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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

jiems šėtrus gy- 
duoti eks-karei-

čia yra jaunų darbininkų grupe muštruojama vadinamose Piliečių Karinio 
Lavinimo Stovyklose. Kapitalistai tuos darbininkus naudoja laužyti streikus 
ir kitas darbininkų kovas. Komunistai ir jiems pritariančios organizacijos 
privalo dėti didžiausių pastangų, kad jaunuosius darbo žmones atvesti 

į klasiniai susipratusių darbininkų poziciją.“NEATSITEISIANČIAIS SKOLŲ”
tų Sąjunga “neatsiteisia” 
Amerikai paskolų.

Japonijos imperialistas Yosu- 
ke Matsuoka dūksta ir pyksta 
ant kitų imperialistų, kam jie 
priešingi Japonijos žygiams. 
Jis šaukia: “Kiek žuvo žmonių 
laike karo Mandžurijoje? Ma
žai. Jūs priešingi mūsų ma
žiems karams, štai Rusijos bol
ševikai 20 milionų užmušė re
voliucijos metu.” Imperialisti
nis gaivalas bliauja, kas tik pa
puola prieš Sovietus.

Mandžurijoje Japonijos im
perialistai vis daugiau rengiasi( 
prie karo. Jie tiesia naujus ir ' 
naujus gelžkelius ir taip kelius ' 
linkui Sovietų Sąjungos rūbe-į 
žiaus. Bet keliai ir 
karo metu tarnauja ne vienai, jiems kenkti besirenkant į 
pusei. ; suvažiavimą. ______

KRISLAI
Japonija ir Chinija. 
Vokietijos Fašistai. 
Trockis ir Kerenskis. 
Sovietų Orlaivynas. 
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 

----x— --------
Imperialistinė Japonija su

švytravo kardu ir parodė dan
tis kitiems imperialistams Chi- 
n i joje. Japonija sako Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir kitiems 
imperialistams: “Laukan iš Chi- 
nijos rinkų!” Japonijos plėši
kai seniau tą darė Mandžurijo
je, vėliaus ją galutinai užkaria
vo, o dabar mojasi ir ant visos 
Chinijos. Suprantama, kad kiti 
imperialistai geruoju nepasi
trauks, nes jiems taipgi rūpi 
plačios Chinijos rinkos.

; suvažiavimą. Veteranams 
i laike suvažiavimo turi būt 

orlaivyno • ve^uĮ ]ejs^a naudotis radio 
tinklu, per kurį galima būtų

valandą, o visps sykiu pa- Camden, N. J. — Užsibai- 
daro virš miliono egzemp-|gg 2,000 Campbell zupės 
liorių per valandą. Per dvi

kia Europos šalis, o ir Ame-, aPŠvietoje ne tik rusams, 
rikoj tėra tik keli panašūs i ket ir kitataučiams darbo 
presai išviso. Presas užima

Ex-Kareiviai Reikalauja j
Teisių Washingtone ]
Washington. — Po paro- i 

dai gatvėse, 400 karo vete
ranų išrinko komitetą ir pa
siuntė pas Roosevelto sekre
torių L. M. Howe su seka
mais
eks - kareivių suvažiavimo, 
kuris čia 
10 d.:

Įtaisyti 
venimui,
viams veltui naudotis Wa
shington Auditorija ir ap
rūpinti maistu visus atvy
kusius veteranus.

Suvažiavimą tvarkyti turi 
eilnių narių komitetas, ku
rį išrenka patys delegatai, 

i Valdžia neturi areštuoti 
gelžkellai1 eks-kareivių arba kitaip

Vokietijos fašistų < 
ministeris generolas H. Goering 
dūksta, kad po pereito karo Vo-; 
kietija atidavė talkininkams 20,- pasiekti visą Šalį. 
°°0 orlaivių ir 40,000 orlaivių j p d - kuri rgmg šiuog 
motorų, kad dabar Francija tu-1 .. . . , . ,
ri 4,500 karo orlaivių, Belgija, reikalavimus, buvo 11 dau- 
—300, Lenkija—1,000, čecho- gelis negrų veteranų, jų 
Slovakija—700, kas sudaro 6,- j tarpe nemažai apturėjusių 
500 karo orlaivių. Jis šaukia, i žaizdas laike pasaulinio 
kad Vokietija turi turėti tiek 
pat. Naziai suorganizavo spe- 
cialę sąjungą Vokietijos apsi
gynimui nuo orlaivių, kuri jau 

' greitai turės 8,000,000 narių. 
. Jie ruošia civilius orlaivius pa- 
! vertimui į karinius.

Masiniai Atleidinėja
Auto. Darbininkus

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

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Gegužės (May) 8 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI
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“PRAVDA” JAU TURI DIDŽIAUSIĄ LAIKRAŠTINĮ PRESĄ EUROPOJE

Presas Išspausdina Virš Miliono Egzempliorių Kiekvienų 
Valandų, Moderniškiausia Spaustuvė Visoj Europoj; Laik
raščiai Sovietuose Turi 36,000,000 Skaitytojų; 11,000,- 
000 Išeina Įvairiomis Skirtingomis Kalbomis

Maskva. — Spaudos ap- patavimo metais, 
vaikščojimo dienoj, gegužės 
6 d., “Pravda”, centralinis 
Sovietų Komunistų Partijos 
dienraštis, išėjo naujame, 
kur kas dailesniame pavi
dale negu pirma. Tai pir
mas numeris atspausdintas 
naujai įrengtoje spaustuvė
je, kuri savo moderniškais 
įtaisymais pralenkia visas 
Europos spaustuves. Nęi 
vieno tokio preso neturi jo-

Dabar 
'Vienoj Sovetinėj Ukrainoj 
spauda turi antra tiek skai
tytojų kaip prie caro.

Vienas trečdalis laikraš
čių Sovietuose yra spausdi
nama kitomis, apart rusiš
kos, kalbomis. Šie 
biai laikraščiai turi 
milionų skaitytojų 
spausdinami 48-mis 
gomis kalbomis. Tai įrody
mas milžiniškos pažangos

Per Sovietų Pripažinimo Sutartį Jungtinės Valstijos Sutiko 
Daryti Pasikalbėjimus apie Rusijos Skolas Amerikai; bet 
Roosevelto Ministeris Nelaukdamas Paskelbė Sovietus 
“Neatsiteisiančiais”

Chicago. — Miesto moky
tojos ir mokytojai, kuriems 
per ilgus mėnesius neišmo
kėta ir nemokama alga, 
šturmingai apipuolė miesto 
valdybos rūmą pereitą 
penktadienį ir su panieka 
baubė prieš miesto majorą 
Kelley, kuomet jis išsisuki
nėjo nuo atsiteisimo moky
tojams. Jis aiškinosi, kad

i Washington. — Roosevel- 'Sovietus, kurie juk visiems, 
to “teisingumo” ministeris su kuriais turi reikalo, tei- 
H. S-. Cummings, jišreikšda-1 singiausiai atsiskaito.
mas savo boso nuolmonę, pa-į Francija, Belgija, Austri- vietiniai bankininkai nepa
skelbė pasauliui, kad Sovie-|ja, Vokietija. Lenkija, Ven- deda valdybai šiame reikale, 
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Renegatas Trockis pasigarsi- 
nimo tikslu neva slaptai gyveno 
Francijoje. Pasirodo, kad jo 
‘suradimas” atliktas tik geres
niam išgarsinimui. Jis rengiasi i 
tverti prieš darbininkus ketvir- Į 
tą “internacionalą”. Kerenskis • 
rengiasi ką panašaus daryti. Jų j 
tikslai vienodi 
komunistus,, 
tverti vieną

Detroit, Mich. — Per pas
kutines dvi savaites atleista 
apie 10,000 darbininkų iš 

j Hudson automobilių fabri- 
Įkų, tai yra daugiau.kaip pu- 
! sė. Kurie dar liekasi darbe, e, I

— kovoti prieš į tegauna dirbt tik dalį laiko. 
Gal jie sutiks] Pereitą savaitę daug dar- 
“internacionalą”. 'bininku paleista ir iš Chev- 

Ponas Prūseika galės būti jų rolet automobilių fabrikų, 
mo metu jis stojo už Kerenskio ! X1S0J Amerikoj ir Kanadoj 
valdžią—“demokratiją”, o da-;išnaujo pradėjo smukti au- 
bar dirba vieną darbą su Troc- Į tomobilių gamyba. Su tuom 
kio pasekėjais.

Jungtinėse Valstijose yra vi
sa eilė fašistinių organizacijų: 
Silver Shirts, Brown Shirts, 
Ku-Klux-Klan, visokį ordenai, 
dvi organizacijos Vokietijos fa
šistų ir 52 organizacijos apsi
jungusios į patriotų federaciją. 
Tie gaivalai sudaro apie 3 mi- 
lionus narių. Vien pirmoji fa
šistinė organizacija turi virš 2 
milionus narių.. Jie kalba apie 
tai, kad paims į savo rankas ga
lią. RooSeveltas su NRA pla
nu ruošia tam dirvą. Darbinin
kai turi paaštrinti kovą prieš 
fašistinį pavojų.

Sovietų Sąjungos orlaivinin- 
kai, išnešdami “čeliuskino” įgu
lą iš ledynų, parodė, ką gali 
darbininkų tėvynės orlaivinin- 
kai. Visame pasaulyje net ka
pitalistinė spauda atidavė jiem 
kreditą, atžymint Sovietų Są
jungos orlaivininkų sugabumus, 
orlaivių tinkamumą ir pasišven
timą darbininkų tėvynės pilie
čių. Kitaip linkui to atsinešė 
Japonijos imperialistai. Jie sa
vo spaudoje visą laiką ignoravo 
tą darbą, kuris buvo atliktas iš
gelbėjimui “čeliuskino” įgulos. 
Net ir tada, kai visi Sovietų pi
liečiai buvo išnešti nuo ledo, Ja
ponijos spauda nutylėjo tą fak
tą. Kokis tai ignorantiškumas

grija ir Jugoslavija nuo 
To pa-11932 m. liepos mėnesio visai 

skelbimo tikslas yra persta- nemoka Amerikai karo sko- 
tyt Sovietus neteisingais, hi; tačiaus Roosevelto val- 
trukdyt amerikonų prekybą i Pasirenka specialiai už-

„ sykiu liktai Sovietus.su Sovietų šalim ir 
kurstyt žmonių ūpą, dvasi-

Pereitą savaitę daug dar-'niai juos rengt karui prieš

turės mažėti plieno ir kiti 
darbai. Tai ženklas, jog 
krizis išnaujo pradeda bris
ti gilyn.

Laivų Darbininkų Streikas 
Trukdo Karišką Statybą

Philadelphia, Pa. — Tebe- 
streikuoja N. Y. Shipbuil
ding Kompanijos darbinin
kai. Del to kompanija ne
gali pradėt statybą kelių 
naujų karo laivų. Darbi
ninkai reikalauja pridėt 25 
nuošimčių algos; kompani
ja šulė 13 nuošimčių priedą, 
bet streikieriai pasiūlymą 
atmetė. Roosevelto NRA 
planuoja, kaip streiką su
laužyti.

ir imperialistų bukumas! Tik 
anglų kalboje laikraščiai išei
nanti Japonijoj “Japan Times” 
“Japan Advertiser” ir “Japan 
Chronicle” aprašė tą faktą nes 
tie laikraščiai yra leidžiami už 
Jungtinių Valstijų ir Anglijos 
kapitalistų lėšas skiriami “ąugš- 
tesniems” ir nesuprantami ma
sėms Japonijos darbo žmonių.

darbininkų tėvynę.
Kaipo prieš būk tai neat

siteisiančią, prieš Sovietų 
Respubliką, todėl, bus pil
nai naudojamas nesenai iš
leistas sulig Johnsono bi- 
liaus įstatymas, pagal kurį 
nevalia bus pardavinėt 
Jungtinėse Valstijose Sovie
tinių bpnų per įstaigas, tu
rinčias oficialių ryšių su 

\Washingtono valdžia. O 
kaip jau buvo pirmiau rašy
ta, neleistina bus duoti ir 
jokių paskolų, kaipo “neat
siteisiančiai šaliai.”

Ko Roosevelto valdžia no
rėtų, tai kad Sovietai atmo
kėtų visas caro ir Kerenskio 
valdžių užtrauktas ant Ru
sijos skolas. Vienas gi Ke
renskis iš Amerikos gavo 
$187,000,000 vedimui, pasau
linio karo ir kovai prieš Ru
sijos revoliuciją.

Bet ir tai Sovietų vyriau
sybė nebuvo atsisakius de
rėtis su Amerika delei sko
lų. Sovietų valdžios pripa
žinimo sutartyje iš Ameri
kos pusės buvo nužymėta, 
kad tuo klausimu turės būt 
vedama derybos. Tačiaus 
Rooseveltas nelaukė jokių’ 
derybų, ir per savo ministe
rs pasiskubino apjuodinti

kaltino šalies kongresą ir 
mėgino užkalbėt mokyto
jams dantis, kad, girdi, Ro- 
osevelto valdžia gal pasko
lins pinigų ant mokyklų na
mų, ir taip gal būsią gali
ma atmokėti mokytojams

darbininkų streikas. Jiems 
tėra pridedama tik 7 nuo
šimčiai algos, o jie reikala
vo 40 nuošimčių priedo, kad 
pasiektų uždarbį, kokį gau
davo 1929 metais. NRA su
tartį jiems, pagaliaus, už
korė Roosevelto Darbo Ko
misijos tarpininkai ir socia- 

.listas Industrinės Canners 
ištisus du blokus Maskvos į u n į j o s o rganizatorius 
priemiestyj. Spaust uvės Frank Manning.
grindys tur 26,900 ketvirtai- Sutartis ypač bjauri, kad 
nių pėdų plotą. Raidžių leidžia fabrikantams į juod-

valandas dabar galima at
likti tiek spausdinimo dar
bo, kur pirma reikėdavo 10 
valandų ir daugiau. Tuo 
presu spausdina 8,000,000 
egzempliorių “Pravdos” ir 
penkių kitų laikraščių kas
dien.

