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24 žmones, per kurių su
moksią • buvęs nužudytas 
miestelio majoras.
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Per Klaidą Nušovė Savo 
Augintoją

Viekšniai. — Gyventojas 
Diša, Klišo dvare, per klai
dą nušovė augintoją. Merg
šė buvo išėjus vakare lau
kan, o Diša pamanė, kad 
plėšikai padarė užpuolimą, 
kuomet išgirdo bildesį. Iš
bėgęs pradėjo šaudyti ir pa
taikė augintojai.

Nebegali Apsiginti šunų
Ukmergė.—Atėjus pava

sariui mieste atsirado labai 
daug šunų. ’Policija nutarė 
juos rytais medžioti ir šau
dyti. Bijoma, kad tarpe jų 
neatsirastų pasiutusių.

Nesugauna Plėšikų
Pagarsėję plėšikai Balsys 

ir Kazlauskas tebevaro savo 
darbą. Manoma, kad jie 
padarė užpuolimą ant Tryš
kių geležinkelio stoties.

Leis Vaikus Namie 
Mokinti

PANEVĖŽYS. — Iki šiol 
bausdavo mokytojus ir tė
vus, jeigu rasdavo vaikus 
namie mokinant. Šitas pa
tvarkymas pakeistas ir bus 
leidžiama tėvams vaikus 
mokinti savo namuose, jei
gu apie tai praneš valdžiai 
ir gaus leidimą. Tik bus ne
valia svetimus vaikus mo
kinti.

Nušautas Niekšas
KAUNAS. — Kovo 30 d. 

11 vai. ryte tapo nušautas 
tūlas L. Glikman, 20 metų 
amžiaus, kuris buvo provo
katorius ir Smetonos val
džios šnipas.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

REIKALAUJA Iš GUB.
ROLPHO $1,000,000 Už 

VYRO NULYNČIAVIMĄ
San Francisco, Cal. — Iš 

valstijos g u b e r n a toriaus 
Rolpho per teismą reikalau
ja $1,050,000 atlyginimo na
šlė J. M. Holmes’o, kuris 
buvo nulynčiuotas, kaip ji 
sako, su gubernatoriaus pri
tarimu. Holmes buvo patal
pintas kalėjime ir laukė tei
smo, kaipo “kidnaperis” ir 
užmušėjas Brooke Harto. 
Bet govėda išplėšė jį iš ka
lėjimo ir pakorė sykiu su jo 
sėbru. Gubernatorius Rolph 
po to teisino tą nulynčiavi- 
mą, o pirm to nieko nedarė, 
kad apsaugot tų dviejų ka
linių gyvybę, kuomet vi
siems buvo matoma, jog lyn- 
čiuotojai ruošiasi juodu nu
žudyti.

Komunistų Areštai 
Tarp Ala. Mainierių

SUSPENDUOTAS VOKIE
ČIŲ KATALIKŲ LAIK

RAŠTIS
Munich. — Prieš katalikų I

-------- I laikraštį “Frankisches Volk-'
Paryžius.—Pereito penk- sblatt” nazių govėda pada-j 

tadienio vakare desėtkaip 
tūkstančių darbininkų de- Į gUS po to, kai jame buvojlių skleidėjai tarp streikuo- 
monstravo prieš algų kapo-; parašyta, kad “chiiiai

Paryžiuje įkalinta 
1,000 Demonstrantų

KARO PAVOJUS GRISIA 
LABIAU NEGU BET KADA

Birmingham, Ala. — Are- 
rė užpuolimą, išdaužė lan-! štuota du1 komunistai lape-

i, žy-ljanČių mainierių Edgewate- 
jimą valdžios tarnautojams, i Jai ir vokiečiai naujieji pa-1 ryj. Atimta iš jų visa dar- 
prieš pensijų' kirtimą buvu-1 gOnys visi atsiklaupė ant ke-! bininkiška literatūra. Siun- 
siems kareiviams ir prieš lių prieš šventąjį tėvą.”, jciama vis daugiau valstijos 
kylantį fašistų siautimą. De- į Fašistų valdžios patvar-1 kazokų prieš 21,000 streikie- 
monstraciją bendrai sušau- kymu, lūikraštis suspenduo-! rių.

tas vienai savaitei. I Ginkluoti kompanijų sar-
------------------- gybiniai ir policija išvaikė

Saude Demonstrante'’»» “J 
Prieš Ispanu Klerikaluslos

Atvažiuoja daugiau Roo
sevelto agentų iš Washing-' 
tono taikyti streikierius su 
bosais.

Amerika Sustabdė Geležies Vežimą Japonijai; 
Generolai Reikalauja Didesnės Armijos;

Italai Šaukia Visus Prieš Japoniją

monstraciją bendrai sušau
kė komunistinės ir socialis
tinės organizacijos. Kariš
kai apsiginklavusi policija 
užpuolė demonstrantus; šie 
gynėsi. Daugelis sužeista; 
apie 1,000 darbininkų areš
tuota.

Pašalpos Darbų Stovyklų 
Oficieriai Suardė Jaunų 
Komunistų Masmitingų

Newark, N. J.—Jaunųjų 
Komunistų Lyga buvo su
rengus masinį susirinkimą. 
Į jį suėjo daug jaunuolių iš 
Orange verstinųjų pašalpi- 
nių darbų stovyklos (CCC). 
Pribuvo paskui ir šaika sto
vyklos oficierių, kurie su 
govėda padaužų, užpuolė 
mitingą, šaukdami, “visus 
išmušt!” Jaunuoliai klau- 
sovai pasirūpino laiku sau
giai išvest laukan kalbėto
jus. Po to atpleškėjusi po
licija areštavo vienuoliką 
jaunuolių 'būk tai už “ne
tvarkų pasielgimą.” Kiek 
pirmiau buvo policijos išar
dyta dii jaunuolių miting’ai.

Madrid. — Jauni sociali
stai ir anarchistai suruošė 
demonstraciją prieš katali
kų laikraščio “El Debate” 
leidyklą. Prieš demonstran
tus atidarė ugnį policija, 
Vienas vaikinas pavojingai 
peršautas. Demonstrantai 
atsakė šūviais iš savo pusės. 
Vieno policisto arklys už
muštas; keli kiti nuo arklių 
numušti ir rimtai sužeisti.

Prezident. Rooseveltas 
Kaipo Algą Kapotojas

Washington. — Auga ka-- 
riškas ūpas prieš Japoniją, 
kuri per savo užsienių mini
steriją pasiskelbė * tikrąja 
Chinijos “globėja”, atviriau 
sakant, šeimininke. Ameri
kos imperialistai mato, kad 
uždaroma jų kapitalui du
rys į plačiąją Chinų rinką.

Jungtinių Valstijų preky
bos sekretorius Daniel Ro
per patvarkė, kad nebūtų 
leidžiama net senos geležies 

j išvežti į Japoniją, kuri ją 
i naudoja ginklų liejiniui.

Amerikos armijos štabo

Bėga Politiniai Kaliniai
Kauno spauda praneša:
Politinis kalinys Abrama- 

vičius kalėjime sirgo džiova, 
tai gavo atostogų sveikatai 
pataisyti. Pabuvęs laisvas ’’ ...... ..................
jis, matyt, nutarė kalėjiman 1 . ( .
negrįžti, ir slapta pabėgo į; Dar Tebeina Šnekos apie 
Sovietų Rusiją.

Be Abramavičiaus į So
vietus pabėgo gavę atosto
gų dar trys politiniai kali
niai—dvi moterys ir vienas 
vyras.

3,600 Pennsylvanijos 
Mainieriy.Streikas 
į ” L.:

Wilkes-Barre, Pa. — Su
streikavo dar 700 Lehigh 
Valley Coal * Kompanijos 
mainierių; taigi iš viso 
streikuoja jau 3,600 prieš 
žulikystes iš samdytojų pu
sės.

Raudonųjų Įtakų Valdžioj
Washington.—Nors “mo

kyto asilo” Wirto pasakos 
apie “raudonųjų” ' įtaką į 
Roosevelto valdžią tapo su
muštos, tačiaus kalbos apie 
tą “pavojų” tęsiasi. Repu- 
blikonas k o n g r e s m anas

Suėmė Kriminalistus
ŠIAULIAI.—Kriminalinė

policija suareštavo Kindulą, Britten bal. 20 d. kongrese 
Baranauską ir Baranaus- nušnekėjo, kad Rooseveltui 
kienę, kurie kovo 22 d. nu- j 
žudė K. Kulvelį ir sužeidė Cohen, 
jo sūnų.

bilius-sumanymus rašo tūli 
, Corcoran, Landis, 

Fr. C. Howe ir prof. Felix 
Frankfurter “raudonajame 
name” Georgetowne; iš ten, 
girdi, plaukia “kotnunisti- 

i niai” įstatymai. Tarytum 
Philadelphia, Pa. — Po-i Britten nežino, kad Roose- 

; ličmanas Nicholas Scafidi! velto įstatymai ir suniany- 
1^28 metais gavo $1,000 do
vaną ir viešą pagyrimą už 
tai, kad sugavo vieną plėši
ką žmogžudį. Dabar balan
džio 20 d. pats Scafidi su 
revolveriu rankoj išplėšė 
$500 iš Segall and Sons fa
brikantų raštinės. Policma- 
nas suimtas. Pinigai buvo 
skiriami darbininkams al- 

' gas apmokėt.

Rayon Streikieriai Apkūlė 
Skebus ir Valstijos Kazoką

Jewett City, Conn.,— Va
dai federacinės United Tex
tile Workers Unijos uždrau
dė masiniai pikietuoti Ash
land Rayon (dirbtino šilko) 
fabriką. Bet streikieriai ne
paiso uždraudimo. Pereitą 
antradienį jie apkūlė streik
laužius, atgabentus dviem 
dideliai^ automobiliais; da
vė į kailį ir valstijos kazo
kui. 'Paskui pašaukta dau
giau kazokų; bet nei vienas 
skebas negalėjo įeiti į dirb-i

W a s h i ngton. — Pernai 
vidurvasarį buvo numušta 
10 nuošimčių alga gelžkelių 
darbįninkams ir tarnauto
jams. Numušimui pritarė 
ir Gelžkelių Traukinių Dar
bininkų,. Brolijos (unijps) 
prezidenths.’ A. F. Whitney. 
Dešimčią nuošimčių pigiau 
turėjo gelžkeliečiai dirbti 
iki 1934 m. birželio 30 d. 1

Bet • dabar viršininkai 
penkiolikos gelžkelių kom
panijų atsikreipė J Roose-f 
veltą, reikalaudami, tą algos 
numušimą pratęsti dar, še
šis mėnesius po birželio 30 
d.; ir prezid. Rooseveltas 
balandžio 20 d. užgyrė jų 
reikalavimą. Valdžia darys 
visą galimą Spaudimą, kad 
palaikyt toliau' minimą al
gos nukirtimą. .. • . ’

Kaip Lėktuvų Kompani
jos Apkirto šalies Iždą

POLICIJOS “DIDVYRIS” 
PLĖŠIKAS

mai yra daromi tikslu sufa- 
šistint valdžią prieš revoliu
cinį darbininkų judėjimą.

Ketvirta Pora Dvynukų

Areštavo 27 Baldų i 
Streiko Pikietininkus ’

Boston, Mass. — 'Policija 
ųžpuęlė 150 streikierių beį)i- 
kietūojant' Columbia Meyers 
Upholstery K o in p a n i jbs 
dirbtuvę; areštavo 27 pikie
tininkus, kurie laikomi po 
$100 parankos kiekvienas 
teismui, paskirtam balan-

Washington. — Pirmiau 
valdžia mokėdavo lėktuvų 
kompanijoms po 60 iki 75 

: centų myliai už pašto siun-t 
tinių vežiojimą., j Dabar ba
landžio 20 d. buvo varžyti
nės, už ; kiek apsiims kuri 
kompanijai ' vežioti i pašto 
siuntinius.' ? Daugelis; kom
panijų siūlėsi siuntiniųr sva
rą vežti! mylią už 140 centų, 
o kai kurios net už 17i ir pu
sę cento. Iš to matyt, kaip 
kompanijos pirmiau apiplė
šė šalies iždą.

Aukso gaminimo planas 
už vasario mėnesį išpildytas 
103.1 nuoš. šiemet per va
sarį , pagaminta 73 nuoš. 
daugiau aukso, negu pernai 
tą patį mėnesį.

Harrison, Neb.
Sayerių šeimyna 
jau ketvirtos poros dvynu
kų. Be to, turi penkis pa
vienius; taigi trumpu laiku 
jau 13 vaikų.

— Ivan džio 26 d. Jų bylą veda 
susilaukė Tarptautinis D a r b i n inkų

Apsigynimas. Kadangi jie 
pikietavo nepaisant in- 
džionkšino, tai bus teisiami 
ir už teismo paniekinūną. -

Berlynas. — Hitlerio pro
pagandos ministeris Goeb
bels nepatenkintas, kad tūli 
laikraščiai, nebūdami tiesio
giniai fašistų rankose, per
daug nuobodžiai ir kvailai 
giria hitlerininkus ir tuom 
dažnai*daro naziams keblu
mų.. Fašistai^ vadinasi, turi 
būt garbinam} įvairiau* ir ne 
taip žioplai, kad koktu da
rosi beskaitant, r •I

na visas baltųjų šalis susi
telkti prieš geltonuosius Ja
ponus.

Franci jos i m p e r i alistų 
spauda sako, kad Japonija 
uždaro duris visiems ki
tiems kraštams į Chiniją.

Amerikos spauda vis pla
čiau kalba apie galimą šios 
šalies susikibimą su Japoni
ja. New Yorko “Times” 
pereitą šeštadienį atkasė ir 
išspausdino dar 1908 metų 
Vokietijos ex-kaizerio agi
taciją visiems burtis prieš 
“tuos velnius japonus.”

Maskva. — Sovietų spau
da, žymėdama Japonijos sa- 
vinimąsi visos Chinijos, sy-

Tenosique miestelyj, Ta
basco valstijoj, Meksikoj 80 
politinių kerštinciu užmušė vyriausias generolas McAr

thur remia kėngresmano 
Thompsono įnešimą didinti I kiu pabrėžia, kad Japonų 
armiją; jis reikalauja paim
ti 25,000 daugiau vyrų ar- 
mijon, negu yra dabar. 
Prie kariškų, prisirengimų 
reikia priskaityt ir dabarti
nius didžius Amerikos lai- užima šaukimai kovon priU 
vyno manevrus.

Italijos politikieriai per vietų apgynimą ir prieš fa- 
laikraštį “Messagero” ragi-

5,000 Rhila. Darbininky 
Protesto Demonstracija 
prieš Policijos Terorą

Philadelphia, Pa.—Balan
džio 18 d. • buvo areštuota 
dar trylika Booth Qoane fa
briko streiko pikietininkų. 
Ant rytojaus 5,000 Conti
nental bravoro, SKI “ball
bearing” ir kitų streikierių 
bei pritarėjų suėjo į demon
straciją Reyburn Plazoj
protestuot prieš policijos. eina kalbos, kad Hitlerio 
žiaurumus.* Išrinkta ir pa-j vyriausybė jau kuris laikas 
siųsta delegacija į miesto j veda slaptą teismą prieš 
tarybą reikalaut, kad žvė
riški1 policistai būtų nubau
sti.

imperialistai organ izuoja 
kariškas provokacijas pries 
Sovietų Respubliką. Pirmo
sios Gegužės skelbiamuose 
obalsiuose žymiausią vietą*

imperialistinį karą, už So-

šizmą.

