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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Pranešama, kad Vokietijoje 
keliais bastosi virš 70,000 žmo
nių. Fašistinė spauda tuos dar
bininkus vadina “valkatomis.” 
Jie nėra joki tinginiai, bet dar
bininkai, kurie neturi nei dar
bo, nei namų, nei kokios kitos 
prieglaudos. Jungtinėse Valsti
jose šimtai tūkstančių jaunuo
lių bastosi keliais ir daugelis 
randa pirmlaikinę mirtį.
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Belgijoje trockistai nubalsavo 

ir susivienijo su Socialistų Par-
* tija. Stojant į S.P., jie likvi

davo savo organą, kuriame vi
sas laikas provokatoriškai puolė 
^Belgijos komunistus ir viso pa
saulio darbininkų revoliucinį ju
dėjimą.

Belgijos trockistai, įstoję į 
Socialistų Partiją, eina prieš 
kairįjį sparną; jįe palaiko 
Spaeką, kuris yra Belgijos ka

raliaus valdžios nariu.

Trockiečių Kelias. 
“Valkatos” Vokietijoj. 
SSSR Gelžkeliai. 
Harrisono Draugai. 
Kanados Draugai. 
6 Naujų Narių. 
Kuri Kuopa Pirmoji?
Rašo D. M. šolomskas.

Sovietų Sąjungoje labai pa
gerėjo gelžkelių darbas, vado
vaujant drg. L. KaganoviČiui. 
Dabar ne tik planas praveda
mas gyveniman, bet su dideliu 
kaupu. Gegužės 13 dieną pri
krauta 67,860 vagonų ir tą pat 
dieną iškrauta—65,961 vagonas. 
Planas pravestas ant 108.6 
nuošimčių. Tankiai planas yra 
pravedamas ant kokių 10 nuoš. 
virs paskyrimo. Puikus tai at- 
siekimas darbininkų tėvynės.

Harrison, N. J., ALDLD 136 
kuopa jau yra pasimokėjus už 
27 narius ir dar visa eilė na
rių pasimokės, kaip praneša 
drg. J. Blažiūnas. ši kuopa va
jaus metu gavo 11 naujų narių 
ir laimėjo iš II Apskričio antrų 
dovaną. Draugai sakė, kad va
juje daugiausiai pasidarbavo 
kuopos organizatorė drg. A. 
Jasmantienė. Daugiau tokių or
ganizatorių !

tai armija 
darbininkų

ir draugės

Kanadoje šio vajaus metu 
mūsų ALDLD kuopos gavo 210 
naujų narių! Graži 
naujų kovotojų už 
klasės reikalus.

Kanados draugai
kenčia iš7 priežasties reakcijos. 
Siuntėme kuopoms po pundelį 
naujos knygos “Povilas Jurka”; 
likosi sulaikyta. Vietomis drau
gai dar nematė drg. Kapsuko 
knygos. Bet reakcija negalės 
sunaikinti mūsų judėjimą. Nėra 
tų tvirtumų, kurias bolševikai 
negalėtų paimti. Nėra tų kliū
čių, kurias kovingi darbininkai 
negalėtų įveikti.

k

ALDLD vajus daugelį mūsų 
draugų nudžiugino paskelbus jo 
pasekmes. Dabar centre jau yra 
pinigai už 666 naujus 
Kada bus visų kuopų 
duoklės už šį mėnesį, 
kiaušiai bus su kaupu
mūsų organizacijos 20 metų su
kaktuvių mes dar būtinai turi
me gauti šimtus naujų narių! 
Visų obalsis turi būt: “šiemet 
turime gauti 1,000 naujų na
rių.!”

narius. 
susiųsta 
tai vei- 
700. Iki

Daugelis mūsų kuopų dar ne
pasidarbavo vajaus metu. Dau
gelis kolonijų niekuo neatsižy
mėjo vajaus metu. Būtinai tos 
kuopos turi pasijudinti dabar ir 
gauti naujų narių.

Iki mūsų organizacijos sukak
tuvių turėtų dar kiekviena kuo
pa gauti mažiausiai po 2 naujus 
narius. Ar tas galima? Pilniau- 

• šiai: tik padirbėkime. Kuri kuo
pa bus pirmoji išpildyme šios 
naujos kvotos?

LA PAZ.—Visu Chaco fron
tu jau keturios dienos kaip 
eina smarkūs mūšiai tarp Bo
livijos ir Paraguayans.
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SUSTREIKAVO 6,000 
VOKIEČIU KANU0L1Ų

DARBININKŲ
CHEMNITZE, Vokietijoj, 

sustreikavo visi 6,000 darbi
ninkų didelio kanuolių fab
riko. Jie kovoja prieš nau
jus uždarbio kapojimus ir 
didesnio skubinimo įvedimą- 
Šis streikas išreiškia ir dar
bininkų priešingumą kariš
kai Hitlerio politikai.

Gegužės 7 d. laimėjo 
streiką Hagenbeck’o kasyk
lų mainieriai; privertė bo

ksus išmokėti užvilktas algas. 
Esseno angliakasiai irgi lai
mėjo panašų streiką. Išsi
vysto kovos dvasia tarp 
Westphaliios chemikalų fa
brikų darbininkų; auga at
viras bruzdėjimas prieš fa
šizmą pramoniškoje Ruhr 
srityje.

“Ugniakalnis” Klonyje
Islandijoj, šiaurinėj saloj, 

ties Axarfiordu, perskilo že
mė; pasidarė 984 pėdų ilgio 
plyšys, pilnas kunkuliuojan
čios, žėruojančios lavos. La
va yra ištirpinti akmenys, 
uolos ir žemės. Ji paprastai 
veržias iš veikiančių ugnia- 
kalnių. Bet dabar tas mil
žiniškas lavos ravas atsivė
rė klonyje ir sudegino ap
linkini mišką. Ūkininkai nu
sigandę,' kad nepadegtų ir 
ių kaimus. Mokslininkai sa
ko, jog tai dar pirmas jiems 
žinomas toks atsitikimas, 
kad lava, vulkaniška “koše.” 
prasiveržtų klonyje bei ly
gumoje.

PARYŽIUS. — Iš Francijos 
Banko per dieną ištraukta 
$73,949,000 aukso pinigu. Mi- 
nisteris pirmininkas Flandin 
reikalauja sau diktatoriškos 
galios pinigus tvarkyti.

ANGLIJA EINA TALKON MUSSOLINIUL KARUI DEL 
ABYSSINIJOS UŽGROBIMO IR JOS PASIDALINIMO

LONDON. — Anglijos 
seime geg. 27 d. buvo iškel
ta aikštėn, kad Anglų im
perialistai padeda Mussoli- 
niui prisiruošti karui del 
Abyssinijos grobimo. Ma
tyt, Anglija taipgi tikisi 
gaut Abyssinijos gabalą.

Sutelkta Anglijos kariuo
menė angliškai-aigintiška- 
me Sudane pagal Nilo upe, 
kuri plaukia ir per Abyssi-

Suėmė Deportuot dar 4 Mainieriu Liudytojus
GALLUPE, New Mexico 

valstijoj, tapo suimtas Al. 
Correa, sekretorius Jungti
nės Mainieriu Uniios loka- 
|lo. Jo brolis Hippolito areš
tuotas Texas valstijoj. Jie
du buvo veiklūs darbuoto
jai 1932 m. mainieriu strei
ke. Todėl “darbo” nliniste- 
rė Frances Perkins stengia
si juos išbugdvt iš Ameri
kos kaipo “komunistus.” De
portavimui areštuota dar du 
mainieriai.

Darbo ministerė stengia
si juos išdenortuot iš Jung
tinių Valstijų, ypač, kad jie 
negalėtų liudyti už devynis

12 Komunistų Tapo Išrinkta 
Paryžiaus Dalies Vaklybon

PARYŽIUS. — Į Pary- 
žiaus Seine apskričio val
dybą išrinkta 12 komunis
tų. Pirmiau joj buvo tik 
4 komunistai. Socialistų 
Partija dabar į Seine val
dybą pravarė du savo na
rius, o pirm šių rinkimų 
turėjo šešis. Paryžiaus 
rinkimuose k o m u n istai 
gavo 100,000 balsų. Dar
bininkai vis daugiau pri
taria komunistams, kaipo 
labiausia p a s i ryžusiem's 
kovotojams prieš fašizmą 
ir kara.
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Ryšių Drūtėjimas Tarp 
Sovietų ir Francijos
GENEVA. — Francijos 

užsienio reikalų ministeris 
Pierre Lavai pakvietė drg. 
M. Litvinova, Sovietų užsie
nių reikalų komisarą, atva
žiuot Paryžiun bile laiku, 
kada jam bus parankiau. 
Kitų šalių diplomatai žiūri 
į tą pakvietimą, kaip į toles
nį sudrūtinimą ryšių tarp 
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos.—Kaip jau buvo minė
ta, Sovietai yra padarę 
tarpsavinės pagelbos sutar
tį su Francija, kad bendro 
mis jėgomis atsispirt prieš 
kariškus užpuolikus ant vie
nos bei antros šalies. Taigi 
drūtinimas santikių tarp šių 
dviejų valstybių reiškia tai
kos stiprinimą prieš karo 
pavoju.

Maskva. — Nepuolimo su
tarties ir taikos reikalais 
birželio 8 d. atvažiuos Mas
kvon Čechoslovakijos užsie
ninių reikalų ministeris Ed. 
Benes. Spalio mėnesį tuo 
tikslu atsilankys Maskvon 
Rumunijos užsieniu reikalų 
ministeris Jules Titulescu.

ni ją. Anglai taipgi praveda 
naujus, karui taikomus 
gelžkelius nuo Sudano į Ab- ~___
yssinijos pasieni; mobili- j Amerikos inžinieriai 
zuoja jie ir kariškus lėktų-i mokintis iš tokių sovietinių 

liejyklų k?in Tulns, Make- 
jevkos ir Krivoj Rog.

yus. Bet tuo pačiu laiku 
Anglijos atstovas Eden Tau
tų Lygoj veidmainiauja, būk 
Anglu valdžia stengiasi su
taikyti Italiją su Abyssini- 
ja.

nekaltus mainierius byloje, 
kur tiems devyniems darbi
ninkams gręsia mirties bau
smė. Pastarieji yra įkaitin
ti, būk jie nušovę šerifą 
Carmichaelį laike policijos 
užpuolimo ant bedarbių.

Ministerė Perkins buvo 
pasižadėjus n e d e p o r tuot 
liudininkų, bet ji greit už
miršo savo duotą žodį.
' Darbininkų organizacijos 

muša telegramas Frances 
Perkins, Secretary of La
bor, Washington, D. C., ir 
reikalauja nedeportuot mai- 
nierių liudytojų.

SOVIETINE GELEŽIES 
IR PLIENO PRAMONE 
MILŽINIŠKAI IŠAUGO
MASKVA. — Sovietų Są

junga pagamina jau virš 
1,000,000 tonų plieno ir gele
žies kas mėnesį; tai yra 
daugiau, negu geriausiais 
laikais pagamindavo Angli
ja ir Francija.

Dabar krizio laikais Vo
kietijoj ir Jungtinėse Valsti
jose yra sustabdyta naujų 
liejyklų pečių statymas. Per 
kelis paskutinius metus An
glijoj pastatyta tik pora 
naujų liejyklinių pečių ir 
keletas Japonijoj.

Visai kas kita Sovietų Są
jungoj. Čia Makejevkoj, 
Dono srityj, dabar baigia
ma sta'tyt liejyklos pečius, 
kuris pagamins po 1,300 to
nų geležies kasdien. Be to, 
šiemet Dono srityj pradės 
dirbti ir kiti penki nauji mil
žiniški pečiai.

Magnitogorske baigiama 
12 didžiulių liejyklos pečių, 
per kuriuos bus pervaryta 
po 1,100,000 tonų plieno kas 
metai. Nei viena kapitalis
tinės Europos šalis neturi 
tokių liejyklų milžinų. O 
Kuznecke, Sovietiniame Si
bire, yra 13 dar didesnių pe
čių plienui ir geležiai ap
dirbti. Kiekvienas jų apdir
ba po 300 tonų plieno su 
kožnu įkaitinimu.

Kaip Sovietų plieno nra- 
monė sparčiai auga, galima 
suprast iš to, jog 1931 me
tais ji davė dar tik 575,000 
tonų, 1934 m. jau 1,170.000 
tonų, o šiemet viršys 2,000,- 
000 tonų.

Pa^al Antros Penkmetės 
Plana, 1937 metais Sovietų 
šalyj bus pagaminta 16,000,- 
000 tonų geležies ir 17,- 
000.000 tonų plieno, ir tuo- 
mi bus pralenkta ne tik ka
pitalistinės Europos šalys, 
bet ir Jungtinės Valstijos.

Pirmiau Sovietų inžinie
riai važiuodavo i Ameriką 
mokintis, kaip statyt didžią
sias liejyklas. Dabar jau 

i turi

Išnaujo Išėjo Streikan 
Chevrolet Darbininkai
NORWOOD, Ohio. — Bo- 

sai vijo šalin nuo Chevrolet 
automobilių fabriko - visus 
tuos darbininkus, kurie po 
streiko grįžo- darban prisi
segę unijos ženklelius. Pro
testuodami prieš tokį elgi- 
■masi su.unijistais, darbinin
kai išnaujo sustreikavo.

Fabrikantai pasijuto dar 
galingesni -prieš darbinin
kus no to, kai Dillon, Dar
bo Federacijos Automobilių 
Darbininkų Unijos organi
zatorius, užkorė darbinin
kams savo sutartį su bosais.

HAVANA. — Kubos karo 
teisme reikalaujama sušaudyt 
du buržuazinius priešininkus 
prezidento Mendieto ir įkalint 
20 metų kitus devynis.

Auto. Darbininkai Nutarė . 
Išmesti Pardaviką Dilloną

TOLEDO, Ohio. — Au- 
tomobilių Darbini nkų 

‘^Unijos lokalas 18,384-tas 
vienbalsiai nutarė reika
laut, kad Darbo Federaci
jos p r e z i d e ntas Wm. 
Green prašalintų vyriau
sią unijos organizatorių 
Fr. J. Dilloną, Chevrolet 
streiko pardaviką. Be ki
tų streiklaužiškų žygių, 
Dillon, mat, privertė Flint 
General Motors darbinin
kus naudoti skebų paga
mintas automobilių moto
ru dalis.

Bulgarija Daro Slaptą 
Sutartį su Hitleriu?

SOFIA. — Bulgarijos ka
ralius Boris -12 valandų 
slapta kalbėjosi su atlėku
siu H. W. Goeringu Hitle
rio orlaivyno ministeriu. 
Nujaučiama, kad jiedu kuž
dėjosi apie artimos politinės 
starties darymą tarp Vokie
tijos ir Bulgarijos. Pasiro
do, jog kiek pirmiaus slap
ta Bulgarijos delegacija 
lankėsi Berlyne tuo pačiu 
tikslu.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Kaiino Miesto Galva Slaptai 
Naikina Medžius Gatvėse

Liaudininkų dienraštis “Lie
tuvos žinios” sekančiai aprašo 
beprotišką gražių medžių naiki
nimą iš miesto galvos pusės:

“KAUNAS.—Vakare apie 9 
vai. miesto majoras (burmis
tras) atsiuntė kokį 50—70 dar
bininkų į Laisvės alėjos galą 
prie Vytauto kalno. Darbinin
kai atėjo kirkomis, kastuvais, 
kirviais ir pjūklais nešini, su
važiavo su vežimais ir pradėjo 
darbą. Jie turėjo uždavinį—iš
kirsti, išrauti su šaknimis kaš
tanų alėją nuo Vytauto pros
pekto iki Vytauto kalno.

Darbininkai skubėjo, plušo 
per naktį, nes medžiai dideli, 
jų šaknys giliai į žemę įleistos. 
Darbas užsitęsė per naktį ilgi 
saulėtekio.

Vieni kirto, kiti kelmus kasė 
ir vertė iš žemės, treti pakirs
tus kaštanus pjaustė į gabalus 
ir šakas genėjo, dar kiti krovė 
į vežimus ir gabeno kažkur.

Ryto metą praeiviai rado tik 
vakarykščiai žaliavusių kaštanų 
‘^guolius,” lygią žemę šviežiai 
sukastą.'