Naujoji spaustuvė užima

Sutartis ypač bjauri, kad

Anglija šiemetiniuose iš-, 
laidų apskaitliavimuose nie-| 
ko neskiria Amerikai skolas 
mokėti. Pernai angiai su- įkalino 7 Pašalpinius Dar- 
mokėjo Jungtinėms y aisti- į bininkiis už Demonstraciją 
joms tik devynis nuošim-  
čius kiek priklausė sumo-. . .
keti sumomis ir procentais,] Sioux city, Iowa. — 350 
taip kad dabar Anglija yra 'pašalpinių bedarbių su mo- 
užvilkusi Amerikai $176,-!terimis ir vaikais ^emonst- 
120,246 privalomų atmokėji-1 ravo\ reikalaudami paliuo- 
mų sulig sutarties. Bet §u°t įkalintus pašalpos dar- 
Washingtono ponai skelbia streikerius. Policija buo- 
Angliją, kaipo “teisingai at- jžėmis ir bliakdžekiais pa
simokančią.” Net Lietuva kartotinai puolė demonst- 
yra užvilkus $221,169 būti-, rantus ir apie 20 jų sužei- 
nųjų atmokėjimų pagal su- 'septynis. įkalino. De- 
tartį, bet ir Lietuva ant “ge monstrantai, kad ir begink- 
ro listo.” Italija yra užvil- kai būdami, besigindami, 
kus apie $14,000,000 tokių smarkiai apkūlė tris policis- 
atmokėjimų, bet ir Italijos ^us- 
kreditas “geras”. i ---- --------------

Visa Amerikos imperialis-! Jūkstailtis Nauju KaTO iii natrinva .orkrninta ri Ir • 0tų pagieža -atkreipta tik 
prieš pirmyn žygiuojančią 
šalį proletariato diktatūros. 
Rooseveltininkai kanda tik 
darbininkų valdžiai, neduo
dami nei žadėtos progos pa
siderėti.

Sovietų Sąjungos Draugų 
organizacija, todėl, šaukia 
darbininkų organ izacijas 
siųsti Rooseveltui protestus 
prieš tokį jo elgesį.

Lėktuvų Amerikai
Washington. — Karo mi

nisterija derisi su kompa
nijomis, kad pastatytų 110 
kariškų lėktuvų, už kuriuos 
bus užmokėta iki $7,500,000. 
Per trejus metus valdžia ke
tina įsitaisyti bent tūkstantį 
galingiausių karinių orlai
viu, u

Remkite Vokietijos darbi-
Remkite Lietuvos politi- ninkus, kovojančius su ta

nius kalinius! šizmu!

rinkimo kambaryje įrengta 
48 statomosios “linotype” 
mašinos. Redakcijai pasta
tyta penkių augštų namas.

Ši “Pravdos” įstaiga yra 
arti tos vietos, kur 30 metų 
atgal bolševikai rūsyje, po
žemyje slapta spausdino sa
vo laikraštukus ir lapelius. 
Bet, rašo “Pravda”, kad ir

raščius (black lists) įtraukt 
strėikierius, dariusius “prie
vartos veiksmus”, supraski
te tuos, kurie kovojo prieš 
streiklaužius ir policiją. Ki
tas šlykštus sutarties punk
tas, tai kad jeigu balsavi
muose bus paduota bent 100 
balsų už kompaničną uniją, 
tada ši kompanijos šluota

jos naujoj milžiniškoj įstai-.ga]gS pasiųsti savo atstovą 
g°J viešpatauja tas pats į galutinąsias derybas; to-
bolševikiškas entuziazmas, 
ta pati revoliucinės spaudos' 
meilė, kaip ir anais prie
spaudos laikais rūsyje.

Darbininkiškos s p a u dos 
dieną apvaikščiojant visoj 
Sovietų Sąjungoj, buvo pa
skelbta ir bolševikiškos lai
krašti jos pažanga, kuri vi
sai nepalyginama su cari
niais laikais. 1933 metais 
šalyje buvo jau 9,700 laik
raščių,

kiomis pat teisėmis bus pri
imtas ir darbininkų unijos 
atstovas. Socialistai, reiš
kia, taip nuvadovavo strei
ką, kad faktinai atsisakė 
nuo darbininkų unijos.

Kaip Vadai Išduoda
Odos Darbininkus

Peabody, Mass. — StreL 
...  , nepriskaitant ma- kuoja 8,500 odos darbinin- 

žesnių laikraštukų, kuriuos i kų šiame mieste, Lynne, Sa- 
leme, Danverse ir Wobur- 
ne; reikalauja pridėt 25 
nuošimčius algos. Tačiaus 
National Leather Workers 
Associacijos (unijos) vadai 
jau pasiskubino bosus sura
minti, kad algų pakėlimas 
nėra taip svarbus unijai 
reikalas. Be to, jie pasiun
tė 400 streikierių į darbą, 
kad apsaugotų odas nuo su- 

publikoje jau buvo 11 sykių gedimo, bestęsiant streikui, 
daugiau laikraščių ir virš Viską daro, kad palengvint 
13 sykių daugiau skaitytojų, kompanijoms prieš darbi- 
kaip paskutiniais caro vieš- ninkus.

leidžia fabrikai, didieji 
ūkiai, laivų darbininkai ir 
kt. Be šitų vietinių organų, 
Sovietų laikraščiai turi 36 
milionus nuolatinių ėmėjų- 
skaitytojų; o dar 1929 m. te
buvo 955 laikraščiai su 12,- 
500,000 skaitytojų. Per ke
turis metus, vadinasi, spau
da trečia tiek užaugo.

1933 m. gale Sovietų Res- 1 1 • « • • 1 va
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joj dirba taipgi daug moterų, talistų.

ratai įtai-

nikas įvyks 1-mą dieną lie

Čių šalis šiuo atveju nebebus 
priklausoma nuo užsienio kapi:

$5.50
$7.50
$7.50
$5.50
$3.00
$4.00
$4.00
$3.00

Jei ko
tai nuo 

jos išnyks, taip 
pasidarys svei-

o patys pagamino jau 1,900,000
1933 m. importavo 4,-
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tų bėgyj pagamino 8 milionus ka pasirod^.bet labai mažai.! 
šrrtotų'ir šeivų už 114 milionų Tai aš peršigandau,

dviejų me-jman0 lyties .kanalo balta .sun-!
J

Prašau patarti man 
lU> žodelių. Aš esu vyras 40 me-.

tų senumo ir nevedęs. Dabar1

tatūros;

Antradiėn., Gegužės' 8, 1934 '

ją. Tyrimai laboratorijoj pa-

Antras Puslapis.

Komunizmo Tarptautinė Dvasia
Chinijos Sovietų valdžios oficialis or

ganas “Hung Se Tsung Hua” (“Raudo
noji Chinija”) praneša apie vajų už pa- 
liuosavimą Vokietijos Komunistų Parti
jos vado draugo Thaelmann. Raudono
sios Armijos kareiviai liuosanoriai užsi
dėjo duokles mokėt parėmimui Vokietijos 
Komunistų Partijos. Raudonojoj Armi
joj esą suorganizuota 350 brigadų Tha- 
elmanno vardu, 220 brigadų Dimitrovo 
vardu ir 120 brigadų Torglerio vardu.

Komunistinis judėjimas yra tarptau
tinis. Jis apima visus pasaulio kampus. 
Komunizmo dvasia yra tarptautinė. Ten, 
centralinėj Chinijoj, apsuptoj geležiniu 
lanku armijų Chiang Kai-sheko ir impe
rialistų, mūsų draugai, susispietę po ko
munizmo vėliava, vesdami didvyrišką 
kovą su priešais, atsimena ^Vokietijos 
Komunistų Partijos draugus. Jie suran
da laiko pakelti balsą už juos ir ištiesti 
jiems solidarumo ranką!

Stebėtinas šis mūsų judėjimas. Suri
ša jis draugus, kovotojus į vieną broliją, 
į vieną milžinišką liupsanorių armiją. 
Pasaulis niekados nebuvo matęs tokio 
judėjimo.

, Didelis unaras yra būti komunistu. 
Tiesa, iš komunisto reikalaujama darbo 
ir pasiaukojimo. Bet tai darbas, kurį 
mes patys liuosanoriai pasiskiriame. Bet 
tai pasiaukojimas, kuris eina mūsų kla
sės pasiliuosavimui.

30 Metų Sukaktuvės
Franci jos Komunistų Partijos organas 

“Humanite” balandžio 19 d. apvaikščio
jo 30 metų savo gyvavimo sukaktuves. 
Tai buvo labai svarbios sukaktuvės ne 
tik laikraščio gyvenime, bet visoj Fran
ci jos darbininkų kovų istorijoj. Šian
dien “Humanite” turi apie tris šimtus 
tūkstančių skaitytojų, galingas Franci- 
jos proletariato įrankis.

Dienraščio “Humanite” gyvenimas* da
linasi į tris periodus. Nuo laikraščio 
įsisteigimo 1904 metais iki imperialistinio 
karo “Humanite” buvo oficialis Socialis
tų Partijos organas ir ėjo vadovybėje 
Žorės. Iš ekonominio taškaregio puikiai 
atspindėjo darbininkų klasės gyvenimą, 
bet politiniai labai svyravo, jieškojo vi
durio kelio. Karui išmušus,, laikraštis 
buvo paverstas pardavingos Socialistų 
Partijos vadovybės garsiakalbiu nuodiji- . 
mui Franci jos proletariato. • Jisai fakti- 
nąi organavo imperialistų generaliam 
štabui. Tai buvo antras “Humanite” gy
venimo etapas.

Trečias prasidėjo 1918 metais, po ka
ro. Laikraščio-' redakcija perėjo į drau
go Cachino vadovybę. Pačioj Socialistų 
Partijoj įvyko skilimas. Kuomet įsi
steigė Komunistų Partija, “Humanite” 
virto jos organu.

Maskvos “Pravda” ir Komunistų In- . 
ternacionalas pasiuntė revoliucinius lim 
kėjimus dienraščiui “Humanite” ir tiems 
draugams, kurie ją išplėšė iš socialpar- 
davikų rankų ir pavertė komunizmo or
ganu. Kelis sykius buržuazinė valdžia 
bandė “Humanite” užsmaugti, bet dar
bininkų klasė kaskart atmušė jos pasikė
sinimą.

“Humanite” yra labai populiarus laik
raštis. Apart Sovietų Sąjungos dienraš
čių, Franci jos Komunistų Partijos orga
nas yra pripažintas geriausiu bolševisti- 
niu laikraščiu visam Komunistų Inter
nacionale.
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Kabos Studentų “Drūtas 
Geležinis Frontas”

Kuboje eina studentų 48 valandų strei
kas. Mokyklos uždarytos.. Havana uni
versiteto studentai laike susirinkimą ir 
vienbalsiai nutarė sudaryti “drūtą gele
žinį frontą” visos šalies studentų prieš 
kruvinąją Mendieto valdžią ir prieš Ame
rikos imperialistus.

Visose Kubos mokyklose siaučia stu
dentų audra. Gegužės 1 d. laike demon
stracijos kareiviai nušovė studentą Lu
dovico Moreno. Studentai surengė pro
testą prieš kareivių terorą. Kareiviai vėl 
padarė užpuolimą ir nušovė Antonio 
Gonzales, studentą. Protesto mitingas 
ištaškytas pagelba kulkų ir gazinių bom- 
bų. y

: Mendieto valdžia išsigandus. Studen
tams talkon ateina darbininkai. Kabi
netas laikė specialį susirinkimą ir svars
ty studentų “riaušes”. Studentai gink
luojasi. Eina į demonstracijas su re
volveriais kišeniuose. Jie užsibarikaduo
ja mokyklų .kambariuose ir ginas nuo po
licijos ir kareivių.

; Komunizmo idėjos pasiekė studentų 
mases. Puikiai darbuojasi Kubos Jau
nųjų Komunistų Lyga. Apie tai buvo 
raportuota Amerikos Komunistų Parti
jos 8-toj konvencijoj.

eikia nepamiršti, kad studentai buvo 
svaigi jėga nuvertime kruvinosios Ma- 

 

chado\aldžios ir įsteigime Mendieto dik- 
Jie manė, kad Mendieto val

džia buskgeresnė. Apsigavo ir nusivylė. 
Dabar vėl’stoja į kovą. Bet dabar jie 
jau daug artimesni komunistams.

AMERIKA NEGAUS KA
RO PASKOLŲ ATMO- 

KĖJIMO 
Washington. Birželio

15 d. Amerikai priklausytų 
gauti $174,647,439 karo pa-

, N.R.A. Medaus Mėnesis
Jau Praėjo

■ Prezidentas Rooseveltas grūmoja kum
ščiu tiems, kurie reiškia nepasitenkinimą* 
N RA (National Reconstruction Admini
stration) veikimu. Jis persergsti tuos 
kapitalistus, kurie pradėjo kritikuoti jo 
“Naują Dalybą”. Girdi, jūsų pelnai pa
didėjo prie N RA, tai ir tylėkite. Jūsų 
žaksėjimas turi pasibaigti, čirdi, “žmo
nės, kaipo tokie, neteks kantrybės prieš 
tuos, kurie skundžiasi ir skleidžia klai
dingą baimę.”