Slapta Esąs Pradėtas j 9,000 Politinią Kaliniy 
Thaelmanno Teismas? Fašistinėj Austrijoj
Berlynas. — Darbininkų 

gyvenamose miesto dalyse
Paryžius. — Sugrįžus iš 

Austrijos Tarptautinė Tyri-^ 
nėjimo Komisija raportuo
ja, kad tos šalies kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyk
lose dabar laikoma 9,000 po
litinių kalinių. Dauguma 
jų įkalinti pagal fašistų val
džios nuožiūra, be kaičios

UŽDRAUDŽIA MASINIUS 
PIKIETAVIMUS

Toledo, Ohio. — Prieš 
Bingham Stamping Co. ir 
Auto-Lite Co. pikietavo po 
1,000 streikierių, Bedarbių 
Tarybų narių ir kt. Dabar 
teismas išdavę jndžionkšp 
ną, uždr^ūsdamap; į didesnį 
kaip į 25 žmonių pikiętą.' 
United. Automotive Work
ers federal Unijos vadas 
Thomas Ramsey taip pat 
kovoja prieš masinius pikie- 
tus;

Rengiasi prie Rašytojų
Kongreso f

Birželio mėnesį bus su
šauktas visos Sovietų. Są
jungos Rašytojų Kongre
sas, kuriaine bus įkurta ra
šytojų sąjunga. Sąjungos 
durys bus atdaros visiems 
rašytojams, “kurie priima 
Sovietų valdžios programą 
ir simpatizuoja socialistinei 
kūrybai.

žinių, buvo ten kankinamas.
Maksimas Gorki j, pasau

liniai garsus rusų rašytojas, 
šaukia ne tik darbininkus, 
bet visus civilizacijos atsto
vus pasaulyje reikalaut, kad 
hitlęrininkai tuoj aus paliuo- 
suotų drg. Thaelmanną.

Vokietijos komunistų vadą 
Ernstą Thaelmanną, kuris 
jau virš metų išlaikytas ka
lėjime ir, sulig patikrintų

įrodymo ir be teismo; jų * 
tarpe daug moterų ir jau* 
nuolių.

Komisija a p s kaitliuoja, 
jog vasario mėnesio sukili
me žuvo 1,800; sužeista gi 
buvo daugelis tūkstančių. 
Po to fašistai išmetė iš dar
bų tūkstančius • nužiūrimų 
kaipo jiems priešingų darbi
ninku, v . , , ! ■Socialistas Prieš Paliuosavi- 

mų Ispanų Politinių Kalinių.

Madrid. — Masiniai dar
bininkų reikalavimai pri
vertė seimą paskelbt paliuo- 
savimą devyniems tūkstan-. 
Čiams politinių kalinių ir 
tremtinių. Socialistas sei-

Aria Žmonėmis Vietoj Arklių
Arkansas valstijoj Tuck

er kalėjimo kaliniai yra kin
komi į plūgus, kuriuos trau
kia vietoj arklių, ariant 

mo atstovas Idalecio Prieto medvilnės laukus. Stengia- 
priešinosi. masi kuo daugiausia žmo- 

Tvirtino, kad iš jų pusės vėl hių įkalint, kuriuos kalėji
mus pavojus Respublikai.”

smarkiai tam

mų viršininkai parsamdo 
kontraktoriams.

U
r

j

j Washington. — Vėl stai
ga pradėjo pulti Amerikos 
dolerio vertė, lyginant su ki
tų Šalių pinigais; smarkiai 
krinta žemyn ir kviečių kai- 
hos.

į

£8Maskva. — Išrasta ir bus 
panaudota prie Maskvos 
“subvės” visai naujos ' ply
tos, kurios pilniausiai ap
saugomos nuo vandens, i 1

P a r y ž i us. — Franci jos 
seimo komisija apdirbineja 
planus, kaip sumažint atsto
vų skaičių. Dabąr seime 
yra 638 atstovai.

Shanghai. — 3,000 chinų 
šilko streikierių įsiveržė į 
miesto valdybos rūmą, nu
ginklavo policiją ir paliuo- 
savo areštuotus savo vadūs
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Kova už Gatvių Teisę
Pirmoj Gegužės

‘ Amerikos buržuazijai nepatinka dar
bininkų šventė—PIRMOJI GEGUŽĖS. 
Bando iš darbininkų ją atimti, ją suko- 
neveikti, užbėgti už akių. Valdžią pa
skelbė gegužės pirmą “vaikų /iiena.” Pa- 

. triotai rengia savo demonstracijas. New 
Yorke išdygo “veteranai užsienio karų” 
ir anksti ryte susirinks ir šumys Union 

* Square aikštėje. Miestų policijos bando 
atimti iš darbininkų teisę gatvėse demon
struoti, miestų aikštėse susirinkti: Pav., 
Detroito policija neduoda leidimo rengti 
gegužinę demonstraciją.

Bet darbininkai negali atsižadėti gat
vių teisės ir neatsižadės. Detroito dar
bininkai yra nusprendę maršuoti gatvė
mis be policijos leidimo. Ir maršuos! 
Įįarbininkai sudarys bendrą frontą ir 
hugalės valdžios pasimojimą atimti iš jų 
gatvių teisę. Detroito' policijos žygis tu
rėtų dar kiečiau suglausti darbininkų ei
les. Visų pažiūrų ir įsitikinimų darbi
ninkai turi dalyvauti vienoj, galingoj de
monstracijoj.

Komunistii Partija stoja visur už vie
ną gegužinę demonstraciją, už bendrą 
visų darbininkų frontą, už teisę gatvėmis 
maršuoti ir parodyti darbininkų klasės 
solidarumą. Bet, deja, darbo unijų biu
rokratai ir Socialistų Partijos vadai su
šilę ardo darbininkų vienybę. Būtinai 

"užsispyrę darbininkų frontą suskaldyti 
per gegužinę.

New Yorke Socialistų Partijos ir ada-j 
tos amatų reformistinių unijų socialisti
niai biurokratai ne tik neprisidėjo prie 
■bendro fronto, bet dar bandė bendro 
fronto demonstracijai atimti teisę susi
rinkti į Union Square. Nepavyko, nude
gė nagus. Tai dabar visai pabėgo iš 
Union Square. Kuomet bendro fronto 
demonstracija įvyks Union Square, tai 
jie savo\ pasekėjus temps į Madison K 
'Square. Bijo, kad jų pasekėjai neprilip
tų prie bendro fronto demonstracijos, 
kurioje dalyvaus Komunistų Partija. Bi
jo komunizmo, kaipo baisios ligos. Ma
no, socialistai darbininkai susimaišys su 
komunistais darbininkais ir apsirgs ko
munizmu. O ką tada Onealai, Waldme- 
nai ir Thomasai darys, pasilikę genero
lais be armijos. Jie’ mato, kaip Califor- 
nijoj per bendrą frontą 350 socialistų 
darbininkų virto komunistais!

Mes* už vieną, bendrą demonstraciją 
New Yorko mieste it visoje Amerikoje. 
Mes raginame lietuvius darbininkus daly
vauti, bendr.o fronto gegužinėse demonst
racijose. Vienybėje galybė! •

Pilšudskines lenkų/spaudos nerimavi- | 
mas yra didelis. Smetonos žinių agentu- i 
ra “Elta”, pasak “Garso” (bal. 19 d.) 
paduoda sekamą tos spaudos nusiškundi- i 
mą: ' / i

'’“Visa lenkų spauda skiria ministerio I 
Becko pareiškimams dėl lenkų lietuvių san
tykių dicTelčs svarbos. Dėl Becko pareiški
mo, kad santykiuose tarp Lietuvos ir Len
kijos viešpataujanti barbariška padėtis, 
“Gazeta Polska” rašo: ‘Dabartinė padėtis 
dėl Lietuvos tyčia parinktos formulės ‘nei 
taika nei karas’, yra ne tik nenaudinga, bet 
ir netiksli. Lietuva Įkliuvo į maišą, kuria
me ji reiškia iliuzoriškų vilčių dėl iliuzoriš
kų tarptautinių painiavų išsprendimo. Už- j 
sispyrimas, su kuriuo Lietuva tęsia tokią' 
taktiką, prilygsta mėginimui pramušti galva 
sieną. Visa tai mus neliečia, nes tai yta 
Lietuvos vidaus politikos reikalas. Tub tar-1 
pu mus domina padėtis, kuYi yra lenkų lie-1 
tuvių pasiehyje. Ta padėtis,' jei ją pava
dinsime tikru vardu, gali būti pavadinta tik 
barbariška.

Plačiai nurodžius, kaip sunkūs yra su
sisiekimas tarpe Lenkijos ir Lietuvos ir 
kaip septyni nietai atgal Voldemaras pri
žadėjo taiką tarpe Lietuvos ir Lenkijos, 
“Gazeta Polska” guodžiasi:

Tokia padėtis yra iš tikrųjų barbarišku
mas, kuri negali būti teisėtai pagrįsta ir to 
stovio ilgu trūkimu. Priešingai: juo ilgiau 
tas barbariškumas tęsiasi, juo didesnis yra 
dėl to susidaręs anachronizmas ir juo ma
žiau jis gali būti Europoje, bendrai, ypatin
gai prie Lenkijos sienų, toleruojamas.

.... ; „...į-jjįį - ~ ■■?. r; 

Zokoninky Respublika, Kurion Moteris 
Nėra Ko jos Įkėlus, kur Kalės Neįsileidžia 
ir Kurios Gyventojai Nėra Vartoję Muilo

Lietuva ir Lenkija
Lenkų spauda, matomai, yra labai su

sirūpinus užbaigimu ginčų su Lietuva. 
Ji reikalaują, kad Smetona greičiau atsi
klauptų ant kelių ir pabučiuotų Pilsuds
kiui į barzdą. O Smetona, žinoma, nesi
baido, tik visa* bėda, kad Lietuvos liaudis 
neleidžia jam paaukoti Lietuvą imperia
listinę! Lenkijai. Jisai buvo pasiuntęs 
Lenkijon dvarininką Zubovą apuostinė- 
ti, kokią kainą Pilsudskis sutiktu mokėti 
už pavedimą Lenkijos globdn visos Liętu- 
vos. Vedami slapti užkulisiniai pasikal
bėjimai per tam tikrus agentus.

Kas Dedasi Austrijoje?
Z

Austrijos galingos socialdemokratijos 
griuvimas eina visais galais. Ji valdė 
kraštą ir pagimdė fašizmą. Jinai nebe
turi dirvos. Revoliuciniai darbininkai 
apleidžia ją ir eina pas komunistus. Tuo 
tarpu Austrijos Komunistų Partija, prie 
kurios nuvarymo į pogrindinį gyvenimą 
prisidėjo ta pati socialdemokratija dar 
prieš vasario perversmą, veikia labai en
ergingai. New York “Times’o” wkores-' 
pondentas Gedye praneša, kad komunis
tai išleido ir plačiai paskleidė Vienoj 
slaptus lapėliuš. Šaukia darbinįnkus 
prieš Dollfuššo’ valdžios planą suvaryti 
darbininkus į fašistines unijas ir privers
ti juos dalyvauti Dollfusso valdžios ren-, 
giamose gegužės 1 dienos demonstracijo
se už fašizmą. Darbininkai šaukiama tą 
dieną demonstruoti už Sovietinę Austrių 
ją. Toliau, socialistai darbininkai ragina
mi atsimesti nuo savo nelemtų vadų ir 
stoti į Komunistų Partiją.

Iš antros pusės, socialdemokratai va
dai vis didesniais ir didesniais būriais 
traukia pas fašistus, klaupiasi prieš Doll
fusso valdžios valią ir jai talkininkauja. 
Francijos Komunistų Partijos organas 
“Humanite” praneša, kad nesenai net 50 
austrų reformistinių unijų socialdemok
ratai, vadai atsilankė pas Dollfussą, už
tikrino jam savo lojališkumą ir pasiryži
mą darbuotis fašistinėse unijose. O tū
las Kummel, buvęs socialistinio jaunimo 
internacionalo pranešėjas ir vadas Aust
rijos socialistinės jaunuomenės, Dollfus
so valdžios tapo paskirtas taip vadinamo 
‘‘darbo buto” sekretorium. Jisai paėmė 
ir visus socialistinės jaunuomenės orga
nizacijos pinigus, surinktus del bedarbių 
jaunuolių, ir atidavė fašistams.

Vienos mieste didžiojo audimo fabriko 
“Boma” darbininkų susirinkime sbcialis-J 
tai viršininkai siūle darbiniųkąms eiti į ' 

. fašistines darbo unijas. Darbininkai at-
metė ir pasųierkėijų tą bjaurų pasiūly- 
mą. Toliau pranešimas skamba ; . •, j ■

“Austrų socialdemokratų vadų perėjL 
\nas Dollfusso valdžios pusėn iššaukia di
delio susirūpinimo socialdemokrattj' dar
bininkų eilėse. Šimtai darbininkų įsto
jo į Komunistų Partiją. Dvidešimts so
cialistų jaunuolių, atsakydami Kummel 
pardavystei, įstojo į Jaunųjų Komunistų 
Lygą.” t - į

Toks likiftias Austrijos socįaldemokra- 
tijos: vadai pardavikai pas fašistus, so
cialdemokratai darbininkai pas komu-' 
nistus! - '

PREZIDENTO KONTRO- reikalavimą,—kad preziden- Ispanijos seimo paskuti-
Lfi RADIO, ..TELEGRAFŲ tas pe/savo paskirtą komi- niame posėdyje įvyko kum 

Washington. — benatme siia salėtu knntrnlinnt r«. , •' >Washington. — Senatinė 
kojnisija r e k o m e n d u o ja 
kongresui priimt Roosevelto

siją galėtų kontroliuot ra- . .. ,
dio ir telegrafus. Ar tai ne- p .
panašu į rengimąsi karui? fstų ir socialistu atstovu* €

ščių kova tarp nekuriu f ąši-»

kiekvienos eilės graikiškai blogiausią, smarvę, tai, dar 
parašyta, “Atmink, mes bu* toli gražu nuo-tikros smala
vome kaip ir tu, kada nors vės tose vietose. į :
tu būsi, kaip mes.” I ~• Dar yra daug šiame pa-

Palieka Lavoną per Tris šaulyje tokių kampelių, kur 
Metus apmulkinti žmonės miršta

Kada minykas numiršta, sunkiose kančiose, neatneš-' 1 • • •
jis būna suvyniotas jo pa
ties drapanose ir 'lavonas 
paliekamas jo celėj per 
tris metus. Už trijų metų 
nuo jo mirties, celė būna 
atidaroma, ir tam tikros 
komisijos išegzaminuojama.

Metus

pakriaušės, priklijuotas prie 
kalno šono. Pastatymas ši
to mulkinimui namo kaina
vo 10 vergų darbininkų gy
vasčių kasdien per du me
tus jo statymę, keturiolik
tam šimtmetyje. Išskait- 
liuok pats skaitytojau ir 

TbrbntO1 Daily Star” ko- gausi . 7300 žuvusių vergų Jei kaulai yra geltoni—tai 
darbininkų gyvasčių.

Vergų Sukilimai
Knygoje, kurią • minykas 

pardavė koresp.' už 100 
drahmų, rašo, kad gedant 
minimam klioštoriui stogą, 
keliolika kartų buvo vėjo 
nunešta pastoliai su šimtais 
darbininkų. Likusieji ver- “šventu, 
gai, nepakęsdami žiaurumo, tasis’ pasensta, tai jaunes- 
vieną dieną sukilo. Jie mar- nieji “broliai” pristoja pas 
šavo su kirviais ir pjūklais jį celėj gyventi. Rankos 
grūmodami atkeršyt savo j naujoko ir senio būna su- 
pavergėjams. Bet tuom kart, rakintos retežiu, retežio'

Ir ko nerasi šiame kapi
talistiniame pasaulyj; viso
kių respublikų, visokių val
džių. Vis deb biznio, vis del 
pinigų. Visokiais išmisly- 
tais balvonais, medžio šmo
tais, blekutėmis ir t.p. vilio
ja pinigus. 

1 ; ' '
.resp., Pierre. Van Paassen 
-lankėsi mininjoj reąpųhlikoj 
ir rašo iš. tenai Lvailų ir, 
žiaurių dalykų.