“Jei ta kaštanų alėja buvo 
kirstina, tai kodėl negalima jų 
buvo kirsti dienos metu?”

Miesto “gaspadorius” bijojo 
gyventojų pasipriešinimo tam 
keistam darbui; todėl jis naktį 
sunaikino gražių medžių eiles. 
Taip veikia jo fašistinis prote
lis. Koks buvo tos užmačios tik
slas, vis dar viešai nepaaiškina.

Dar Keisis Politiniais 
Kaliniais?

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad tarp Lietuvos ir SSSR nu
matoma pasikeisti dar keliais 
politiniais kaliniais. Numatoma 
žinomą komunistų veikėją M. 
Chodosytę iškeisti ant kun. Jo- 
siuko, dabar kalinamo Sovietų 
Sąjungoje.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Vyriausias Teismas Atmetė 
NRA, kad Bosai Galėtu Juo 
Labiau Engi Darbininkus
Kapitalas Naudojosi NRA Kodeksais, kol Jie Padėjo Jam 

Daugiau Pelnu Išspaust iš Darbininkų; bet Dabar jau 
Išnaudotojai Tikisi Geriau Pasipinigaut be NRA

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų Augščiausias 
Teismas pirmadienį išspren
dė Schechter paukštienos 
biznio bylą prieš NRA ir 
tuo pačiu sykiu panaikino 
visus NRA 750 kodeksų, kas 
liečia darbininkų algas ir 
darbo valandas. Visi devyni 
Augščiausio Teismo teisėjai 
nusprendė, kad pagal šalies 
konstitucijos Penktą Patai
symą kongresas nei prezi
dentas neturi jokios teisės 
nustatyti algas ir darbo va
landas tokiuose atsitikimuo
se, kur biznis arba jo pro
duktai išeina iš vienos vals
tijos ribų. O ar daug rasite 
tokio biznio, kad visas 
verslas pasiliktų vienoj 
rioj valstijoj?

Jungtinių Valstijų 
riausias teismas tylėjo ir su
tiko su NRA nėr dvejus me
tus, kol ta “Naujoji Daly
ba” buvo naudinga kapita
listams — monyti darbinin
kus tuščiomis viltimis, di
dinti išnaudotojams pelnus, 
kapoti darbininkams tikrą
sias algas per gyvenimo 
reikmenų branginimą, lau
žyti streikus ir ugdyti kom- 
paniškos uniiėles nrieš tik
ras darbininkų unijas.

Bet dabar kapitalistai,
kurie atsigriebė su NRA prezidentai.

jo 
ku-

vy-

20 ASMENŲ PAVOJINGAI SUŽEISTA: 15 MOKINIU 
DUJOMIS APTROŠKINTA SUSIKIRTIME SU SKEBAIS
CANTON, Ohio. — Sus- 

treikavus unijistam metalo 
darbininkam prieš Berger 
Kompaniją. . tuoj policija 
pradėjo lydėti streiklaužius 
darban ir iš darbo. Pirma
dieni streikieriai ėmė bom- 
barduot skebus akmenimis. 
10 kompanijos gengsteriu iš 
šarvuoto automobilio ėmė 
šaudyti ^iš revolverių. Su 
gengsteriais išvien darbavo
si policija, mėtydama nuo
dingų dujų bombas ir skal

Išmetė Profesorių Hicks 
Už Jo “Raudonumą ”
TROY, N. Y.—Rensselaer 

inžinerijos instituto valdy
ba pašalino darbininkiškai 
pažangų literatūros profe
sorių Granville Hicks. Vir
šininkai aiškinasi, kad “tu
rį taupyti lėšas” ir mažinti 
profesorių skaičių. Bet tik? 
rumoj Hicks pavarytas del 
savo “raudonumo.”

Prof. Hicks yra pagelbi- 
nis redaktorius “New Mas-

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

pagelba, atranda, kad ši 
įstaiga jiems daugiau nerei
kalinga; jie tikisi be NRA 
kišimosi į jų biznį toliau pa
tys dar gryniau engti dar
bininkus. Todėl, Augščiau- 
sias Teismas, pildydamas 
pelnagrobių valią, dabar ir 
panaikino NRA, kurios ter
minas būtų savaimi išsibai
gęs už 20 dienų.

Čia galima pastebėt, kad 
ir pirmiau tik mažieji ir vi
dutiniai biznieriai buvo pri
versti skaitytis su NRA. 
Stambieji plieno, žibalo ir 
kt. kapitalistai nepaisė NR 
A kodeksu.

Apart NRA. Augščiausias 
Teismas panaikino ir Fra
zier-Lemke farmų mOrgi- 
•čių atidėjimo (moratoriu
mo) įstatymą. Jis taip pat 
nusprendė, kad prezidentas 
Rooseveltas neturėjo teisės 
atstatyti velioni Wm. E. 
Humnhrev iš Federalės Ver
slo Komisijos.

Prezidentas Rooseveltas 
turės pasiaiškinimą, naudin
gą jam ateinančiais rinki
mais. kad būk jis stengėsi 
“apginti” darbininkų reika
lus, bet Augščiausias Teis
mas “kelia pastojo.” O Aug- 
ščiaugias Teismas rinkimų 
nebijo. Nes jo teisėjus vi
sam amžiui skiria šalies 
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dydama buožėmis galvas 
darbininkams.

Mūšyje pavojingai sužeis
ta ir į ligoninę nuvežta 20 
asmen. Herbert Blazer, pra
eivis, per nugarą peršautas 
ir veikiausia turės mirt. 
Apart paimtų ligoninėn, dar 
daugelis darbininkų sužeis
ta. 15 mokyklos vaikų^ tuo 
laiku suvarytų į vieną val
gyklą, liko apsvaiginti nuo
dingomis bombų dujomis.

L

I
■f

sės,” proletarinio meno žur
nalo, gilus marksistinis li
teratūros kritikas ir auto
rius veikalo “The Great 
Tradition.” U

ROMIJIMO KLAUSIMAS
ROMA. — Tarptautiniame 

Ligoninių Kongrese Vokietijos 
delegatai reikalavo, kad kitą 
metą jam susirinkus būtų 
svarstoma “netinkamų” romi- 
jimo klausimas. Tam priešina
si Francijos, Holandijoa. ir Is
panijos delegatai.
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vikų. Taigi Sustiprėjus Sovietu Sąjun
gos Komunistų Partija, imant atydon 
persikeitusias sąlygas, ir likvidavo tą or
ganizaciją. Jos įstaigos ir turtas pereis 
į bendrą Komunistų Partijos turtą.
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Koki Pigūs Tie Ordenai!
Be jokio atsižiūrėjimo, Smetona švais

to amerikiečiams Gedimino ordenus. 
Prieš kiek laiko jis padarė “Gedimino 
kavalierium” ■ subankrutavusio Chicagos 
banko' jprefcidentą Elijošių, paskui vieną 
davatką Chcagoje, dar vėliau fašistus 
garbinantį'žydą Chicagoje, o dabar, va, 
tris rytiečius—Žilevičių, Ambraziejų ir 
Jurgėlą.

Jei mes šitą Kauno biznį imtum rim
tai, taii žinoma, reikėtų smąrkiai pakal
bėti del to. Kuo gi bent vienas iš šitų 
kavalierių yra užsitarnavęs tautai? Kuo 
bent vienas yra pasižymėjęs arba pada
ręs tokio gero, didelio? Nieko, riič nieko! 
Užsitarnavo tiek, kad yj-ą ištikimi fašiz
mui, kad remia Smetonos režimą Kau
ne. Tas viskas sakyte sako: kas bus iš
tikimas fašizmui, tarnaus Smetonos kru
vinojo režimui, tai ir jis susilauks ant 
krūtinės ordeną, ir jis bus kavalierius. 
Tuomi Smetona nori gauti daugiau pa
sekėjų Amerikoj, tuomi jis nori sustip
rinti fašizmą* Amerikos lietuviuos.

Doras ašmuo, kuriam rūpi laisvė ir 
gerbūvis Lietuvos darbo žmonių, aišku, 
neims iš budeliškos Kauno valdžios to-

Mums Nesuprantama •
Buvusis Grigaičio didvyris No. 1-mo, 

J. R. James-Janušauskas, plačiai rašo 
apie Grigaičio didvyrį No. 2-ro, leitenan
tą Vaitkų. Jis atakuoja Vaitkų, kiek drū
tas, nurodydamas jo silpnumus, kaipo 
lakūno, jo neprityrimą, jo žioplumą, etc.

Mes nežinome Vaitkaus asmeniai ir 
mums nesvarbu jo gabumai. Vaitkus, 
kaipo asmuo, šitam “lėkimo per At- 
lantiką” biznyj mums kuo mažiau
siai reiškia. Jei p. James-Janušauskui 
rūpi visuomenės labas, tai jis turėtų 
mušti ne į Vaitkų, bet į tą visą biznį, ku
rį veda Grigaičiai ir Ko. Tas biznis turi 
blogus tikslus, nepaisant, kas būtų Vait
kaus vietoj. Pats Janušauskas tvirtina, 
kad į “Lituaniką II” yra sukišta jau 
$37,000 visuomenės turto. Šitokia suma 
pinigų būtų galima atlikti didelių darbų, 
būtų galima jie sunaudoti skurdžių rei
kalam^, naudai darbininkų klasės, švieti
mo bei kultūros srityje.

Kokia gi nauda darbininkams bus, sa
kysim, jei Vaitkus (bei kas kitas, čia 
asmuo nesvarbu) kada nors ir perlėktų 
Atlantiką? Per Atlantiką jau perlėkta 
tiek ir tiek kartų. Pereitais metais du 
lenkai (sakoma, sulenkėję dzūkai) per
lėkė Atlantiką ir nuskrido į Varšavą. 
Na, ir kas? Šiandien tiedu “didvyriai” 
yra nusmerkti kalėjiman už mūnšaino 
darymą!

Perlėkimas per Atlantką šiandien pa
tapo paprastu dalyku. Todėl rinkimas 
tam tikslui pinigų iš vargšų ir pylimas 
jų į tą Grigaičio nepripilamą skylę yla 
niekas daugiau, kaip mulkinimas ir ne-

(Tąsa)

—Tai iš kur tu žinai, kad 
aš tai Matas, Kostas tai 
Kasperaitis, jei mus asme
niškai nepažinojai ir pavar
džių nežinojai? — paklausė 
Sniečkus. Be to,—pridūrė 
jis, — kaltinamuose aktuose 
žvalgyba man davė Mažo, 
Makso slapyvardę, o jau da
bar—Mato. Reiškia, jūs 
spėliojat.

Teismo pirmininkas pul
kininkas Engleris perskaito 
kaltinamąjį aktą, išvardina 
eilę punktų ir klausia A. 
Sniečkų, ar prisipažįsta kal
tu.

raikomo sekretorius, teisy
bė?

—Ne aš, o žvalgyba para
šė kaltinamąjį aktą. Ji ma
ne padarė Kauno raikomo 
sekretorium.

Prokuroras majoras Gu
davičius išdidžiai, pasirė
męs rankom į stalą, žvelg
damas, tai į mus, tai į žval- 
gybininkišką publiką, tai į 
teisėjus, kurie kaip perekš
lės vištos išsiskėtę sėdėjo už 
ilgo stalo, apkrauto rasta 
Sniečkaus kambaryj litera
tūra ir kita kaltei įrodyti 
medžiaga, drožė:

tais paskirta bedarbių šelpi
mui 30,000 litų. Ką tas sa
ko? Tai tik menka suma, 
kuri anaiptol negali numal
šinti bedarbių alkį. Bedar
bių yra netik miestuos, o ir 
kaimuos. Jų niekas neregi
struoja. ' Kaip kaime, taip ir 
mieste skurdas didžiausias.

ties Sverdlovsku, Uralo kal
nuose, turės sausžemiu per
gabenti 37 kilometrus savo 
valtis ir nuleis į Čusovają 
upę, paskui plauks Kama, 
Volga, Oka ir Moskva upe 
į Sovietų šalies sostinę Mas
kvą.

Sovietų šalis didelė, vidu
je turi daug galingų upių ir 
laikui bėgant tos upės suda
rys labai svarbius ir ilgiau
sius pasaulyje vandens ke
lius. Ir šis jaunuolių marš
rutas tarnaus tam tikslui.

kių dovahų; jis spjaus į tokius ordenus!, ' > r * /L.'!*’
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Paleista Sena Bolševikų.
• • » ' . i I i • • >

Organizacija . • .
Iš Maskvos’ praneša^ kad paleidžiama 

Senų jBolŠėyikų Šusivieriijimdš. Ši or- 
| ganizacįj a. susitverė 1922’ 'Lietais. Pra

džioje ji turėjo apie 85 narius, o 1929 
metais 600 narių, ir dabar veik tiek pat. 
Organineij.a .turėjo, savo centrą, muzė- 
jų, kelis natrids didesniuose -hiiestuose. 
Jos nOiūlgaKjo. būti'kiekvienas Komu- 

I nistų Partijos narys, kurs partijoj be 
j pertraukų-yra išbuvęs ne mažiau 18 me

tų. Nariai teikdavo vieni kitiems me
džiaginę paramą ir diskusuodavo įvai
rius partijos reikalus, stengdavosi pra
vesti tvirtą bolševistinį nusistatymą jau-, 
nesniuose partijos nariuose.

Ši organizacija savo laiku vaidino 
svarboką rolę, bet dabar Sovietų Sąjun- 

į gos Komunistų Partijoje yra tokia padė- 
Į tis, kad tokia organizacija nereikalinga, 

nes partija tvirtai stovi leninistiniame 
pagrinde. Tūli tą organizaciją vadinda
vo “Senoji Gvardija”, bet jau dabar So
vietų Sąjunga gyvuoja aštuonioliktus 
metus ir greitai bus šimtai tūkstančių 
Komunistų Partijos narių, kurie parti
joje išbuvę.po 18 metų, užsiartavoję, kie- 

I ti bolševikai.. Suprantama, jeigu ir ant 
■ toliaus laikyti šią organizaciją, tai vie

ton pirmiau buvusios daug maž tik va
dovaujančių draugu organizacijos, turėtų 
atsirasti paft^jdje kai'JLdr • kita partija 
su šimtais tūkstančių narių—senų bolšę-

i - t * i t . . . . r i

gražus išnaudojimas žmonių. Podraug 
tai yra atitraukimas darbininkų domės 
nuo kovos už jų pačių reikalus.

Mes žinome, Grigaitis turi tam tikslo. 
Nulėkus Vaitkui ar kam kitam į Kauną, 
gerai pasigarsintų ir Grigaitis ir jo bi
čiuliai, kaipo to viso biznio sumanytojai 
ir pravedėjai, kaipo “didvyriai.” Smeto
na už tai, veikiausiai, Grigaitį padarytų 
Gedemino kavalierium, kadangi šis lėki
mas ir visas su juo surištas biznis pila 
vandenį ant fašistinio Smetonos malū
no.

Štai kodėl susipratę darbininkai nerė
mė ir nerems to viso biznio!

“Young Worker”
Jaunųjų Komunistų Sąjunga išleido 

nepaprastą savo organo “Young Work
er” laidą—padidintą ir gausiai iliustruo
tą laidą. Š i nepaprasta laida išleista 
Nacionalei Jaunimo Dienai, kuri pripuo
la gegužes mėn. 30 dieną.

Kaip žinia, Nacionalę Jaunimo Dieną 
įvyks masinės visoj šalyj darbininkų de
monstracijos prieš karą ir fašizmą. To
dėl reikalinga dabar ruošti mūsų jauni
mą ir suaugusius darbininkus paminėji
mui Nacionalės Jaunimo Dienos.

Platinkim “Young Worker” speciališ- 
ką laidą. Reikąlįnga pasiekti su ja šim
tai * tūkstančių darbininkų jaunuolių. 
“Young Workerio” platinimas yra darbu 
ne tik jąunįmo, bet jr suaugusiųjų.

Darbininkai teyai, žiūrėkit, kad jūsų 
putlūs įr dūkterys gautų šią “Y, W.” lai- 
>dą. Kainą tiktai 2 centai Už kopiją.