Bet šiuose žodžiuose gludi paslėptas 
grūmojimas revoliuciniam darbininkų 
judėjimui, kuris nuo pat pradžios veda 
kovą prieš N RA. Demagogiškais išro- 
kavimais Rooseveltas neva bara kapita
listus, idant apgavus darbininkus, kad jie 
manytų, jog ištikrųjų Wall Strytas ne
sutinka su N RA. Tuo tarpu Nacionalės 
Prekybos Butas savo susirinkime oficia
liai užgyrė Roosevelto programą.

Generolas Johnson, NRA administra
torius, pripažįsta, kad NRA medaus mėJ 
nesis jau pasibaigė. Jis bėdavoja, kad 
NRA populiariškumas jau beveik užgę- 
so. Tuo būdu Johnson žada tuojaus pra- 
dėti plačiausią agitacijos kampaniją už' 
“atgimdymą pasitikėjimo NRĄ” plačio
se masėse. Vėl bus papirkti ir užsukti 
kapitalistiniai laikraščiai garbinimui 
“Naujosios Dalybos”. į!

Bet naujas “ballyhoo” neišgelbės ka
pitalizmo. Tiesa, NRA, atsiekė tikslą 
toj prasmėj, kad kapitalistų ‘ pelnai ęė- 
svietiškai pakilo. Bet jinai neišrišo jo
kios pamatinės kapitalizmo problemos. 
Neišgelbėjo jo iš krizio. Darbo masėms 
uždavė naują smūgį. Liaudies ekonomi
nę būklę pablogino, nes tikrosios algos 
tapo nukapotos. Visi NRA kodeksai pa
sirodė naujais pančiais ant darbininkų 
ranku.'

Jau keletas mėnesių kaip aš 
kartu su kitais draugais tapau 
iškeistas ant kunigų į SSRS. 
Kas pastebėta SSRS, kokie 
įspūdžiai?—Juos bandysiu ap
rašyti eilėje rašinių.

Pradėsiu nuo aprašymo kele- 
tos ekskursijų po fabrikus.

Tarp kitų fabrikų aplankėm 
ir “šarikų Podšibnikų” Kagano- 
vičiaus vardo (gamina šruotus 
ir šeivas traktorių, automobilių 
ir kt. ratams) fabriką Maskvoj.

Trumpa fabriko istorija to
kia. 1931 m. fabriko vietoj dar 
tebebuvo taip vadinamos Sučija 
bolota (šunų balos), kame vež
davo įvairias atmatas, vežamas 
iš miesto. 12 mėnesių bėgyj 
šioj vietoj išaugo (už darbinin
kų skolintus pinigus) fabrikas 
gigantas su 3,000 varstotų (an
glų, vokiečių, italų ir kit. fir
mų). Fabrikas užima 1 kvad
ratinį kilometrą. Numatyta 
praplėsti fabrikas dar 500 kvd. 
metrų.

Fabriko vidus erdvus, daug 
oro jame, šviesus, švarus. Ma
šinos tik ūžia, šeštarnės čarška, 
metalas skamba, žėri. Prie ma
šinų daug triūsia jaunų moterų 
raudonomis skaromis. Mat ir 
jos valdo sudėtingas mašinas, o 
ne vien vyrai. Sako, kad mote
rys labai dažnai yra geresnės 
udarninkės, socialistinės lenkty- 
niuotojos už vyrus. O kodėl gi 
ne? čia, SSRS moterys visose 
srityse, pradedant kolektyviniu 
kaimu, baigiant augščiausios 
valdžios organais, lenktyniuoja 
su vyrais.

Darbininkų Sąstatas
Fabrike dirba 13,000 - darbi- nuoja nuo 60 iki 180 kapeikų. | 

ninku. Daugiau pusė to fabri- j 
ko darbininkų—moterys. Mo- ■ 
terys uždirba lygiai su vyrais' 
(už lygų darbą, lygus darbo mo- 

jkestis). Trečdalis to fabriko 
moterų darbininkių dirba meis
teriais, vedėjais ir kit. fabriko 
vadovavimo organuos.

60 nuošimtis dirbančių dar-

T. KASPERAITIS
vena SSRS, vaduojamas! dės-, mininkai. šitai atsispindi vi
nių: Iš kiekvieno pagal gali-1 suos fabriko kampuos: prade- 
mybes kiekvienam pagal dar-|dant fabrjko vadovvbe (kuri 

yra darbininkiška) ir baigiant 
darbu ceche. Fabrikantų čia 
nerasi, nes fabrikai atimti iš 
jų, jie nebe viešpačiai. Nerasi 
fabrikuos ir fabrikantų tarnų 

jaunuolių. <Rėra ponų, nėra ir jų tarnų). 
Partnariais, komjaunuoliais ir Fabrikus valdo patys darbinin

kai. Užtai darbininkai fabrike 
judrūs, aktyvūs, jaučiasi kaip 
pas save. Cecho, fabriko susi
rinkimuos darbininkai svarsto, 
kaip, kokiu būdu pakelti ir pa
gerinti gamybą, o darbe lenk
tyniuoja kas greičiau ir geriau 
išpildys pasiimtą planą. Dar
bininkai gerai žino, kad tik jie 
gali savo būklę pagerinti: ple
čiant ir gerinant gamybą, ge
rėja ir darbininkų būklė, nes. 
čia gaminama ne kapitalistams, 
o sau. O kaip sau pagamini 
daugiau ir geresnius juos paga
mini, pačiam geriau. šitaip 
protauja dauguma darbininkų, 
žinoma, yra ir atsilikėlių, ma
žiau susipratusių. šitų skai
čius diena iš dienos mažėja. 
Fabrikuos leidžiami sieniniai 

i laikraštukai, išdirbamos gamy
binės diagramos, transparantai, 

i plakatai, sienas puošia įvairūs 
1 obalsiai.

SSRS fabrikai, zavodai yra 
visuomeninio ir politinio gyve- 

; nimo centrai. Vakarais darbi
ninkai daugumoje fabrikų lan
ko įvairius ratelius ir kursus 
prie fabrikų, klauso muzikos ir 
lekcijų, svarsto ir tarptautinės 

j politikos įvykius.

bą.” O augštesnėj komunizmo i 
stadijoj vadovausis:—“Iš kiek
vieno pagali galimybes, kiekvie
nam pagal pareikalavimą.”

Fabrike, yra apie 1,250 Ko
munistų Partijos narių ir apie 
3,000 komunistų

udaminkais remiasi partija ir 
Sovietų—darbininkų ir valstie
čių valdžia pirmoj eilėj, o per 
juos ir mase siekdama pravesti 
numatytus planus. Partnariai 
ir komjaunuoliai turi būti pa
vyzdžiu (o taipgi ir udarninkai) 
visai kitai darbininkų masei.

Prie pat fabriko plotas žemės 
atskirtos parkui, kuriame jau 
pravestos alėjos, sodinami me
dukai. Darbininkai Čia pat pa
šonėj prie fabriko turės savo 
parką su gražiomis alėjomis, 
medžių pavėsiu vasarą, užvėja 
rudenį.

Kaip ir prie kiekvieno fabri
ko, taip ir čia yra raudonas 
kampelis, biblioteka su dauge
liu knygų. Knygomis keičiasi 
su kitais fabrikais. Pažymėti
na ir tai, kad toj bibliotekoj 
yra knygų vokiečių, anglų, len
ku ir kitomis kalbomis.

Apie 100 šiame fabrike dirba
užsieniečių specų, atvykusių čia | 
—apsigyvenusių. Dalis jų apie! 
30,—udarninkai. Šie pasistatę I 
tikslą : perduoti savo žinojimą- 
praktiką savo mokiniams, kad 
pastarieji laike 3 mėnesių iš
moktų laisvai valdyti sudėtin
gas mašinas.

Prie fabriko yra virtuvė, ku 
rioj pietūs iš trijų bliūdų kai- Į

Jau Pasigamina Savo
Pirmiau Sovietų Sąjunga im

portuodavo šruotus ir šeivas, 
mokėdama milionus už tai. Pav., 
1930 m. importavo 2,800,000 
štukų už 13 milionų rublių, o j ant dal,bininkų> kamandavi-

skolų ir nuošimčių iš įvai
rių šalių. Tačiaus Ameri
kos valdžia nesitiki tokių 
atmokėjimų. Rooseveltas 
apdirbinėja pareiškimą del 
karo paskolų neatsiteisimo.

pos, Ullmer Parke, Brookly-

ne.

Teko aplankyt Trechgorkos 
manufaktūros fabriką. Fabri
ko sieniniam laikraštukyj ; (jų 
yra kiekviename fabrike) skai
čiau :

“Geriausi pagelbon atsilie
ka n tiem s.

“Aš, Načiniaeva, 13 kompl., 
Il-ra pamaina, III augštas, pa
sižadu padėti išpildyti planą 
Kuzminai, stakles No. 632, 102 
nuoš. ir sumažinti braką iki nu
lio.

“Dabar pas ją brako yra 9 
nuoš.. Pasižadu padėti jai pa
tarimais ir technikine pagelba.

“Proforg. Načiniaeva.” 
štai antras pasižadėjimo pa

vyzdys iš to paties sieninio lai
kraštuko :

“Aš Blochina išpildau planą 
102 nuoš. Visiems pareiškiu 
nenusileisiant tempuos ir paža
du padėti Sockai išpildyti pla
ną 100 nuoš. Pažadu prižiūrė
ti, kad meisterio padėjėjas ge
rai prirengtų stakles, teisingai 
užrašytų prastovėjimą staklių, 
kad teisingai planuotų darbą.

“Blochina—Sockaja.”
Panašių soc. lenktyniavimo 

sutarčių, pasižadėjimų būtų ga
lima daugelį privesti. Visa tai 
tik rodo, kaip Sovietų Sąjungoj 
darbininkai aktyviai dalyvauja 
fabriko gamybos išplėtime ir 
gaminamų prekių kokybės ge
rinime. Kitaip ir būti negali 
fabrikuos, kurių šeimininkais 
yra patys darbininkai.

Tikslą Puikiai Atsiekė
štai kaip šitas fabrikas išpil

dė užduotą gamybinį planą. 
1933 m. II kvartale planas buvo 
100 nuoš., faktiškai išpildė 
102,19 nuoš. Savikaina sulig 
planu buvo numatyta' 40,74 ka
peikos metras audeklo. Fakti- 
nai savikaina metrui audeklo 
tuo laiku buvo 41,62 kapeikos 
metras. šitai atsiekiama tik 
dėka darbininkų stengimosi pa
kelt ir pagerint gamybą.

Šitame fabrike dirba 7,000 
Udarninkų yra

Darbininkai Draugai
Pagaliau, jei Lietuvoj (ir ki

ltų kapitalistinių šalių) fabri- 
; kuos—jau neskaitant to, kad darbininkų,
i ten fabrikai yra darbininkų ! apie 3,000.
eksploatacijos, išnaudojimo vie- Fabrikas šefuoja eilei kolcho- 

I tos—girdėsi vien keiksmą iš fa-. zų, kurie aprūpina fabriką mai- 
' brikantų ir jo šunelių tarnų pu-jstu. Mat, valdžia išskiria 

stambesniems fabrikams žemės 
ūkio rajonus, o fabrikai rūpina
si gauti reikalingą maistą iš tų 
rajonų. 1933 m.‘ minimos ma
nufaktūros fabrikas daržovių 
gavo iš savo sovehozo. Kitas 
sovehozas aprūpina fabriką mė- 

O fabrikas pade
da sovehozams organizuoti juo
se vaikų darželius, aprūpina

...... .  „v., savų pagamino tik 350,000 s m- darbininkų, ujimą darbinin- 
bininkų nematė iki tol gamybos ^932 m. importavo 8,200,-
fabrike. Kadrinių darbininkų štukų už 20 milionų^rublių,
kaip ir nėra. Juos skaitoma - - 
ant pirštų. Daugiau pusė dar- štukų. 
bininkų—jaunuoliai nuo 18 iki 200,000 štukų, o patys pagami- 
25 metų amžiaus. ;no 6,600,000 štukų. t934 m.

Vidutinis darbininko uždar-J hnportas turės nupulti iki kelių 
bis instrufiientaliniame ceche — ! milionų štukų, o Sovietinė šari- 
225 rubliai mėnesiui. Tai mi-; ko Podšibnikų gamyba pagal 
nimumas. Išpildžius planą gau-j turi^ pasiekti 17 mihonų 
na 20 nuoš. priedo prie to 225 " " ..............................................
rublių.

Fabrike dirba dieną ir naktį,
3 pamainose, po 7 valandas kas j 
pamaina. į

Fabrikas turi savo laboratori- i 
Tyrimai laboratorijoj pa- socialistinei statybai, bęt ir to- 

rodo, kad čia gaminami šmotai dot darbininkų ir valstie-

' štukų. šitai svarbu ne tik to
dėl, kad darbininkams ir vals
tiečiams mažiau bereiks (o vė
liau ir visai nereiks) mokėti 
aukso užsieniui už šeivas ir 
šruotus, kuris taip reikalingas

ne žemesnės kokybės už užsie
nio firmų šruotus. Laboratori-1 
irvi rlii’Ko + zlaiirr rnnEorn '
vis jaunos. Jaunimas užvaldęs 
fabriką! Iš kur imti senų pra
monės darbininkų, kai pastato
mi naujai ištisi pramonės rajo
nai, miestai?—-Jauni fabrikai, 
jauni ir darbininkai. Pirma 
pastato fabrikus, o tik valiau 
juose auklėja socialistinės pra
monės darbininkų kadrus.