Mount Athos respublika 
randasi vįenąm iš Graikijos 
salynų, netoli nuo Soloniku. 
Joje randasi 12,000 minykų 
(zokohinkų) vien tik vyrų. 
Moteries koja dar nebuvo 
įkelta į tą “šventą žemę.” 
Net ir vyrui sunku gauti 
leidimas. Siunčia nuo Aino- 
šiaus pas Kaipošių, kad pa
liudytu parašu. Ir ne tikL . ° u . . r . |---- .*----- -------- ’ --------
kad moterų neįsileidžia, bet'^slr04e „anlu0 ,lr su P neatrakina net ir po senio 
neįsileidžia nei kalės! I

Republika susideda , iš 20 
oficialių ir 20 neoficialių 
monastyl’ių (vienuilynį) ir sirodė aniuolas. 
apie šimto bažnyčių. Yra 
parlamentas, kaip jie sako, 
seniausias visam pasaulyj, 
kur 20 delegatų, vienas iš 
kiekvieno oficialio monasty- 
riaus atstovauja reikalus. 
Ten yra, žinoma, ir vyno, 

i degtinės parduotuvės. O

darni visuomenei naudos, o 
tik žalą. Jeigu tie 12,000 
žmonių gyventų So v. Sąjun
goj, kiek jie atneštų visuo
menei naudos. Bet ateis 
laikas, kad darbo klasė pa
darys iš tų klioštorių fabri
kus, mokyklas, kliubus, 
kaip padarė So v. Sąjunga. 
Tik mes turini tą ateitį pa
greitinti, mes įirim smar
kiau, suglaudus »eiles, kovo
ti po komunizmo vėliava, 

Jaunas Minykas Prirakin-! kad greičiau išvalius iš šio
.tas prie Lavono

Kartais minykas dar gy
vas ,yra p r i p a ž į s t amas 

” Kada toks ‘šven-

ženklas, kad mirusis gyve
no šventą gyvenimą; kuo 
kaulai baltesni, tuo mažiau 
buvo šventas. •

pasaulio pasmirdusius gy
vus lavonus..

Toronto Dzūkas.

.ĮDOMUMAI

O. x Z.LIO i\yuvjv. uvv. uąjuuguj

daugiausia parduotuvių, su surinkta tokių atlaužų ga-

j “dieviška” pagelba buvo už-'mirties. Jaurfasis pasilieka' 
įdėtas stogas. prirakintu prie pasmirdu-

Galima spėti kokis ten pa- j s^° lavono Per tris metus!
■ - Tai įus Už trijų metų antras miny- 

toks, kaip šių dienų Hitleris,' kas arba būna irgi miręs 
arba Dollfussas. , arba gauna įdijotišką pa-

v ‘ x . įsiutimą.x Nuo sv. Simono takas ve- . v v. v , 
j- • ir v. ■ : TZ . ! As mačiau, rašo kores- ■de į klioštorių Kseropota-1 , x \ . .
mos, kur yra laikoma di- l^dentes keletą jaunų nu
džiausią atlauža “tikrojo- nykų, k lostorluos? ^dln^ 
jo” kryžiaus, ant kurio jė- Pr“'akyta>s PrJe dvokiančių 
žus kybojo. Sov. Sąjungoj

rąžančiais,; • med alikėliais, 
kryžiais-kryželiais ir ■ viso
kiomis stovylomis.
' •<. y * • > i • •' ■ • . >

Apart .kitko, dar yra ki
tas dalykas ųeįsileidžiamas 
—tai muilas. Sulig jų kvai
los nuomonės, muilas užter
šia ‘vandenį, o vanduo yra j 
šventas, nes vartojamas 
krikštui.

• M . ?

Blakės lai Gyvena

. lavonų! Tu gali tik užmesti 
žvilgsnį per mažą celės du
rų langelį, per kurį yra pa
duodamas maistas. Jie at
rodo bjauriai purvini, susi
vėlę. Plaukai ir barzdos 

■aiškiai matosi pilnos knibž-

Pirmą naktį korespon-1 .1*™’
dentą užpuolė blakės lovo
je. Kada jis pašaukė mi- 
nyką ir parodęs prašė, kad 
išvalytu lovą, nes tai yra 
bjaurus dalykas, minykas 
atsakė, kad tau dievas at
leis. Jos taip pat turi teisę 
gyventi kaip tu ar aš. Aš 
neginu, sako koresp., bet lai 
jos mane palieka ramybėj! relikvijų 
Aš jų nekandu, o jos mane knygų”, 
kanda!

Laime, kad jiems nereikia 
ilgai miegot, nes jų rytme
tinės maldos prasideda pu
siaunaktyje ir tas kvailas 
orgijas . Su žvakėhiis, su ko- 

- dylais giedodami—tęsia iki 
dienai., Kiekvienas prieina 
prie koresp'. ir .pakodyluoja 
(gal kad“ nebūtų velnio ap
ses tais) fir kiekvienų kvapsJ 
nys atsiduoda jazminu. 
Visi klibŠtorįą'i, ' bažhyčioš, 
celės; niinykai ir mulas at
siduoda jazminu. ’■
Klioštorius Kainavo 73Ū0 

Gyvasčių
Ryte^ kada; minykai po 

pamaldų’ išėjb prie darbų, 
korespon. anū mulo bastėsi 
pb kainuotą respubliką, pri
statyta visur klioštorių, į 
kuHiibš veda- tik siauri Ta
kai šonais * begalinių . pa
kriaušių, kur pažiūrėjus že- 
myn net galva svaigsta. 
Vienas iš klioštorių (šv.* ŠL 
mono), didelis budinkas, ak- ‘i 
tualiai kabo ant bedugnės :

lybės! iš jų galima sudėsty
ti keli toki kryžiai, o vis gi 
to “tikrojo”1' kryžiaus at
laužos.

“Kaip jūs jį gavot?” dančio brudo. Kas link at- 
klausė korespondentas.

“Amuolas ahiešė,” : 
minykas. Ir. vėl kitą kny-1 
gą siūlo pirkti apie stebūk-1 
lingą medžio šmotą, vėl 
100 drahmų. Gudriai “šven- 

, Tą me
džio šmotą kukis nors para
zitas pakišo, kad iš to 
drahmų pasikolektuoti.

“Tamsta’ nori aplankyti, 
mūsų laidojamus skiepus?”!

“Malonu,” sako korespon
dentas, “kas ten.yra tokio 
žingęidaus?”

“Mes turime dar daugiau 
ir labai puikių

mosferos tose kameraitėse, 
sako: tai ką jūs galit įsivaizduot

Iš Ko Susideda Medžiaga?
Columbia universiteto fi

zikai pradėjo mieruoti ma
žiausią medžiagos dalelę, 
kuri yra vadinama “niutro- 
nu”. Tai vėliausias esąs 
mokslo atidengimas. Iš • 
“niutronų” susideda me
džiaga. Mokslininkai sako, 
kad “niutronas” tėra viena 
dešimttrilijoninė dalis colio 
(yiena 10,000,000$00,000-ta 
dalis colio).

Šitie “niutronai” juk ne
stovi ant vietos. Pirmiau 
buvo skelbiama, kad elek
tronai yra mažiausia me
džiagos dalis ir kad jie nuo
latos* juda, skraido. “Niu- 
tronai” taip pat skraido ir- 
padaro apie 30,000 mylių į 
sekunda!

Mat ir vėl biznis, vėl duok 
100 drahmų už knygą.
Nėra Kapinių, Numirėlį Pa

lieka Kambaryj Suputi

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

NERVUOTA MOTERIS
Aš ir mano draugė prašėm 

atsakyti mums per “Laisvę”, ms, dvasinis smūgis, 
bet nesulaukėm. Kodėl—tai daiktas, 
nesuprantamas dalykas. Tai j priežastis, 
dar sykį prašrfu. |mą;

Esu jauna moteris. Turiu tablets No. 100. 
vieną vaiką.
jaučiuos fiziškai, 
riu gerą.
vuota ir

moteris.
Neblogiausiai 

Apetitą tu- 
Bet esu labai ner- 

labai galvą man 
i ir ne

skauda taip labai, tai vis jau-
Kada numiršta minykas skauda. Jei kartais 

šioje respublikoje,. tai nėra . . . -
laidojamas jo lavonas, bet ?iuQ? kai|> ,kokį «unk“!«5

r. 7 .. . .. sugalvyi. Ir rodos, kad mepaliekamas jo celej, kur jis

šioje respublikoje,. tai nėra

veiej, Kui jia vien- momento nesu liuosa 
,gyveno, iki tol, kol nieko nuo t0 sunkumo. - L I .... ’ ... ....daugiau nelieka, tik skeleJ 
tonas. Tada kaulai būna ! 
paimti į klioštoriaus skiepą, 
o kaukolę į tam tikrą kau-^ 
kolių kambary, kur būna, 
pririšta cedelukas ir padėta 
gretą kitų kaukolių. Kiek? 
vięnąs iš 40 klioštorių turi 
po vieną ar daugiau’ rinkti
nių .kambarių (collection 
rooms). Ten susideda šim
tai ant šimtų lentynų sųei-, 
liuotų kaukolėmis. Daug 
daugiAų; yra kaukolių negu 
respublikoj gyventojų. Prie 
kiekvienos yra vardąs, pa
vardė, amžius ir data gimi
mų ir mirimo, kaip , kurie 
ce-deliūkai taip pasenę, kad 
negalima įskaityt. Viršuje

Keli metai atgal man pasa
kė skaudžią naujieną—nelai-

> mę. Tas-trenkė man į galvą, 
. kaip akmuo. Nuo to sykio ir 

. šiandien tebejaučiu tą sunku
mą, nors ir mažesniam laips
ny. Aš manau, tai yra 
lancholija. Atsakykite 
“Laisvę”.

ATSAKYMAS
Kodėl Jums pirmiau neatsa-

i kiau ? Todėl kad perdaug tiir! keletą mėnesių, 
iriu klausimų, ir visų jų niekui 
būdu nėra galima atsakyti.
Klausimo pobūdis dažnai yra 
neatsakymo priežastis, jei iš 
aprašymo .. nėra galima nieko 
tikresnio sugraibyti.

Ir Jūsų, Drauge, dabar šis 
laiškas viso dalyko .tikrai ne
parodo. Kas Jums galėtų bū
ti priežasčia to didelio nervin-

me-1 
per

gumo? Sakote, Jus užgavo <
j skaudi žinia, vadinas, psichi-

Galimas
Jeigu tikrai ta būtų

pabandykite bro- x 
Triple bromides, gr. 15, 

Ištarpinkite 
po vieną tabletėlę stikle van
dens ir išgerkite po valgio, 
per kokią savaitę. Paskiau 
rečiau: po, tabletėlę su vande
niu du kart į dieną. O da pas
kiau—po tabletėlę vakarais.

Bet galimas daiktas, kad 
Jūsų organizmas da nespėjo 
pilnai atsigauti nuo kūdikio, 
nuo gimdymo. Gerai, kad ga
lite visa ką valgyti.. Bet ir ' 
tai gali-da būti Jums maža- 
kraujingumas, anemija. Be 
gero maisto, da geležies toni-' 
kas daro čia naudos: “Iron 
ammonium citrate, A/į. 1b.” ir 
“Copper Sulphate, 1 grain.’’ 
Puskvortėj virusio vandens iš
tarpinkite pirma geležies drus
ką, o paskui ir vario druską. 
Imkite po arbatinį šaukštuką 
po valgio, su limonadu, per

Pasilsėkite dažniau, pogulio 
pagulėkite. Miegokite ilgiau. •• 
Bet neužmirškite ir pasivaikš- " 
čioti, pasimaudyti, ant saulės, 
ore pabūti. Šeimyninio gyve- • 
nimo sąlygos daug reiškia, la
bai daug. Sutikimas ar nesu
tikimas su vyru, lytinio gyve
nimo ypatumai, stoka lytinių 
pasitenkinimų ir tt.
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. . _ Trečias Puslapis

Darbininke ir Šeimininke
** . i. ? ’ 5 I '. * ‘ . j 1

ČIGONE KOLEKTYVE
P. Vailba.nt-Couturier.

Vertė B. E. Senkevičienė.

Maži rudi kūneliai saldžiai miegojo mažy
tėse baltose ir mėlynose lovukėse. Dvi mote
rys, su pailgomis migdolų formos akimis po 
melsvai juodais plaukais, šypsodamos, penėjo 
savo godžius kūdikius.

Kitame kambaryj, būrys švarių kūdikių dė
vinčių šviesos’ spalvos drabužius, žaidė, šoki
nėjant ir rėkaujant. Kiti sėdėjo prie stalų ir 
valgė su sveiku pasigėrėjimu.

. Mergina, tamsiaplaukė ir alyvų spalvos vei
du, užsivilkus rūpestingai švariomis kelinėmis 
ir raudona skara ant galvos, vaikščiojo tarpe 
kūdikių. Ji buvo darbšti, serioziška ir tėmy- 
janti kiekvieną kūdikio reikalavimą.

Trys metai atgal, Marija buvo viena tų ne
laimingųjų, kurie daro sau vargingą pragy
venimą ubagaudami miestuose. Ji siūlė pa
tenkintiems miestiečiams patraukiančiai gra
žų savo kūną, sunykusį ir uždengta purvinais 
skarmalais. Ji šoko, dainavo ir pranašavo lai
mę, ateitį, alkana, pusdykė ir ciniška, šian
dieną, slaugė Marija, yra perdėtinė—galva 
vaikučių sodelio ir auklėtuvės kolektyve—“Či
gonas Darbininkas,” kuris apima 76 šeimynas, 
apdirbančių 1,280 hektarų žemės, apielinkėj 
Minerališkų Vandenų (Mineralny Vody).

Dirbantieji čigonai? Ar gali gitarų grojikai 
tapti žemdirbiais, ar gali Karmen (operetiška 
čigonė) patapti ūkininke? Ir kodėl ne? Pasau
lyje, kuris yra perbudavojamas socializmo pa
matais, pasaulyje, kur kalėjimai yra mokyklos, 
kur mokiniams yra duodamos liuosos vaka- 
cijos, pasaulyje, kur benamiai vaikučiai yra 
renkami nuo gatvių per OGPU ir mokinami 
naudingo darbo, kodėl gi čigonai negali atlikti 
savo dalį? Jų keliaujantis iš vietos į vietą gy
venimas nėra tokis romantiškas, kaip ne- 
kurie jį sau perstato. Jų avantiuriška dvasia, 
kurią aprašo tokie pigūs poetai, kaip Richepin 
ir literatinis žandaras Merimee, yra tik iš
raiška čigonų atsilikusios civilizacijos.

Ir dabar aš suradau čia gentis, kurios per
dirbo save į kolektyviečius, žemdirbius, jiems 
nereikėjo pereiti per vidurinę stadiją indivi-

dualio ūkininko; čigonų gentės karštai nusis
tatę gauti savo ekonominę ir tautinę liuosybę.

“Mes vaikščiojome keliais taip ilgai, kiek 
galėjome,” sakė Gregoras, augštaš čigonas, 
viena akia, kuris buvo žinomas arkliavagis. 
“Niekad užtenkamai duonos nebuvo, jokio sto
go virš mūs galvų, tik šėtra ir sniego audros 
iki mirties. Mes turėjome reputaciją vagių, 
valdžia mus persekiojo, o valstiečiai bijojo, ša
linosi, kada pamatydavo mūsų vežimus.”

“Vieną vakarą, kada mes, kaip paprastai, 
keliavome, vienas perskaitė Maskvos laik* 
raštyj atsišaukimą, kad tie čigonai, kurie no
ri dirbti kolektyviai, gali gauti didelius plo-. 
tus žemės. Tuo .laiku mes buvome labai toli 
nuo čia, daly Kubaniaus, kuris buvo apnai
kintas sausros, .kur duonos vos pakako valstie
čiams, o neliko jos čigonams. Visi mes buvo
me išalkę; motinų krūtys išdžiūyo, jos nebe
galėjo penėti kūdikių ir jie mirė dar smar
kiau, negu paprastai. Tad mes nutarėm at
vykti į šią apielinkę ir prašyti žemės.” '

“Ir dabar, kada mes Čia esame, mes turime 
pastogę, turim lovą, pečių ir duonos pakanka
mai,” dadūrė Gregoriaus moteris, šypsodama 
patenkintai.

Aš ėjau iš namo į namą, sutiktas visur 
džiaugsmingu žingeidumu, tarpe klausimų, at
sakymų ir juoko. Visi buvo linksmi.