Bayonne, N. J.
Iš Buvusių Miesto Rinkimų

! L.A.Ų, KJiubas buvo užgy- 
ręs 'Labor Party bendro fron- 

, to pastatytus kandidatus. At- 
■ sirado tpkių kliubo narių, ku

rie nors save ir vadina “bol
ševikais”, bet jie buvo tam 
priešingi, jie norėjo, kad kliu-

I bas u^girtų, demokratų politi- 
I kierių tikietą. Bėt tas jiems 
V nepavyko.,' Kliubo nariai di

dele didžiuma balsų pasisakė 
F už Labor Party kandidatus, 
t Kada tąs.įvyko, tai tada tūlas 

* narys pradėjo reikalauti, kad 
Į kliubas būtų neutrališkas. Jam 
| kliubo. nariai atsakė, kad šia- 
E me susirinkime neutrališkumo
I nėra.

iv */

Pasirodo, tyad tie reikalau
tojai “neutrališkumo” nebuvo 
“neutrališki” laike .rinkimų, 
kaip žmonę$ kalba, Jiį vaikŠ* 
tinėjo stuba<nuo stubos ir pra
šė, kad eitų įr balsuotų už de
mokratų kandidatuk. • Dabar 
mes susieiname žmones, pas 
kuriuos buvo demokratų “pir
šliai” ir tie žmonės klausia: 
“Kas pasidarą sū'jūsų bolševi
kais, kad jie agitavo už deino- 
kratus?” Meldžiamieji, ką 
mes į tai turime atsakyti?
- Bet tuom viskas nesibaigė. 
Greitai apie tai sužinojo dar
bininkų apgavikas L. Prūseika 
ir atbėgo į Bayonnę. Jis pa
sakojo, kad “su bimbiniais 
negalima sutikti, štai, New 
Yorke jie apvaikščiojo Pirmą 
Gegužės, kur buvo daug neg
rų ir jų kunigas automobiliu-

je važiavo.” Prūseikąi buvo 
atkirsta, kad ten ne vienas 
tas negrų kunigas buvo, bet su 
juom tūkstančiai negrų darbi
ninkų. Gal būti tie darbinin
kai jį privertė ateiti į tą de
monstraciją, tai ką, ar komu
nistai turėjo tuos tūkstančius 
darbininkų nepriimti? Tada 
pamatė Prūseika, kad jis čia 
nieko negaus, tai pradėjo siū
lytį nors savo gazietą, užsira
šyti. Prūseika siūlė net bar- 
gan, “girdi vėliau užmokėsi”. 
Bet nevyko. Paskui jis susira
do J- K. Plungį ir gražiai su 
juo kalbėjosi. (Seniau Prūsei
ka per “Laisvę” Plungį vadin
davo “skrepliu” ir kitokiais 
vardais—Red.) Plungys jam 
skundėsi, kad neturi visai pa
sekėjų. Gerai darė LAU Kli ri
bas stojant už Labor Party ti-

—Priklausymą komunistų 
partijai neskaitau prasikal
timu. Taipgi neskaitau pra
sikaltimu komunistų litera
tūros platinimą, o būtina 
pareiga, jeigu partija par
tijos narius tai įpareigoja. 
Mums todėl prikergia lite
ratūros platinimą, kad nori 
būtinai atiduoti bylą kariuo
menės teismui. Tai gryna 
provokacija...

—Perstok vadinęs mus 
provokatoriais! Žodį atim
siu !—šaukia teismo pirmi
ninkas.

... Kaltinamuose aktuose 
pasakyta,—kad mes “pasi- 
dirbom vidaus pasus/’ Juk 
mes tardant parodėm, kad 
naudojomės padirbtais pa
sais, o ne pasidirbom juos.

—Ar prisipažįsti kaltu, J. 
Kasperaiti,—paklausia teis
mo pirmininkas, išvardinęs 
eilę punktų, kuriais kaltina
mas.

—Priklausymą komunistų 
partijai neskaitau prasikal
timu, o būtina pareiga pri
klausyt kompartijai kiek
vienam revoliuciniam dar
bininkui. Tik kompartijai 
vadovaujant nuvers darbi
ninkai ir valstiečiai fašistų 
diktatūrą ir paims valdžią į 
savo rankas. Visas priemo
nes, kurios tarnauja darbi
ninkų klasės paliuosavimui 
iš kapitalo jungo—valdžios 
paėmimui—neskaitau prasi
kaltimu.
—O del šiauliškių žvalgybi

ninkų (jų buvo raštiškas 
parodymas. Jau šioj byloj 
dar man neišnešus sprendi
mą, ruošė antrą bylą Šiau
liuose) — Smulkevičiaus ir 
Kažemėko parodymu, kad 
jie mane matė Šiaulių stotyj 
su komunistų literatūra ir 
matė net platinant Šiuoliuo- 
se, turiu pasakyti, kad tai 
melas. Žvalgyba dirba už 
pinigus ir aišku, kad jeigu 
ji būtų mane, mačius Šiau
liuos, būtų areštavus, nebū
tų apleidę kąsnį iš savo na
gų,—atsakiau aš.

—Jei esi mūrininkas, tai 
nurodyk konkrečiai, kur 
dirbai, jei iš mūrijimo pra
gyvenai? Gal gavai pragy
venimui lėšas iš kito šalti
nio ?—paklausė vienas teis
mo narių manęs.

—Kur aš dirbau? Prie 
“Neo Lithuaninkų” 'namo 
statymo, prie Lietuvos ban
ko, stačiau paukštininką ir 
kiaulininką buvusiam finan
sų ministeriui Karveliui, iš 
to ir pragyvenau.

—kaltinamuose aktuose 
pasakyta, kad tamsta buvai

kietą, o draugai, kurie klydo, 
verta jiems greitai apsižiūrėti 
ir vėl bendrai dirbti.

Valtis.

Pirmą kartą čionai prieš 
teisėjus komunistai visi lie
tuviai (buvom teisiami try- 
se), kurie kasė duobę savo 
tėvams, broliams. Jie grio
vė visuomenės tvarką, agi
tuodami gyventojų dalį 
prieš dabartinę valdžią. Ne
būtų toks didelis prasikalti
mas, jeigu būtų veikę vie
šai. O dabar sudarę gau
ją, padirbinėjo pasus, kad 
apsisaugo! nuo susekimo. 
—Jis atsikosėjo, nubraukė 
raudoną, aprasotą nosį ir 
tęsė:—Lietuvoj nėra objek- 
tyvinių sąlygų, kurios iš
šauktų jų veikimą. Nėra 
Lietuvoj bedarbių, skurdo, 
—pylė prokuroras.—Tai tin
giniai, kurie tingi dirbti 
darbą. Jie demonstratyviai 
išstoja teisme, su pasidi
džiavimu pabrėždami, kad 
dirbo valstybei žalingą dar
bą ir kad toliau tai dirbsią.' 
Jie rašė raštus, spauzdino, 
platino. Tai pavojingiausi 
valstybei prasikaltėliai. Jie 
nori įvest Sovietų valdžią 
Lietuvoj, kaip kad Rusijoj 
bolševikai. Jiems reik skir
ti augščiausią bausmę,—už
baigė jis.

—Teisiamieji neturi advo
katų, tai gali patys save 
ginti, — pareiškė teismo 
pirmininkas.

—Prokuroras savo kalboj, 
—pradėjo Sniečkus, — iš 
kompartijos padarė pasų fa
brikėlį, kromelį. Kodėl dar 
nepridūrė prokuroras, kad 
kompartija gauna lėšas, 
pardavinėdama p a d i r btus 
pasus ? Veikiausiai nedasi- 
galvojo iki to, nelaki fanta
zija.

Kaligrafo — eksperto pa
rodymas—didžiausias prieš
taravimas. Kuriuos rank
raščius pirmiau buvo pripa
žinę manaisiais, tai dabar 
juos priskyrė Kasperaičiui, 
ir antraip.

Prokuroras mus kaltina 
visuomenės santvarkos grio
vimu bendrai. Tai netiesa. 
Mes visuomenės santvarkos 
negriovėm. Mums rūpėjo ir 
rūpi pertvarkyti esamą ka
pitalistinę visuomenės san
tvarka į socialistinę. O ši
tai reiškia visuomenės stip
rinimą, kur darbininkai ir 
valstiečiai nebus eksploa
tuojami. Mums rūpėjo dar
bininkų klasės laimėjimas, 
fašistų diktatūros nuverti
mas.

Prokuroras sakė, kad Lie
tuvoj nėra objekty vinių są
lygų komunistiniam veiki
mui, kad to veįkiųio gyveni
mas neiššaukia. Sako, kad 
nėra bedarbių, yra tik tin
giniai, nėra skurdo Lietu
voj ir t.p. Kaip tik prie
šingai. Nesenai “Lietuvos 
Aidas” rašė, kad šiais me-

Buožės neturi kam savo 
prekes parduoti, o biednuo- 
menė neturi už ką pirkti. 
Vieni gyvena pusbadžiai, 
lūšnose, kiti persisotinę, pa- 
lociuos. Kapitalistinis pa
saulis pergyvena ekonominį 
krizį. Bedarbė auga, skur
das didėja...

—Kalbėk apie save! — 
šaukia pirmininkaujantis.

—Aš kalbu apie save, at
sakau į prokuroro kalbą, 
kaltinimus. Krizini gilėjant, 
klasių kovai aštrėjant, kom
partijai vadovaujant sukils 
darbininkai ir valstiečiai, 
nuvers fašistų diktatūrą, 
paims valdžią į savo rankas, 
įves Sovietų valdžią Lietu
voj.

—Kalbėk apie save!
—Aš kalbu. Tik darbi

ninkams ir valstiečiams pa
ėmus valdžią į savo rankas, 
bus galima išeit iš tos be
dugnės. Kito kelio nėra. 
SSRS, ten, kur darbininkai 
ir valstiečiai paėmė valdžią 
į savo rankas, padėtis kas
dieną gerėja. Statomi nau
ji fabrikai, miestai. Darbi
ninkų ir valstiečių gerovė 
kyla, žengiama sparčiais 
žingsniais pirmyn, o čionais 
krizis gilėja, skurdas didė
ja.

—Paskutinį kartą perspė
ju, kalbėk apie save! — šau
kė įraudęs pirmininkas.

J. Kasp ėraitis.
(Bus daugiau)

ĮVAIRUMAI
Motoras 7 Gramų

York mieste, Nebraskoje, 
tūla kompanija pagamino 
pasaulyje mežiausią moto- 
ruką, kuris yra lygus nuo- 
persko dydžiui. Tas motoru- 
kas padarytas iš 58 skirtin
gų, daugiausiai auksinių, 
dalelių. Į sekundą jis daro 
iki 500 apsisukimų. Jo suki
mui* vartojama labai mažy
tė. elektros sriovelė tik apie 
trijų žvakių šilumos.

Valtimis Plauks 8,551 
Kilometrus

Sovietų Sąjungoje. šeši 
Jaunųjų Komunistų Sąjun
gos nariai Gubin, Zevjalov, 
Arestov, Germanson, Maka
rov ir Ovsianikov, trys iš jų 
Raudonos Armijos vadai, 
išvyko valtyse iš Irkutsko į 
Maskvą. Irkutskas yra Sibi
re prie Baikalo ežero. Su 
savim jie pasiėmė ginklų, 12 
dienų maisto ir kitų reik
menų ir į Maskvą mano at
vykti į 127 dienas. Kelyje jie 
pirksis maisto, bet kurį su 
savim pasiėmė, tai laikys 
tam, kad maitintis atsitiki
me kokios nelaimės plau
kiant tarpe - girių ir mažai 
apgyventų kraštų.

Šie drąsūs jaunuoliai tu
rės atlikti pavandeniu 5,404
kilometrus, prieš vandenį— 
—3,100 ir sausžemiu-r-37 ki
lometrus^ Jie plauks seka
momis upėmis: Angara, En- 
isei, Kas, Ket, Obi, Irtyš, 
Tobol ir Iset. Iš Iset upės

Sausžemio “šarvuočiai”
Karo technika baisiai 

greitai vystosi. Pereitame 
kare atsirado tankai. Tada 
jie buvo nedideli, negreiti ir 
gremėzdiški lyginant su 
dabartiniais tankais. Dabar 
yra tankų nuo tono ir pusės 
iki 150 tonu. Yra maži, vi- C 1

dutiniai, dideli ir anfibijai. 
Anfibijai, tai gali ne tik ke
liais, laukais važiuoti, bet ir 
per upes ir ežerus plaukti.

“Krasnaja Zvezda,” Rau
donosios Armijos organas, 
paduoda žinių apie tūlus 
Franci jos didelius tankus.

Tankas “Z-C” sveria 75 
tonus, jis yra 11 metrų il
gio. Šis milžinas turi besi- 
sukinėjančiame bokšte 1 ka- 
nuolę 155 milimetrų (apie 
6 colių gerkle), 10 kulkas- 
vaidžių ir 13 žmonių. Tan
kas gali atlikti 10 valandų 
kelionę darant po 15 kilo
metrų į valandą naudojan
tis tuom kuru, kurį jis pa
siima. Jo sienos turi nuo 30 
iki 50 milimetrų storumo. 
Šis tankas gali pereiti veik 
8 metrų pločio griovį, kuris 
turi iki 3 metru (10 pėdų)

1 gylio.
Tankas “D” yra 92 tonų 

sunkumo, 14 metrų (45 pė
dų ir 6 colių) ilgio, 3.2 plo
čio ir 5 metrų augščio. Šla
mėt tanke už storų plieno 
sienų yra 19 kareivių. Tan
kas turi du didelius besisu
kinėjančius aplink bokštus, 
kurių kiekviename yra po 1 
kanuolę 155 milimetrų ir po
2 kanuoles greitai šaudan
čias 75 mm. Tanko kūne yra 
.dar 1 kanuolė 155 mm. ir 12 
kulkasvaidžių. Turi vieną 
kanuoliukę specialiai prieš 
karo orlaivius. Iš kulkas
vaidžių keli yra didelio ka
libro. Tankas daro iki 15 
mylių į valandą ir gali pasi
imti kuro del 8 valandų lai
ko. Jis turi tris motorus, 
kurie išvysto 800 arklių jė-

Tai toki yra karo pabūk
lai tankai. Jiems ne tik 
spygliuotų vielų tvoros nie
ko nereiškia, bet jie verčia
medžius ir griauna mūrus 
savo jėga. O dar yra dides
nių ir už šiuos.

š—kas.

ŠYPSENOS
Jis žino

X ■ £

Jonas: “Kodėl garnys sto
vi ant vienos kojos?”

Pranas: “Todėl, kad kita 
pakelta.”

J. K.

“Zeceriška Klaida”
Vięname laikraštyje sykį 

tilpo tokis paskelbimas: 
“Miegamojo kambario daik
tai ant pardavimo už $33 se-
tas. Setą sudaro didelis ‘dre- 
seris’ ir veidrodis, komodė 
ir dvigulė lova. Viskas ge
riausios rūšies. Padaryta 
parduoti už 59c.”

Jtiodvarnis.
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TYLUS VIENSĖDIS
Arkadij Liubčenko.

Vertė Aldona Matulaitytė

(Pabaiga)

- Mėsos Kainos Pakilo 54% Nuo 1933 Mėty
NAUDOTOJAI SKELBIA VIENOS DIENOS STREIKĄ 8 
BIRŽ. PROTESTUI PRIEŠ PRAGYVENIMO BRANGUMĄ

“Dienomis, kada nėra mė-(bės. Du metai atgal tie dešimts 
produktų “tipiškai” Amerikos 
šeimynai atsieidavo $15.42 į

Lina ir šį kartą buvo punktuali. Kaip tik 
atslinko patamsis prie langų, jinai garsiai 
atidarė duris į aptemusį kambarį.

Pirmiausia sutiko ją išplaukęs iš patam
sių užklotas stalas ir meiliai nusišypsojo pa

rodęs savo dantis—lėkštes.
—Oho!, Kas tai pas jus, krikštynos ar gimi

mas?—juokdamasi suskambėjo varpeliais ir 
pasisveikino. j,

žemas kambariukas susiraukė: linksma 
viešnia išblaškė jo ramumą ir prikėlė vaiką.