Darbininkų gyvenami ; namai 
prie pat fabriko. Bet .naujų 
butų pakol kas neužtenka vi
siems šio ifabriko darbinih^arris

Virš paduotuose skaičiuose 
matyti importo augimas kartu 
su nuosavos gamybos augimu 
iki 1933 m. šitai išaiškinama 
šalies industrializacija, trakto
rių ir automobilių pramones au
gimu ir jų vartojimo didėjimu 
o taipgi ir kitų mašinų vartoji
mo didėjimu, kurių 
syti ant šruotų.

Minimas fabrikas

kų, tai, savaime suprantama, 
Sovietų Sąjungos fabrikuos vi
sai priešingai.

j drauge (tovarišč) Petrov, Iva-
j nov ir t. p. taip ir taip. Girdė-!
[si ne komandavimą, ne ujimą, ^sa ir pienu.
koliojimą, o nurodymus.

Bendrai paėmus, veikia revo- ... . . . T ., . ,. ., į - • i • i i- v. i audeklu ir t.t. I pritvirtintus liucine, darbininkų ir valstiečių, I
teisė (zakon). !■ (Tąsa 4-tam pusi.)

SUNKIASI KAS TAI Iš 
KANALO

DARBININKU 
SVEIKATA

 _____ _ — 
įrodymas prieš triperį. Tri
peris paprastai ilgai nelaukia: 

porajinm varvėti, ir sparčiai varvė
ti, tuoj ant rytojaus.—ir skau- 

jda, peršti, dažnai varo šlapin- 
man nelaime,: buvau pas mer-jįįs jr su Qjegįmu> su skausmu, 
ginas, tai po šeštai dienai iš , , , .

iperio nerado, tik kokį tai įsi- 
reižimą. Veikiausia Jums ka
nale yra tik sukepimas. O, 
kad Jums šlapimas atrodo 
drumstas, tai irgi nieko tokio. 
Ir sveikiausio žmogaus šlapi
mas turi kokių nuosėdų, ypač 
kai pastovi šaltoj vietoj.

Dėl viso ko, galite parsineš
ti iš' vaistinės “Argyrol. 10% 
solution, 6 oz.” Gaukite * ir 
Šmirkštynę. Pirma nusišlapin
kite, o paskui špricuokite. leis
kite į kanalą to skiedinio, tre
jetą kartų kas diena, 
kių būtų bakterijų, 
to špricavimo 
gi ir plėvelės 
kesnės.

Nevartokite 
erzinančių valgių ir gėrimų: 
acto, pipirų, garstyčių, alkoho
linių gėralų, daug druskos.

nuėjau 
pas daktarą'. Daktaras mane 

[mizuota tiek, kiek buvo išleis- lj§egzaminaV0( sako: “you got 
I ta fabriko pastatymui—20 mi-la strain„ nuo lytiškų susineši. 
ilionų aukso rublių. ;mų. Daktaras davė man gy-

Dviejų metų bėgyj fabrikas ((juoijų bet nieko negelbėjo. 
- - - - NTai aš dabar bijau, kad nebū-

tų prastai. Skausmo man nė
ra jokio, šlapumas parodo 
negeras, yra drumzlių baltų 
kaip pieno.

Atsakymas.
žinoma, be asmeninio apžiū

rėjimo nėra galima kas tikrai 
tarti. Bet apgraibomis, pavir
šium galima šis-tas patėmyti.

Iš Jūsų, Drauge, aprašymo 
nemanyčiau, kad Jums yra 
triperis, gonorėja. Jums tru
putį drėgmės pasirodė net po 
šeštai dienai. Tai yra geras

tat kiti gyvena toliau nup fąb- j rublių. Ant importo suekono- 
riko. . • ' ;

Darbas ir Gyvenimas
Fabrike yra apie 4,500 udar-Į .

sugebėjo ’ išplėsti savo gamybą Į 
iki 60 tipų šruotų ir šeivų. Iki 
šių metų galo tipų skaičių da
vės iki 155. Gamybos kokybė 
diena iš dienos gerėja, šių me
tų vasarį fabrikas pagamino 45 
nuošimčius šruotų klasės A 
(augŠčiausios), o sausy jų pa
gamino tik 37 nuošimčius, o per
nai metais grūddy—24 nuoš.

Viskas Priklauso 
Darbininkams

Lankant fabrikus Sovietų Są
jungoj pirmoj eilėj pastebi šit 
ką : darbininkai yra fabrikų šei-

ninku (jie geriausiai išpildo ga
mybos planą, ęas juos nėra bra
ko, numuša Savikainą pagal pla
ną ir padeda atsiliekantiems iš
pildyti pianą).

Maistu darbininkai aprūpina
mi diferianciuotai, kategorijo
mis, vadovaujantis dėsniu: kas 
geriau dirba> tas ir geriau vai-' 
gb. Kas aktyviau,1 sąžiningiau 
dalyvauja socializmo statyme, 
tas geriau aprūpinamas. Kitaip 
pasakius:—-kas daugiau duoda 
socializmo statybai, tas.ir iš jos 
daugiau gauna, šioj socializ

mo stadijoj, kurią dabai* pergv-

kokių smarkių
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Darbininke ir Šeini’ii’.
Į Kovą prieš Karą ir Fašizmą Drauges Moterys Amerikos Komunisty 

Partijos Konvencijoje

siuntinėjančia savo propagandos agentus visur, kur 
nuodinga Nazių programa.
Valstijos Laikysis Nuošaliai?

laikraštininkai bando mus užmigdyti
užru-

Kodėl “Civilian Conservation Camps,” po priedanga 
tebeduoda pusiau militarį muštrą šimtams ir tūk- 
jaunų vyrų po priežiūra armijos oficierių ? Kodėl 
Valstijų karo budžetas (sąmata) pakilo 197% virš

“Mes taip darbuosimės, kad 
Komunistų Partijos 9-toj kon
vencijoj bus pusė moterų de
legačių,” pareiškė viena drau
gė 8-toj konvencijoj, kuri 
įvyko Clevelande pradžioje 
balandžio mėnesio. Jau ir 

I šioj konvencijoj buvo gražus 
1 būrelis moterų delegačių. Ir 
reikia pripažinti, kad jos ak
tyviai dalyvavo visuose kon- 

'vencijos darbuose—įėjo į ko- 
' misijas, dalyvavo diskusijose, 
įdavė pasiūlymus pagerinimui 
partijos darbo.

Senutė Bloor buvo seniau
sia iš visų delegatų konvenci
joj. Nepaprastai gražaus įs
pūdžio ji paliko visuose dele
gatuose. Nepaisant to, kad ji 
jau 71 metų amžiaus, ji kalba 
ugniniai, pilna revoliucinio 
entuziazmo. Konvencijoj ji
nai pasakė puikią prakalbą 
reikale organizavimo moterų 
prieš imperialistinį karą. Jinai 
nurodė, kaip valdančioji kla
sė panaudos moteris laike ka
ro, jeigu mes nepasieksime jų 
su komunizmo idėja. Ji kon
vencijai davė savo patyrimus 
iš darbo tarpe farmerių. 
“Kiekvienoj Komunistų Parti
jos konvencijoj aš jaučiuosi

Burlak, sekretorė
Audėjų Darbinin- 
dar jauna draugė, 

kovose,
streikuose ir

Atsišaukimas Į A. Jungtinių Valstijų Moteris

“Moterys loš didesnę rolę ateities karuose. Valdžios, į- 
imant ir mūsiškę, studijavo panaudojimą moterų karui. Mo
terų spėka vietomis pavaduos, o vietomis dapildys vyrų spė
kas sekamame kare. Panaudojimas moterų karui padidės, 
sulig galutinų patyrimų, kilusių iš naujovinio supratimo ka
ro vedime, laike paskutinio pasaulinio karo. Kova‘buvo to
kia milžiniška, kad į ją įtrauktoms šalims karo vedimas ta
po nacionale industrija.”
Taip rašė vyresnysis J. V. armijos Generolas Hanson E. Ely, 

New York American, balandži'o 8 d., 1931 m.
Pasaulis Rengiasi Karui

Taip, kaip ir metais prieš Jungtinių Valstijų įstojimą į 
pirmą pasaulinį karą, spauda, mokyklos, judžiai ir radio pri
pildo gyventojus “prisirengimo” propaganda. Karas siaučia 
tolimuose rytuose ir Pietų Amerikoje ir grūmoja Sovietų Są
jungos rubežiams. Centralinė Europa yra ginkluotas abazas 
su Hitlerio Vokietija persiginkluojančia ir prisirengiančia “Tai 
Dienai,
tik gali įsiskverbti, su

Ar Jungtinės

Tūli valdininkai ir
kalbomis, būk Jungtinės Valstijos nebusiančios įveltos į
bežinius” barnius, kaip tik tame momente, kuomet Jungtinės 
Valstijos siekiasi daugiau užpuolingos užsienių politikos, ne
gu kada nors pirmiau, šiukšlinė spauda yra pripildyta karo 
baisenybių paveikslais ne tikslu sukelti žmones prieš karą, 
bet tikslu sukelti viešą paramą didžiausiai ginklavimosi pro
gramai visoj tautos istorijoj besirengiant prie karo.

Kodėl Kongresas skiria bilionus dolerių militaristiniams 
tikslams ? 
pašalpos, 
stančiams 
Jungtinių
prieškarinio budžeto, didžiausias pakilimas iš viso pasaulio 
šalių?

Todėl, kad Jungtinės Valstijos, kaip visos imperialistinės 
viešpatijos, siųs jūsų sūnų, jūsų vyrą, jūsų brolį į karą, kad 
apsaugotų užsieniuose jų įdėlius ir paskolas—nors jie jums 
pasakys, kad tai daroma del kokio prakilnaus tikslo.

Ką Moterims Atneš Karas ir Fašizmas?

Penktasis metas krizio, padidinto sąlygų paeinančių nuo Pa
saulinio Karo ir jį pasekusios lygiai žiaurios “taikos,” randa 
penkioliką milionų Amerikos bedarbių badaujančių tarp per
tekliaus. Amerikos moterys—jūs matote to krizio įtaką jūsų 
vaikų suplyšusiuose batuose ir tuščiose indaujos lenktynose. 
Jūs žinote ką reiškia suvesti galą su galu su šiandienine alga, 
su menka pašalpa, kurią valdiška “labdarybė” kartais šutei- . 
kia. Jūs moterys, kurios dirbate šapose, fabrikuose ir laukuo
se—žinote, kad šis pokarinis krizis nuvarė jūsų algas žemiau 
lygmalos reikalingos palaikymui sveikatos ir padorumo.

Amerikos moterys! Jūs, kurių vyrai, sūnūs ir mylimieji buvo 
pasiųsti “padaryti pasaulį saugiu demokratijai”—jūs žinote 
kiek sugrįžo sužalotais prote ir kūne ir kiek niekad nebe
grįžo. Kitas karas reikš daugiau sužalotų ir mirusių, daugiau 
skurdo—ir, gal būt, aukso žvaigždę parodymui už mirusį sū
nų, vyrą ar mylimąjį. Tai tą jums reiškia karas!

Amerikos moterys! Pažiūrėkite, kas atsitiko su moterimis 
fašistinėse šalyse—tarnaičių vergija, darbų nėra, garbės po
žymiai moterims, kurios tampa geriausiomis gimdymo maši
nomis del subudavojimo armijos Hitleriui ar Musšoliniui.

Ką Jūs Galite Padaryti?

Amerikos moterys! Dešimts ir pusė milionų jūs dirbate 
Amerikos šapose ir fabrikuose. Jūs audžiate audimus, ga
minate drabužius, padarote batus, kuriuos Amerika dėvi. Jūs 
dirbate metalo fabrikuose, kuriuose padirba kulkas ir bom
bas; chemikalų ir'dažų fabrikuose, kurie sulig momento pra
nešimu gamins miltingas kariškų chemikalų medžiagas, 
mokinate šalies jaunimą. Milionai jūs esate šeimininkės ir 
mų tarnaitės. Jūs turite didelę atsakomybę.

Ar jūs panaudosite tą spėką prirengimui kito karo ? 
jūs leisite finansiniams didžiūnams, pelnų darytojams iš per
eito karo, mesti pasaulį į kitą karą? Ar jūs ausite audeklus 
del uniformų, darysite batus armijai, gaminsite kulkas, kurio
mis jūsų vyrai bus pasiųsti žudyti sūnus, vyrus ir meilužius 
kitų moterų, tokių kaip jūs pačios?

Organizuokitčs Prieš Karą Ir Fašizmą!

Dvidešimtmetinėse pasaulinio karo sukaktuvėse, 28 iki 30 
d. liepos, įvyksta Pasaulinis Moterų Kongresas Prieš Karą ir 
Fašizmą, Paryžiuje, suplanavimui tarptautinio veikimo prieš Į 
karą ir fašizmą.

Amerikos Lyga Prieš Karą ir Fašizmą atsišaukia į visas 
moteris, iš visokių gyvenimo sričių, visokių pažvalgų, padėti 
pasiųsti stiprią delegaciją iš darbininkių, ūkininkių ir profe
sionalių moterų, susivienyti su moterimis visų šalių šioje ko
voje. Budavokite prieškarinius, priešfašistinius komitetus ša
pose, fabrikudfee, fdrmose, mokyklose, ligoninėse, susiedijoj, 
visur, kur jūs gyvenate ir dirbate.

Išrinkimui delegačių visose apielinkėse bus laikomos kon
ferencijos ir masiniai susirinkimai. Budavokite ir paremkite 
apielinkės konferenciją jūsų draugijoje. Pagelbėkite pasiek
damos jūsų drauges ir seseris su programa prieš karą ir fa
šizmą.