Net namų rakandai parodė čigonų stengi- 
mąsi surasti savo socialį balansą. Ten buvo 
paveikslai, veikiausiai pavogti dievai žino kur, 
papuošalai perdaug puikūs, kad būtų teisingu 
būdu įgyti, turtingi ’ kaurai-laimikiai, šėtrų 
gyvenimo. Su jais maišėsi fotografijos ir pa
veikslai politinių vadų ir propagandinės iška
bos. Lovos buvo švarios ir su skoniu prideng
tos, daug paduškų ant lovų ir didžiausios krū
vos duonos antSftkrynių.

“Mes pirmiau buvome pražuvę žmonės.”
“Sovietų valdžia padarė tiek daug del mūs, 

kad mes jaučiamės, kaip naujai .užgimę. ”
“Pasakykite Franci jos darbininkams (Auto

rius šio straipsnio, drg. Vaillant-Couturier yra 
francūzas, rašėjas ir komunistas.—Vert.), kad 
mes stovėsime pirmose feilėse, kada prisieis 
ginti mūsų socialistinę šalį,” šaukė augšta 
moteris, apsirengus aiškiai kyietkuotais dra
bužiais. 1

(Pabaiga kitame “D. ir š.” skyriuje)

SVARBIEJI ĮVYKIAI
Italijos fašistai yra pavergę 

graikais apgyventą Rhodes sa
lą. Jie uždraudę vietos gyven
tojams, turėti bent kokius gin
klus, nes bijosi sukilimo. Da
bar Italijos fašistai turėjo ne
va, valdžios .rinkimus, bet ki
toms partijoms nevalia turėti 
kandidatus, juos pastato tjk fa
šistai ir verčia visus gyventojus 
balsuotį už fašistus. Rhodeš 
salos gyventojai, b ypatingai 
Salaco sodžiaus, atsisakė balsuo
ti, tai Italijos fašistai, pradėjo 
juos mušti. Gyventojai, netu
rėdami ginklų, vyrai, moterys 
ir vaikai išsipylė ant gatvės su 
pagaliais ir akmenais ir išvijo 
iįalus karabinierius. Tada jų 
daugiau pribuvo ir net karo or
laiviai atskrido ir pradėjo bom
barduoti tą sodžių. Dešimts 
asmenų užmušta, daug areštuo
ta ir sužeista, kaip vyrų, taip 
ir moterų.

pos
Bostoną parvyko iš Euro- 
panelė Emilyi Green Balch, 
pasakoja, kad Austrijoje

Močiute, Širdele!
(Senos dainos motyvas)

Močiute, širdele,
Tai tau,
Tai tau,
Auginai sūnelį
Ne sau,
Ne sau.

Karužei atėjus, 
Paimtas 
Buvo,
Už turčius, dykūnus, 
Jaunatvėj 
žuvo.

Auginai varguose 
Tą džiaugsmą 
širdies,
Tikėjai sulaukti 
šviesios
Ateities.

Ir žuvo sūnelis, 
Tu viena 
Likai...
Sunkaus darbo našta

Dvigubai.

Neverki, močiute, 
Gana jau
Raudot...
Kovingų eilėsna 
Tau laikas yr’ 
Stoti

Naujo karo audra 
Slenka vis

Turčiai trokšta kraujo,— 
Aukso jiems
Daugyn!

žudymas sūnelių
Darbo
Motinų,—
Kapitalui laimė:
Neša jam
Pelnų.

Kovoki, močiute, 
Ne gailia
Rauda,

Ne viena kamputy 
Apverkia 
Skriaudą,

Bet stoki eilėsna
Kovingų
Draugų
Ir pleški, auginki
Kadras
Veikėjų!

Naujasis pasaulis 
Gims kovos 
Keliais,
Laimingos močiutės 
Džiaugsis 
Sūneliais!

Eugenija
4-.17-34.

MŪSŲ VEIKIMAS IR 
GEGUŽINE

laike darbininkų ir darbiniu-' 
kių sukilimo labai* daug žuvo 
tėvų ir motinų ir vaikai likosi 
našlaičiai. Virš 2,000 tokių 
našlaičių norėjo išvažiuoti iš 
Austrijos į Šveicariją ir ten ap
sigyventi, bet fašistinė Dollfus-, 
so valdžia tuos našlaičius neiš-; 
leido. , Mat, fašistinė valdžia i 
bijosi, kad jie svetur užaugę 
pasidarys jos priešais.
lėlis Dollfussas mano, kad jis tų kopūstų, sudėjus, virti pus
tuos našlaičius laikydamas Aus- ■ antros valandos, įpylus 1 ir pu- 
trijoje išauklės gerais patrio-^sę kvortos vandens, įdėjus pi- 
tais. i pirų, cibulių lapelių, druskos ir

 2 ar 3 morkvas. Prieš baigiant 
' virti, įdėti 1 keną tomaičių sriu- 

Pirmoji Gegužės jau visai ar-.bos ir sumaišyt 1 šaukštą miltų 
ti. Visos darbininkės yra sau-Į su 1 puoduku'rūgščios Smetonos, 
kiamos į gatves, į demonstraci-, įpilti į kopūstus ir pavirinti 3 
jas prieš badą, vargą, išnau- minutes.

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

Rūgštūs Kopūstai (Skirtin-

Bude-

do j imą ir ąbelnai prieš kapita
listinę sistemą.. Visos draugės, 
Pirmą Gegužės neikite į darbą, 
bet maršuokite su visais 
liuciniais darbininkais!

revo-

80 PASIŲSTA Į KONCEN
TRACIJOS STOVYKYLAS 

AUSTRIJOJ

Vienna. — Areštuota ir 
pasiųsta į koncentracijos 
stovyklas 80 komunistų, ko
vingų darbininkų socialistų 
ir laisvamanių, balandžio 19 . 
dieną.

i

Sovietų Sąjungoje Nėra Nervuoty Motery
šitdkį pareiškimą padarė pa

nelė Lucy Gwynne Branham, 
kuri kelius kartus buvo apsilan
kius Sovietų Sąjungoj ir tūlą 
laiką mokinos Ekonomines Ge
ografijos Maskvos mokykloj.

Ji savo prelekcijoj nužymė
jo, kaip Sovietuose moterys tu
ri lygias su vyrais teises su
tvarkymui savo gyvenimo ir 
žiūri į pasaulį atvirai be jokių 
apsivilimų. , ;

Lygybė $u vyrais, progos mo
kintis, dirbti ir lygi užmokes
tis sutvirtino nervus ’ Sovietų 
moterims ir paliuosavo jas nuo 
moteriškų “nepastovumų,” ko
kius galime pastebėt visose ki
tose šalyse, o ypač pas mus, 
Jungtinėse Valstijose.

Ji nurodinėja, kad ten vyrai 
i ir moterys daugiau moralūs, 

Tos drauges, _S. Tarvydai-1 negU pas mus> , Delei to, 
ikad Sovietuose divorsai lengvai 
(gaunami ir nėra tokio dalyko, 

atstovų fcajp ne]ega]us kūdikis—nes visi 
■ kūdikiai ten lygiai prižiūrimi 

peikti, auklėjami-r-praplito idėja,

ALDLD 13 kp. susirinkime, 
laikytame 8 d. balandžio, apkal
bėjus Gegužės Pirma ir prisi- 
rengimą prie tos pasaulinės pro
letariato šventės apvaikščioji- 
mo, dvi draugės liuosnoriai ap
siėmė į bendrą komitetą, priši- i 
rengimui prie demonstracijos ir ' ; 
tt. 2. t_____
tė ir M. švegždienė, veikia ben
dram tarptautiniam komitete, 
kuris susideda iš 16 

1 įvairių organizacijų. 
I Vieną dalyką reikia 
tai tas, kad draugės pradeda ka(j Sovietų Sąjunga, tai kaip 
nepaisyti ALDLD 13 kp. susi- kokia žaismo vieta del didelio 
rinkimų.. Tųojaus po susivie- palaidumo meilės klausime. Bet 

thijimui, draugės skaitlingai lan
kė susirinkimus, bet pastaruo- ■ 
ju laiku, jau kelios draugės su
sirinkimuose nepasirodė. O tas. 
negerai. Reikalinga yr^/ kad 
visos narės lankytų susirinki
mus. Bendrai svarstant mes 
daug pasimokiname ir kartu 
mūs darbas pasidaro našeshis 

' jį visiems pasidalijus.
Į Kada turėjome LDSA 14 kp., 
mes tankiai po susirinkimų tu-

EASTON, Pa. — Po susivie-į Tna’Aui
mjimui LDSA 14 kp. su ALDL mes tankiai po susirinkimų tu. 
D 13 kp., iš mūsų miestelio rgjome nors trumpas diskusijas, 
spaudoje veik nebuvo jokių ži- įvajriais klausiniais. Daugeliui 
nių apie mūsų veikimą atarpe narįų įas patįko ir kelius. hąr- 
moterų. O tokis veikimas, nors tug net ALDLD nariai buvo 

kviečiami į mūs savitarpinio 
lavinimosi vakarus ,ir padėjo 
mums diskusūoti.

Tad, dabargi, mes

gas Būdąs)
1 svarą avienos, 1 keną rūgš-

Ponios Rooseveltienės 
Patarimai Merginoms

užsiimt nau- 
pareiškė po- 

kalbėdama 
studentėms

—Merginos turi 
dingą karjiera — 
nia Rooseveltienė, 
Spence mokyklos 
New Yorke.

Kas liečia buržuazijos mote
ris, tai tas patarimas labai vie
toj. Tačiaus poniutė turėjo pa
ti nuo save pradėti. Poniulės 
gyvenime vien tik paikšių lėlių 
rolę telošia. Jos tik žaislais, 
naiviu apie save tupinėjimu ir 
tarnų sprandais jodinėjimu bei 
lėbavimu teužsiima, nieko nau
dingo neatlieka. Tokia supu
vimo karjiera visuomenei labai 
nenaudinga.

Bet ponia Rooseveltienė ir
i bendradarbės: Perkins/ * ] 

i Weinstock, Pinchot ir .kitos to
kios ponios ir panelės, kurios

1 svarą šviežios veršienos ir meilinasi, darbininkėms ir savo . < 
vieną ketvirtą dalį svaro sū- veidmainingą meilinimąsi pa- 
dytų lašinių, sumalti. Pridėti naudoja darbininkių pavergi- 
druskos, pipirų, cibulio ir 1 sv. Imui, sulaužymui jų streikų ir 
tarkuotų bulvių, 3 kiaušinius ’ organizacijų—užsiima ne tik 
suplaktus ir puodelį pieno. iTienaudinga, bet labai žalinga 

i Viską išmaišius supilti taukuo-' ir šlykščia streiklaužių karjie- 
, ton blekėn taip, kad būtų ne ra.
su kaupu ir, kepti vidutiniam 
karštyj, pusę valandos ar

’S. Jakavičius.

Kepsnys (Kugelis) iš Maltos i į^rs 
Veršienos

Ir tos streiklaužiškos papū- 
il- gos drįsta mums taukšti apie 

giau. (Mums atrodo, kad reikia užsiėmimą naudinga karjiera! 
kepti daug ilgiau, negu pusva-1 . .. o
landis). Kokią Karjierą Duoda Dar-

bminkems Roosevelto
Valdžia

Štai pavyzdys:
Lena Dainow, *23 m. amžiaus . 

mergina, prisipažino padegus 
namus po No. 70 Cranberry St., 
Brooklyne, <iš keršto, kad namų 
savininkė, Norah Sullivan, iš
metė ją iš tų namų del ilgo ne- 
užsimokėjimo rendos. Ją su
rado detektyvas, John O’Hagen, 
per Home Relief Bureau ir Sal
vation Army. Taip rašo kapi-

S!. Bertašienė.
Rašykite daugiau, drg. Berta- 

i šiene, jūsų patarimai origina
lūs, skirtingi, o rašyba lengvai 
įskaitoma. Tapkite mūsų 

įlatine bendradarbe.
taip nėra ir ten daugiau negu 
pas mus neigiama bent kokis 
palaidumas. Yra net atsitiki- i 
mu, jog išbraukiami iš partijos ! 
asmenys, kurie savo asmeni- i 
niam gyvenime perdaug nepas-j 
tovūs, nes esą jie ir politiniai 
negali būti pastovūs.

“Moteris, kuri turi ką duoti 
visuomenei, gauna daugiau ko
operacijos ir mažiau' diskrimi
nacijos jausmo Sovietų Sąjun
goj, negu bent kur kitur visa
me pasaulyje”—ji pareiškė.

Leningrado Teknologijos In
stitute mokinasi beveik tiek pat 
rpoterų, kaip ir vyrų. Pusė 
šalies gyventojų yra moterys. ■

Abelnai kiekvienoj ;
darbo, mokslo 'ir visuomeninio 
veikimo, Sovietų moterys turi 
lygias progas ir teises su vyrais.

Komunistai visuomet sakė, 
jog tik prie pačių darbininkų 
valdžios galime tikėtis pamati
niai išnaikinti įvairius socialius 
ir ekonominius užtvarus, kurie 
prie kapitalizmo varžo ir nei-' 
gia moters kaipo savistovio j 
žmogaus gyvenimą ir veikimą.

Norma.

. iko)
j va s,

nuo-

avu-
Ryžiai su Aviena

svarą avienos-(jauno 
šoninės, 1 cibulį, 2 mork-
1 žalį pipirą, porą kamblių

selerių, 1 tomaitę, biskį petruš- 
kų, druskos, pipirų ir kas myli, talistinis laikraštis, 
su druska galima sutrinti bis
kutį česnako.

Mažais šmočįukais

nuo iš- 
panaši 

negu į

Suvargusi, pageltusi 
badėjimo ir nemigos, 

Mažais šmočįukais supjaus- daugiau į viduramžę, 
tyti mėš% ir puode palengva jaunuolę, kapitalistinio išnau- 
$ęptinti su visais prismokais ir<dojimp ir persekiojimo 
daržovėmis iki parus. Užpilki
te verdančio vandens ir sudė
kite pusę puoduko ryžių ir lai 
verda ant lengvos ugnies iki bus 
gatava.

Kadangi “broilyta” mėsa yra 
srityje gkanjau įr sveikiau, tai galima 

parinkti riebumų nuo tos mė
sos ir pagaminti ryžius virš pa
duotu būdu be mėsos, o pačią 
mėsą pakepinti ant 
“broilyti,” ir paduoti 
žiais.

Pakaks del 2 bei 3 valgytojų.
Fd)'nie)'ka.

► auka, 
pastatyta į kriminalystės kar
jiera ir padėta po 25 tūkstan
čių dolerių kaucija.

(Tasa 4-tam Pusi.)

AR GALITE PASISIŲTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

ugnies, 
su ry-

Smulkūs Patarimai

Plačiai Ruošiamasi Prie Kongreso

I Jeigu nori, .kad pečius labai 
.(blizgėtų, tai pališiuojant jį rei?

i kia įdėti biskutį cukro 
lašus uksuso į “stove 
Gerai išmaišius vartoti 
tu būdu.

ir kelis 
polish.” 
papras-

Suknel&s forma numeris 1828 yra 
gaunama 34, 36, 38, 40, 42, 44 ir . 
46 dydžio (size). Del 36 dydžio rei
kia keturių ir puses (4į) jardų 39 
colių pločio audimo. Sykiu rasite pa
veiksluotą siuvėjai pamokinimą (an
glų kalboj).

Tarptautinis moterų darbi- “Women Peace Society.” 
ninkių kongresas prieš karą ir 
fašizmą įvyks Paryžiuje, 28, 29 . buojasi, kaip Josephine Herbst, 
ir 30 dienomis rugpjūčio. Prie ’ 
jo jau plačiai rengiasi ameriki
nė darbininkių moterų sekcija. 
Darban yra įtraukta visa eilė 
žymių moterų, kaip ve, Marga
ret Forsyt, pirmininkė tam tik
ros komisijos prie Columbia

Kelios moterys rašytojos dar-

Grace H u t chins, Babette 
Deutsch ir Elinor Copenhave, 
pastaroji yra žmona rašytojo 
Sherwood Andersono.