—Aha, tai jūsų sūnelis?
—Mano ir Povilo—rimtai atsake Antonina.
—Taip, taip, žinau, mah jau viską papasa

kojo. . . ir sučiupus vaiką už nosies, vėl pra
dėjo juoktis, atydžiai žiūrėdama į mažą vei
delį.

—O kur gi draugas Povilas?
c —Išbėgo pas kaimyną... Tuoj pareis. Raš
telį jums paliko.

Lina paėmė:
Dovanok man, bet nelauk. Neateisiu...

Negaliu, suprask, žinai, Lina, jei užpilti 
ugnį ir neprispaudi knato, žvakė stipriai 
pridūmuoja. Toks pats knatas dūmuoja pas 
mane širdyj. . . Negaliu.

Suprask.
Lina perskaitė dar kartą, paskui griebė pai

šiuką ir viršuj parašė rezoliuciją: “Inteligen
tas. Skurlis.”

—Na, likit sveiki. Viso gero.
Antonina susirūpino:

* —Na, kur jūs einat? Na palaukit. Pernak
vosi t. ..

—Ne, nėr laiko—ir atsisveikinus, skubiai iš
ėjo.

Antonina patraukė pečiais ir nustebus su
stingo viduryj kambario.

r * * *
Buvo jau visai tamsu, kada susibeldė Kor- 

nijenko.
Antonina ėmė koliot ir ūžė ant visų namų. 

O Kornijenko, tarytum išplaktas, tyliai atsi
sėdo prie stalo ir ilgai, neatsitraukdamas, žiū

rėjo į ugnį lempoje. Laukė, pakol žmona nu
siramins.

—Juokus iš manęs darai?—Mergas į sve
čius šauki, o pats bėgi?

Ir pradėjo verkti.
Jis atsistojo ir staiga taip trenkė kumščia 

per stalą, kad lėkštės bailiai suskambėjo ir 
verkdamos nusirito ant grindų.

Antonina iš karto nutilo.
Bet barnis tęsėsi ligi vidurnakčio ir Korni

jenko jau nebegalėjo užmigti.
Prašvitus, pradėjo rėkti gaidžiai ir naktis 

nuslinko į slėnį.
Tada Kornijenko pašoko, paėmė raščiuką, 

perskaitė dar kartą. Tapo skaudu. Niežėji
mas gerklėj išspaudė ašaras. Pradėjo skubiai 
rengtis.

—Tu kur rengies?
—Ne tavo dalykas.
—Kur?—šoko iš lovos ir įsitverė kaip žvė

riukas.
Akys žibėjo skausmu, aistringa malda.
Dar minutė—Kornijenko turi pasiduot.
Suprato.
Griebė ją į glėbį ir. . .svyruodamas. . . už 

minutės visa spėka numetė ant guolio.
Jinai bėgo paskui per visą kiemą,, bet jis 

neatsigrįžo.

Lig miestelio buvo daugiau dešimties.
Kornijenko atėjo pavargęs ir tik čia, pild- 

| komo raštinėj, kur jam patarė laukt - Linos, 
i jis atminė, kad visiškai neprisiruošęs prie su- 
( sitikimo: visą kelią mąstė apie Antoniną, apie 

tai, kas gal atsitikt jam namie nebūnant.
Bailiai pažiūrėjo aplink.
—Va tuoj ji gal įeit...
Ir Lina įėjo—liekna, griežta su portfeliu po 

pažasčia.
—A-a-a?... Sveiks!
—Drauge Lina, dovanokit ir supraskit.. .
—Dovanoju ir suprantu. Tai kadaise aš ne

galėjau suprast, kodėl jūs su mumis, o dabar... 
labar aš jus pilnai suprantu.

Kornijenko pravėrė lūpas, norėdamas dar 
pasakyt, bet Lina pertraukė:

—Na, aš neturiu laiko—važiuoju į rajoną. 
Sudiev...

Suskubo iš kambario. Įšoko į vežimą. Ma
loniai nusišypsojo.

Jis ilgai lydėjo akimis...
Paskui nuleido galvą ir tyliai nuėjo atgal— 

tuo takeliu, kuris veda į Tylų Viensėdį.

I

soft proteinus galima gauti iš 
džiovintų pupelių, lišiukų ir 

ržirnių.”
Taip mums pataria dietinin- 

kai, kurie nesenai paskelbė, 
kad šelpiamos šemynos gali 
“g^ažokai” misti iš 23 centų į 
dieną asmeniui. “Jeigu pigūs 
šmotai,” mėsos galima naudoti 
3 ar 4 sykius į savaitę. Jų ap

skaičiavimu, kitus 17 valgių 
bedarbiai gali apsieiti su pupe
lėmis, lišiukais, žirniais.

'Metai atgal, pigiausia mėsa, 
ką galėjei pirkti — aviena — 
buvo apie 10įĄ centų svarui 
mažmenomis parduotuvėse J. 
V. didmiesčiuose, o dabar kai

nuoja po 131/2 svaras. “Chuck 
roast” buvo 15c., dabar yra 
21c. ir daugiau svarui. “Pork 
chops” parsiduodavo po 23, 
dabar reikia mokėti po 30 cen
tų svarui. “Round steak” — 
irgi nebrangiausias šmotas — 
pakilo 9 centais svarui. Pana- 
šiai su bile mėsa. Taukai pa
brango net 80 nuošimčių.

Mėsa Pabrango 54 
Nuošimčiais

Keli centai čia, keli ten ir su-1 
sidaro mėsos kaina 54.1 nuoš. I 
aukštesnė, negu buvo 1933 

* metais, prieš Rooseveltui už
imant valdžioje vietą. Tuo pa
čiu dviejų metų laikotarpiu vi
sų maisto produktų kainos pa- 

X*1dlo 38.3 nuošimčių. Tai J. V.
Darbo Biuro Statistikos skait
lines .

Arba paimkite dešimt svar
biausių maisto produktų, būti
nų palaikymui šeimynos gyvy-

mėnesį, o šį pavasarį jau rei
kia mokėti $21.41, visą mėne
sinę algą daugelio šeimynų, 
esančių ant naujos šalpos darbų 
programos.

Pasėkas tų kylančių kainų ir 
mizernų šalpų pripažino net 
New Yorko Miesto šalpos Biu
ro direktorius, Edward Corsi. 
Jo pareiškime, tilpusiam N. Y. 
“Times,” 25 bal., 1935 m., sa
koma :

“Bendra pašalpos norma šei
mynoms arba suaugusiems jos 
nariams yra nustatoma, kaipo 
nieko neveikiantiems. Jei tas 
žmogus vaikščioja po miestą 
jieškodamas darbo arba atlieka 
ką nors jieškodamas darbo, tuo
met jam neužtenka maisto. Nor
mos užtenka tik būnant namie.”

Taigi, sausų pupelių ir lišiu
kų dieta tikrenybėje reiškia 
silpninimą bedarbio, jo vaikų ir 
kitų šeimynos narių. Pusiau ba
das, pripažintas oficialio šąlpos 
direktoriaus t u r t i n giausiame 
pasaulio mieste, kur šalpa—to
kia, kokia ji yra—yra didesnė, 
negu bile kuriame šalies centre.
Mėsos Trustų Pelnai Pakilo

Gal tūli darbininkai mano 
jog augštos mėsos kainos reiš
kia, kad farmeriai gauna tiek 
daugiau už savo gyvulius. Nieko 
panašaus. Pažvelgkime į paki
lusius “Didžiųjų Keturių” pel
nus. Sultingi pelnai plaukte 
plaukė pas juos pereitą metą.

Tai tie mėsos baronai tuko 
iš ekstra centų nuo kiekvieno 

svaro, augančių į dolerius ir pa
skiau į milionus dolerių. Už 
1934 metus, palyginus su 1933 
metais, Armour ir Co. pelnas 
pakilo netoli dviejų milionų do
lerių arba milžinišką bendrą 
sumą $10,596,396. Tai grynas 
pelnas jau išmokėjus visas bi- 
las.

Pelnai kitų didžiųjų mėsos 
pakuotoji] 1934 yra sekami: 
Swift ir Co.—$4,896,123; Cu
dahy Packing Co.—$1,968,262; 
Wilson ir Co.—$3,840,923.

Didžiosios kompanijos sudaro 
monopolį mėsos prekyboje. Tą 
iškėlė žemdirbystės Sekretorius 
Wallace, kuomet jisai sakė, kad 
jie “suteikė viens kitam infor
macijas apie kainas, kuriomiŠ 
pakuoto j ai parduos mėsą ir 
mėsos valgių produktus.” Jis 
nurodė juos, kaipo “suokalbiau- 
jančius nuo 1927 metų nustaty
si ir kontroliuoti kainas, suda
rant monopolį pardavime ar 
perleidime mėsos produktų, 
tuomi išvarant lenktyniuotojus 
iš biznio.”

Tai prieš tuos mėsos baronus 
ir prieš augštas mėsos kainas 
daugelis darbininkų organizaci
jų, atstovaujančios darbininkus,, 
kaipo mėsos naudotojus, stoja 
eilėn vienos dienos streikui bir
želio 8-tą. Tai bus diena protes
to ir atsisakymo pirkti mėsą 
dabartinėmis kainomis. Mažieji 
mėsininkai stoja sykiu su. dar
bininkais į tas demonstracijas; 
to pavyzdžius jau matėm Los 
Angeles, Philadelphijoj, keliose 
New Yorko ir Brooklyno daly
se, taipgi kituose centruose! šau
kiamos konf., vedamos diskusi
jos, rengiami atviro oro mitin
gai, demonstracijos, paradai, 
kad išaiškinti visuomenei fak
tus ir tikslą streiko prieš augš
tas mėsos kainas.

Grace Hutchiąs.

Dar Apie Kalbėtojas
Ar žinote, drauges, kad šie

met degantis reikalas ir kad 
auksinė proga pradėt kalbėto- 
jauti. Delko? Kur?

Dar niekad lig šiol mes neve- 
dėm taip didelių kampanijų, ku
rių vadovybėn būtinai turėtų at
sistoti moterys, tad daugelis iš 
mūs ir nepagalvojom, kad yra 
toki sutvėrimai pasaulyje, kad 
jas reikia išstumti į priekį. De
ja, ne visuomet buvo stūmimo, 
tankiai tik praleidimo klausi
mas, bet ir to nesuteikėm.

Šiemet iškilo rimta kova prieš 
“s dės tax” ir prieš augštas 
maisto kainas. Kiekviena mote
ris turi tiek žinojimo ir patyri
mo tai.s klausimais, kad ji ir į 
pusdienį neiškalbėtų viską, ką 
žino. Dar kiek pastudijavus, pa
sekus kitų miestų veiklą tuo 
klausimu, ne viena galėtų pasa
kyti puikią prakalbą. O prakal
bu tuo klausimu labai reikia. 
Reikia kovą pėsti, o sykiu su 
tuo augs reikalas kalbėtoją, pra
nešėju, propagandised. Drau
gės, dabar visų eilė sekti įvy
kius ir imtis drąsos, kad išaiš
kinti dalykus toms darbinin
kėms, kurios dar nesužinojo.

Kita kampanija tai visuotinas 
suvažiavimas ir milionas para
šų.

Kas liečia* medžiagą-faktus, 
draugės turėtų atydžiai sekti 
savo skyrių. Dar daugiau, no
rinčios būti sėkmingomis agi
tatorėmis turėtų būtinai skai- 
lyti “Working Woman” ir sek
ti “Daily Worker,” kadangi ten 
pajėgia plačiau aprašyti tuos 
klausimus. Nesekančioms spau
dos ir “outline” mažai ką pa
dėtų, jei ir pajėgtume ji išleis
ti, kadangi joks “outline” ne
aprėps šių dienų gyvenimo ei
gos, kad ir vienu kuriuo klau
simu. Reikia daugiau skaityti, 
daugiau lavintis. Mažiau atydos 
įvairiom namų bei kitom smulk
menom, daugiau politiniam dar
bui ir lavybai. Nei viena mote
ris nepateko istorijon amžinu 
pasiaukavimu puodams bei pri- 
gaminimu visokių mažniekių 
namuose, tačiau daug moterų 
pasidarė sau vietą istorijoj da- 
lyvumu politikoj. Kodėl ne jūs?

Alisa.

Ar Žinai?
Sakoma, kad Meksikoj yra 

toks miestas, kur netoli vi.si gy
ventojai yra akli nuo įkandimo 
tam tikrų musiukių. .

t.

Moterys Protestuoja—Bet Mirties Pirkliai Pelnosi

Tuo pat laiku, kada 10,000 darbininkių ir darbininkų maršuoja New Yorko gat
vėmis protestuodami prieš karą ir reikalaudami taikos (viršuje paveikslas), tai 
desetkai laivų randasi prieplaukoj gatavi gabenti Japonijai tūkstančius tonų plieno 
ir geležies salos viešpatystės bujojančiai amunicijos industrijai. “Jūs negalit kištis 

j pelnų klausimą.” Beprotiškai rėkia mirties pirkliai.

Rengiamės Birželio
Aštuntos Streikui!

Birželio 8-ta yra paskirta 
streikui prieš augštas mėsos 
kainas. Tą dieną po visas Jung
tines Valstijas, ypatingai did
miesčiuose, darbininką šeimi
ninkės nepirks mėsos, reikalau
damos, kad mėsos kainos būtą 
nupigintos.

Ką Daryti, Kad Streikas 
Atsiektų Tikslą?

Reikia prie to iš anksto reng
tis. Tuojau sušaukit kiekvienoj 
apielinkėj susirinkimus ir iš
dirbki! planą. Aplankykit visas 
savo apielinkės šeimininkes ir 
išaiškint savo planą, kviečiant 
jas veikti sykiu. Pasiuskit ko
mitetus pas visus savo apielin
kės krautuvninkus ir kvieskit 
talkon, kad jie tą dieną neatida
rytų krautuvių, nepirktų iš 
“wholesaliu” mėsos. Laikykit 
gatvėse susirinkimus bei vaikų 

i vežimėlių paradus populiariza- 
vimui savo reikalavimų. Suruoš- 
kite pikietus prie skerdyklų ir 
Idaugmenomis parduotuvių. Pa
siuskit į mėsos kompanijas dele
gacijas su savo reikalavimais. 
Siųskite rezoliucijas ir delegaci
jas pas miesto bei valstijos val
dininkus. Rašykite spaudai apie 
savo darbus.

Visus tuos darbus pradėkite 
tuojau ir atžymėk it visuotinu 

I mėsos boikotu 8 birželio. Minė- 
jkit, boikotas turi būti gerai pri
rengtas, girdimas ir matomas, 
kad duotų pageidaujamas pa
sėkas. Be to išeis ne boikotas, 
tik pasnikėlis, tad kaipo toks 
nenumuš mėsos kainų. Pasiry
žusiam prisirengimo darbe ir 
organizuotam paties boikoto 
pravedime mes parodysim savo 
spėką, parodysim, kad mes mo
kam ir pasiryžę kovot prieš 
augštas mėsos ir abelnai pragy
venimo kąinas. Tas privers mai
sto trustus nusileisti.

Amerikoj suvalgoma 272 bu
šeliai obuolių kas laikrodžio mu
šimas.
- Chicagoj paštas perleidžia 
1,200,000 laiškų per vieną va
landą.

Šventoji Roma turi vieną mi- 
lioną gyventojų. Turėtų visi, 
kas tik gyvas (o gal ir negy
vas) būti “šventi,” nes arčiau
sia prie “dangaus” gyvena.

Denveryje pas vieną farmerį 
užaugo pupa apie trijų pėdų 
didumo. Galima pavalgydint 
su virš 20 žmonių.

E. V.

Kas Jau Daroma Del Būsi
mo Streiko?

Los Angeles, Cal.—Dešimts 
tūkstančių moterų paskelbė 
vienos dienos streiką ir mėsa 
atpigo 5 centais svaras.

Clevelande daugiausia kovo
jama prieš “sales tax”.

Philadelphijoj moterys su
rengė demonstraciją, reikalau
jant veltui1' pietų ir pieno dar
bininkų vaikams mokyklose. 
Pienas atpigo nuo 3 iki 5 cen
tų bonkai. Jos sulaikė pakė
limą duonos kainų.

Chicago moterys planuoja 
siųst delegaciją Washingtonan, 
reikalauti, kad valdžia apkar
pytų aštrius mėsos trustų na
gus. Jos smarkiai veikia vi
sose apielinkėse ir organizuo
ja komitetus kovai prieš augš- 
tas pragyvenimo kainas.