Ar jūs stosite į šią kovą, kuri yra jūsų k(^va?
Amerikos moterys, susivienykim! Susivienijusios mes esame 

neįveikiama tvirtovė prieš kara ir fašizmą!
Amerikos Sekcija Tarptautinio Moterų
Kongreso Prieš Karą ir Fašizmą*

Jūs 
na-

. .................. . . ' ■■>...................... —

penkiom Scottsboro motinom.- riuje,: laukiame nuo jūsų tal- 
Mes prašome, kad atsakymas (kos. 
joms būtų siųstas per šią < 
ganizaciją.

“Jūsų, Tarptautinis
ninku Apsigynimas, 
šo) William
“Nacionalis Sekretorius.

d e baltveidžių chuliganų tapo' 
nužudytas laike užpuolimo 
ant pusininkų unijos mieste 
Camp Hill. Draugė Gray kal
bėjo apie jaunuolių veikimą 
toje unijoje. Jaunos mergai
tės susiorganizuoja į grupes 
ir išdalina lapelius tarpe pu
sininkų ir tarnų. Ponai atsike
lia ryte ir pamato, kad jų na
muose pilna lapelių. Vienas 
savininkas užklausė savo tar
naitės, ar jinai buvo lapelių 
dalinti. Mergina atkirto: “Tai 
ne tavo biznis.” Vienas ponas 
rado savo virtuvėj lapelį ir 
užklupo klausinėti tarnaitės. 
Jis sakė, kad, jis turi piktus 
šunes, kurie svetimus žmones 
pamato ir todėl nesupranta, 
kaip ir kas lapelį atnešė į jo 
stubą. Mergaitė atsakė: “Pik
ti šunės negali pastoti kelio 
Komunistų Partijai.”

Kita juodveidė delegatė, iš 
Detroito, kalbėjo apie prity
rimus laike alkanųjų maršavi- 
mo. Ji nurodė, kad tame 
maršavime moterys pasirodė 

i net kovingesnės už vyrus. Kur

Patarimai pradeda išsi- 
or-' baigti, o naujų, per paskutines 

•’kelias savaites, negauname. 
Darbi- : Dar turime jų apie pustuzinį, 

(pasira-■ taigi už savaitės kitos jų ne- 
Patterson, j liks. Prašome rašinėti. Būsi

me dėkingi.
Kuom Mes Padėsim Scottsboro 

Motinoms ?

vis jaunesnė”, pareiškė močiu
tė Bloor. “Aš matau, kad ko
munizmas maršuoja prie lai
mėjimo ir todėl mano ūpas ir 
mano pasiryžimas kasdien di
dėja.”

Draugė
Nacio n ai ės 
kų Unijos,
bet jau atsižymėjus 
Jinai dalyvavo 
puikiai matė tose kovose mo
terų rolę. Jinai kritikavo 
draugus, kurie bijo unijose ir 
partijoje darbininkes moteris 
statyti į vadovaujančias pozi
cijas. Tas parodo, kad mūsų i 
draugai nedakainuoja moterų | re’k®J° muštis su policija, jos 
rolės klasių kovoje. nebėgo, bet gynėsi. Taip pat

Vokietijos Komunistų Parti- jinai dalyvavus Detroit auto- 
ją konvencijoj atstovavo drau-im0^^^ darb. streike 1932 

metais ir mačius, kaip kovin
gai draugės moterys padėjo 
atlaikyti priešus laike strei
ko.

Kita draugė 
moterų 
pietinėje Illinois tarpe mainie- klausimą, 
rių. Nebuvo tokio streiko bei reikalavimo 
pikieto, kur mainierių mote- telegramas • 
rys nedalyvautų. Jos maršuo-, 
ja pirmose eilėse ir kovoja 
prieš skobus ir policiją.

gė Anna Schultz. “Vokietijoj,” 
ji pareiškė, “jau dabar mo
terys užėmė vietas draugų, 
kuriuos nužudė bei įkalino 
kruvinieji fašistai.” Ji prane
šė, kad fašistai bijo moterų 
veiklumo ir todėl begailestin- 
gai areštuoja visas, kurias su
gauna veikime už komunizmą.

Nepaprastai gilaus įspūdžio 
konvencijoj padarė draugė 
Eula Gray, jauna juodveidė į 
kovotoja iš Alabamos. Jos dė-;

Penkios Scottsboro Motinos 
ir Motiny Diena

Iš vergijos ir persekiojimo 
slegiamų Pietinių Valstijų at
vyko Į New Yorką 5 Scottsbo
ro motinos. Jos čia ėjo prie
šakyje milžiniškos Pirmos Ge
gužės parodos. Trys iš jų 
kalbėjo didžiausiam Madison 
Garden svetainėje susirink. Jų

Reikalaus Roosevelto
' suoti Sūnus

Scottsboro
New Yorko į Wa- 
kad pasimatyti su 
Rooseveltu gegu- i 
tai yra “Motinų

Jos reikalaus paliuo-1

Penkios 
važiuos iš 
shingtoną, 
prezidentu 
žės 13 d., 
Dieną, 
suoti jų nekaltus sūnus, ku-1

Kaip Virti

Paimkite 1 
“lima-beans” 
daugiau kaip 
virimą.

|galvą mėsinyčioj, lai perkerta 
: į 4 dalis ir išlupa akis. Dė
kite puodan su pupomis, api
pilkite vandeniu, pridėkite 
maišytų pipirų, (o druskos ar 
nereikia?) ir virkite pakol 
mėsa bus gatava. Išimkite 
mėsą ir dėkite į sriubą 1 ke- 
ną rūgštų kopūstų, 1 cibulį ir 
biskutį česnako. Pavirinus 10 
minučių, galima jau valgyti. 
Jeigu .šeimyna maža, tai gali- 

(ma padėti kitam kartui, nepa- 
Iges. Gardus ir drūtas valgys

Kiaulės Galvą

svarą džiovintų
ir pamerkite

10 valandų prieš
Nupirkite kiaulės

• Gegužės 13 d., Motinų Die
ną, kada Scottsboro motino^ 
eis pas prezidentą, daugelyje 
vietų įvyks demonstracijos ir 
masiniai mitingai. Mūsų, kai
po darbininkų klasės moterų į 
ir motinų, yra pareiga paremti 
šį Scottsboro motinų didelį ir 
prakilnų darbą, 
kad buržuazijai 
vui Rooseveltui 
motinų likimas 
Scottsboro motinų puikus žy
gis pas Rooseveltą tik tiek 
laimės, kiek mes jį paremsi- 
me, kiek stiprus bus darbinin
kų kumštis tų motinų ir jų 
vaikų apsaugai.

Lai ši visa savaitė būna pas Į darbininkui 
mus Scottsboro motinų savai- j 
te. Meskim visą energiją 'į j 
sėkmingą prirengimą būsimų 
demonstracijų ir mitingų. Kur
nėra rengiamos masinės de-jmes neabejojame, tik bijome, 
monstracijos ir mitingai, su-1 ar nebus perdaug 
šaukime mažus organizacijų ir bagui skilviui.
neorganizuotų šapos darbinin- baimė ką sakys ant

____kalbėjo apie 'kių bei susiedijos susirinkimus. Kaškiaučius.
veikimą ir patyrimus Diskusuokime juose Scottsboro I kels skandalą ir darys užme- 

Pasiųskime iš jųltimą, kad šis skyrius “gadina” 
rezoljucijas bei | mūsų skaitytojų sveikatą, o jis 

įgauna vis daugiau ir daugiau 
užklausimų, kaip ją atitaisyti. 
Draugai ir draugės skaityto
jai, šio skyriaus vedėja kate- 

jgoriškai pareiškia, kad ji ne
ima ant saves atsakomybės, 
jeigu jūsų viduriams pasida
lys bloga! 1 Bombarduokite 
d-gą M. M. Aš visgi d. M. M. 

f prašau, kad rašinėtų daugiau.

, reikalaujame Jungtinių Vals
tijų prezidentą priimti pen-1 
kias Amerikos motinas, Mrs.! 
Janie Patterson, Mrs. Josephi-1 
ne Powell, Mrs. Mamie Wil- 

, liams, Mrs. Ida Norris, Mrs.
Paliuo-1 Viola Montgomery. Jos yra I 

’motinos penkių iš devynių ne-i 
kaltų Scottsboro berniukų, ku
rie trys metai atgal tapo 
nuteisti mirtin ir kurių gyvybė 

,tapo išgelbėta per tūkstančius j 
amerikonų, negrų ir'baltų, ku- 

i rie gynė jų nekaltumą ir rė
mė jų apgynimą. (Jų nekaltu
mas tapo įrodytas teismuose ir ^°*

motinos

Mes žinome, 
ir jos atsto- 

darbininkių 
nerūpi ir

M. M.
Cliffside, N. J.’

Kad “drūtas” šitas valgys,

drūtas” na-
Mane apima 

to Dr. 
Veikiausiai su-

• Rooseveltui. Pa
rinkime aukų Scottsboro bylos 
vedimui1, ir stiprinkime apsigy
nimo spėkas gaudamos narių 
į TDA ir kitas mūsų revoliuci
nes organizacijas.

Mažytė.

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

Žirniai su Morkvom.

Paterson, N. J. — Strei
kai! išėjo Evėning Post ir 
Morning Can kapitalistų 

i laikraščių spaustuvių darbi- 
1 svaras džiovintų žalių žir-'njnkai. Raidžiu rinkėjai

nių reikia pamerkti per naktį. ■ re’ikalauja $45 ' už 38 vai. 
Ant rytojaus, numazgojus. vir-ld b R PriklauSO
ti, kad pasidarytų apyminksti, I V. ...
įdėjus biskį druskos ir cibu-i FedeiaČlJOS unijai.

Sudėkite 1 kvortą smul- j1------ -------------“■ ~ 111 11 1 X 1 1 • 1 _ Į Įlieto ucvpv įlUUjVCIO LC1O111UU0L 11 C j

kalbos buvo trumpos, bet pu- riems tebegręsia elektros ke-' pripažintas per teisėja E. Hor- kiai supjaustytų morkvų ir lai į AR GALITE PASISIŲTI ŠIĄ
SUKNELĘ?nos revoliucinės vilties ir en

tuziazmo. Jos savo
dės giltinė Alabamoje, nors jon> j0 mintyje, išreikštoje bir-

akimis jų nekaltumas buvo keleriopai! že]io 20 d , 1933 j 
■ pamatė, kaip minios baltų ir '.Rodytas.
negrų darbininkų maršavo sy
kiu ir kaip visų vienu iš vy
riausių obalsių buvo: “Scotts
boro Berniukai Neturi Mirti”. 
Jos, su džiaugsmu, dar kartą 
įsitikino, kad vienybė tarp 
negrų ir baltų darbininkų jau 
nebe ateities svajonės, 1-----
saldus sapnas, bet tikrenybė. 
Jos dar kartą pamatė, kad 
buržuazinės spaudos raštai 
prieš Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą ir prieš visus ko
vingus darbininkus yra bjau
rus melas ir kad tik TDA su 
visų revoliucinių darbininkų 
pagelba galės išgelbėti jų sū
nus iš buržuazinių linčininkų 
nagų.

išlengvo verda sykiu su neper- Į 
i daug vandens. Morkvom sum- 

“Tos motinos nukentėjo di- pnkštėjus, įdėkite šaukštą svie- 
deię širdperšą. Savo kančio- s^° mažiuką šaukštelį rudo

t__ v__  Jų išlydėjimui New 1
Yorko darbininkai rengia ma
sinį mitingą pėnktadienį, ge- mjsVjos yra atvaizdu tūkstan- cukraus. Skonis turi būti sal- 
gužės 11 d., St. Nicholas Are- -įu dienų motinų, kurių i dokas.
na svetainėje. !
Pasiųstas Rooseveltui Pasima- i darbo, nusiminę, nupuolę, per lskas valgys.

j ilgą krizio laikotarpį apleido 
namus jieškodami darbo, su 
vilčia atsteigti žuvusią žmoniš
kumo padėtį.

“Tos motinos ilgai žinojo 
vargą. Per tris ilgus metus jos 
patyrė kančias grasinimo mir- 
čia jų nekaltiems yaikams. 
Tos yra motinos, kurioms val
džia yra skolinga apsaugą at- 
siekimui joms priklausančių 
teisių ‘jieškojime džiaugsmo.’
“Šis susitarimas su' preziden

tu Motinų Dienoj yra daromas 
pareikalavus

jauni sūnūs ir dukterys be Sveikas, skanus, ir ekonom-

Suknelės forma (numeris) 1768, 
yra gaunama 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48 ir 50 Mydžio. Del 36 dydžio rei
kia trijų ir 7 aštuntadalių (32) yar- 
dų 36 colių pločio audimo ir tris 
ketvirtadalius (2) yardo skirtingos 
lūšies ar varsos audimo apvadams.

tymo Reikalavimas

Tarptautinis Darbininkų Ap- 
nebe sigynimas, kuris gina nekaltus

9 berniukus, varde penkių mo-1 
tinų pasiuntė sekamą reikala
vimą :

“Gegužės 2, 1934
“Prezidentui Franklin D.