< Darbininkų organizacijos pa
sisakiusios remsią šį moterų

Rusvos spalvos drabužius, ku
rie yra jau kiek nušutę, galima 
spalvą atnaujinti įpilant puode
lį stiprios iškoštos kavos į van
denį, kuriame drabužį perplau
ni. Spalva pasidarys daug aiš
kesnė. 4

unversiteto ; Senelė Ella- Reeve kongresą yra sekamos: Darbi- 
feloor, visiems ir;visoms pląčiąi ninkių Moterų Taryba; Tarp- 
žinoma kovotoja; W. Chappell, tautinis Darbininkų Apsigyni- 

I vice-pįrmininkė ir sekretorė me- mas; Raudonoji Darbininkų Pa
buvusios todistų federacijos visuomeni- gelba; Darbininkų Buvusių Ka- 

uuimui wipe juvverų bu- UDSA 14 kp. narės, privalome nių reikalų; Margaret Schlaugh, (reivią Pereito Karo Ve-,
sidedanti iš drg. M. švegždje- J^veati diskusjnių susirinki-■ trečia pavaduotoja pirmininkės “i,s —-

T, O. ALDLD 13|ir profesorė anglų kalbos.New

ir ne taip smarkus, kokis turė
tų būti, vis gi yra ir prisieina 
šis bei tas apie jį prisiminti. 
Susivienijus tapo išrinkta ko
misija darbui tarpe moterų su-

ilias; Raudonoji Darbininkų Pa-

nės, E. šlapikiutės ir B. E. Sen- 
kevičienės. Komisija pusėtinai 
gerai darbavosi surengimui 
tarptautinio apvaikščiojimo mo
terų dienos, 8-tą kovo. Taipgi 
platinama 10 egzempliorių 
“Working Woman” kas mėnuo, 
bet surandama; kad jo perma- 
žai ir su ateinančiu mėnesiu bus 
platinama po 20 kopijų. Iš LD 
SA 14 kp. atėjo visos narės į 
ALDLD 13 kp., išskyrus vieną, i 
kuri apsigyveno Philadelphijoj. . 
Toj vietoj gauta net 3 jaunuo-l , . . . . ..
lės, » kurių viena įeina į virė- organizuotų darbininkų eiles, 
minėtą komisiją.

kuopos narių, nes tai sveikas 
Ir reikalingas dalykas, . geres
niam gyvavimui mūsų organi
zacijos. '

i Su pradžia šių metų ALDLD 
13 kp., jau yra gavus 6 naujus 
narius. Pradžia gera, bet yra 
dar, plati dirva ateities darbui. 
Mūsų moterų komisija privalo 
subrusti. Pirmą Gegužės pa
verskime mobilizacijos diena. 

’ j Traukime moterys darbininkės j

Eugenifa.

Yorko universitete. x
Visa eilė nacionalių organi

zacijų ir jų komitetų prisidėjo 
ir gelbėja suruošimui skaitlin
gos delegacijos. Iš darbo uni
jų veikia draugė Anna Burlak,’ 
generalė sekretorė Nacionalės 
Audimo Darbininkų unijos 
Rose Wortis, darbuotoja Darbo 
Unijų Vienybės Lygoje; Nettie 
Selinger, veikėja Plieno ir Me
talo Industrinėje unijoje. Pri
sidėjo ir pacifistų organizacijų 
moterys veikėjos, kaip Annie 
Gray ir Blanche Watson iš

teranai Slaugės ir visa eilė ma
žesnių organizacijų ir atskirų 
individualų veikėjų.

Taigi iš to visko matyti, kad 
moterų kongresu prieš karą ir 
fašizmą jau susidomėjo Jung
tinių Valstijų moterys ir abęl- 
nai organizacijos. Pasitikima, 
kad bus pasiųsta skaitlinga de
legacija. Mes lietuvės darbi
ninkės negalėsime pasiųsti savo 
atstovę, tat privalome smarkiai 
pasidarbubti, kad pagelbėjus pa
siųsti mūsų bendrą tarptautinę 
delegaciją nuo Jungtinių Vals
tijų darbininkių.

Draugės,' niekuomet neikite 
gulti pirma neapsipraususios 
geru muilu ir šiltu vandeniu. 
Darbo dienos dulkės ėda ir ga
dina jūsų odą, jeigu paliekate 
jas per naktį. Jeigu vartojate 
pudrą, taip pat reikia ją nuim
ti, einant gulti. Apsiprausus 
pirma šiltu vandeniu ir muilu, > 
gerai perpilkite veidą šaltu van
deniu. šluostant veidą niekuo
met nebraukykite abrusu 
myn, bet 
braukiant 
raukšlės ir

ze- 
visuomet augštyn, 
žemyn, pasidaro 

nutęsia odą žemyn.

Niekuomet nelaikykite nešva
rias šilkines pančekas ilgai, nes 
prakaitas suėda šilką'ir jis greit 
išsileidžia. Geriausia nuėmus 
tuojaus išmazgoti lengvu muilu 
bei “Lux.”

kioliką centų (15c) 
ipomis (pageidauja- 
i šią Anne Adams 
j aiškiai vardą, an- 
numerį. Būtinai pa-

Atsiųskite penkioliką centų 
pinigais ar stampomis 
ma pinigais), už šią 
formą. Parašykite aiškiai 
trąšą ir 
žymėkite

Siųskite
ly Worker Pattern 
West 17th Street, New

sekamai: Dai

York Cit/.
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Ketvirtas Puslapis

Kaip Apšviest Gyvenamąjį Kambarį
Dorothy Greig

Mansfielde, Ohio, viena dide
lė elektros kompanija pastatė , atsisėsdamas skaityti, rašyti ar-

l x 1 x w n 1 X. • T? A. - - *_____

ir stalų ir prie rašomosios 
“deskos,” taip jog kiekvienas,

stebėtiną namą. Ta kompanija 
pranašauja, kad už keleto me
tų dauguma žmonių galės nau
dotis panašiais patogumais, 
kaip kad yra tame pavyzdi
niame name.

Jame naudojama elektra dau
giau, negu kada pirmiau pri- 
vatiškame gyv4nnamyj. Josios 
spėka yra atliekama įvairiausi 
darbai, pradedant virimu ir bai
giant skalbimu. Suteikiama 
daugiau ir geresnės šviesos. 
Elektriniais įtaisais namas at- 
vėdinamas vasarą ir šildomas

ba kortomis palošti turėtų įva- 
lias šviesos.

Savo kambariuose mes galime 
turėti ramią, švelnią šviesą, 
naudodami pastatomąsias ant 
grindų neteisioginės šviesos 
lempas. Jos siunčia šviesą aug- 
štyn į lubas, o lubos atmuša 
jąją žemyn. Kai kurios iš tų 
pastatomųjų lempų turi dve
jopas šviesas, bendram apšvie
timui—augštyn ir skaitymui— 
žemyn.

Kambaryje turėtų būt šviesa 
—gera šviesa, bent 60 watts—

daryti testamentą, kur ir kaip 
nori būt palaidotas, nes turė
jom keletą atsitikimų, kur lai
svą, žmogų nutempia į bažny
čią fanatikai giminės arba šei
myna.

Na, ir tada" susirenka idėjos 
draugai atiduot paskutinį pa
tarnavimą savo buvusiam 
draugui, bet štai, randa- visą 
apkarstytą kryžiais, rankos 
suraišiotos rožančiais. Žiūrėk, 
ir makliorius atbėga, jei jau
čia, jog velionis paliko dolerių.

FEAISVfi

BALTIMORE, MD

Pirmad., Baland. 23, 1934

žiemą; elektros pajėga jis gry- kiekviename punkte, kur tik sto-

< - -v* * A -* -«■ ,

sirinklmas visų moterų ALDLD. na
rių. Taipgi yra kviečiamos buvusios 
nares L.D.S. 24 kuopos, ir abelnai 
visos lietuvės darbininkės, prijau
čiančios darbininkų judėjimui.

Tikslas šio susirinkimo: Apsvars
tyti kaip mes dalyvausime Pirmos 
Gegužės demonstracijoj. Vieta su
sirinkimo: Lietuvių Darbininkų Sve
tainė, 920 East 79 St.

Bendras Komitetas.

remt musų darbininkiškas organiza
cijas, taipgi nesigailėsite, kad atsi- 
lankėt, nes tai bus interesingas vei
kalas.

Rengimo Komitetas.
— (95-96)

Soeiale Apdrauda Mums 
Pagelbės

i

Ne ponių veidmainingi pata
rimai, bet pilna ir pačių darbi
ninkų kontroliuojama pašlapa 
mums reikalinga. Tą mes at
sieksime tik tada, kada H. R. 
7598 Socialės Apdraudos Bilius 
taps įstatymu. Del to biliaus 
dabar renkami parašai po peti
cijomis, siunčiamos rezoliucijos 
miestų, valstijų ir valstybės at
stovams reikalaujant, kad pa
remtų tą bilių. Moterų parei
ga yra smarkiai pasidarbuoti, 
kaip del peticijų ir rezoliucijų, 
taip lygiai ir organizavime sa
vo apielinkės moterų ir abelnai | 
darbininkų į Bedarbių Tarybas 
ir komitetus kovai už tuoj auti
nę pašalpą ir prieš pragyvenimo 
reikmenų pabranginimą.

Alisa.

vis didesnį pasi- 
iš darbininkų ir

CLEVELAND, OHIO
EKSTRA SUSIRINKIMAS

Antradienio vakare, balandžio 
dieną, 7:30 vai., įvyks specialis

24 
su-

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimaisgerai tai parodė 
Universiteto

Šio mėnesio 14-tą d., 10 vai. 
ryte, palaidojo su visom baž
nytinėm ceremonijom ir dve
jom mišelėm buvusį Pittsto- 
no batų krautuvininką, tauti
ninką ir seną “laisvamanį”, 
Jurgį Kazakevičių. Buvo aršus 
ne&pkentėjas revoliucinių dar
bininkų ir darbininkiško ju
dėjimo.

Kiek laiko atgal subankrūti- 
jo o dabar mirė, sulaukęs apie 
61 metų. Velionis buvo dar 
nepažinęs “moterystės stono.

Laisvamanis.

Studentai Griežtai Pasisakė 
Prieš K«rą

Kaip visuose * Amerikos, 
kampuose Dėdė Samas ren
giasi karui, taip ir čia. Paskir
ta buvo prisirengimui savaitė 
nuo balandžio 7 iki 13. Bet 
prieš karinį prisirengimą su
tinka ponai 
priešinimą 
studentijos.

Ypatingai
John Hopkins 
studentai. Balandžio 7 dieną 
išėjo 66 studentai streikam Į 
juos nekreipta daug domės. 
Hearsto geltonlapiai net pa
sityčiojo iš minėtų 'studentų. 
Bet savaitė laiko vėliau, balan
džio 13 d., kuomet universite
to kambaritiš ryte apleido jau 
400 studentų, tai pasidarė ne- 
juokai. Tuomet kiti studentai 
iš R.O.T.C., militaristų organi- 

> i zacijos, bandė sulaikyti stu
dentų streiką. Bet ir tam ne- 

) pavykus, militaris. bandė pro J 
vokuoti muštynes. Jie bandė 
panaudoti kiaušinius ir tomeį- 
tes, bet ir tas negelbėjo jiems.

j Paskiaus jie net atsuko vande- 
j nio dūdas, kad daugiau pa- 

, ■ kenkus studentams.
užsiėmimui Y Ne visos, žinoma, vidu, žingeidumo delei einu.! Tačiaus nepaisant visokių 
šviesos yra žibinamos visą lai-: Publikos mažai, 48 asabos. į provokacijų, studentai pareiš- 

Bet paranku jąsias savo' Nekliudysiu vietinių sklokinin-!k© savo griežtą nusistatymą 
I prieš karą. Vėliau net kapi- 
italistinė spauda pripažino, 
i kad tai buvo didžiausia de- 

Ir jos padeda išvengti akių į-, tais buvo. Kalbėjo Eastone,' monstracija, kokią kada nors 
toj pat ‘ svetainėje ir teisino i Hopkinso studentai yra turė- 
Vokietijos socialdemokratus, 
kurie nutarė eiti “tėvynę” gin- 

1 ti. Tuomet būnant L.S.S. 42 
| kp. sekr., atsimenu, tūli drau- 
j gai kritikavo Butkų.

Kalbėjo temoj industrijos 
! krizis. Tai ką gi, sako, tiek 
pat priauga, tiek pat miršta 
kaip ir gerais laikais, esą apie

nai apvalomas nuo dulkių. Toks 
natnas daugumai moterų tai bū
tų lyg kokia pasakų šalis.

Niekur kitur elektra nėra 
naudi n giau pritaikyta, kaip 
kambarių apšvietimui. Taip 
antai, viename ir kitome gyve
namojo kambario gale, kur pa
prastai būtų “moldingas” pa
veikslams, yra įtaisyta įdubi-’ 
mas; į įdubimą susodinta elek
trinės lemputės, kurios visą 
kambarį švelniai, lygiai apšvie
čia, o pačių lempučių, stovėda
mas ant grindų, žmogus nema
tai. Jąsias galima kontroliuoti 
knypkiu, įdėtu šalia durų. Tos 

ką, : 
vietoj turėti, kuomet būna nGS jje darbininkai kaip ir
kalinga. Jos padaro gyvenamą- išskyrus keletą apgedusių. i 
jį kambarį kur kas smagesnį. s Buįkus įas pats, ką 1916 me-j 

tempimo ir iš to pareinančio 
nuovargio.

vi kėdė arba divonas, ant ku
rio žmogus atsisėda skaityti, 
siūti arba kortomis lošti.

Jeigu jūs turite kambaryje 
rašomąjį stalą, tai reikalinga 
prie jo lemputė. Pritaikyta ne
didelė lemputė teiks tikrą pa
togumą. Tokia lemputė yra 
taipgi naudinga turėti prie ra
dio.

Kitais žodžiais, patys savęs 
pasiklauskite: “Kas čia būna, 
veikiama šiame kambaryje? Ir 
ar yra gana šviesos kiekvienam 
užsiėmimui? Ne visos, žinoma,

EASTON, PA.
Butkaus Prakalbos

Graži diena, nesinori eiti

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
T.D.A. Karolio Požėlos kp. susi

rinkimas įvyks 25-tą dieną balandžio, 
7:30 vai. vakare, Draugijų svetainėje, 
3600 Vernor Highway.

Malonėkite visi dalyvauti, nes tu- j 
rim daug svarbių dalykų apsvarstyti. 
Todėl visi atsilankykite laiku, ir ! 
skaitlingai.

Rast. J. Gineitis. 
(95-96)

v
Skaitytojas

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

netiesioginės šviesos padaro 
taip, jog kambarys užtvinsta 
lygia, giedria šviesa, tartum 
dieną. Tatai yi'a labai gražu ir 
ramu.

Be to, minimam name specia- 
lės lempos įtaisytos arti kėdžių

DETROIT, MICH.
L.D.S. 21 kp. ir Aido Choras ben

drai rengia veikalą. “BLINDA,”, ku
ris bus perstatytas 29 d. balandžio, 
Finų svetainėje, kampas McGrow St. 
ir 14th St. Lošimas prasidės lygiai 
kaip 6:30 vai. vakare.

Kviečiame visus dalyvauti ir pa-

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sis4 ą. Įpratus vienaip, ’ 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

Sg Didelė Nuolaida “Laisves” SkaitytojamaH RAŠYKIME: “LAISVE”
gH 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Senovės Laiką Liekanos
MONTREAL, Canada.—Ne 

persenai aplankiau vieną sta
bų muziejų. Ten mes matėm 
daugybę įvairių senovės lieka
nų. šitie paveikslai liudija 
jų “narsumą” ar žiaurumą 
praeityje. Tai vis atsižymėję 
įmonės vienokiu, ar kitokiu 
būdu. Matyti ir labai šiurpu
lingų vaizdų, į kuriuos pažvel
gus, nejauku darosi.

Bet ar jūs, gerbiamieji, ti
kėsite, kad dar šiais laikais 
randasi gyvenamųjų namų, 
panašių, kaip kad muziejuj 
rodoma.