New Yorke moterys pravedė 
vienos dienos streiką 22 gegu
žės ir smarkiai rengiasi birže
lio 8-tai. Tūlose apielinkėse 
streikas tęsėsi kelias dienas. 
Reikalaujama nupiginti jautie
ną 10 centų svarui. Daugelyje 
vietų visos krautuvės uždary
tos.

Draugės, kas galima tuose 
miestuose ir apielinkėse, tas 
galima pas jus. Į darbą, drau
gės !

VALGIŲ GAMI
NIMAS

Kas žino, Kaip Sūdyti 
Silkes?

Draugė Farmerka senai pra
šė patarti, kaip sūdyti silkes. 
Draugei Farmer.kai tiek galima 
pasakyti," kad lig šiol niekas ne
atsiliepė. Priežastis bene bus ta, 
kad gal ne visur silkės auga. 
Pavyzdin pas mus, Brooklyne, 
yra upės ir jūrės, bet nei laive
liais važinėjantieji ant upių 
neigi maudynių jūrėse mylėto
jai neparveža silkių! Vieninte
lės man matytos silkės, tai bač-' 
koše. Kokiu būdu jos ten atsi
rado? Būtų žingeidu, o d. Far- 
merkai naudinga sužinoti. Kas 
žinote?

Grūzdai Arba Ausiukes
Pusę tuzino kiaušinių, 1 

šaukštą “baking powder,” 1 
šaukštą “powdered” cukraus, 
biskelį druskos, o miltų dėti, 
kad tešla būtų vidutinio kietu
mo. Kiaušinių baltymus ir try
nius skyrium išplakti, kad bū

tų vienos putos ir sudėjus vis
ką turi minkyt pusę valandos. 
Kočioti reikia plonai. Taukai 
arba aliejus turi būt karšti, 
kaip kepi. Išėmus iš aliejaus 
reikia dėti ant švarios popieros. 
Kaip ataušta, galima apibarsty
ti “powdered” cukrum.

A. B.—Dorchester, Mass.

Walnut Kepsnys
Du puoduku gerai sukapotų 

“Walnuts,” 2 gerai suplaktu 
kiaušiniu, 1 puoduką pieno, 1 
puoduką Smetonos, 1 puoduką 
apgruzdintos čielų kviečių duo
nos arba “Zu,” 1 šaukštuką 
druskos, 1 šaukštą tarkuoto ci
bulio. Palaikyk mišinį 20 ar 30 
minučių. Kepk gerai sviestuotoj 
blėtoj 40 minučių.

Rožytė—Brooklyn, N. Y.

šiltam ore greitas, skanus ir 
sveikas valgis būna sutarkuo
tos morkos su saldžiu pienu ir 
grietine. Galima įtarkuot biskį 
šviežio cocoanut arba įmest ke
letą razinkų. Vaikai labai 
mėgsta tokią “sriubą.”

Prašom Sezoninių Receptų
Atėjo pavasaris, o po jo ne

užilgo seks vasara. Prasidės uo
gų, vaisių ir daržovių sezonas. 
Yra šimtai būdų, kaip tuos pro
duktus sunaudoti ir pagaminti 
skanų ir naudingą maistą tuo- 
jautiniam naudojimui ir padėji
mui žiemai. Mes prašome drau
gių apie kiekvieną skirtingai 
išbandytą ir pavykusį valgį pa
rašyti savo skyriun.

žinoma, reikia rašyti ir apie 
mėsiškų valgių gaminimą, nes 
prie sunkiųjų darbų dirban
tiems ir vasarą reikalinga daž
niau mėsos ir kitų stipresnių 
valgių. Ne vien sunkiai dirban
tiems, bet ir didžiumai lengva
darbių retkarčiais reikia stip
resnio valgio. Tad rašykite apie 
visokius, o daugiausia apie se
zoninius valgius.

Ypatingai kenavimui patari
mus prašome siųsti pačioj pra
džioj sezono ar kiek galint anks
čiau, kad būt galima spėti pa
talpinti laiku.

Working Woman Vajns Pasi
baigė, Bet Darbas Eina Tolyn

Draugė M. Burauskienė, wa- 
terburietė, rašo:

“Prisiunčia 2 ‘Working Wo
man’ prenumeratas. Tai jau tu
mu 7. Mano nuomone, atlikau 
savo užduotį, bet neatsisakau ir 
toliau darbuotis.”

Taip'i drauge, gražiai pasidar
bavote ir gražus jūsų pasiryži
mas toliau darbuotis, nežiūrint, 
kad vajus pasibaigė.

Pirmos dovanos niekas nega
vo, nes niekas negavo reikalau
jamų 200 prenumeratų.

Paminėtų gerai pasidarbavu
sių sąraše randame drauges: 
Navalinskienę, Janušauskienę ir 
Abekienę. Kiek mums žinoma, 
d. Janušauskienė turėjo rastis 
pirmam sąraše. Tą nurodėm dd. 
“W. Woman” tvarkytojoms.

Saugokitės Šalčio!
Kada vaikai turi šaltį ir tan

kiai reikalinga nosis valyt, tai 
paprastai motina paima savo 
nosinę, nuvalo vaikui nosį ir 
vėl pasideda, paskui pamiršta ir 
pati sau ar kitam iš vaikų pa
naudoja.

Taip negerai. Rodos, kad dak
tarai tankiai mums primena, 
kad šalčiu žmonės užsikrečia 
vieni nuo kitų, tai mes neturė
tume pamiršti, bet saugotis. Ge
riausia, tai nusipirkt popierinių 
“napkinų” ar kitokių tam ty
čia popierinių nosinių ir jas 
naudot, o sunaudojus—sudegint, 
kad daugiau nereiktų jų čiupi- 
nėt. Taip pat pamokinkit vai
kus užsidengt nosį čiaudant.

E. V.
(Daugiau Darb. ir šeim.

4 puslp.)
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Darbininkės, Ar Daleisim Tokią 
Kriminalystę Atlikti?

Motinų dieną, sekmadienį, 
12 gegužės į New Yorką Atei
vių Gynimo Komiteto raštinėn 
pribuvo Mrs. Stella Petrosky, 
prašyti pagelbos kovai prieš 
jos deportaciją. Ateivių Gy
nimo Komitetas pasiuntu savo 
advokatą į Wilkes Barre ir ve
da jos gynimą. Jos istorija 
sekama:

Stella Petraukienė yra vos 
36 metų. Gyvena Wilkes Bar
duose. Ji pati viena maitino 
8 vaikus, tame skaičiuje treju- 
kus, per keturis metus. Dabar 
jai grąso deportaciją po karui 
atsiradusion Lenkijon, kurios 
ji nėra net piliete, nes prieš 
Jkarą nebuvo Lenkijos. Depor
tacija atplėštų nuo jos vaikds, 
kurie yra: jaunuolius 10 nie- 
tų, vyriausias 17 metų.

Kaltinama, kad ji esanti ra
dikalių pažvalgų. “Tai už tai, 
kad aš sykiu su 400 mainierių 
šeimynų protestavau prieš še
rifo licitavimą mizernų biedno 
Susiedo rakandų,“ Sako Pet
rauskienė. “šerifo licitacija 
buvo dėlto, kad jie nemokėjo 
rendos. Jie neišgalėjo mokėti. 
Jie tankiausia badauja.

“Aš kepiau duoną ir mano 
vaikai buvo mokykloj pereitą 
ketvirtadienį. Imigracijos vir
šininkai atėjo ir sakė norį, kad 
aš su jais eičiau policijos sto
tim Aš prašiau palaukti, kol 
mano vaikai sugrįš iš moky
klos, kad jie apie manę nesi
rūpintų. Bet jie sakė, kad aš 
užtruksianti tik ' valandžiukę, 
tad aš su jais sėdau mašinon.

Apšaukė “Pavojinga” 
Moterim

“Kada aš sėdau mašinon, ta
da jie man parodė “warantą” 
ir pareiškė, kad aš esantrrpa- 
vojinga moteris, norinti nuver
sti valdžią. Jie daug klausinė
jo manę apie Rusiją ir anar
chistus. Aš nieko nežinau 
apie Rusiją. Aš nežinau, kas 
yra anarchistas. ‘Tu pavojin
ga moteris,’ jie kartojo, ‘tu ti
ki, kad tu turi paimti šautu
vą ir iššaudyti valdžią.’ Aš 
jiems pasakiau, kad aš nemo
kėčiau laikyti šautuvą.

“Aš nevieną nenorėjau šau
ti. Aš tik norėjau gauti duo
nos savo vaikams. Jie nuga
beno manę į Luzerne apskri
čio kalėjimą. Ten išbuvau iki 
sekmadienio. Mano vaikai pa
sakė kaimynams, kad manęs 
nesulaukė grįžtant namo ir jie 
pradėjo klausinėti. Aš neži
nau, kaip jie sužinojo, kur aš 
radausi, ir kaip jie sukėlė tą 
kauciją. Iš sykio buvo $1,000 
Viskas, ką jie galėjo sukelti 
buvo $500. Ką, jūs manymu, 
jie su manim darys?’’ buvo jos 
klausimas. “Aš turiu—kaip 
jūs tą vadinate^—išklausinėji
mą ketvirtadienį.*’

Pasakojo Apie Skurdą
Silpnai angliškai, tačiau ne

pikta, neigi nusiminus del su
sidėjusių sąlygų, ji papasakojo 
apie nedateklių ir skurdą mai
nų distrikte. Ji pripažino, kad 
jos bėdos su imigracijos virši
ninkais prasidėjo po to, kaip 
ji įstojo į Bedarbių Tarybą.

Stella Petrauskienė—Petros
ky atvyko iš Lenkijos 1914 me
tais, prieš pat karą, kol dar 
nebuvo Lenkijos, kaipo atski
ros valstybės. Ji buvo 15 me
tų. Apsivedė 1917 metais su 
Thomas Petrosky, Glen Alden 
Coal Co., mainieriu.

“Mes buvom daugelyje strei
kų. Buvo labai sunku. Kada 
yra didelė šeimyna, o nėra pi
nigų, vyras įpuola desperacijon. 
Jis pradėjo gerti ir namuose 
prasidėjo barnis. Keturi me
tai atgal nles atsiskyrėm ir pe

reitą metą aš gavau divorsą.“ 
Deportacija baugina Stellą 

Petrauskienę tik del jos vaikų.
Jos byla, tai tik vienas iš pa

vyzdžių, kaip buržuazija puo
la ateivius ir kaip yra suardo
ma begalinis skaičius šeimynų. 
Daugelis yra sulaikyta depor
tavimui į fašistines šalis, kur

■ laukia koncentracijos stovy
klos ar žiauri mirtis.
Reikalinga Finansinė Parama 

Ir Veikimas
Finansinė parama yra būti

nai reikalinga sustiprinimui to 
, judėjimo, kuris tuojau sulaikytų 
išardymą Stellos Petrauskienės 
šeimynos ir daugelio kitų ir pa-1 

■dėtų apsaugoti tradicinę teisę' 
i prieglaudos politiniams ir re-' 
Ilginiams pabėgėliams Ameri
koj.

Stellos Petrauskienės istori
ja turėtų jus įtikinti, kaip svar- 
, bus yra ateivių gynimo darbas
■ ir kad jis reikalingas jūsų fi
nansinės paramos, kokią jūs 
1 išgalite.

Draugės darbininkes, paro
dykime savo solidarumą drau
gei Petrauskienei ir tuo pat 
sykiu užduokime smūgį reak
cijai, pastokime kelią kitų to
kių Stelių persekiojimui. Jei 
vieną apleisim, pasitarnausim 
buržuazijai—ryt, po ryt bus 
šimtai, tūkstančiai tokių Stel
ių. Jei šį kirtį atmušim, reak
cija apsiramins tūlam laikui. 
Esu tikra, kad mes visos pasi
ryžę apginti darbininkų šeimy
ną nuo išardymo, tad paaukoki
me per šį skyrių Stellos ir ki
tų gynimui arba -siųskim e au
kas tiesiai sekamu antrašu: 
American Committee for Pro
tection of Foreign Born, 100 
Fifth Ave., New York, N. Y. 
Taipgi savo rezoliucijomis ir 
veikimu parodykim Darbo De- 
partmentui, kad jie Stellos Pe- 

įtrauskienės ir kitų nedepor
tuos.

Alisa

Birželio “Working Woman”

Apie savaitė atgal išėjo iš 
spaudos “Working Woman” 
už birželio mėnesį. Telpa ne
paprastai įdomių raštų. Tei
kiama plačių informacijų, kas 
daroma ir darytina sąryšyje 
su būsiančiu birželio 8-tos 
streikų prieš mėsos brangumą.

“Ūkininkavimas Dviejuose 
Pasauliuose” nušviečia ūkio 
darbininkų ir smulkiųjų ūki
ninkų problemas Amerikoje ir 
tSovietų Sąjungoje.

“Tikra Gyvenimo Istorija” 
supažindina su vergišku mo
terų gyvenimu *pietinių valsti
jų audinyčių baronų mieteliuo
se, kur, kaip ir mainose, dar
bininkai priklauso su “dūšia” 
ir kūnu audinyčių viešpačiams. 
Iš tų pat audinyčių centro tel
pa darbininkės laiškas—mal
dinga rauda, besiveržianti iš 
skausmais sunaikintos krūti
nės ir jieškanti išeities, patari
mo, kaip palengvinti tuos skau
smus.

Slaug'ės laiškas nušviečia, 
kaip viešose klinikose atsineša- 
ma į biednus ligonius ir delko 
tas žiaurus atsinešimas, kas jo 
priežastis. Daug laiškų nuo 
darbininkių iš šapų ir raštinių.

Nepaprastai užinteresuojan- 
tis raštas apie ankstybo 18-to 
šimtmečio negrę vergų vadovę, 
kuri pasivadino save “Keliau
janti Tiesa” ir jos vardas ata- 
tiko jos didiems darbams. Taip 
pat telpa Motinos Bloor gy
vas aprašymas Claros Zetki- 
nos, jos dalyvumo pirmame ko
munisčių kongrese.

Jei kada “Working Wo

man” skaitėme iš pareigos, tai 
dabar skaitosi iš noro. Kas 
taupo tuos 50 centų,t tas save 
gerokai nųs i s k r i a u d ž i a. 
“Working Woman” kopijos 
kaina yra 5c. Imant platini
mui nemažiau 25 kopijų duo
da po 3 centus kopiją. Pre
numeratos kaina metams 50 
centų. Visais reikalais rašy
kite: “Working Woman,” 50 
East 13th St., New York, N. Y.

Wilkes Barre, Pa.
Šis Bei Tas iš Bedarbių 

Tarybos Veikimo
Wilkes Barre bedarbių or

ganizacija gana gerai veikia. 
Kovoja visur už bedarbių rei
kalus, kovoja už pašalpą, už 
rendas ir kitus reikalingus da
lykus del darbininkų gyvybės 
palaikymo. Taipgi, tuom pa
čiu sykiu darbuojasi tarpe kitų 
bedarbių organizacijų, kaip 
tai Bedarbių Lygoj. Bedarbių | 
taryboms pradėjus veikti tarpe; 
tų organizacijų jos likosi pa
trauktos mūsų pusėn ir dabar 
bus bendrai pradėta kovot vi
siems prieš valstijos ir apskri
čio viršininkus, kurie turi rei
kalą su pašalpos išdavimu del 
bedarbių darbininkų, šiame 
bedarbių susirinkime, kuris 
įvyko 22 dieną gegužės, likosi 
aptarta daug gerų dAlykų, del 
bedarbių naudos ir ant vietos 
buvo išrinkta komisija (Įafbuo- 
tis, kad tie tarimai' būtų pra
vesti.

I

Visos bedarbių organizaci
jos šios apiclinkės rengiasi 
prie didelės konferencijos, ku
ri įvyks ateinantį mėnesį Haz
leton, Pa., kur gal pavyks su
vienyt visos organizacijos į 
vieną. Suvienytai bedarbių 
organizacijai bus geriau gali
ma kovot už savo reikalus. 
Taipogi šiame susirinkime bu
vo priimta dvi svarbios rezo
liucijos,. viena prieš įvedimą 
vergiškų algų pašalpoj dar
buose, o kita už paliuošavimą 
Angelo Herndon, kurį ir vėl 
norima paimti į sunkiųjų, dar
bų kalėjimą. Abi šios rezo
liucijos likosi pasiųsta į reika
lingas vietas.