Rooseveltui, Washington,

“Garbus Pone:
“Gegužes 13, 1934, dienoje, 

kada Amerikos žmonės ap
vaikščios Motinų Dieną, mes

Dodge, Mass.
Mes kada neturime džiovin

tų žirnių, vartojame kenuotus. 
Morkvas reikia išvirti pirma ir 
j jas sudėti žirnius. Kas myli 
tirštokai, galima dėti šaukštu
ką miltų, išplaktų piene bei 
saldžiojo] Smetonoj. Sviesto 
abiejuose atvejuose reikia dė
ti. Kiti d-gės J. V. A. pata
rimai tilps sekančiuose nume
riuose.

minėtomvirš

'k

Scottsboro Motinos Komunistų Susirinkime, ant Platformos, Madison Square 
Garden svetainėje, Pirmą Gegužės...Iš kairės j dešinę: Ida Norris, Viola Mont
gomery, Ruby Bates, Mamie Williams, Janie Patterson. Josephine Powell, ki

ta motina, nesiranda ant paveikslo. 1,

Cielo Grūdo Pyragaičiai

2 šaukštus sviesto, % puo
duko cukraus, .1 kiaušinį, 1 
puoduką pieno, 1 puoduką 
All-bran, 1 puoduką baltų 
miltų, V2 šaukštuko druskos, 
3 šaukštukus baking powder. 
Jeigu vartoji rūgusį pieną, tai 
vieton 3 šaukš. baking pow
der, dėkite 1 šaukš. ir 1/2 šauk
štuko kepamos sodos (baking 
soda).

Viską gerai išplakus, pilti į 
blėtukes, “muffin pans,” ir 
kepti apie 15 minučių. Jos 
sveikos ir gardžios pusryčiams 
prie kavos, kakao bei pieno.

Scranton, Pa.
Mes bandėme tuos pyragai

čius ir jie išėjo labai geri. Dė
jome į juos razinkų ir tuomi 
jų maistingumas dar padidėjo. 
Pabandykite!

Draugės ir draugai, kurie 
bendradarbiaujate šiame sky-

Atsiųskite penkioliką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už šių. Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos riumerj. Būtinai pa
žymėkite dydi.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New York City.
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įlies Belą.

ŠAUTUVAS
♦ Vertė Petras.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ 
PAGYVENUS

Valteris Šmitas buvo beveik septynių 
metų, kada aš jį pažinau. Tuo laiku aš 
jam tespėjau tik apie penkis metus pagal 
jo išžiūra. Jo motina pravirko.

Tas įvyko del mano klaidos, kad’ aš 
žioplys užmiršau apie pasaulinį karą. Aš 
visai užmiršau, kad vieni metai karinin
ko tarnystės karo laiku skaitosi vieton 
dvejų metų taikos laiku, bet darbininkų 
vaikų augimas dvejų metų karo laiku 
lyginas metams taikos laiko. Kiekvie
nas, kuris žino šią aksiomą, tesingai ga
li įsivaizdinti, kad Valterio kūno sudėtis 
buvo menkutė su kreivomis blauzdomis.

—Jos išsities—pati sau raminos Valte
rio motina—taip pat mėlynos dėmės pra- 
nyks iš paakių, kuomet gausim geresnio 
maisto.

Ji tvirtai tikėjo, kad ateis dar laikas, 
kuomet bus užtektinai gero maistingo 
maisto. Atgal tam dvi savaitės, ji pirko 
jauną vištuką, kurį kiekvieną dieną pri
sirišus prie šniūrelio vedžiodavo jį po 
Lerchenfelder — gatve. Augštyn ir že
myn trijų augštų namo laiptais ji taipgi 
nešdavos ant rankų savo jaunesnįjį sū
nelį Ernastą del to, kad ilga laiptų ke
lionė nepakenktų jo augimui ir riebėji- 
mui.

Viską tą aš patyriau bėgyje trijų die
nų. Ketvirtą dieną mane perkrėtė karš
tis, jis prikaustė prie geležinės lovelės, 
kuri radosi mažame, dėgname kamba
rėlyje, kuriame nebuvo nei vieno lango, 
o jo durys jį jungė su šmitd virtuve. 
Mano plaučiai atsisakė tarnauti.

Tuo kartu aš buvau gatvinis laikraš
čių pardavinėtojas ir daug sykių užmirš
damas šaltį, įtempęs visą balso spėką, 
lėkdavau garsindamas laikraščius, turė
damas viltį tokiu būdu užsidirbti žieminį 
ploščių. Pasekmėje mano pastangų, aš 
jutau po kiekvieno mano sukosėjimo ko
kį tai keistą šiultumą burnoje ir jei aš 
šluostydavau lūpas—raudona juosta pa
likdavo ant mano rankos.

Valterio tėvas buvo šaltakalvis. Dirb
tuvė, kurioje jis dirbo prieš karą—apra
šomas epizodas įvyko 1919 m.—sumažino 
produkciją ir Šmitas po sugrįžimui iš 
Italijos, kur jis buvo kaipo karo belaisvis, 
liko be darbo. Jis suprantamai ištisas 
dienas jieškodavo darbo. Jo moteris 
jieškodavo tik pusę dienos, o likusią dalį 
praleisdavo belopydama drabužius, jei 
juos galima dar taip pavadinti. Valte
ris prižiūrėdavo mane.

Mano kambarėlyje dieną ir naktį degė 
žibalinė lempa, šviesoje tos lempos ma
žas Valterio veidelis atrodė dar labiau 
išbalęs.

—Ar pakeisti rankšluostį?
Naujai sumirkytas rankšluostis šaltam 

vandenyje atšaldė mano degančią kaktą. 
Tik akys degė ir kvėpuoti buvo sunku, o 
apart to jokio skausmo nejutau.

—Valter, duok stiklą vandens! Gero 
šalto vandens!

—Šalto vandens aš jums duoti negaliu. 
Motina daryti tai man uždraudė.

—Na, tai duok drungnaus.
—To aš duosiu. \
Įtempęs jėgas, aš pakėliau galvą, 

Valteris pridėjo prie mano lūpų stiklą. 
vandens. Drungnas vanduo atrodė ^kaip 
ledas, mano karštą kūną perbėgo šaltis. 
Na, tikrai aš net būtinai pasveiksiu po 
keletos savaičių, net po keletos dienų aš

• busiu tiek tvirtas.... Ar galima galų- 
gale bolševikui leistis, kad jį gniaužytų 
kokia tai bjaurybė liga, kaip tai plaučių 
kraujavimas? Taip tiek tvirtas aš bū
siu... Samueli... Jei dar kartą mes 
įstosim į eiles—o drebėkt jūs bjaurybės 
parazitai buržuazai! Pirmyn raudonie- 
ii kareiviai! Pirmyn...

—Kas yra Valter, kodėl jūs verkiat?
—Aš bijau.
—Ko tu bijai?
—Kraujo ir... šautuvo.
—Kokio šautuvo ?
—Apie kurį jūs kalbėjote.
—Aš?—paklausiau nesuprasdamas.— 

Ar aš kalbėjau apie šautuvą?
Valteris tik palingavo galva, patvirtin-

damas tą.
Toliau nei vienas neprakalbėjom nei 

žodžio iki prie mano galvos nebuvo vėl 
pridėtas šaltas kompresas, kuris atgai
vino mano mintis apie vilties pilną ry
tojų.

* * *

Tačiau bjauri liga galų-gale pergalėjo 
mane. Karštis nepaleido manęs iš savo 
nagų. Po dviejų savaičių sirgimo mane 
aplankė daktaras,—toks pat suvargęs 
proletaras, kaip kad ir aš pats. Dakta
rui visai nepatiko mano apystovos ir jis 
bėgiojo, stengėsi iki mane nepriėmė vie
na iš Vienos ligoninių, šešias savaites 
aš “saugojau” ligoninės lovą, bet ant galo 
aš likau pergalėtojas. Karštis liovėsi 
mane deginęs ir po keletos dienų aš pa
sveikau. Eidamas iš ligoninės, gavau 
savo vasarinius drabužius...

Pirma negu aš apleidau ligoninę, ma
no draugai vargstantieji ir alkstantieji 
parinko kiek išgalėjo aukų nupirkimui 
man žieminio ploščiaus. Liurbiškai jie 
sutvarkė dalyką—galvojau aš—būtų bu
vę daug geriau, kad jie ne pinigus būt 
atnešę, bet nupirktą ploščių. Tik eida
mas gatve aš supratau, kad peranksti aš 
apteisiau. Ųraugai negalėjo padaryti 
kitaip, kaip kad padarė; jie turėjo už
tektinai gerų norų, bet mažai pinigų. 
Surinktųjų jų pinigų neužteko net se
nam sudėvėtam ploščiui. Tada, žinoma, 
aš atsisakiau nuo jo ir nusipirkau kele
tą jau nuo senai trūkstančių daiktų. Pir
kimo laiku aš prisiminiau Valterį ir nu
pirkau jam dovanų žaislinį šautuvą. Lip
damas į viršų laiptais aš jau gailėjaus

• tą padaręs. Būtų buvę daug geriau, jei 
būčiau nupirkęs ketvirtadalį kilogramo 
kumpio ar keletą bulkučių.

Šmito šeimyną aš radau virtuvėje. Vi
si trys jie sėdėjo prie sergančio Ernasto. 
Ta kantri būtybė spaudė rankutėmis pil
vą, bet gal ne pilvas buvo priežastis jo 
ligos, bet šaltis... Buvo faktas, kad Er- 
nastas su nusvirusia galva merdėjo, įdė
tas į popierinę dėžę, o ’visa Šmito šeimy
na žiūrėjo į prisiartinančią mirtį. Ant 
tvirto būdo, nuskusto ir tarsi iš medžio 
išdrožto Šmito veido buvo matoma kas 
tai panašaus į šypseną. Man atrodė, kad 
per tą šypseną jis norėjo užmaskuoti sur- j 
prizą. Jis tvirtai spaudė mano ranką, o 
jo žmona beveik apkabino mane iš 
džiaugsmo, kad aš iš grabo sugrįžau. 
Valteris tėmijo kabantį ant mano peties 
žaislinį šautuvą ir iš to džiaugsmo ne
galėjo ištarti' nei vieno žodžio, kada aš 
padaviau jam jį. Jo išblyškęs veidas pa
raudo, kada jis pasikabino šautuvą ant 
peties ir įtemptai išpūtė silpną krūtinę.

—Aš esu husaras!—prakalbėjo jis iš
didžiai, net nepamanydamas kokį nema
lonumą su savo žaislu padarė man. — 
Aš esu Raudonasis husaras,—tęsė jis 
baigdamas,-kjad ne tik šautuvą, bet taip 
pat ginklo branginimą jis gavęs nuo ma
nęs. t

—Valter, padėk tą šautuvą — rūsčiai 
paliepė jo tėvas. Užtektinai mes jau nu
kentėjom nuo karo. Aš nenoriu daugiau 
matyti ginklų savo akyse. Aš noriu ra
miai taikingai gyventi ir dirbti. Aš ne
toleruosiu jokio ginklo mano tėviškėje. 
Žmogų, tikrą žmogų aš noriu išauklėti 
iš jūsų!—tvirtu šaltkalvio balsų, pareiš
kė Šmitas savam silpno 'sudėjiino1 šune
liui. Tuose žodžiuose taipgi skambėjo 
išmetinėjimas ir man.

—Na, drauge Šmitai, — atsakiau aš 
ramiai,—ar jūs norit iš jo išauklėti seną 
diedapalaikį, liurbį? Jūs juk esat socia
listas, revoliucionierius, jūs privalot ži
noti ir tikriausiai žinoti, kad iki mūsų 
priešas yra ginkluotas, mes taipgi nega
lim atsisakyti ginklo, kas liečia šį žai
džiamą šautuvą... Laike^jnano kalbos 
Šmitas pamažu atsisuko į mane. Plata- 
pątis milžinas net susilenkęs buvo visa 
galva didesnis už mane. Juoduose jo 
plaukuose žibėjo pirmieji sidabriniai siū
lai. Jo judesiai buvo lėti’ir sunkūs. Aš 
tačiau nepastebėjau jo įsiutusio humoro.

(Daugiau bus)

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
fabrikui žemės ūkio rajonus 
žiuoja fabriko siunčiami darbi
ninkai, padaro sutartis su tais 
rajonais, padeda ūkiškai ir poli
tiniai tvirtėti, augti tiems prie 
fabriko pritvirtintiems kolcho
zams. 

N

Prie šio fabriko taipgi yra 
fabrikas virtuvė. Norintiems 
darbininkams, kaip ir daugely 
kituose fabrikuose, maistą iš
nešioja į namus. Daroma taip: 
imamą maistą registruoja į tam 
tikrą knygą, o laike darbo mo
kesčio išmokėjimo atskaitoma 
už paimtą maistą. Bet tik 500 
šeimų aprūpinama maistu į na
mus. Kiti šito nenori.

Prie šito fabriko yra vaikų 
darželis ir vaikų kombinatas. 
Vaikų darželis randasi buvusio 
fabrikanto name. VienUpalie
ka vaikus tik tam laikui kol 

i dirba, o vakare pasiima, kiti 
palieka vaikus ir nakčiai.

Vaikų darželio sienoj kabo 
popieroj įrašyti tarp kitų ir šit 
kokie. perspėjimai: “Nepasakok 
vaikui to, ko tikrumoje nesa
ma.” “Nemuš, nebark, neuž- 
gauk vaiką baudomis, nes tas 

ijį pykina ir kenkia jo sveika
tai.” “Nemušk vaiką, kai jis 
trukšmauja, o duok jam atatin
kamą užsiėmimą.”

“Duok vaikui meblius pagal 
ūgį, patogius indus ir jis anksti 
išmoks savistoviai valgyti.”

Ekskursantus, kurie laukėm 
vaikų darželį, auklė išrengė į 
baltus chalatus. Daržely ran-

i das visokio amžiaus vaikų. Vie
ni dar neišimami iš vystyklų, o 
kiti jau laksto, žaidžia šypsoda
miesi lankytojams. Vaikai ge
rai atrodo, linksmai žaidžia tarp 
savęs su įvairiais žaislais.