ėijų. Tad, viską suėm’us, rei
kia pasakyti, kad toki užsiė
mimai daro jaunimą ir augu
sius atsilikusiais, nepažangiais.
Jiem čia nereikia nieko studi-l13 ™lionų bedarbių. Paskiau

.. . ... . . .. 1 cnrikn ar y.innt knrl Amnri-juoti. lavintis, mokintis. suriko, ar žinot, kad Ameri
kos kapitalizmas buvo ant

ję-
Balandžio 14 dieną du stu

dentai kalbėjo per radio, aiš
kindami, kaif) Nacionalė Stu
dentų Lyga kovoja prieš karo 
pavojų kartu su visais darbi
ninkais.

Kaip į tai atsineš kitų uni
versitetų studentai, tai dar 
tenka palaukti. Bet Hopkin- 

rso studentų pasirodymas yra 
. Jei taip 

į jaunimas pradėp kovoti, tai ir 
i karo nebūtų. *

Vinco Duktė.

>1

APDRAUSKITE SAVO SVEIKATĄ ir GYVASTĮ
Saugioj Organizacijoj

Darbininkams reikia kovotį bankrQto slenksčio bet n.R.A.” labai sveikintinas, Lr t I d 11r m l/trnii m o lai — ' ■ •__ *___  __ Jiprieš tokį laiko eikvojimą. Lai
kas darbininkų gyvenimui yra 
labai brangus. Tad jis reikia 
sunaudoti tinkamai ir naudin
gai visiems. Ir žaislai reikia 
surasti, kad jie būtų tinkami 
ir naudingi draugijai.

Toki žaislai prisidės prie 
mūsų lavinimosi ir švietimosi. 
Todėl laikas jau lietuviams 
pamesti kazyrės ir kiti blė- 
dingi užsiėmimai, ypač girta
vimas. Dalyvaukime daugiau 
darbininkų organizacijose ir 
veikime, tai bus sveika pa
tiems ir draugijai.

Viešintiškis.

PITTSTON, PA.
Darbai—Mirtys

Nors nekurios anglių 
syklos po.biskį dirba, bet 
darbių skaičius nelabai ma-1 
žinasi, nes šimtai susirenka i

■ ■ - I

prie pašalpos biuro, o reikia

ka- 
be-

išgelbėjo ir dabar jų pelnai 
pakyla. Kalbėtojas iš jo pras
tas, mulkino žmones, neva už 
darbininkus ir vėl juos kriti
kuoja, viską maišo ir nepaša- i 
kė, kokia linija darbininkai 
turi eiti. Sako, kokis tai mok
slinčius pasakė,' geriau būtų, 
jei komunizmo visai nebūtų, 
žinoma, Butkus su tuo sutin
ka, nors nepasisakė, tikrai, 
kad jis to nori, bet širdyje to. 
trokšta.

Lietuviu Darbininkų Susivienijime
Kiekvienam Darbininkui Pašalpa ir Apdrauda Reikalinga

I

Ponios Rooseveltienės 
Patarimai Merginoms

(Tąsa nuo B čio pusi.)
Beje, iš virš minėto praneši

mo darbininkėsi turėtų pastebė
ti, kad buržuazijos kontroliuo
jamos pašalpos stotys ir Sal
vation Army tarnauja buržuazi
jai kaipo šnipinėjimo įstaigos 
ne tik prieš kriminalybėn nus
tumtus bedarbius, bet, svar
biausia, prieš kovingus darbi
ninkus. Iš to darosi aišku, 
kaip svarbu yra paimti tų sto
čių vedimą ir priežiūrą į Be
darbių Tarybų rankas.

Kitas pavyzdys:
Katherįne Tuszęnski, 32 m. 

amžiaus našlė, “išmušė krautu
vės langą .po No. 366 Hewes 
St., Brooklyne. Pasta tyta 
prieš teisėją vargšė darbininkė 
maldavo ją padėti į kalėjimą, 
kur ji turėtų prieglaudą. -

Jinai prieš tris mėnesius dir
bus dėžių dirbtuvėje, bet iš ten 
ją atleido. Už dviejų mėnesių 
po netekimo darbo ją išmėtė 
iš namų ir per pastarąjį mėne
sį jinai bastėsi iš tarpdurio į 
tarpdurį, iš vienos požeminės 
stoties į kitą, kad ten nakčia j 
prisiglausti. Jinai, kaip ir ini- 
lionai kitų darbininkių, trokšta 
dirbti, bet darbo nėra. 1

Ką gi'darė valdžia, gal aprū
pino namais ir pašalpa skurdo 
prislėgtą darbininkę?. Gal davė 
naudingą karjierą-darbą, kurio 
ji taip trokšta? Nieko panašaus. 
Vargdienę paliko kalėjime iki 
tūla davatkų organizacija ‘Hš- 
tyrines” jįos padėtį'. Gal nu
mes kokį trupinį, kaip elgetai, 
jei sutiks vergauti ir batlai- 
žiauti. ■

Tai tokia neorganizuotoms 
darbininkėms ponių duota 
“naudinga” karjiera.

Štai kodėl jums geriau apsimoka priklausyti LDS, negu kur nors 
kitur apsidrausti:

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne vien tik rūpinasi suteikti 
tinkamą apdraudą ir pašalpą savo nariams už kuomažiausią mokestį, 
bet taipgi abelnai rūpinasi darbinjnkų reikalais; imaujalyvumą dar
bininkų kovose už geresnį gyvenimą ypatingai prisideda prie kovos 
už įvedimą bedarbių ir socialės apdraudos. Del to kiekvienam darbi
ninkui geriau apsimoka priklausyti prie LDS, negu kur nors kitur.

Aukų surenka Butkaus ir 
Prūseikos palaikymui $7.65c.

Antra tema kalba unijų 
klausimu. Čia irgi šokinėja, 
maišo, nepasakė kokia7 gera. 
I.W.W. mirus, N.M.W.U. tik 
ant popieros gyvuoja, N.T.W. 
tik viršininkai ateina į susirin
kimus. žinoma, komunistai 
kalti, kad publika tokia. Kal
bėjo, kad neva jie sutinką su 

i Bendru Frontu, bet kad Vo
kietijoj komunistai kalti, kad 

i pakvietė į bendrą frontą so-' 
cialdemokratus į generalį ( 
streiką, bet į streiką niekas 
nėjo, streikas neįvyko, Hitle
ris įsigalėjo.

Kaip sau norite, bet jei pub
lika blaivai apsvarstytų, tai 
tokis Butkus niekur netaukštų.

Klausimai. Tūli jų nešvarius 
klausimus statė, kad apjuokti 
komunistus. Vienas iš jų pa-* 
klausė, ar visam pasaulyj yra 
bedarbė? Atsakė, taip. Na, ir 
ignorantas. Nenorėjo pasaky
ti, kad Sovietų Sąjungoj jos 

Man paklausus, kodėl 
J i Gadinė” atakuoja 

komunistus, o už kapitalistus, 
tai atsakę, kad tik 20 procen
tų tam pašvęsta, o 80 procentų 
straipsniai, žinios ir tt. Na, 
kad ir 20 procentų, tai labai

Aš nematau buržuazi- .

2. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra tvirta darbininkų savišal
pos organizacija. Jau turi arti 5000 narių. Turi turto arti $80,000.

3. Lietuvių Darbininkų Susivienijime yra apie 1000 jaunuolių, kurie 
sudaro organizacijoj tvirtą pamatą. -Pats LDS pamatas (daug narių 
jauno amžiaus) yra palyginamai daug tvirtesnis, negu kitų savišalpos 
organizacijų, ir del to lietuviams darbininkams saugiausia apsidrausti 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime.

LDS TURI KETURIS APDRAUDOS LAIPSNIUS:

$150, $300, $600 ir $1,000

Apniukusiam sekmadienio 
vakare netikėtai patekau į 
vieną bakūžę, kurioj pastebė- j 
jau nejaukų vaizdą. Ant; 
sienų prikabinėta įvairių se- i 
noviškų paveikslų, per ku- i 
riuos tikintieji mano apturėti 
laimę anapus karsto. Ant sta
lo padriekti keli “Vienybės” 
num. ir dvi kaladės kazyrių. ■ 
Čia darbininkiško laikraščio; 
nematyti, dar nepasiekia šios! 
bakūžės apšvietos spinduliai,1 
kurie atskleistų šių dienų civi-1 
lizacijos progresą. Skaitant 
fašistinį juodlapį, savaime aiš
ku, kad nieko naudingesnio 
negalima pasimokyti apart 
garbinimo visokių šventųjų,
kunigaikščių ir kitokių nenau- žinoti, jog Pittstonas viso gy- 
dėlių. ,

Aplinkui stalą susispietęs 
skaitlingas būrys “peržydėju
sių” jaunuolių. Vietoj apkal
bėjimo bėgamosios gyvenimo į 
ęigos, kiekvienas laiko savo 
rankose, kietai suspaudęs, 
pluoštą kazyrių. Mat, su jų j 
pa^elba mano išrinkti vaikiną, I 
ar merginą. Išmetant ant sta-' 
lo kazyrę, iš kiekvieno lūpų 
veržiasi romantiški sakiniai: 
“Su kuo aš apsivesiu ?” “Kas 
mane, šį vakarą pabučiuos?”! 
“Kuris iš mūs tarpo 
yra karščiausias?”

Žinoma, kuris pirmas suran
da tinkamą kazyrę, tam ir 
trokštančioj i' laimė tenka.

Paskiaus, kuomet tai nusi
bosta, tai pradedama vėl koki 
“žaislai,” kurie jau netinka 
gyvenimui ir nėra juose jokio 
meno. ’ ‘

Taip laiką leidžia net kai 
kurie bei kai kurios buvę arba 

j ę iš darbininkų organiza-

! ventojų turi apie 16,000 be 
I priemiesčių. Tai pagal gy
ventoji] skaičių bedarbių gana 
-daug. f

Prieš Velykas mirė drg. P. 
i Šarka, buvęs ALDLD 12 kuo- 
I pos narys ir “Laisvės” skaity- 
jtojas; bet kada turėjo nepa
gydomą džiovą, tai paskutiniu 
laiku buvo sanatorijoj, ten ir 
mirė. Palaidojom ant Wyo
ming Lietuvių Laisvų kapų.

meilei
Laidojant, drg. P. Šlekaitis • nėra. M 

velio- Į “Naujoji

Mokesčių yra dvi sistemos: “level rate” ir “step rate”; mokama 
pagal nario amžių ir apdraudos laipsnį.

Pašalpos Keturi Laipsniai:

$6, $9,412 ir $15 į Savaitę
Į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą gali įstoti asmenys’ nuo 16 iki 

50 metų amžiaus.
Tėvai gali prirašyti savo vaikus, nuo 2 iki 15 metų amžiaus, į LDS 

Vaikų Skyrių. Mokestis labai maža. Vaikų apdraudos du laipsniai: 
$100 ir $150.

k DABAR ĮSTOJIMAS ŽYMIAI NUPIGINTAS
Dabar laike vajaus įstojimas žymiai nupigintas. Dabar įstodami į 

LDS galite sutaupinti nuo $1*00 iki $2.00.
Nelaukite ilgiau! Tuojaus patapkite LDS narių! Savo kolonijoj 

kreipkitės prie vietinės LDS kuopos. Del platesnių informacijų galite 
rašyti: ; ' ,

pasakė keletą žodžių iš 
nio biografijos. Reikia pasa
kyti, jog žmonių susirinko ne- 
perdaug. Mat, davatkos boiko
tavo, O. draugai negavo suži
noti. (Kalbama, jog velionio 
moteris bėgo pas lietuvišką ! daug, 
mąkliorių, kad tas palaidotų [nėję spaudoje tiek daug ata- 
su mišelėm, bet tas nujautė, Į kų. Butkus tiktai dangstosi 
jog pinigų daug negaus, tai 
nesutiko laidoti.) čia turėtų 
įsitėmyti visi draugai, pakol 
yra gyvi, kad pasirūpinti pri
gulėti prie laisvu kapų ir pa-

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

t

darbininkiškom frazėpi, o tik
renybėj yra darbininkų prie
šas; Klausimai buvo aprube- 
žiuoti.

Korespondentas'N* 3.



EASTON, PA

PHILADELPHIA, PA

Mea

Dovanos Prie Įžangos

Preso Fondo Stovis

Notary Publicyra

$10

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST

Adm

WILKES BARRE, PA

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

grynais pinigais $75 
grynais pinigais $50 
grynais pinigais $25 Iš . anksčiau bu 

Viso aukų pre

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Žibalo šaltinis No. 66, kU‘ 
ris randasi Mykoyano srity 
je, pradėjo lieti žibalą i] 
kasdien duoda po 500 tonų

id ryto iki 9 vai. vakaro 
valandai vakare.

Maskva
rikto lengvoji pramone 1933 
metais turėjo duoti produk
tų už 682,600,000 rublių, bet 
davė už 713,000,000 rublių.

vertės $5 
$2.50 
$2.50

Sękmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Balandžio 29 d. bus nepa
prastai svarbus ir didelis kon
certas ir prakalbos, kaip 2 vai. 
po pietų, 928 E. Moyamensing 
Avė., Lietuvių Svetainėj, Phi-

Pirmai, Baland. 23, 1934

Isanksto samdykitės busus Važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.

lių atvykti, tuomi parodant 
savo draugiškumą ir simpati
ją jaunuoliams ir vaikučiams. 
Abelnai didžiuma Eastono lie
tuvių a.tsilanke į jaunuolių ba
lių, išskyrus nusišpicavusius

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli 
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y 
Near Manhattan Avenue

meravęs. Te du dolerius 
preso fondui.’ Tautvaiša 
‘Laisvės’ bazarui kas mėtas 
paaukoja po du doleriu.

Tas parodo, kad montelie- 
darbininkišką spaudą 

Preso
yra

Jau sykį “Laisvėj” buvo -ra
šyta, ^<ad ALDLD 12-to Aps
kričio komitetas nutarė su
šaukti Wilkes-Barriuose kon
ferenciją nedėlioj, 29 d. ba
landžio, 10 vai. ryte, delei 
jaunuolių organizavimo ir la
vinti klasinio supratimo. Į. šią 
konferenciją nereikia rinkti 
delegatus, bet visos organiza
cijos turi masiniai dalyvauti. 
O kuopų ir organižačijų val
dybos turi tuom labiausia pa
sirūpinti.

Jaunuoliai taipgi turi sykiu 
dalyvauti. Jei suaugę ir jau
nuoliai sykiu veiks, tai visuo
met bus geros pasekmės.

čionais tas darbas buvo sy-

karą surengė savo 
tikslu 
liams.
triūso

. JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
♦Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bei!—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Jau nekalbant apie kitus 
programo dalyvius, bus Rusų 
Balalaikų Orkestrą, du vaiku
čiai šoks rusišką kazoką. Tai 
bus dar pirmu kartu. O Bala
laikų Orkestrą ir šokikai pa
tenkins kiekvieną dalyvį. 
J(?hn Reed Kliubas pasižadė- j 
jo sulošti, perstatyti Fordo fa
briką. Kaip ten darbininkai 
dirba ir organizuojasi Į re.vo- 
liucinę uniją ir kovoja prieš 
išnaudojimą. Tai svarbus ir 
žingeidus- veikalas. O John 
Reed Kliubas visada suvai
dina veikalus taip, kaip rei
kia suvaidinti. Kas matė 
kartą juos lošiant, tas nori ir 
kitu kartu matyti. Lietuviai 
jaunuoliai sulos labai juokingą 
komediją “Oscor Sopp.” Visi 
turėsite juoko iki ausų. Solo 
dainuos P. Arbačiauskaitė, ji 
yra labai pasižymėjus daini
ninkė. Iš Brooklyn© atvažiuo
ja J.'L. Kavaliauskaitė, ji dai
nuos solo. 
dainininkė. Lyros Choro mo
kytoja, Adelė Valatkiutė, taip
gi dainuos solo.

Kalbės drg. A. Bimba ir M. 
žaldokas. Tai bus dar pirmu 
kartu tokis didelis koncertas 
ir turtingas, kokio jau nėra 
buvę per 'ilgą laiką Philadel- 
phijoj. Tad Visi lietuviai, dar
bininkai, mobilizuokitės daly- 

Iv’auti kuo skaitlingiausia, nes 
■taip greitai nebus tokio dide
lio ir svarbaus koncerto.

Bolševikas.