Streikas šioje apielinkėje 
dar vis traukiasi ir yra sunku 
spėti, kada jis baigsis ir kaip. 
Po didžiam užpuolimui ant ra
miai pikietuojančių darbinin
kų Plymouthe, kur daugybę 
streikierių skaudžiai sužeidė, 
vienus pašovė, kitus lazdomis 
sumušė, tai da daugiau pri
traukė valstijos kazokų, šioje 
apielinkėje kazokai visaip per
sekioja nekaltus darbininkus. 
Šiomis dienomis čionai buyo 
atvykusi komisija Civilių Lais
vių Draugijos iš New Yorko, 
kad patirt kaip čia viskas yra. 
Komisijai teko patirti pasibai
sėtinų dalykų, kaip streikuo
janti darbininkai buvo puola
mi ir nekaltai terorizuojami 
valstijos kazokų ir visokių 
gengsterių. čia tokis puoli
mas buvo ant darbininkų, kad 
ta komisija nėra girdėjus pir
miau tokių dąlykų.

Taipogi čia lankosi ir kita 
komisija iš Harrisburgh ir 
klausinėja sumuštus darbinin
kus. Prie šios komisijos buvo 
prisirinkę labai daug nuken
tėjusių darbininkų, kurie da 
ir dabar šlubuoja, arba kitaip 
yra sužeisti. Daug darbinin
kų visaip yra sužeistų, netik 
jiems į gatvę išėjus, bet jųjų 
namuose vaįtijos trūperiai 
įsilaužė ir primušė. Nekuriems 
net kaulus sulaužė. Kiek iš šių 
tyrinėjimo komisijų bus nau
dos del streikuojančių darbi
ninkų, turim palaukti..

Glen Alden kompanija sa
kosi, kad jųjų mainos dirba 
pilnai, bet visiems gana aiš
kiai matoma, kad labai šlu
buoja ir daug narių senos uni
jos, kurie dirba labai yra ne
patenkinti. Dirbantiems mo
kestį kapoją visoms, pusėms ir 
jokio pasipriešinimfo nėra da

romą iš senos unijos viršinin
kų pusės.

Veisiejiškis.

Worcester, Mass.
Iš ALDLD 11 Kuopos 

Susirinkimo
26 d. gegužės įvyko kuopos 

susirinkimas. Narių atsilankė 
mažai, tai didelis apsileidimas. 
Draugai, kaip gali eiti pasek
mingas veikimas, jeigu mes į 
kuopos susirinkimą nesilan- 
kom ? čia drg. J. žalimas iš
davė raportą iš posėdžio Nau
jos Anglijos, “Laisvės” pik
niko klausime, kuris įvyko 
Hudson, Mass., gegužės 19 d. 
Ten buvo išdiskusuota trūku
mai iš pereitų metų pikniko ir 
išdirbta planai, kad šiais me
tais “Laisvės” piknikas būtų 
pilnai tvarkingas.

Piknikas įvyks toje pat vie
toje, kur pernai buvo, 4 d. 
liepos (July) Voše Pavilion 
Parke, Maynard, Mass. Drg. 
J. J. Bakšys liuosnoriai apsiė
mė rinkti skelbimus progra
mų! del ‘L.’ pikniko, čia drau
gai biznieriai yra prašomi, kad 
jūsų vardai būtų ant progra- 
mo. šiam susirinkime buvo pri
imtos blankos rinkimui pinigų 
del Metalo Industrinės unijos 
Worcesteryj. Iš kasos paau
kauta $2.00.

Nutarta laikyti piknikas 
bendrai su ALDLD 155 kuo-' 
pa, birželio 9 d. ant Olympia Į 
Parko. Worcesterieciai ir ap- 
ielinkė įsitėmykit tą ’dieną čia 
bus sporto ir dainų.

ALDLD 11 Kuopos
Koresp.

Hudson, Mass.
Mūsų Darbo Puikios Pasekmės

Šiuo paskutiniu laiku ir vėl 
gerai pasirodė su aukom vie
tos susipratę lietuviai darbi
ninkai. Tam tikrų tikietų iš
pirkom del K. Partijos ant 
$8.50 ir pinigai tapo priduoti 
draugui J. Grybui, Norwood, 
Mass. Taipgi T.D.A. kuopos 
išrinkta komisija, draugai K. 
Urbonas ir F. Bukatik, parin
ko aukų del Scottsboro jau
nuolių, surinko $12.35 ir greit 
pasiuntė kur reikia. Šias aukas 
aukavo šie draugai: po $1.00 
A. Sikorskis, G. Šidlauskas, J. 
Roženas, K. Urbonas, F. Bu- 
katik, M. Perednis; po 50c A. 
Baronas, S. Brakly, V. Maka
revich, J. Urbonas; po 25c K. 
Grigas, F. Kaulakis J. Melku- 
nas, Ig. Lazauskas, T. Arlaus
kas, M. Kazlauskas, A. Dubak, 
J. Sabanskįs ir M. Lakštutis. 
Smulkių $1.20; viso $12.35. s

Taipgi ALDLD 103 kuopos 
fn. raštininkė M. Kazlauskienė 
smarkiai darbuojas, kad iš- 
kolektavus iš visų narių šių 
metų duokles ir aš manau, 
kad ji tą padarys, nes ji tam 
darbui tinkama. Taipgi del 
spaudos pikniko įžangos tikie- 
tus ant $50 jau išpardavėm 
ir laukiam iš “Laisvės” dau
ginus. Tai matote, apielinkės 
kolonijų draugai-gės, kaip mes 
darbuojamės, taigi ir jūs ne
atsilikite. /

M. P.
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Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STORES
Marion 'St., kaih'p. Broadwky 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. 7.

Tel.: Glenmore 5-6191

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
O j •

WATERBURY, CONN.
Dviem Labai Svarbiam Tikslam 

Parengimas
Puiki Vakariene Ir šokiai

Subatoje, birželio 1, vakare, Lietu
vių Parke, už Lakewood ežero bus 
skani vakariene ir naujame daining 
ruime, gražiai įtaisytas naujas rui
mas del valgių. Šokiams svetaine ir 
kita atskirai valgiam, baliam, tai 
puiki seklyčia. Nuo šio parengimo 
likęs pelnas bus skiriamas jaunuolių 
lietuvių mokyklai ir visuotino lietu
vių prieš karą ir fašizmą suvažia
vimo reikalui, pasiuntimui delegatų.

Visus širdingai kviečiam dalyvaut, 
tyrame ore linksmai laiką praleist.

L. ž.
(126-128) f

DETROIT, MICH.
Jaunuolių Dienos Paminėjimas

Gegužės (May) 30 d. apie 1 vai. 
po pietų įvyks didelės prakalbos Det
roito ir apielinkės jaunuolių, ant mie
sto salos Belle Isle Park. Bus puikus 
programas ir žaislų. Kviečiam visus 
lietuvius darbininkus ten dalyvauti.

Darbininkų Mokykla /
Gegužes 31 d., penktadienį, 7:30 

vai. vakare, 4097 Porter St., Drau
gijų Svet., bus Darbininkų mokykla 
kas penktadienį. Pamokos bus apie 
šių dienų reikalus. Kas yra sumany
ti biliai ir kaip kun. Coughlin bando 
apvilti darbininkus su fašistų maska 
ir tt. Visi būkime.

Birželio 1 d. šeštadienį, 8 vai. va
kare, 3014 Yemans St. bus platus su
sirinkimas laikraščių skaitytojų, 
“Laisvės” ir “Vilnies”. Čia gali da
lyvauti kas tik remia darbininkišką 
spaudą. Daugiausia bus kalbama 
Detroito žinių reikalai. Bus ir drg. 
Jonikienė iš Čhicagos. Visus kviečia 
Detroito žinių komisija.

J. K. Alvinas.
v (126-128)

PHILADELPHIA, PA.
Darbininkų Mokykla

Kas Bus Ateinanti šeštadienį
Birželio 1-mą yra rengiamas pas

kutinis šio sezono balius. Rengia Lie
tuvių ir Rusų darbininkų centro na
mo komisija. Pradžia 7 vai. vakare, 
8-tos ir Fairmount Ave. Bus skanių 
užkandžių ir gėrimų, šokiams grieš 
gera orkestrą. Komisija prašo visus 
skaitlingai atsilankyti ir paremti 
namo palaikymą.

x (126-128)
HARTFORD, CONN.

T.D.A. kuopos susirinkimas įvyks 
birželio (June) 3-čią, 57 Park Street, 
7:30 vai. vakare. Draugai ir draugės, 
malonėkite visi skaitlingai susirink
ti, nes bus svarbių reikalų, taipgi 
prašome narius, kad atsivestų naujų 
narių į susirinkimą. Kurie nariai ne
sate užsimokėję, prašomi užsimokėti 
šiame susirinkime.

Org. Alek. Kondratas.
(126-128)

CLIFFSIDE, N. J.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni

mo kuopos susirinkimas atsibus sek
madienį, 2 d. birželio, 1935 metais, 
11 vai. ryto. Susirinkimas įvyks 
Darbininkų Centre, 270 Wilken St., 
Fairview, N. J. Kviečiame visus na
rius laiku atsilankyti.

Kuopos Sekr. T. Litvinovič.
(126-127)

NEWARK, N. J.
Labai svarbus ALDLD 5-tos kuo

pos susirinkimas, kuris įvyks trečia
dienio vakare, geg. 29-tą, 8-tą vai., 
180 New York Avenue. Visi nariai 
net būtinai turi dalyvauti ir atsives
ti naujų narių. Katrie užsimokėję, 
gaus naują knygą “Povilas Jurka”. 
Taipgi turėsim daug svarbių kalusi- 
mų aptarti tad nesivėluokite, visi 
pribūkite į laiką. Sekr. A. Dobinis.

GRAND RAPIDS, MICH.,
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia pikniką su šokiais, kuris 
įvyks 2 d. birželio (June). Pradžia 
10:00 vai. ryte, pas Igną Girni, 
River Pavilion. Bus gera programa, 
dainuos Lietuvių Dailės Choras, grieš 
gera orkestrą, taipgi bus ir alaus. 
Visus širdingai užkviečiam atsilan
kyti, praleisti smagiai laiką ant 
kranto (Grand River) upės.

( Komisija.
(125-127)

MAHANOY CITY, PA.
“Vestuves Pušyne”

Nedėlioję, birželio (June) 2 d.,

7:30 vai. vak., Y. Norkevičiaus svet., 
Shenandorio Lyros Choras suloš ope
retę “Vestuvės Pušyne”. . Apie šitą 
operetę nereikia daug aiškinti, nes 
ji buvo pirmiaus sulošta Shenandoah 
ir Baltimore, ir kurie matė, visi liko 
labai patenkinti, nes tai yra gyva ir 
labai patraukianti operetė. Šioje ope
retėje yra 23 dainos, žaislai ir- lietu
viški šokiai. Todėl visus širdingai 
užkviečiam dalyvauti. Pe’nas nuo šio 
parengimo bus įsteigimui Mahan- 
jaus Darbininkų Centro. Įžanga tik 
35 centai.

(125-127)

CLEVELAND, OHIO
LDS 44 kuopos pirmas piknikas 

įvyks birželio 2 i., J. Mačuto darže, 
ant Green Road. Nors LDS vajus 
Ohio valstijoj dar nepaskelbtas, ta- 
čiaus LDS 44 kp. šiame piknike pri
sirašančius priims tik už pusę įstoji
mo. Todėl atsilankiusieji pasinaudo
kite proga, o vėliaus nesigailėsite. 
Bus programa su išlaimėjimais. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(125-127)

SCRANTON, PA.
Svarbios prakalbos įvyks 30 d. ge

gužės. Pradžia 7 vai. vakare. Darbi
ninkų Centre, 341 W. Market Street 
Kalbės, garsus darbininkų kalbėtojas 
ir rašytojas, ‘draugas R. Mizara iš 
Brooklyn. Todėl visi kurie sužinosi
te iš skelbimų, atsilankykite ir kitus 
paraginkite.

Rengimo Komitetas.

PLYMOUTH, PA.
Iškilmingas Laisvų Kapinių 

Aplankymas
Laisvų Kapinių Bendrovė praneša 

visai Wilkes-Barre ir Plymouth lie
tuvių visuomenei, kad rengiame iš
kilmingą aplankymą Laisvų Kapinių, 
gegužės 30 d., taip pat kaip rengda- 
vom ir kitais metais.

Rojus Mizara, “Laisvės” Redakto
rius, iš Brooklyno, sakys prakalbą. 
Kaip kitais metais taip ir šiemet 
gražiom dainom apdovanos mus 
Wilkes-Barre Aido Choras. Lai bū
na mūsų visų pasirįžimas susirinkti 
ant kapinių. Kas praleisite šią iškil
mę nepamatę, skaudžiai nusivilsite. 
Apvaikščiojimas bus 10 vai. ryte, tai 
kaip visada būdavo. '

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kuopa rengia pikniką 

naudai Komunistų Partijos. Įvyks 30 
d. gegužės. Prasidės tarp 9-10 vai. 
ryte. Pikniko vieta labai gražioj 
naujoj vietoj, tarp didelių ir ma
žų .medžių. Bus šokiai prie geros or- 
kestros. Prie to bus prakalbų progra
ma.

KELRODIS: Rytinėj gale Sunbu
ry St. Readingo gelžkelio stotis, čia 
reik važiuoti skersai rėlias į rytus 
prieš kalną iki antram rėdui stubų. 
Čia kelelis po kairiai, porą varsnų 
pavažiavus, dvi stubelės po dešiniai 
ir už jų matysis mūsų piknikas. Tai
gi norėdami darbininkų klasės rei
kalus paremti, dalyvaukite šiame pik
nike, kaip vietos, taip ir visos apie
linkės.

Kviečia Rengėjau

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre Aido Choras turės 

savo pirmą šio pavasario pikniką ku
ris atsibus 30 dieną gegužės, visiems 
žinamoj vietoj žemutinėj daly Wilkes- 
Barre, tai yra į Lynwood prie Sus
quehanna upės. Bus nauja platforma 
šokiams, taipgi gera orkestrą grieš 
visokius šokius. Bus valgių ir gė

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAI
Pereitą metą mūsų dienraščio pa- 

x rengimai buvo nepaprastai sekmin-
/ gi. Ant tokios pat skales rengkimės

" ir šiemet. Bet pasirįžusiai darbuo
kimės, kad atsiekti pereitų metų 

pasisekimo.
BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

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

t Jau organizuojama programa ir greit bus
paskelbta. Brooklyniečiai prašomi įsitėmyti 
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-Fourlh 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. Rugse jo-Sept.
VYTAUTO PARKE

čia irgi duodama aūgštos 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.

rimų, apart to .visko bus ir gera 
programa kurią duos Aido Choras. _

Kaip vietos taip ir apielinkės 
publiką kviečiame skaitlingai atsi
lankyt. Pradžia 12 vai. dieną.

Kviečia visus Aido Chorajs.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinio šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN. N. Y.

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

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau nutomobiliuB vestuvėm, 

parent, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.
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J. Urbonas.KELIONES ĮSPŪDŽIAI
Iš San Francisco į New Yorką

(Tąsa)
Arčiau prie Arizonos, kelias vingiuoja- 

si į kalnynus. Arizona yra viena iš tur
tingiausių kalnais valstijų, kokias teko 
pervažiuoti. Oras vėl vėsta, nes ant kal
bių sniegas, tarpkalnyje auga medžiai, 
daugiausia pušys, pakol pasiekėm Grand 
Canyon. Grand Canyon toks gamtos 
tvarinys, apie kurį šiame trumpame ap
rašyme veik nieko negali parašyti. Jeigu 
turint laiko ir ištekliaus, kad būt gali

ama apsistot porai savaičių laiko, tai bū
tų galima nuodugniai apsipažinti, nes vie
ta begaliniai įdomi, į kurią mokslininkai- 
geologai suvažiavę, tyrinėja žemės am
žių, josios susiformavimą. Čia, rodos, 
kad talantingiausio artisto ištapyta — 
išpiešta įvairių-įvairiausiomis spalvomis. 