Paminėtinas vaikų kombina
tas prie čia minėto fabriko. Į 
jį priimami mokyklinio amžiaus 
vaikai, ir jame vaikai eina sa
votišką mokyklą. Juos kombi
nate • mokina muzikos (yra ir beth( N. J.

va-

Kitas susirinkimas buvo va
kare. žmonių buvo daug. 
Kalbėjo du kalbėtojai. Buvo 
ir muzikališka programa. Dai
navo rusų choras, paskiaus 
skambino pionierių orkestrą. 
Pionieriai čia veikia gerai. Jie 
mokinasi ne tik skambinti, bet 
dainuoti ir vaidinti. Pionierių 
tarpe priguli ir du lietuviai, 

į draugų žiurinskų vaikai. Vai- 
| kai geri ir gabūs.

Turėtų ir daugiau lietuvių 
vesti savo vaikus ir lavinti 
juos dalyvauti judėjime. Jie 
čia lavinami muzikos, daina
vimo ir vaidinimo. Tad kurie 
norite lavinti savo vaikus, tai 
atveskite kiekvieno antradie
nio Vakarais į Rusų Kliubą, 37 

! Clynton St., 7 :30 vai. vakare.
Senas Yonkerietis-.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

‘Visi nariai malonėkite dalyvauti, {vyks ‘ 12-tą dieną gegužes, T vai. 
nes labai daug svąrbių reikalų turim vakare,., 325 E, Market- St. , < 
apkalbėti. Kiekvienas privalo btiti- ' 
susirinkime.

Sekr. A. Gineitis.

BINGHAMTON, N. Y-
ALDLD 20 kuopos susirinkimas | 

Įvyks ketvirtadienį, 10 d. gegužės, 
7:30 vai. vakare, ALF kliube, 315 
Clinton St. Visi draugai ir draugės • 
pasirūpinkime dalyvauti šiame susi
rinkime, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Taipgi nepamirškite 
atsivesti ir naujų narių.

Sekr. O. Girnienc.
(108-109)

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

veikalą. “Religija Praktikoje”, kuris

Šis veikalas’ yra gražus ir pamo
kinantis visiems vertėtų pamatyti; 
taipgi choro jaunuoliai šį veikalą 
perstatys. Po lošimui bus šokiai 
prie geros orkestros.

Aido choras kviečia visus.
, Korespondentas.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

čia

SO. BOSTON, MASS.

ALDLD susirinkimas įvyks 
doj, 9 d. gegužės, 7:30 vai. vakare, 
po numerių 376 W. Broadway. Visi 
atsilankykite, nes turime svarbių rei- j 
kalų apsvarstyti ir dar yra kopijų 
“Šviesos” draugam, kurie nepasiėmė.

Prot. Sekr. O. šukiute.
(108-109)

GERKIT NARZAN
Tai iš Sovietų Sąjungos Kaukazo šaltenų mineralinis van
duo. Naudingas gert prie valgio ir bi laiku kada tik 

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
‘ pas

CAUCASIAN MINERAL WATERS, Inc
401 BROADWAY NEW YORK CITY
Kliubai ar biznių Įstaigos kreipkitės tiesiai augščiau paduotu antrašu 

reikalaudami informacijų del kainų.
NARZANAS YRA PUSKVORTINĖSE BONKOSE

Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems Po cielą keisą, 
j kurį eina 1OO bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 

kliubai bei kitokį bizniai turi sau gerą pelną.

TAIPGI TURIME IR BORJOM
Borjomas yra kvortinėse bonkose ir kaina už bonką 40 centų. Per
kantiems po cielą keisą, 40 bonkų, duodama didele nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.
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LDS 33 Kp. Sekr. V.K. Sheralis.
(108-109)

Prašome Darbininkiškų Organizacijų jsitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir to’r dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

ir užduotis darbininku kovose.
(108-109)

svarbus susirinki- 
atsilankykite.
M. Urmonaitė.

(107-108)

Labai
Visi nariai

Sekr.,

pro

sekamos:
10.

gegužės 9, 1934,

d>

>

ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kuopos men. susirinkimas 
Įvyks trečiadieni,
LDP Kliube, 408 Court St., Eliza-

Pradžia 8 vai. vakare.

< >

<

<♦>

<

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

T.D.A. Karolio Požėlos kuopos su- I 
sirinkimas Įvyks trečiadienį, 9-tą 
dieną gegužės, 7:30 vai. vakare, 
Draugijų svetainėje, 3600 Vernor 
Highway.

, BINGHAMTON, N. Y.

10 d. gegužės F. S. U. (Draugai 
Sovietų Sąjungos) rengia prakalbas 
Lietuvių svetainėje, 7 vai. vakare. 
Kalbės pirmu sykiu šioj kolonijoj d. 
Gertrude Hutchinson, rašytoja ir san- 
darbė Friends of Soviet Union. Ji 
kalbės apie šios organizacijos reikš
mę

vaikų kombinato yra Rentge-1 LDS. 
nine foto laboratorija, kurioj 1 
su vaikais užsiiminėjama. Yra į 
aviacijos ir kit. laboratorijos, i 
su aeroplanų, automobilių,’trak
torių modeliais, tikriau pasa-

| kius yra sumažintas jų forma- 
i tas, kuo vaikai užsiiminėja.Vai- 
kai nagrinėja tame kombinate 
ir kitus klausimus. Tas kombi-

I natas—savotiška laboratorija, 
j kurioj vaikus mokina įvairaus 
dalyko, žiūrint jų palinkimą.

Mums lankant tą vaikų kom
binatą, vieni vaikai skambino 
ant pianino (vaikams pritai
kinto) ir grojo smuikomis, kiti 
atatinkamose, laboratorijose stu
dijavo aeroplaną, kiti vėl dide
lėj salėj važinėjo traktoriais ir 
automobiliais. Vaika be galo 
gyvi, judrūs, drąsūs.

Baigiant apie fabrikus, turiu 
pasakyti, kad kalbantis su dar
bininkais fabrikuos jauti juose 
nuoširdų, gilų tikėjimą į, geres
nį rytojų, jauti jų pasiryžimą 
kovoti už geresnio gyvenimo su- , 
tvėrimą, už komunizmą. Vyrau
jąs optimizmas SSRS darbinin
kų tarpe, gili, didelė neapykan
ta senajam pasauliui trykšte 

, trykšta iš SSRS. proletariato.
Koyos idėją už komunizmą gi
liai įleido įsąknis į SSRS prole
tariato smegenis ir jausmus.

—Ne, nebegrąžinti daugiau 
kapitalistinės. sistemos šiai šeš
tai pasaulio daliai,;—padarai iš
vadą arčiau pažinęs SSRS 
letariatą, darbo maseš.

1934-III-20 d.
Maskva.

Pirmos geg. ” demonstraci
ja būtų pavykus daug geriau, 
jei ne komiteto apsileidimas. 
Pagarsino, kad prasidės 4 vai. 
po pietų, o prasidėjo 6 vai.

Daug darbininkų' atsilankė 
paskirtu laiku, bet nesulaukę, 
išvaikščiojo. Tam apsileidi- 

1 mui turi būt padarytas galas.

North Side, Pittsburgh, Pa.

A.P.L.A. 50-tos kuopos susirinki
mas atsibus May, 8, 1934, kaip 8 
vai. vakare, Lietuvių Darbininkų 
Kliube, 1335 Medley St., N. S. Pitts
burgh, Pa. 
mas.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFfSO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, grnpių 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

Chauncėy St. Štotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

kitokių

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)

Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.
Gavome žinių, kad programoje rengiasi dalyvauti 

Philadelphijos Lyros Chofas. Taipgi yra viltis, kad 
atvyks ir Conn, valstijos chorai. Jau pasiųsta 
kvietimai New Jersey darbininkų chorams.

Turėsime svečių iš plačios Naujojos Anglijos, 
tuom kartu grįž delegacijos iš LDS seimo.

pa

nes

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 yra 
$100 

75 
50 ' 
35 
25 
20 
15 
10 
10

pinigais 
pinigais 

3.- pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

19. A- J. Katkauskas
20. J. Baltramaitis aukojo
21.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

aukojo drabužių 
daiktais

H. Stankus Aukojo daiktais

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

$5

$10
$10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

vertes
vertės $2.50 
vertės $2.50

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

bus puiki dainų programa ir žaislai
Ir

Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 
spaudos piknike, tai dabar wilkesbarrieciai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos pikniko.

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

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

1. Dovana Philco Radio vertes $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana
4. Dovana
5. Dovana

Išanksto samdykitės busus važiavimui j minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžr ngos tikietus.
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PIRMOJI DIENA
Paraše Lina Neiman.

Vos tik prašvito ir kiekvie
noj stuboj, patamsėj sukruto 
vaikai.

—Minką, kelk, šiandien į 
mokyklą—rėkia dručkis Sie- 
ma.

• Basas, jis stovi pas praus
tuvę. Trina veidą, ausis ir už 
ausų:

—Gėda purvinam į mokyk
lą eiti.

Į langą beldžias Pietia:
—Ar greitai? Eikime kartu 

į mokyklą.
—Į mokyklą! I mokyklą!— 

gatvėje skamba balsas. 
Mitia beldžias su lazdele 
kiekvieną stubą.

—Ne belsk!—išbėgo 
vartus bobutė Feklista:—mū
sų jau senai išėjo.

Nedrąsiai keliasi pilkas ry
tas, visą naktį lijo. Gatvėse 
stovėjo balos.

O vaikai bėgo per kaimą iš 
visų pušių :

—Au! Au! Vania! 
Stiopa! Į mokyklą!

“Visi astuonių metų 
privalo eiti į mokyklą.”

Ir atsakydami tam 
mui aplinkui skamba s 
balsai:

—Vania! Miša! Klaša! Į 
mokykla! Greičiaus į mokyk-

Keliu bėga vaikai. i žiuri.
Vanka išėjo iš namų pasku

tinis. Išdykėlis pagavo kai
mynų šuniuką žučka ir pririšo 
jai prie uodegos geležinę dė
žutę. Dėžutė skamba, žuč
ka persigando, supyko, nubė
go.. . ir lodama šoko ant ma
žytės Tankos. Tanka 
rėkti ir pastūmė Petka, 
ka atsisėdo į balą—visi 
puolė ant Vankos:

—Kaip tau ne gėda! Chuli
ganas!

O Vanka bėga, pakeliui kre- 
. čia aplytus medžius. t šakos 
dreba, šalti lašai puola 'ant 
vaikų, bėga per veidą, už apy
kaklės. Brr... šalta!

—Paliauk, Vanka! Į mokyk
la eini! v

Tai 
pas

pas

Miša!

vaikai

šauks- 
vaikų

ėmė 
Pet- 
užsi-

Mokytoja paskirstė vaikus 
brigadas: , *

—Išrinkite brigadirius.,
Vanka rėkia:

J1 ’ Penktas Puslapis
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Užsisakykite lapelių prieš 
naujai atvykusius Smetoftos 
agentus! Kuo gausiausiai 
išplatinkite!

3

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: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

<
R

vieni į Minersville, kiti į pat' pasirašė nepuolimo S|l- 
Shenandoahrį dėl masinių mi
tingų ant vakaro.

Minersvillėj atsibuvo mitin
gas atvirame ore u— __
Drg. K. Arminas, atidaręs mi
tingą, išdavė raportą iš lan
kymo pav., viršininkų, kaip ir 
prie teismo. Drg. W. Powel 
pasakė ilgą ir žingeidžią pra
kalbą. Aiškino pirmos gegu
žės šventės istoriją, ką jinai 
darbo žmonėms reiškia. Taip 
pat išrodinėjo kritišką pade-' 
tį dabar bedarbių ir kiek dir
bančių, ir kad tam niekas dau
giau nekaltas, kaip tik ši ne
tikus kapitalistinė sistema.

Todėl ją darbo žmonių ma
sės turi nugriauti ir įsteigti 
Amerikos Sovietų sistemą, kaip 
padarė Rusijos darbininkai. 
Ten šiandien jau nėra kapita
listų, nėra bedarbės, nėra to 
krizio, kaip čia ir kitose kapi
talistinėse šalyse. Ten visi vis
ko jaučiasi savininkais!

Čia ^publikos buvo virš porą 
šimtų, kuri atydžiai klausėsi 
ir pirko literatūros. Prie teis
mo ir čia “Daily Worker” ir j 
kitokios literatūros išparduo- į 
ta gana daug. Kreditas tiems; 
draugams ir draugėms, kurie I 
tame darbavosi. Tačiaus, ro-; 
dos, didžiausias kreditas ten
ka d. J. Rušinskui, kuris ne tik 
šiose demonstracijose, o ir 
šiąip visur bėgioja su komu
nistine literatūra ir skleidžia 
apšvietą.

darbių -šeimyna, n’esulaukdama 
per keletą savaičių ištyrimo, 
eina vėl žiūrėti, kame daly
kas. Ir vėl tos -pačios lauki
mo valandos ir registracija, o 
ypatingai moterys palikusios 
mažus kūdikius, alkanus ir pu
splikius, ' verkiančius, kenčia 
labai daug. Ponai, nuduoda
mi darbininkų užtarėjais, iš
karto buvo pasigavę nemažą 
skaičių pasekėją, bet pama
tė, kur link jie juos veda. Vie

lai darbininkai pasišalino, o ki
ti pradėjo iš vidaus kovą kel
ti, nes kuo toliau, tai aiškiau 
pamato, kad tiems vadams rū
pi gelbėti kapitalistus, o 
darbininkus.