Prašome Darbininkiškų Organizacijų jsitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininku ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

Dabar “papeš” Prūseikos 
“sūneliai” vaikščioja galvas 
nuleidę, nes “papei” neliko iš 
parengimo grašių naujiems 
“šiūšiams” nusipirkti, o šmeiž
tų ir provokacijų organui, “N.

Keletas Gražiai Skambančių 
Laiškelių:

“Gerbiama ‘Laisvės’ Adm.: 
Aš čia prisiunčia $7.50, tai 
bus $5.50 už man siuntinė
jimą ‘Laisvės’, o $1.50 auko
ju preso fondui. Draugiš
kai, F. S. Balch, Easthamp- 
ton, Mass.”

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: 
laiške prisiunčiu 

'$6.50, tai bus $5.50 už pre- 
: numeratą draugo J. Sot- 
, man ir $1.00 naujam presui, 
kurį aš pats aukoju. Drau
giškai, S.z Puidokas, Rum
ford, Maine.”

“Gerb. ‘L.’ Adm.: Čia ra- 
sitę maney orderį ant $6.00, 

j tai bus $5.50 už prenumera
tą, o 50 centų auka presui. 
Draugišką], M. A. Motuzą, 
Marchand, Canada.”

“Gerb. ‘Laisvės’ adm.: 
i Prisiunčiu su šiuo laišku du 
doleriu ‘Laisvės’ naujam.

b Vienas doleris nuo, 
draugės.Shereikienės, o ant
ras :nuo .'manęs.' Nors aš ir 
nesu ‘Laisvės’ užsiprenume
ravęs, bet į tuos pačius na
mus eina draugei Shereikie- 
nei, tat ir aš kiekvieną nu
merį perskaitau. Draugiš
kai, J. Bakshas, Los Ange
les, Calif.”

“Draugai: Su 20 d. balan
džio siuntinėkite “Laisvę” 
nauju antrašu. Taipgi čia 
randate $1.00, tai auka pre
so fondui^ Draugiškai, M.I 
Stokes, Philadelphia, Pa.” 4 

Viso aukų šiuo kart gavo* 
me $23.00. 
vo $846.64
so fonde yra $869.64. Skolos 
dar tujime $1,080.36.

P. Buknys.

Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September) 
Vytauto Parkę, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas. (
1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana
4. Dovana

■rr 5. Dovana

SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

JUOZAS GEGZNAS
412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.

Tarpe North 4th ir North 5th Streets
Čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 

Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodkh.

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July) 
Laudensau Park, Shenandoah, Pa. 

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

spaudos piknike, tai dabar wilkesbarrieciai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos piknike.

jomarkėlį 
kad pakenkus jaunuo- 
Tačiaus iš' jų didelio 

išėjo taipogi didelis

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. ___

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės iioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Pasekmingas Jaunuolių 
Parengimas

šeštadienį, 7 d. balandžio, 
čia buvo surengtas pirmas 
jaunuolių ir vaikučių Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pos balius, kuris visais atžvil
giais puikiai pavyko. Paren
gimas įvyko erdvingoj Van- 
derveer svetainėj, bet ir ten 
mažai vietos beliko kur apsi
sukti. Visūr užkimšta žmonė
mis, visi draugiški, linksmi, 
šokiams grieže pačių jaunuo
lių orkestrą iš 5 kavalkų. Jie 
dar pradiniai muzikantai ir 
jeigu lavinsis, bus puiki .or- 
kestruke.% Programą pildė 3 
jaunos mergaitėse Jos gabiai 
pašoko kelius akrobatiškus šo
kius. Buvo dar keli numeriai' nok suspėjo ir į jaunuolių ,ba 
ant programos, bet delei neti
kusio “floro” (buvo perdaug 
slidus) nebuvo .galima juos iš
pildyti. Adelė Bimbiutė iš 
Paterson, N. J., labai gabiai 
pasakė trumpą prakalbėlę 
apie LDS ir ragino visus, o 
ypatingai jaunuolius stoti ton 
organizacijon. Pirmininkavo 
jaunasis Walter Stanchus 
(Stančiukas). Jis turėtų tan
kiau pirmininkauti ir lavintis 
kalbėti. Balsą turi tinkamą ir 
pastudijavus, pasimokinus, su
silauktume jaunuolio kalbėto
jau s. i

Kad parengimas buvo pasek
mingas, liudija ir pelnas, Ii-

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

Dovanos
$100
$ 75

G.’’, neliko nei cento. Vienu 
žodžiu, “skloka” sulindo į sky
lę. žmonės juokiasi, kad sklo- 
kininkai net prieš vaikus neat
silaiko. Well, . kaip čia sako 
tą senovės , patarlė: “Nekask 
kitam duobės, nes pats įkrisi”.

• i * v ■ ■; ą

ALDLD 13 Kuopa Auga 
Nariais

Sekmadienį, 8 d. balandžio, 
įvyko ALDLD 13 kp. susirin
kimas. Nors susirinkimas ne
buvo perdaug skaitlingas, ta- 
čiaus padaryta pusėtinai gerų 
tarimų. Kuopon įstojo 1 nau
jas narys jaunuolis. Taigi 
šiais metais jau įstojo, 6 nan 
ji nariai, iš jų 4 jaunuoliai. 
Labai puiku. Jeigu visi na
rtai subręstų ir dar smarkiau 
pasidarbuotų, pasekmes būtų 
dvigubos. Pasistengkim, drau
gės -ir draugai, išauginti mūsų 
kuopą iki pusei šimto narių 
šiais metais.

Kuopa nutarė prisidėti prie 
Pirmos Gegužės’ demonstraci
jų. Išrinko delegates į Tarp
tautinį Bendro Fronto komite
tą, kuris visą parengimą regu
liuoja. Kaip buvo raportuota, 
tai į komitetą jau įeina 8 or
ganizacijos su 16 delegatų. 
Ir vis traukiamos nau- ! 
jos organizacijos. Bus dėta 
pastangos, kad išreikalavus iš 
miesto valdžios pavelijimą 
maršuoti gatvėmis ir laikyti 
demonstraciją Centre Square. 
Ar tokis leidimas pasiseks 
gauti, bus pranešta vėliau.

Iš iždo paskirta $1.00 del 
gegužinės laidos “Daily Wor
ker”. Taipogi už $1.00 nutar
ta partraukti gegužinio nume
rio “Laisvės” platinimui tarpe 
lietuvių darbininkų. Nutarta 
išleisti lietuviškus lapelius, tai
pogi surengti (jeigu suspėsim) 
prakalbas d. Bimbai, tikslu, 
kad sumobilizavus lietuvius 
darbininkus į gegužinės de
monstracijas ir tt.

Buvo raportuota iš Unem
ployed Citizens League susi
rinkimo1 ir j oš veikimo. Pasiro-' 
de, kad ta, neva- tai bedarbių | 
reikalus ginanti organizacija, I 
pradėjo savo veikimą Easto- j 
ne ir vartoja ^sokius dema-1 
gogiškus būdus, kad tik įtrau-'į 
kus bedarbius ~ darbininkus į Į 
ją, o tuo pačiu kartu darbi-! 
ninkams nieko gero nežada, o 

y 

tik pasitarnauja . valdančiajai 
klasei. Jau gavimas miesto 
namo, mokyklos, savo susirin
kimų laikymui, parodo, kad 
miesto ponai eina ranka ran
kon su tais darbininkų apgau
dinėtojais.

Kuopos nariai pasižadėjo, 
kurie gali, dalyvauti tos lygos- 
susirinkimuose, taipogi išrink
ta delegatai, kurte nuolat ra
portuos iš jos veikimo ir tt. 
Apie šią lygą bus “Laisvėje” 
plačiau rašoma, nes reikalin
ga, kad ir lietuviai darbinin
kai pažintų veidmainiškus tos 
organizacijos darbus.#

Reikia, kad sekančiame 
ALDLD 13 kp. susirinkime da
lyvautų visi nariai. Susirinki
mas įvyks 13 d." gegužės. Iki 
tam laikui, pasidarbuokime, 
draugai, tarpe lietuvių darbi
ninkų ir traukime juos į mūsij | 
organizaciją. Laiko turimej 
keletą savaičių, tai kiekvienas | 
stengkimės gauti nors po 1 
narį.

kęs nuo jo. Kiek teko suži
noti, pelno’ liko virš $50.00. 
O šiuose sunkiuose laikuose ir 
atsižvelgiant kad būta net 3 
lietuviškų parengimų tą pačią 
dieną, parodo, kad abelna lie
tuvių visuomenė pritaria jau
nuolių organizavimui ir jų 
darbui.

Didelis kreditas tenka to 
vakaro rengimo komisijai. Jie 
atliko didelį darbą. Ypatin
gai d-gas V. Stančiukas daug 
pasidarbavo. Prie tos pramo-. 
gos buvo rengtasi jau keli mė
nesiai, parduota daug tikietų 
iškalno ir todėl pasekmės buvo 
puikios.

Prisieina paačiuoti visiems, 
kurie atsilankė taip skaitlin
gai į šį parengimą. Nors kata
likai darbininkai dalyvavo sa
vo vakarienėj tą vakarą, vie-

1. pinigais
2. pinigais
3. pinigais
4. pinigais
5. pinigais
6. pinigais
7. pinigais
8. pinigais
9. pinigais

19. A. J. Katkauskas
20. J. Baltramaitis aukojo
21. H. Stankus Aukojo

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y

‘LAISVES’ NAUDAI
PIKNIKAI

kį pradėtas, bet kad smaugu
sieji neprisidėjo .tinkamai jau
nuoliams pagelbėti) tai. visas 
darbai nuėjo vėjais. Tad da
bar turime visi pasidarbuoti, o 
pamatysime, kad galima daug 
nuveikti.

Sovietų Sąjungos darbinin
kai nugali visokias ekonomi
nes kliūtis, tai kodėl mes ne
galėtume atlikti savo būtiniau
sias pareigas.

V. Glaubičius’

Lengvoj uPramonė Pralenkė Vadinasi, planas išpildytas 
Planą

Maskvos dist

sekamos:
10. pinigais
11. pinigais
12. pinigais
13. pinigais
14. pinigais
15. pinigais
16. pinigais
17. pinigais
18. . pinigais 

aukojo drabužių
daiktais vertės 
daiktais vertės

Greit užbėgo į “Laisvės’ 
raštinę draugas J. Nutau 
tas ir greitai pro langiuką šiame 
pasakoja ką tai skubiai, 
maniau, kad ko barasi. Paš
nekėjęs greit išėjo. Einu pa- 
siteiraut, ką draugas Nu
tau tas pasakojo. Gaunu se
kamas informacijas: Už 
prenumeratą u ž s i m o kėjo 
$7.50, pi;eso fondui paauko
jo $5.00, Tarpt. Darb. Apsi
gynimui $5.00 ir “Vilniai” 
$2.00. Ar ne gražių rėmė
jų darbininkiško, judėjimo 
turime Brooklyne?

Montello, Mass.
Nuo draugo George Ši

maičio aplaikėme sekamo! Presm 
turinio laišką:

“Gerbiama
Randate čekį vertės $33.42, 
kuris dalinasi sekamai: Už 
penkis ir pusę “Laisvės” 
prenumeratų $27.25, preso 
fondui $4.50, už • knygas 
$1.67. Preso fonde aukojo 
sekami: j P. Mockevičienė 
pasimokė jo p r e n u m eratą 
$5.50 ir į preso fondą auko
jo 50 centų. K. Yokubėhas 
šalę sėdėdamas prie stalo 
sako: ‘Tai ir nuo manęs už
rašyk, dolerinę, ten pinigai 
reikalingi.’ P. Čereška išsi
reiškė : ‘Dabar niekam ne
aukočiau, bet ’del preso fon
do te dolerinę.’ Draugas J. 
Tautvaiša sako: ‘ “Laisvę’ 
skaitau, bet nesu užsiprenu-

ciąi 
pusėtinai įvertina 
fondui iš Montello jau 
aukota suvirš $25.00.”

Scranton, Pa.
Kiek laiko atgal nuo drau

gės Helen Chesek aplaikė
me $7.50 ir laiškĄ, kuriame 
prašė siuntinėti “Laisvę” į 
Lietuvą, pažymėdama, kad 
Lietuvoj žmonėm labai pa
tinka “Laisvė”. Kurie tik 
matė ją, visi labai norėtų 
skaityt. Kadangi fašistinė 
reakcija “Laisvės” neįsilei
džia, tai draugės Chesek 
prašymą negalėjome išpil
dyt. Klausėme jos, ką da
ryt su prisiųstais pinigais ir 
gavome atsakymą tokį: 
“Draugai! Gavau nuo jūs 
atsakymą, kad į Lietuvą 
‘Laisvės’ neįsileidžia. Labai 
gaila. Jei įsileistų, tai iš- 
tiesų. tūkstančius skaitytojų 
ten turėtumėt. Su mąno pri
siųstais pinigais nesibade- 
riaukit, sunaudokite juos 
darbininkiškiems reikalams.. 
Draugiškai, Helen Chesek.” 

Kadangi “Laisvė” dabar 
turi daug kaštų su nauja 
mašina ir prie to turėjome 
■didelę nelaimę, mūs įstaigos 
trokas užgavo vaikutį, kuris 

Ji yra visų mylima | greitai pasimirė. Advokatas 
B redes tą dalyką dabar jau 
užbaigė. Nors jis už savo 
patarnavimą gana prieina
mai parokavo, tačiaus kaštų 
susidarė gerokai daug, užtai 
draugės Chesek $7^50 ski
riame į preso fondą.
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
----------------------------------- I išvien prieš Komunistų Parti-1 AkaltvmaQ RpJ Ik-mu I V IVAIRIfK 7IN1IK i '9’ kad neIeisti jai laikyti de- iAtsaKymas Ketl‘ urg“ J‘ v ĮYrlllllvd ZjIIiIViJ i monstracijas Union Square,!

— i bet visi jų skymai susmuko.’ Į Api?. ‘?,up'?s® partT.” gav0' 
' l j « me rašinėli, bet negalime pa-
10,000 Darbininku Demons-: tracijos prasidės Union Square i naudoti. Darbininkų visuome j

1 • l r v* 10 • -i • f nei nėra svarbus dAlykas, kada j _travo DHPS VoklPt rasistus 2 valandą popiety ir tęsis iki . _ _ 1 - -1 vesnavų piiud runici. 1 I apie 50 asmenų gere, val'ge iki įO4
vėlyvos nakties, tuom laiku, 
kada darbininkų milionai

Ant 86th St. virš 10,000 dar
bininkų demonstravo prieš 
Vokietijos fašistus. Kalbėjo 
studentas Walter Orloff, kuris 
nesenai parvyko iš Vokietijos 
kalėjimo ir kalbėjo 
Stems, taipgi buvusi 
naguose, 
revoliucinis ūpas. Gi 
pat kartu skersai gatvę susi
rinko apie 500 fašistuojančių 
gaivalų ir pradėjo bliauti fa
šistų himną ir švaistytis 
svastika. Darbininkai įpy
ko ir puolėsi, bet tuom pat 
kartu apie 100 policmanų ir 
detektyvų sudarė fašistams 
apsaugą. Jau kelintu * 1 
New Yorke policija “protekti-I 
na” Hitlerinius fašistus, kurie 
tiksliai ateina ir surengia pro
vokacinius savo susirinkimus 
greta darbininką susirinkimų. 
Anksčiau ar vėliau tie fašistų 
provokacijų žygiai gali iššauk
ti smarkų susirėmimą. Spėja-

Erma- 
fašistų i

vakaro.

Pirmad., Baland. 23, 1934

Prakalbos Sveikatos 
Klausimu

dirbtas per 13-ką metų ir galima pa
daryti labai gerą gyvenimą. Biznis 
yra vokiečių apgyventoje teritorijo
je. Už suprosinimą siūto įmania 35 
centai, už 
Yra visos 
įrengimas 
Pardavimo 
turime kitą biznį ir negalime prie 
dviejų apsidirbti. Kriaučiai, kas . tik 
norite gerą gyvenimą padaryti, 
kreipkitės sekančiu antrašu:

PIATR ČUMAKOV 
6348 Forest Ave. Brooklyn, N. Y.