^Kiekvienas žemės sluogsnis vis kitokios 
spalvos ir kitaip susiformavęs. Vieni 
sluogsniai statūs, kiti įžambūs, dar kiti 
—skersi ir gulsti, ir visokeriopai susidės- 
tę. Paviešis Grand Canyon beveik lygu
ma su visai mažais kalniukais, bet va
žiuojant apie 54 mylias kelio, vis turi 

••kopti į kalną, nors nelabai žymiai. Pats 
Grand Canyon—tai didi duobė, dvi my-

mas—begalinis, nuoga akim žiūrint, nie- 
iko negali įmatyti, tik rūkus. Per padi- 
diančius stiklus žiūrint matosi dugnas, 

xauga medžiai, teka Colorado upė, daug 
Trelių išvedžiota, dirba C. C. kempėje 
jaunuoliai—taiso kelius. Mums būnant, 
darbininkai dinamitu sprogdino akmenis, 

z tai susidarė toks milžiniškas griausmas, 
lig šimtas perkūnų būtų trenkę vienu 
sykiu. Garsas atsimušdinėja į sienas at

sikartojančiai, pakol pasiekė viršų.
Grand Canyon nekurios sienos taip sta
čios, be jokio nuolaidumo eina žemyn vie- 

» tomis virš 11,000 pėdų. Viskas, kas tik 
buvę žemėje, yra suakmenėję. Įvairūs 
medžiai suakmenėję, kurie išduoda la- 

r bai gražias spalvas ir kieti, kaip titna
gas.

Pabuvę apie ketvertą valandų, trau
kėme žemyn į Phoenix, kuris pagarsėjęs 
džiovininkų sanatorijomis. Aplankėme 
drg. A. Aimanavičių, kuris sakėsi, kad 
sveikstąs, jaučiasi geriau, bet man atro

dė visai silpnu. Apie Phoenix oras malo
nus, didelės lygumos, žemė iriguota, au
ginama viskas; matėme šieną — alfalfą 
nupjautą. Visur žaliuoja, visur žydi. 
Neapmatomi laukai ananasais (grape
fruit”) apsodinta, vieni žydi, kitų jau 
vaisiai nunokę, o tų ananasų žiedų kve
pėjimas taip malonus ir juomi gausiai 

^prisipildžius visa apielinkė. Pavažinėjo- 
me su drg. Aimanavičium, apžiūrėjome

*

vaismedžių sodus ir negaišuodami važia
vome tolyn, palikę drg. Aimanavičių 
sveikti ir linkint vėl stoti kovojančių 
darbininkų eilėsna, ką jis ir pasiryžęs da
ryti. Arizona gausi kalnais. Kelias vin
giuojąs! apie kalnus. Vienoje pusėje ke
lio neišmatomos viršūnės kalnas, kitoje 
giliausia bedugnė, jei kristum, tai nusi
bostų, pakol dugną pasiektum. Kaip kal
nuose, taip ir tarpkalnėse miško mažai 
auga, bet užtad labai daug įvairių kak
tusų ir paimu auga. Nekuriu paimu žie
dai didelėmis kekėmis žydi, didesni už 
žmogų. Kaktusai taipgi labai gražiai 
žydi įvairiomis spalvomis, bet gražiausi 
tai aiškiai raudonos spalvos. Belaipio- 
jant po kalnus, retai kur gyventoją už
matai. šiurkštus ir skurdus gyvenimas 
tokioje vietoje. Privažiavome vienintelę 
indijonų rezervaciją, kur valdžia prigel- 
bėja jiems palaikyti gyvybę, kad neiš
baigtų nykti ta žmonių rasė. Kiek teko 
išsiklausti iš pačių indijonų, tai jie nyks
ta, o ne daugėja, nes gyvenimo sąlygos 
žiauriai sunkios. Žmonės sugrūsti į to
kias vietas, kur, rodos nei gyvūnėliui ne
būtų galima gyventi. Beje, plaukia ne
didelė upė, prie kurios auga savo rūšies 
medžiai; ištolo labai gražūs, žali. Bet 
neprisiglausi prie jų, apsišarvavę dide
liais ir mažais spygliais jų šakos ir la
pai, taip skaudžiai duria, kad negalima 
prisiartinti. Indijonų gyvenami namai— 
būdos iš žolių smailiais viršais, be lan
gų, gyvena primityvišku gyvenimu. Ne- 
pasijutom, kaip pasibaigė įvairioji Ari
zona ir įvažiavome į New Mexieos klai
kias dykumas—gyvulių ganyklas. Gyvu
liai kūdi, vargingi kaip ir pati gamta. 
Neilgutrukus privažiavome Texas ir El- 
Paso miestą ant pat Meksikos rubežiaus. 
Miestas didelis, gyventojai beveik ant 
pusės meksikiečiai; klimatas šiltas visa
dos, gyventi nebrangu. Meksikiečių gy
venami namai iš purvo nulipinti, jie la
bai susikimšę ir suvargę darbininkai, 
mažai organizacijų. Darbininkiškas vei
kimas yra, bet silpnokas. Texas—tai di
džiausia iš visų Jungtinių Valstijų gu
bernija. Žemės paviršius neperdaug kal
nuotas, ale nederlingas, daugiau čia ga
nyklos, bet ir jos menkos. Pereitų me
tų sausros pėdsakų yra, pakelyj gana 
daug karvių lavonų yra. Kad tas nega
dintų turistams akių ar kitokiais išroka- 
vimais, bet traktoriais velka tuos gyvu
lių lavonus į krūvas ir degina. Rudos 
spalvos tiršti dūmai kyla kamuoliais į 
padanges, lig senovine tamsuolių žmo
nių auka dievuliui už suteiktą sausrą.

(Daugiau bus)

I

uždėjo ant darbo žmonių 
nugaros. Gyvenimo reikme
nys kyla augštyn. Kapitalis-’ 
tai jieško išeities kelio iš to 
ekonominio krizio per karą 
ir fašizmą.

Kaip darbininkai turi at
remti tą nelemtą skurdų 
gyvenimą ir kraunamą naš
tą ant jų nugarų? Darbi
ninkų vienatine atrama— 
organizuotas bendras fron
tas nepaisant religinių įsiti
kinimų ir politinių pažval- 
gų. Kovoti bendru frontu 
prieš karą ir fašizmą. Plėsti 
tuo jautinius reik alavinius 
už socialę apdraudą, už bi- 
lių vadinamą H. R. 2827, 
kuris yra įneštas į J. V. 
kongresą.

Daug dar darbininkų, ku- įįos. 
rie save apgaudinėja, saky
dami, juo didesnis skurdas 

kriziniu. Kapitalizmas dau- gyvenime spaus darbinin- 
* giau nebegali plėstis, nepa-1 kus, tai greičiau susipras ir 

tenkina darbo žmonių di-1 ir sukils prieš valdančią 
džiumos ekonominio gyveni
mo reikalavimus. Tuomi 
darbo žmonių prieštaravi
mas didėja ir klasių kova 
aštrėja diena iš dienos.

Roose velto nauja dalyba 
ir panaikinimas aukso va
liuto pagrindo, dar didesnę 
skurdaus gyvenimo naštą

SESI METAI BEDARBĖS 
IR KADA JI UŽSIBAIGS

Dabartinė bedarbė sujudi
na visus sluoksnius darbi
ninkų ir buržuaziją. Klausi
mas pas visus: kada baig
sis bedarbė? Kiti save ra
mina, tokių bedarbių buvo 

4 seniau. Ar buvo kada nors 
tokia bedarbė, kokia šian
dien yra visame kapitalisti
niame pasaulyje? Niekur is
torija neparodo tokios be
darbės buvimą. Dabar ka
pitalizmo išsivystymo lai- 

* kotarpis pasiekė augščiau- 
sią laipsnį, patį čiukurą 
(viršūnę). Kapitalizmas 

f daugiau nebegali plėtotis, 
smunka žemyn. Tą smuki
mą vadiname ekonominiu

Paimkime kitą pavyzdį, 
kur darbininkai organizuo
ti į bedarbių tarybas bei 
kitas organizacijas, Komu
nistų Partiją ar industrines 
unijas, tuos pasiekia darbi
ninkiška literatūra, supažin
dina su to skurdo priežas
timis, gyvenimu ir darbi
ninkų reikalais, tie darbi
ninkai kovingi,. kovoja ir 
kovos iki laimėjimo. Nepai
sant žiaurios kapitalizmo 
reakcijos, mūsų organizaci
jų narių yra uždaviniai or
ganizuoti n e organizuotus, 
pasiekti juos su darbin. lite
ratūra. Reikia pertikrinti 
tuos darbininkus, padaryti 
kovotojais, sykiu su mumis. 
Nelaukti kuomet vien badas

*

klasę. Ne visus ir skurdas 
padaro kovotojais. Pavyz
džiui, dabar daug darbinin
kų badauja, neturi namų, 
guli urvuose, bet nekovoja, 
tūli tik dar daugiau nupuo
la dvasioj. Žinoma ekono
minės sąlygos gimdo kovo
tojus, ■ .

me iš augščiau, badas tik 
priverčia susidomėti, o mes 
turime pagelbėti darbinin
kams susiprasti.

Bedarbę panaikins tik 
proletarinė revoliucija. Am
erikoj Sovietų valdžia, pro
letariato diktatūra galėtų 
bedarbę panaikinti per 24 
valandas, kur kapitalistinė 
valdžia per šešis metus nie
ko gero nedavė darbo žmo
nių klasei.

. Mokinys G. K.

Shaft, Pa.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Cleveland, Ohio

i*»l

San7 Francisco, Cal. —Po 
operacijos sunkiai serga

šaltoje žemelėje.
Velionės Draugė. Sovietų Saldainiai

Naudokite Sovietų Saldainius 
parėse ir kitokiose 

parengimuose

2Dviejy Svarg Dėžė7f| 
6 Skirtingą Rūšių ■ v C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti, pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Penktas Puslapi?
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Nedėlioj, Birželio (June), 2 d., 1935
P. VAIČIONIO (MEADOW GROVE) DARŽE, CRANFORD, N. J.

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ' ĮŽANGA 25 CENTAI ASMENIUI

Jeigu lytų, visas parengimas bus Liutvino Svetainėje, 39 S. Park Street, Elizabeth, N.J

Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.

Programo išpildyme dalyvaus visi Apskričio Chorai. Kalbės drg. Mizara. šokiai prie 
geros muzikos. Būkite visi menininkų parengime. Kviečia Apskritys.

KELRODIS Iš Elizabctho ant West Jersey ir Broad gatvių imkite Union gatvekarį 49 ir va
žiuokite į vakarus iki Garwood stoties. Išlipę eikite iki North Avė., sukite po dešinei iki Cedar 
St. ir paskui eikite Cedar St. iki Brookside Hospital, sukite po kairei ir Division Ave. iki Meadow 
Grove. Ten bus piknikas.

Automobiliais važiuokite į Elizabeth, N. J. Važiuokite North Broad Street iki Westfield Ave. 
Westfield Ave. važiuokite iki North Ave., Garwood, N. J. North Ave. važiuokite iki Cedar St. 
Čia sukite po tiesei, kaip augščiau nurodyta.

Numirė Drg. A. Vailionienė
Gegužės 16 d. 10:20 v. vaka

re, po sunkios ligos, savo na
muose pasimirė Antanina Vai
lionienė. Velionė nuo senai 
buvo narė LDSA 62 kuopos ir 
kuomet likosi suvienyta L.D.S. 
A. su ALDLD, tai ir Antani
na su savo draugu abudu pasi
liko draugijoj iki mirties. Ve
lionė mirdama paliko didžiau
siam nuliūdime savo gyvenimo 
draugą, dvi dukteris ir vieną 
sūnų, kurie visi trys yra pa
vyzdingi Lyros Choro nariai, 
tad, kad išreiškus užuojau
tą del velionės, tai choro 
nariai nupirko gražų gėlių vai
niką. Antanina gyva būdama 
labai buvo draugiška moteris, 
už tai jos karstas buvo apklo
tas gėlėmis, kurias aukavo gi
minės ir draugai; taipgi į ka
pus palydėjo didelis skaičius 
mašinų. Linkiu jos paliktai šei
mynai kantriai praleisti šį 
skaudų liūdesį. Begailcstingoji 
mirtis be laiko išplėšė šeimynai 
mylimą narę, o mums draugę. 
Ilsėkis, brangioji drauge, ra
miai

Sovietai {kalino Septynis 
Už Kriminalį Apsileidimą

CHARKOVE, Sovietų Są- 
jungoj, .liko nuteisti pus
antrų iki 5 metų kalėjimo 
septyni vietiniai valdininkai 
už neatleistiną apsileidimą. 
Jie naudojo pripažintą ne
tinkamu, prakiurusį laivu- 
ką vaikams perkelti per 
Psiol upę. Laivukas nus
kendo ir prigėrė 28 vaikai.

Neėmimas Žydą j Hitlerio 
Armiją Esąs “Pažeminimas”

LONDON. — Buržuazinė 
Žydų Atstovų Taryba išne
šė griežtą protestą prieš 
Hitlerio kariškos tarnybos 
įstatymą, kuris atima žy
dams teisę tarnaut Vokieti
jos armijoj net kaip papras
tiems kareiviams. Tatai esą 
vienas iš pačių didžiausių 
pažeminimų žydų tautai.

pirmininkas Darbo Federa
cijos laivakrovių lokalo.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už* $1.25
Patarimai Vyrams

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskubusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaskiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS 

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

Lietuviu Angliy Kompanija
Pirmos klasSs anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Mirtis
Mary Rodgers, 52 metų,

5217 Luther Ave., Cleveland, 
Ohio, mirė nedėlioj, 26 d.
gegužes, 10:25 ryte. Liko nu
liūdime vyras Petras ir šeši 
vaikai, Cicilia, Katy, Betty,
Anthony, John ir Agota: vie
nas brolis ir dvi seserys.

Ji sirgo jau nuo 1 d. geguž. 
ir jai buvo padaryta operaci
ja ligoninėje.

Draugė M. Rodgers, buvo 
veikli darbininkų judėjime ir 
buvo narė LDS 55 kuopos.

Kūnas pašarvotas namuose.
Velionė bus palaidota lais

vai trečiadienį, 29 geguž., La
keview kapinėse.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Visi į New Yorko Jaunimo Prieškarinį 
Paradą Ir Demonstraciją Madison Parke!

• Didysis jaunimo prieškari
nis paradas jau už vienos die
nos. Jisai įvyks ketvirtadienį, 
30 gegužės. Amerikos Jauni
mo Kongreso Komitetas šaukia 
visas darbininkų organizacijas, 
visus darbininkus, jaunimą ir 
suaugusius dalyvauti šiam pa
rade ir demonstracijoj ir tuo
mi pareikšti protestą prieš ka
rą ir fašizmą.

Daug organizacijų, sudaran
čių prieškarinį-priešfašistinį 
bejidrą frontą yra pasisakę da
lyvauti parade. Jų skaičiuje 
yra .Flushing Peace Education 
Council, kuri atstovauja 1,000 
jaunuolių ir pasižadėjo su vi
somis savo organizacijomis 
maršuoti Jaunimo Dienos pa
rade.

Jaunimo Komitetas yra pa
siuntęs užkvietimus žymiems 
žmonėms kalbėti demonstra
cijoj. Tarp užkviestųjų randa
si Heywood Broun, Roger Bal
dwin, senatorius Nye ir kon
gresmanas Marcantonio. Taip 
pat pakviesta ir AF of L Uni
jų viršininkai. Tikimasi atsto- —diena kovos prieš karą ir fa- 
vus žymių religinių organiza- šizmą!

cijų, kaip YMCA, YMHA ir 
kitų kalbėsiant demonstracijoj 
ir pasakysiant savo nusistaty
mą karo ir fašizmo klausimu.

Pasaulinio karo veteranų di
vizija po divizijos pasisako' už 
dalyvumą parade. American 
League of Ex-Servicemen taip
gi maršuos, kad tuomi parody
ti neapykantą karo. ;

Maršuotojai susirinks 11 v. 
ryto ant 10th, llth, 12th, ir 
13th Sts. iš abiejų pusių 2nd 
Avenue, tai yra East ir West 
minėtų gatvių. Iš čia maršuos 
į Madison Square Parką, kuris 
randasi prie 23rd St. ir 5th 
Avė.

