vietoj, prio nrienlau- 

kų, arti dirbtuves ir tirštai apgy
ventoje vietoie. Parduodu su namu 
dv;ejų šeimynų, trim kar^m pava
džius ir pamaina bizniui. Biznis pina 
aferai, yra ninijm. Su pabaida birže
lio, baigiasi Pusniai ant alaus, ta? 
naujam savin’nkui gera nroga ant 
saves išsiimti laisniai. Parduodu dnl 
svarbios priežasties. kur:a sužinosite 
ant v;etoc. 564 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y.

(119-124)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA nenki kambariai 
su visais moderniškais jtaisvmais.

Šildomi garu. $25.00 j mėnesį. Krein- 
kitės prie namo priž’ūrėtojo. 436 
South 5th Street, .arti Hewes Street, 
Brooklyn, N. Y.

(Ų77122)

JTH3

Notary Public

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, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININĖAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

SaillBIHQIIISIIIOHIQIIIQIIl amaiiiamai illQIIIQHIQIIIQIIIQIIIQIIIOIIIQIIIQItlGIIIQHIQIIIOIIIOIII

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berr&St,

arti
Telefonas

Brooklyn, N. Y.
Grand Street
Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nno 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau autonaoblliue vestuvėm, 

pareiti, kr'ikštynoni ir kitokiem 
reikalam. ,

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, . N. Y. -

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

IS senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

\ amerikoniSkais. 
ft Reikalui esant 
K ir padidinu to
li kio dydžio, ko- 
l/kio pageidauja- 
į ma, Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

512
JONAS STOKES

Marion St., kamp. Broadway 
Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. f.

Tel.: Glenmore 5-6191

Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

; Ą. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

i , Tel.i Foxcroft I-6I01

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu-

- mo. Parsamdau automobilius 
'kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ.
Brooklyn. N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

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

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

5 Telefonas: Evergreen 7-7770 ?

PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS g
2 Sena) dirbąs graborystes pro- i 
« fesijoje ir Brooklyno apielin- ? 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja ? 
5 balsamavijnu ir palaidojimu £
3 mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim į 
2 Paršam do automobilius Serme- r 
5 n ims, vestuvėms, krikštynoms S 
g ir kitokioms- parems g
8 Saukite dieni ar naktj &

g 423-Metropolitan Avė. ž 
g Brooklyn. N. Y. £

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

, ; Gydoma Kraujo 
I N e n ormalumai, 
K Odos . Išbėrimai, 
1 Nervų Ligos, 
J Bendras Nusilpi- 
J mas, Nervų Jė- 
į gos išeikvojimai, 
/ K a t a r i n iki ir 
' Chroniški Skau

duliai. Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažarnės Tai

gos, Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokf 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spmduliai, 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 4 th Are. ir Irving PL 

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

MJCS KALBAME LIETUVIŠKAI