(Ridgewood)
(94r96)

“Dry Cleaning” $1.00.
mašinos, moderniškas 

ir parduodama pigiai, 
priežastis yra tame, kad
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium
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<

<♦>SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Balandžio 25 dieną, trečia
dienį, 7 :30 vai. vakare, “Lais- j 

“ s” svetainėje, 46 Ten Eyck j 
St. Kalbės C. H. Mos.er kaip , 
natūraliu būdu pasigydyti I 
įvairias ligas. Antras, \ Povi-j 
las Baltrėnas, rodys įliustruo- 
tus paveikslus, tai yra žmo
gaus vidurių sudėtį ir abelną 
virškinimo sistemą; taipgi aiš
kins priežastį vidurių užkietė
jimo ir nurodys būdus, idant 
ilgiau būtų galima, pasilaikyti 
savo jaunatvė.. J. W. Thomp
son kalbės įvairiais sveikatos 
klausimais.

Draugė Albina Depsiutė, 
jauna mergina, augštosios pie
šėjų mokyklos, ji rodys gim- 

Bronx, N. Y. Jaunuoliai nega- nastikus laike šių prakalbų. 
Įėjo pakelti kunigų ir myniš- Įžanga veltui visiems, 
kų užkrautą ant našlaičių jun
gą. Kunigai nesikreipė prie 
dievo, bet tuojaus susisiekė su 
policija ir ta leidosi gaudy
ti. Kadangi berniukai neturi 
tinkamų drabužių, daugelis jų 
pabėgo basi, tai jau 11 -ką 
sugavo. Dar penki slapstosi.

Aktoriaus Pasibaigė Byla, varssta- Tik aP>e tokias. pa-
Prasidėjo Meilė res mes rašome, kur susirin- 

| kę svečiai atsimena mūsų kla- 
______ sinius reikalus ir jiems nors 

Aktorius George Raft buvo I Paaukauja.
patrauktas teisman per po i Viet. Žinių Red.

Darbininku buvolgražii} Pačiutę Grace Raft. Ji ....v.,, : i,i .a ,, ,i
tuom Kunigy Jungas Nepakeliamasskundė vyrą, reil^ąlaudama 

nuo jo po $1,200 į savaitę, 
nes ji su juomi negali gyven- ( šešiolika berniukų tarpe 
ti, kadangi jis “žiaurus, netei- 113-kos ir J6-kos metų amžiaus, 
kia jai pinigų pragyvenimui ir|”naktĮ pab^0 ig Katalikų Naš- 
apleido ją . Bet dabar abu su- ]aįčių Namo, E. Tremont St.,

ma, kad fašistų gengėje buvo ( 
ginkluotų gaivalų.

sitaikė ir vėl mylisi—viskas 
bus gerai.

Tik tame blogumas, kad 
kartu ' tą hktorių dar yra dvi 

į bylos: artistė M. King sa
ko, kad jie taip gerai gyve
no, “kaip ženoti” ir todėl nori 
gauti už “sulaužytą širdį.” Ki
ta aktorka Bonnie Poe skun
džia- Raftą ant $25,000 ir už 
panašų prasikaltimą. Taigi Į 
viskas būtų gerai, kad ne tos 

Bet vikrus artistas G.
| Raft sako, kad tik juokai tas 
bylas laimėti, bile jis jau lai
mėjo atgal savo gražią pačiu-

Socialfašistiniy Vady Dūki
mas Del Union Square Organizuos Kompaniją 

Uniją

Šešių gazo kompanijų dar
bininkai bus organizuojami į 
kompaničną uniją. Būtent se
kamu : Brooklyn Edison Cons. 
Gas Co.; Yonkers Electric 
Light & Power Co.; Bronx 
Gas Co.; New York Steam 
Corp, ir National Coke & 
Coal Co. Išnaudotojai giria
si, kad 33 prieš vieną darbi
ninkai nubalsavo • organizuoti 
kompaničną uniją, būk už ją 
padavę 15,108 balsus, o prieš 
balsavo tik 457 balsai. Gali
mas daiktas, kad kompanijom 
pavyko neorganizuotus darbi
ninkus apgauti, nes jie dar 
nesupranta ką reiškia kompa- 
nična unija. Kompaničnos 
unijos supančiuoju darbinin
kų teisę kovoti, padaro juos 
kapitalistų vergais, priverčia 
pirkti visokius bonus ir abel- 
nai rūpinasi kaip daugiau iš-

Socialistų Partijos vadai 
priešakyje su Julius Gerber 

‘ nesitveria pasiutimu prieš Ko
munistų Partiją. Mat, Komu
nistų Partija griežtai pareiš
kė, kad ji laikys Pirmos Ge
gužės demonstracijas Ųnįqp 
Square nuo 2 :30 vai. po pietų. 
Socialistai vadai nusigando to 
ir pasitraukė į Madison Sq., 
peš jie bijdsi, kad komunistai 
sueis su socialistais darbinin
kais į daiktą. Dabar socialis
tai šaukia: ‘‘Gėda, gėda, kad 
New Yorko majoras LaGuar
dia ir miesto administracija 
nusigando Komunistų Partijos 
grūmojimų, kuri vis tiek sakė 
eis į Union Square.” Matai, 
socialistai vadai zurza ir prieš 
LaGuardia, mat, jų supratimu, 
LaGuardia turėjo patraukti 
policiją, o jeigu reikia ir armi
ją ir neleisti komunistus į 
Union Square, kol ten socia
listai vadai apgavinės darbi
ninkus. Toliaus jie sako, kad naudoti darbininkus, kad kaip 
Parko komisionierius socialis- daugiau padarytų kapitalistai 
tams buvo atidavęs Union Sq. pelnų. Darbininkai gyvenime 
nuo 11 valandos ryto iki 6 va-! iš vargo ir kovų persitikrins, 
landos vakaro, bet socialistai I kokią žalą jos neša jiems ir 
“geri”, kad jie sutiko, kad ry-itada jie stos į kovą prieš iš- 
te ten laikytų fašistiniai ka- i naudotojus ir jų uniją, 
ro veteranai iki 1 valandos, j 
socialistai nuo 1 iki 4, o komu- i 
nistai vakare nuo 5 :30.

“Bet Komunistų Partija ir 
jos spauefa pradėjo atakas 
ant LaGuardijos policijos ko- 
misionieriaus O’Ryan ir socia
listų. Jie pareiškė, kad Union 
Square priklauso komunistams 
ir revoliuciniams darbinin
kams. Kad jie maršuos į Uni
on aikštę 2:30 valandą. Tad 
majoras nusigando, paskyrė 
tam komitetą, bet komunistai 
stovėjo ant savo. Reiškia, 
majoras, policijos viršininkas 
ir miesto administracija pabi
jojo komunistų grūmojimų. So
cialistai, kad išvengti betvar
kė^, pasitraukia į Madison 
Square.”—Taip kalba socialis- 
'tų vadas Gerber. Jam baisiai 
pikta ant policijos, LaGuar
dijos ir kitų miesto viršininkų, 
kad jie neišdrįso stoti į kovą 
prieš Komunistų Partiją.

T&gi „Union Square reikalu 
socialistai vad-ai gavo didelę 
juodą akį, nuo to skauda ir 
renegatams lovestoniečiams, 
trockistams ir Leonė Prūseikos 
pasekėjams, nes jie visi buvo

Gazo Darbininkas.

Kailiasiuvių Drąsi Kova
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Užkviečia Komitetas.

Matykit Veikalą “Stevedore”

Riaušės su Fašistais
Penktadienį vakare, prieš 

Schwaben Hall, Knicker
bocker ir Myrtle Avės., Brook- 
lyne, buvo surengtas prieš fa
šistus protestas. Apie 500 
darbininkų laikė susirinkimą 
ir padarytą iš regsų Hitlerį 
palaidojo. “Laidotuvės” bu
vo atliktos sekamai: įdėtas į 
grabą tas Hitleris (mumija), 
ant grabo buvo fašistinė svas
tika, apipiltas kerosinu ir už
degtas. Baisiai įsiuto fašistai, 
nes čia daug jų gyvena. Apie 
1,200 fašistų puoiėsi ant dar
bininkų, ‘bet darbininkai juos 
atmušė. Tada pribuvo polici
ja. Daugeliui sudraskyta dra
bužiai, apie 40 žmonių apmuš
ta, kaip kurie gdna’ skaudžiai.

Trumpos Žinutės
EI.Dorothy Cook apskundė 

nes ji 
penkis 
ir tas

Arden ant?- $100;000, 
pas Arden dirbo per 
metus prie kosmetikos 
ją labai iškoliojo.

Iš Hudson upės ištraukė 
prigėrusį žmogų, 5 pėdų ir 11 
colių augščio, sveria apie 190 
svarų. Nėra jokių dokumen
tų. Prie diržo yra raidė “L.”.

L. Lopo, 30 metų amžiaus, 
nuteistas kalėjimu ir $500 pa
baudos. Jis šokių svetainėje 
įsismagino šokdamas, ir del 

į didesnio pasigrožėjimo iš re- 
■ volverio iššovė. ’

Ponia Josephine Ettinger 
McFaden mirdama, paliko tur
to $1,378,529.

i

BROOKLYN,
Parsiduoda užeiga 

j Room” po numeriu
Avė. Parsiduoda už labai žemą kai
ną, nes turiu du bizniu ir negaliu 
jų prižiūrėt kaip reikia. Biznis iš
dirbtas per 4 metus ir daugiau; ge
ra vieta ir galima padaryt geras pra
gyvenimas ir dar pelno gana gerai. 
Pel platesnių informacijų kreipkitės 

, šekamai:, A. B. Arlauskas, 905 Wy- 
1 ckoff Ave, Brooklyn, N. Y.

(94-96)

arba “Lunch
905 Wyckoff

4> <♦>
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Bostono Apielinkei
Garsioji Dainininkė

MENKEUUNlirre ii

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

a
M M

Jau keli menesiai kaip kai- 
liasiuviai streikuoja Bader & 
Kaufman .dirbtuvėje, 250 Se
venth Ave. Ketvirtadienį ten 
atgabeno streiklaužius apsau
gotus policijos,/ gengsterių ir 
lovestoniečių renegatų. Bet ten 
buvo tūkstančiai streikierių 
kailiasuvių, kurie taip ener
gingai puolė savo nepriete
lius, kad ne tik streiklaužiai, 
bet ir gengsteriai ir 
nešdinosi kaip drūti.

Po to kailiasiuviai 
demonstraciją prie 
man & Sher Co.
150 W. 30th St. Čionai loves- 
tonietis renegatas Weiss turė
jo tiek daug policijos, kad iš
drįso ir išprovokavo muštynes. 
Vis tiek darbininkai laimėjo 
ir streiklaužius išvarė iš dirb
tuvės. .Kovoje apkulta keli 
darbininkų neprieteliai. / Pen
ki darbininkai-kailiasiuviai ir 
trys gengsteriai yra areštuoti.

MUSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Smagus. Jaunuoliu 
Parengimas

Chicagos atvyksta

policija

suruošė
Zmmer- 

dirbtuvės,

Vienas iš. dramatiškiausių ir 
tikriausių veikalų dabartiniu 
laiku yra “Stevedore,” kurį tik 
ką pradėjo vaidinti Teatro Są
junga (Theatre Union), Civic 
Repertory Teatre, Sixth Ave. 
ir 14th St., New Yorke.

Veikalą parašė Paul Peters 
ir George Sklar. Veikalas 
vaizduoja New Orleans dokų 
(prieplaukos) negrų darbinin
kų gyvenimą ir kovas.

Peters yra jaunas, dar tik
tai kylantis dramaturgas, bet 
jau su gana turtingu patyri
mu. Jisai gerai apsipažinęs 
su mokykla, literatūra ir me
tęsis į paprastą darbininko 
gyvenimą—dirbo kaipo me
chanikas ir paprastas darbi
ninkas. Todėl jo veikale la
bai ryškiai nupieštas tikras 
negrų darbininkų gyvenimas 
ir kovos. .

Veikalas prasideda su bal
tųjų meilužės su meilužių gin
čais ir apsidaužymu, o baigiasi 
su barikadais tarpe baltųjų 
reakcionierių ir juodųjų dar
bininkų.

Veikale, matai romansą,, dar
bininkų išnaudojimą, o labiau
sia negrų darbininkų rasinį 
pavergimą. Laipsniškai ta pa- 

1 dėtis priveda prie didesnių su
sikirtimų ir kovų. Matai vei
kimą sąmoningų negrų ir bal
tų darbininkų, unijos organi
zavimą ir feikerystę.

Veikalas pilnas įtikinančios 
propagandos, keletą sykių iš- j 

, šaukia publikos aplodismen- j 
tus, kovai prieš persekiojimą, 
prieš negrų pavergimą. Ta- • 
čiaus veikalas yra ir geras me
nas. Veikale yra ir “dievo 
muzikos”, tačiaus dievas ne
ateina į pagelbą pavergtiems 
darbininkarhs. ~ Misionierius’ 
palieka nublokštas į šalį,.kuo
met ateina klausimas apsigy
nimo.

Kas norės plačiau sužinoti j 
apie Veikalą—skaitykite \‘se
kančiame Meno Skyriaus nu- 
meryj. Bėt gėriausia, tai rči- 
kia šį veikalą niatyt kiėkvie- 
nam darbininkui, kuris daly
vauja darblriinkų judėjime.

■ ■ . * ! ■ •

Savikritikas.

Iš
jaunuolių “basketball” tymas, 
kuris turės rungtynes už ša
lies čampionatą. Rytoj, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck St., Brooklyn, yra ren
giamas. jaunuolių pasitikimas. 
Tai bus puikus vakaro pralei
dimas, Bus koncertinė progra
ma: dainuos Aido Choro Mer
ginų Sekstetas ir Vyrų Okte
tas. Bus ir daugiau daininin
kų. Bus ir prakalbėlių. O įžan
ga į šį parengimą tik 15 cen
tų ypatai. Tat visi ir yįsos at
eikite !

LD^

Rengėjai*

Koncertuos Mass. Valstijoj
“LAISVĖS” NAUDAI

APRIL 29 BALANDŽIO &
Worcester, Mass.

Norime priminti šios apie- 
linkės miestams, kad 22 dieną 
balandžio dainininkė yra liuo- 
sa ir galima jai surengti kon
certą. Naudokitės proga, da
bar rengdami sutaupysite ke
lionės išlaidas. Menkeliuniutė 
bus Naujoje Anglijoje nuo ba
landžio 15 d. iki pradžiai ge
gužės.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
.tuvių, kitokių ‘gXipįų ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su- 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glemnore 5-9467
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TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

T

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
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
nuo 6

iki 4 kasdien, Sercdomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai.

<

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

vakarais.
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J
Kampas E. 23rd St.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

| . 20 St. James St. East
3 Tel. HArbour 3424

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias Ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telephonaš MEdallion 3-1328 !

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdc au
tomobilius ir karietas veselijoms, 

j krikštynoms ir .pasivažinėjimams

i 231 Bedford Avenue
I

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

B

NEW YORK CITY
ALDLD 23-čia kuopa savo posė

dy, kuris įvyko 15 d. balandžio, nu
tarė dalyvauti mąsiniai Pirmos Ge
gužes apvaikščiojime. Visi dalydavę 
šiame posėdyj pageidauja ir ragina, 
idant ir tie šios kuopos nariai, kurie 
nedalyvavo šiame posėdyj, įsitėmytų 
šį kuopos nutarimą ir taipgi daly
vautų Pirmos Gegužės apvaikščiojir 
me.

(A. Gilman.)
(95-96)

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem
402

STEPHEN BREDES, JR

parčm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avėnue)
BROOKLYN, N. Y.

CLEMENT V0KETA1T1S
LIETUVIS ADVOKATAS

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-7057

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KRIAUČIŲ 

ŠAPA
Parsiduoda labai gera kriaučių ša- 

pa “Cleaning ir Dyeing”.. Biznis iš-

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant«Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamčs Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nes veika vi

niai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se- 
rūmų ir Oiepų Išmirkštimai.

Prieinamos 'Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

nuo 
puo 5 iki 7 

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

O

PR. ZINS
110 Fast 16 ST. N.Y.

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Ave.. ir Irving Pl.

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 iiki 4 P. M.
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