Akyvaizdoje didėjančio ka
ro ^pavojaus ir kylančio fašiz
mo, mes sveikiname jaunimo 
išstojimą ir raginame visus 
darbininkus ir visus karo ir 
fašizmo priešus dalyvauti jau
nimo parade ir demonstracijoj 
30 gegužės.

Lai gyvuoja Jaunimo Diena

nos, šokiai ir kiti piknikui rei
kalingi dalykai. Tuomi pasirū
pins Elizabetho Bangos Cho
ras. Todėl užprašome visą 
apielinkę pasilinksminti sykiu 
su menininkais.

Aido Choro busas išeis 10 
valandą ryto.

P. S. Jeigu lytų, parengimas 
bus Liutvino svetainėje, 69 S. 
Park Str., Elizabeth, N. J.

J. N.

Stiprinhim Kovą už Social? visuom®t dalyvautų komiteto r iii z susirinkimuose ir savo organi-
Apdraudą zacijai išduotų raportus iš ben- 

Broliškos savišalpinės orga- dro veikimo.
nizacijos pasiryžę kovot už Be-| J. A. M.
darbių ir Socialės Apdraudos 
Bilių H. R. 2827. Gegužės 19 
d. jos turėjo konferenciją 
Manhattan svetainėje, kur bu
vo stipriai pabrėžta, kad per 
paskutinius 6 metus daug dar- i Trečio Apskričio 
binihkų susidūrė su bado mir-1 Dainų Diena, Vaičionio darže, 
čia, o nauji milionai darbinin
kų žengia į tą pačią pragaiš
tį. Del to reikia vystyti kovą 
už bedarbės ir socialę apdrau
dą, nes kitokios išeities neliko 
—Iškovoti apdraudą ar mirti 
badu.

DAINŲ DIENA
Šį sekmadienį, 2 d. birželio, 

įvyks Proletmeno Sąjungos 
rengiamoji

Cranford, N. J. Pradžia 12 va
landą dieną. Įžanga 25c. ypa- 
tai.

Patsai kongresmanas Lun
deen, H.R. 2827 Biliaus įne- 
šėjas į kongresą, ragino stip
riau kovoti, nurodydamas, kad 
kova duoda pasėkas. Jisai sa
ko :

“Aš įnešiau kongresan So- 
cįales Apdraudos Bilių H. R. 
2827 ir aš kovoju už jį. Tuo
met aš buvau vienas, o dabar 
turime 52 kongresmanus, re
miančius tą bilių. Kongres
manas Vito Marcantonio yra 
mano geras draugas ir kovo
tojas už socialės apdraudos bi
lių. Sekamuose rinkimuose 
daugiau tokių išrinkit, o kapi
talistų bernus meskit lauk iš 
kongreso. Amerikoj darbinin
kai sudaro 90 gyventoju ir 
jiems priklauso šalies valdžia. 
Neatlaidžiu spaudimu į kon- 
^rfesjųanus ir senatorius priver
site juos priimti H. R. 2827 
bilių.”

Ten pat kalbėjo ir Vito 
Marcąntonio, taipgi H. Benja
min, Ėedarbių Tarybų sekre
torius, kuris nurodė, kad dabar 
laikas yra kovoti už socialę 
apdraudą ir ją laimėti.

Sekama konferencija už 
tuojautinę pašalpą ir Bedar
bės, Senatvės ir Socialės Ap
draudos Bilių HR 2827 įvyks 
8 birželio, Irving Plaza, Ir
ving Pl. ir 15th St., New Yor
ke. Čion kviečiamos unijos, 
bedarbių ir šalpos darbų or
ganizacijos, broliškos ir 
kios organizacijos. Visų 
nizacijų. pareiga pasiųsti 
gatus. v*

Konferencija taip pat 
ko pastovią valdybą,
čiamos visos organizacijos pri
sidėti su 50c. metinės mokes- 
ties ir nuo kiekvieno nario mo
kėti po 1 centą į tris mėnesius 
lėšų fondan, taipgi išrinkti po 
du ar daugiau atstovu, kad

šio parengimo tikslas yra, 
tai gauti kelis centus tęsimui 
chorvedystės mokyklos, kuri 
būtinai reikalinga išlavinti jau
nuolius užėmimui vadovauti 
chorus. Chorvedžių mums 
trūksta ir mes esam daugiau, 
negu tikri, kad pradėtą darbą 
mūsų broliškos organizacijos 
parems.

Daug rašyti neapsimoka, 
nes kitos kolonijos .pyksta, jog 
mes perdaug garsiname savus 
*parengimus. Bet vistiek rei
kia pasakyti, jog ten bus dai-

Atviras Kvotimas Bado 
Sąlygų Williamsburge

Williamsburgo Bedarbių Ta
rybos lokalas, kurio buveinė 
randasi 413 So. 4th St., pa
siuntė aldermanui Joseph W. 
Sullivan užkvietimą pribūti į 
atvirą kvotimą bado sąlygų 
Williamsburge ir kaipo šios 
apielinkės žmonių išrinktam’ 
vesti žmonių reikalus, atsaky
ti : Delko valdžia marina ba
du bedarbius? Delko jis, kaipo 
atstovas, negina jį išrinkusių 
žmonių reikalus? Laiške sa
koma :

“Tūkstančiai žmonių 35-tam 
aldermaniškam distrikte turi 
pasilaikyti iš šalpos. Tie vyrai 
ir moterys, nedirbanti ne iš 
savo kaltės, yra nustumti į 
ubagystę prie dabar duodamos 
pašalpos. Negrai diskriminuo
jami. Tūkstančiam atsakyta 
pašalpa, o gaunantieji turi 
laukti ilgas valandas. Tokia 
padėtis gavime šalpos, kuomet 
maisto, ypatingai mėsos kai
nos pakilo, kad toli nebeuž
tenka žmoniškam pragyveni
mui.”

Bedarbių Tarybos šaukia
mas atviras kvotimas įvyks 
pėnktadienį, 31 gegužės, 8 
valandą vakaro, Grand St. Ex
tension, kampas Havemeyer 
St. Visi šios apielinkės gyven
tojai, kaip bedarbiai, taip ir 
dirbantieji kviečiami dalyvau
ti.

Buvo Smagus Išvažiavimas
Pereitą sekmadienį, Cran

ford, N. J., Vaičiomo ūkėje 
įvyko Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 3 Apskričio metinis 
piknikas, kuris visapusiškai 
pasisekė. Diena pasitaikė gra
ži; publikos taipgi suvažiavo 
apsčiai ir pikniko dalyviai ga
na linksmai praleido laiką, su 
proga pirmo šių metų išvažia
vimo.

CHAPAYEV”
Raudonasis Komandieriug

Puikiausias Sovietų kalbinis 
paveikslas, Karį giria laikraš
čiai visose šalyse, kur tik jis 
buvo rodomas. New Yorko lai
kraščiai gyrė jį neatsidžiaug
dami puikumu technikos; ta
lentingumą artistų žymėjo pa
kartotinai. Net Lietuvos spau
da paduoda, kad kur tik Lie
tuvoje buvo rodomas “CHA
PAYEVAS” visur publikos bu
vo, persiplldę. New Yorke jis 
buvo rodomas per keletą mė
nesių su dideliu pasisekimu, 
dabar bus rodomas

MANHATTAN THEATRE 
1059 MANHATTAN AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

viso- 
orga- 
dele-

išrin-
Kvie-

niams reikalams.
Piknike darbavosi draugai 

elizabethiečiai. Todėl apskri
čio vardu tariu ačiū.

Abelnai paėmus didžiumą 
publikos sudarė jaunimas ir 
gana linksmai šoko iki vėlai 
naktį.

Aš manau, kad sekantį sek
madienį tas pats jaunimas da
lyvaus Dainų dienoj, pasi
kviesdami dar po kelis drau
gus bei drauges. O suaugę 
taipgi neapsileis jaunimui.

P. B.

New Yorke Iškilmingai Sutiko 
Kovingą Minor ir Levinson
Apie trys tūkstančiai darbi

ninkų ir darbininkių Pennsyl
vania gelžkelio stotyje pasiti
ko kovotoją Robert Minor ir 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo advokatą David Le
vinson, grįžtančius iš Gallup, 
New Mexico, kur jie vos iš
vengė mirties nuo kruvinų fa
šistų smūgių.

Traukinys pavėlavo apie va
landą laiko, tad darbininkai 
turėjo progą tęsti prakalbas 
ir dainuoti revoliucines dainas. 
O kada pasirodė dd. Minor 
su Levinsonu, darbininkai en
tuziastiškai juos sveikino ir 
prasidėjo maršavimas į Madi
son Sq. Garden, 
paradas, 
nizacijų 
obalsiais 
Madison 
pasitiko
siomis ovacijomis.

varyti darbininkus, kada jiem 
patinka.

Ponas Palmer pašaukė'po-> 
liciją išmesti delegaciją iš raš
tinės. Po pasitikimo Carroll 
delegacija nuėjo į pikieto Ii-, 
niją.

šeštadienį, Grand Central 
stotyje patraukė visų atydą 
šešių per tris pėdas didumo 
iškaba su užrašu: “Nepirkit 
American Mercury. Darbinin
kai streikuoja.” Ją paleido pa
lubiu su 15 baliūnų. Tai vienas 
iš daugelio būdų supažindinti 
“American Mercury” skaityto
jus su esama padėtim ir gauti 
jų paramą streikuojantiems 
darbininkams.

Atrodė tikras 
kadangi daug orga- 
pribuvo- su įvairiais I 
ir vėliavomis. Pačiam 
Sq. Gardene juodų 

taip pat su didžiau-

Pikietas Prie Ligonbučio
Beth Moses ligoninė prava

rė iš darbo net 100 darbinin
kų, kam pastarieji paskelbė 
“stapičių,” reikalaudami su
grąžinimo darbininkų, pravary
tų už unijinį veikimą ir del 
geresnių sąlygų. Pravarytieji 

| nenuleido rankų, bet pastatė 
pikietus prie ligoninės Stuyve- 
sant Avė. ir Hart St., Brookly
ne. Pikietuojama kasdien nuo 
8 ryto iki 10 vakaro. Virš 200 
streikierių ir si m p atikų daly
vavo pikiete šeštadienį.

Darbininkai reikalauja su
grąžinti pravarytus už unijinį 
veikimą, atsteigti vakarinį val
gį, apmokamų vakacijų, nusta
tyti paliuosavimo ligoje sąly
gas ir mokėti už viršlaikius.

Eilė ligonbučių davė užtik
rinimą, kad jie neteiks streik
laužių, tame skaičiuje randam 
Bethany Deaconess, Trinity, 

I Evangelical Deaconess, St. 
Johns ir Israel Zion.

O

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lietuviška alinė ir 
restaurantas, įvairių tautų apgyven- 

John Mooney, garsaus kla-įtoje vietoje. Jau daug metų kaip 
„• lo.-vx čia laikosi tas biznis, galima darytiSIU kovos kalinio brolis, taip- ^ra*us pragyVenimas. 101 Metropo- 
gi Angelo Herndon, kurį J. V. litan Avenue, kampas Wythe Ave., 

.... — - • ! Brooklyn, N. Y.Augščiausias Teismas nesenai 
sutiko pasiųsti 18-kai metų į 
Georgia valstijos “chain gang” 
už vadovavimą bedarbių, bu
vo Minor ir Levinson pasitiki
mo komitete. Anna Damon, 
TDA sekretore, sveikino su
grįžusius kovotojus varde or
ganizacijos. Pasitikimas buvo 
suruoštas per’ TDA New Yor- 
ko Distriktą.

Choras iš 
Choras iš 
sudainavo 
kad atvi-

Pikielai Pasitiko Streiklaužį 
Redaktorių

“Kaip jaučiatės būnant sko
bu?” paklausė keturi streikuo
jančių raštinės darbininkų de
legatai pribūnantį naują 
“American Mercury” re d ak-, 
torių, Gordon Carroll.' Gordon 
Carroll pirmiau dirbo prie 
New York Sun. Jis čia pribuvo 
į “American Mercury” užimti 
vietą Lombard -Jones, rezigna
vusio redaktoriaus, kuris nenu
tiko su leidėjo Lawrence E. 
Spivak ir, redaktoriaus, Paul 
Palmer elgesiu su streikuojan
čiais raštinės darbininkais. Jie 
sustreikavo, kada tapo prava
ryti du darbininkai už unijinį 
veikimą.

Ponas Carroll pasakė, kad 
jis pilnai pritaria savininkų 
nusistatymui samdyti ar pra-

(126-128)

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.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc.

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.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykj Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau - 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-299A

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

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

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

Tel. s Foxeroft 1-6101

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

Juozas Levanda
(LEVANDA USKAS)

GRABORIUS
į Patarnauju visiems be skirtu-
< mo. Parsamdau automobilius
5 kiekvienam reikale. Kainos
3 žemos.
2 Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ.
Brooklyn. N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

“CHAPAYEVAS” 
pūliais veriantis 
“Chapayevas” yra 
dailydė, kuris patampa raudo
nosios armijos komandierium. 
Jis didvyriškai kaujasi su bal
tagvardiečių armijomis. čia 
parodoma revoliucijos laimėji
mai, nors pats “Chapayevas” 
miršta. ..

Bus rodoma šią savaitę
Trečiadienį, Geguž.-May 29 
Ketvirtadienį, Geg.-May 30 

Įžanga 25c. Asmeniui
Nusipirkite bilietus “Lais

vės” ofise ir būtinai pamatyki
te tą nepaprastai gražų ir įs
pūdingą veikalą.

yra šiur- 
vaizdas.

valstietis i

Turėta Įvairus; Programas

' Gražiausiai šokantiems buvo 
duodama dovanos, šiam pik
nike šokėjų championais buvo 
pirmam šokiui Walter Skeis- 
taitis ir Stefanie Stasiuliutė; o 
antram John Stasiulis ir Mil
dred Jamison. Visi atletiški 
jaunuoliai.

Pasirodo, kad publika įtem
ptai šiuo sportu interesuojasi.

Dainavo Sietyno 
Newarko ir Bangos 
Elizabetho. Chorai 
vykusiai, nežiūrint,
ram ore blogiau dainuoti ne
gu svetainėj.

Beje, Sietyno Chorą vadova
vo drg. šalinaitė, o Bangos 
Chorą vadovavo vietinė Eli
zabetho gabi jaunuolė, Stella 
Pociunaitė.

Po to dar buvo lenktynės, 
kuriose buvo laimėtoju Morris 
Zimmerman. Ant galo žmonės 
inesiskirsto nuo lenktynių vie
tos, tad draugas J. Zajankau- 
skas (brooklynietis) sako: 
“Aš duosiu dovaną kaipo as
muo, lai stoja į lenktynes mer
ginos !”

Tuojaus įvyksta merginų 
lenktynės ir jas išlaimi Aldona 
Kičėnaitė (farmerkaitė) iš 
Hampton, N. J.

Keletą minučių kalbėjo 
“Tiesos” redaktorius drg.* Siur- 
ba reikale L.D.S. Taipgi drau
gai sumetė šešetą dolerių Vie

tiniams Elizabetho komunisti-

Notary Public Tel. STagg 2-5043

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.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

660

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

GRAND ST. BROOKLYN, N.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
I PAUL GUSTAS I 

| LIETUVIS GRABORIUS S 

S Senai dirbąs graborystės pro- « 
® fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g
S balsamavimu ir palaidojimu o 
8 mirusių. g

I Veltui Chapel Šermenim | 
5 Parsamdo automobilius Serme- a 
3 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
S ir kitokioms parems g
5 Saukite dieną ar naktj g
| 423 Metropolitan Avė. | 
8 Brooklyn, N. Y. g

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 

| N e n ormalumai, 
l Odos Išbėrimai, 
1 Nervų Ligos, 
J Bendras Nusilpi- 
J mas, Nervų Jė- 
I gos išeikvojimai, 
į K a t a r i n iai ir 
I Chroniški Skau

duliai, Skilvio ir 
Ž a r n ų L i gos, 

_____  ___ Mėšlažamės 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 Tyrimalt Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