Tas darbininkų “vadas, 
CL prezidentas, pasigyrė, kad 

|jį įgaliojo Pennsylvanijds gu- 
; Pinchot organi

zuoti UCL. Taip pat yra ga
vęs leidimą ir iš Northamton 

........ .Pasigyrė, kad yra 
arba ! dirbęs mokyklų borde direk

toriuose.
Tas pats “vadas” įsake savo 

pasekėjams, kad visi dalyvau
tų piknike pirmą dieną gegu
žės. Vienas 
kad “geriau 
monstracijos 
kiu kovoti.” 
dė: “tu ne į dalyką kalbi; tau 
balso daugiau nėra.” Tas po
nas nusiskundė, kad nariai ne
silanko į susirinkimus. Jis sa
kė, kad Northamtone, Pa., iš 
700 narių, vos atsilanko į su
sirinkimą valdyba.

Kapitalizmo gelbėtojai visi I 
tokie; jie pasigauna darbinin
kus su demagogijomis, bet ne 
ilgam. Pruseika su Butkum 
irgi iš karto buvo nemažai lie
tuvių darbininkų pasigavę po 
priedanga komunizmo. Bet 
vėliau darbininkai pamatė, 
kad jie juos veda ne .prie ko
munizmo, o prie fašizmo.

Kibirkštis.

dirbus dolerį-kitą.
Negalima sakyti, kad šitie 

darbininkai yra nesąmoningi 
ir nežino, ką jie daro,’ kodėl 
taip save pasivergę. Yra są
moningų, kartas nuo karto, 
kantrybės netekę, pasiprieši
na prieš savo išnaudotojus ir 
stato savo krūtinę prieš šau
tuvą. Bet išnaudotojam to ne
užtenka, jie reikalauja dau
giau ginklų ir amunicijos. Prie

is- ' šakyj su šerifų, William J.
! Emig, iš Santa Clara County, 
| šaukiasi, kad pastaroji suteik-

Vania-brigadirius stengiasi. 
Pirmučiausia atrišo* pas žuč- 
ką dėžutę ir išleido už durų :

—Drožk namo, čia tau 
vieta.

Laike pertraukos skubiai 
varė iš klasės visus vaikus:

—Reikia išvėdinti klasę.
Pašlavė aslą, surinko popie-'tų šiam sezonui 4 nauju,8 ke

ne

nė] i us. švaru!
O laike pamokos žiūri 

brigados: į ‘
—Mania, ne kalbėk !

Pamokoms užsibaigus, 
kytoja veda vaikus į plytų 
dirbtuvę: I

—Pažiūrėsime kaip plytas 
daro.

—Aš žinau. Pas mus tėvas 
pats daro.

—Ir aš žinau!
Pasirodė, nieks nežino. Dirb

tuvėj visiškai kitaip daro.
—Dzr-r-r!—cypia mašina,

molį kasa.
Antra mašina—fju-fju-fju— 

gražiai molio šmotus minko. 
Iš žarnos pilas vanduo, mai
šos su moliu.

—Trr-trr-trr!—molis pats 
įenda į dėžę ir išlenda lygiais 
keturkampiais šmoteliais, o iš 
viršaus nusileidžia viela.

Mašinos ūžia, skubina. O 
vaikai išžiojo burnas—stovi,

puties, 6 naujus radio automo- 
savo bilius, šautuvų, gazo—ašarų 

bombų ir amunicijos. Jeigu
I kuris iš darbininkų, netekes
| kantrybės, drįs pasipriešinti, 

mo- tai gaus švino į kaktą.
Kurie perkate Kalifornijos bernatorius 

j vaisius bei daržoves, žinokite 
kad tie jūsų perkami vaisiai— 
daržovės, yra aplaistyti tirštai ’ pavieto, 
darbininkų 
krauju.

prakaitu

John Baker.

EASTON, PA
Biskis Žinių iš Dirbtuvių ir Fa

šistų Organizacijos

C. K. Williams and Co.

ne

jam pastebėjo, 
prisidėti prie de- 
darbininkų ir sy-

Tuoj jį sustab-

tarties su Sovietais pratęsi
mą iki 1945 metų. Pirmiau 

ant dth St. Lietuva, Latvija ir Estoni- 
ja pratęsė tokias sutartis su 
Sovietų Sąjunga iki tų pat 
metų.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

dras atšilo. Išlindo saulutė. 
Kelias išdžiūvo, pabalo.

Vaikai bėga namo, kalbas:
—Štai kaip dirba, vis maši

nos ir mašinos... žmonių ma
žai. . .

—O kiek plytų per dieną 
padarys—ir ne suskaitysi.. .

Sioma su Mitia ėmė peštis 
vidury kelio.
užpuola.

Vanka rėkia
—Pal iaukit 

viai!
Vertė Aldonu Matulaitytė.

Viens ant kito

stragiai;
Geri mokslei-

SAN JOSE, CALIF.

čia išdirba visokią maliavą 
ir dažus. Ją išdirba iš visokių 
medžiagų : vario, geležies, ak
menų ir kitokių medžiagų. Jas 
tarpina visokiais chemikalais; 
jas malant, baisiai dulka. Tos 
dulkės kenkia sveikatai, o ypa
tingai dantims. Padirbę kele
tą metų, darbininkai lieka be 
dantų. Kompanijai darbinin
kų sveikata neapeina, dar vos 
tik keliuose Skyriuose turi įtai
sius automatiškus dulktrau- 
kius. Bet ir to nėra, kai kuriem 
vos tenka padirbėti kelias die
nas į mėnesį, o ateiti turi kas 
diena; jei neateina kokią die
ną. gauna peklos.

Darbo sąlygos moterų dar
bininkių prie siuvimo moteris-1 
kų apatinių ,drabužių sunkios. 
Skubina, kiek galėdamos, kai 
kurios iš nuovargio apalpsta. 
Vienok uždirbti nieko negali, 
o ypatingai naujai gavusios 
darbus, neuždirba nei 50 cen
tų į dieną.

šilkų audinyčiose užėjo be
darbės epidemija. Didžiosios 
baigia atleidinėti darbininkus, 
o mažesnės (kai kurios) visai 
užsidarė. i

POTTSVILLE, PA

Arbačauskas.

30 Mylių Ėjo Prašyt 
Pašalpos; Badu Mirė

Šitas miestas randasi veik 
pačiam centre, tarpe didelių 

į'sodų ir daržų, kur auginama 
visokį vaisiai ir skirtingos dar
žovės. Tarpe šių augintojų 

I randasi ir labai didelių savi-
—Aš noriu būti brigadirium. ninku, kaip tai E. N.

Mane išrinkite.
Vaikai ūžia:
—Koks jis brigadirius! Chu

liganas! Štai ką padarė su 
Žučka,—ir ištraukė iš po suolo 
šunį su pririšta, prie uodegos 
dėžute.

—Pamatysite, koks aš bu
siu brigadirius:—visas 
dės rėkia Vanka.

O mokytoja patarė:
—Pažiūrėkim. Te Vania pa

bando.

išrau-

Rich
mond, E. N. Grey, C.C. Spaul
ding, W. W. Curtner, W. L. 
Laster, ir kiti.

Prasidėjus sezonui, jie sam
do daug darbininkų nuvalymui 
tų vaisių ir daržovių; daugiau
sia dirba filipinai, meksiko- 
nai, japonai, negrai ir balti. 
Daug yra su šeimynomis, nes 
darbas yra apmokamas nuo 
tonų arba baksų. Tai dirba 
visi vyrai, moterys ir vaikai 
nuo tamsos iki tamsai, kad už-

Altshuler Bros. Silk Co.

Gegužinės Apvaikščiojimai

Gegužės 1-mą šios apielin- 
kės kovingi darbo žmonės ge
rai atliko pareigas apvaikščio- 
jime savo klasės šventės. Iš 
apielinkės ir vietiniai sudarė 
arti 400 demonstraciją. Susi
taisę ir iškėlę įvairių reikala
vimų iškabas, užmaršavo prie 
pat teismo didžiųjų durų. Nuo 
durų platformos K. P. sekci
jos org., P. Paul, savo “ugni
ne” prakalba atidarė šventės 
programą. Baigiant kalbėt, 
perskaitė reikalavimus County 
Commissionieriam ir Emergen
cy Relief Board. Ir per publi
ką išrinktos komisijos pasiųs
ta pas šiuos viršininkus.

Po to kalbėjo du 
Philadelphijos; d. 
apie Kom. Partiją 
darb. reikalus; d.
(negras) iš istorijos 
nes šventės. Abu geri orato
riai; jų žodžiai tartum botago

Atlanta, Ga. — Bedarbis 
J. J. Williams pėsčias 30 
mylių atėjo pas gubernato
rių Talmage prašyti pašal
pos sau ir šeimynai. Nuo 
išbadėjimo apalpo guberna
toriaus raštinėje. Nuvež
tas į ligoninę, Williams po 
keliu valandų mirė. 4,

Lenkai Irgi Pasirašė Nepuo
limo Sutartį su Sovietais

Varšąva. — Lenkija taip

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

draugai iš 
P. Keats 
ir abelnus 
W. Powe] 

geguži

SOVIETU 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 Vodka.

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS .

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New
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“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti'bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

Keturios Knygos už $ 1"
DRAUGAI IR DRAUGĖS!

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
Centras nusprendė plačiai paskleisti sekamas knygas:

“KARAS LIETUVOJE,”— apysaka 224 puslapiai, 
viena iš geriausių ir reikalinga kiekvienam perskaityti. 
Jos kaina 35 centai.

“JANONIO RAŠTAI.” Didelio formato knyga, tu
ri 112 puslapių ir autoriaus paveikslą. Tai gražiausios 
darbininkų eiles. Yra ir apsakimėlįų. Kiekvienas jau
nas ir senas privalo skaityti. Jos kaina buvo $1.00.

“ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI.” Knyga yra 
apdaryta ir turi 128 pusi. Kiekvienam svarbu žinoti ką 
reiškia mus apsupantis oras ir daug kitų gamtinių’ ypa
tybių. Knygos kaina 75 centai. . -• .

“MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO.” Ši 
knyga turi 160 puslapių ir apie 100 paveikslų. Labai 
naudinga kaip moterims, taip ir vyrams. Tai darbinin
kių istorija. Jos kaina labai pigi, tik 25 centai.

Taigi visos knygos vertos $2.35c., o dabar parduoda
me kartu tik už $1.00 ir dar pridedame priedo didelę 
knygą eilių “ŠVYTURYS,” kuri turi 282 puslapius, jos 
pačios) kaina buvo $1.50, gražiai apdaryta.

“ŠVYTURYS” knygą del ALDLD. kuopų duodame 
dykai. Kuopos tik persiuntimą apsimoka. Tai labai 
naudinga knyga, nes iš jos galima vaikus mokyti eilių 
deklamuoti. Naudinga kiekvienam, kas myli darbinin
kų eiles.

Gąlite gauti centre ir kitokių knygų, religijos, dar
bininkų organizavimosi reikalais, istorijos, ekonomijos 
ir politikos klausimais, mokslinių raštų ir tt. Ir visą tą 
gausite pigiau, kaip bent kur kitur. Siųskit užsakymus:

D. M. ŠOLOMSKAS,
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N

Buvo nukirtę apie 30 nuoš. 
“vorperiams,” bet “vorperiai” 
paskelbė streiką ir pastreikavę 
porą savaičių, atgavo seną al
gą. Kompanija buvo prigavus 
“vorperius” laike derybų. Mat, 
ji manė nedarbu privarginti 
vorperius taip, kad jie . patys 
sutiktų nusimušti sau algas. 
Laike derybų komp. sakė, kad 
ji turi orderį ant “rajono,” bet 
to negalima padaryti ant tų 
mašinų, nes per prastos. Kom
panija turi duoti į kitas šapas kirčiai kapitalistinį kūną kapo- 
padaryti “vorpas.” Vorperiai j jo ! 
buvo sutikę, bet atveštos “vor- 
pos” iš kitur, pasirodė, kad to
kio paties šilko, i Vorperiai už
protestavo, jie ko. pasakė: 
“Jei jūs parvešite daugiau 
“vorpų,” tai mes vėl paskelb
sime streiką; kompanija priža
dėjo nevešti iš kitur.

Bedarbių Piliečių Lyga

Nors jau “Laisvėje” buvo ra
šyta apie šią fašistinę organi
zaciją, vienok prisieina ir dar 
šis tas apie ją. parašyti, o ypa
tingai apie darbininkus, ku
riuos tempia šalin nuo kovos 
tie apgavikai.

Štai kokių dalykų pasakojo 
eiliniai nariai. Nueina bedar
bis į Social Service, pašalpos 
įstaigą. Išlaukia nuo ryto iki 
pietų, nuo pietų iki vakarui, 
o vakare pasako: “ateik ry
toj.

Komisijoms sugrįžus, jų 
“spoksmanai,” d.d. Arminas ir 
Delanei, išdavė raportus. Del 
indorsmento Bedarbių Ap- 
draudos Biliaus, TI. R. 7598, 
neatsisakė, tačiaus prižadėjo 
pasirodaviję atsakyti. O ki
tais visais reikalavimais, tai 
vieni ir kiti išsikalbinėjo, kad 
jie neturi galios, kad ant jų 
yra augštesni autoritetai. Gir
di, kreipkitės prie 
to, tie valdininkai 
(nudavė) prijaučiu 
darbininkų padėčiai
lestavo,” kad jie negali pagel
bėti. Drg. Delanei, ’• išdavęs 
raportą, surėžė dar smarkią 
prakalbukę. Mat, jis, lanky
damasis viduj, matė daug 
valstijos “kazokų,” tai kalbė
damas atsigręžę į atdaras du
ris, išpliekė ir jiems kailį: iš-.

Kartais reikia vaikščio- vadino tinginiais: iiį panašiai,s 
ti kelias dienas iki gauna užsi- tačiaus iš jų pusės neatsiliepė 
registruoti. Bet užsiregistra
vus ir vėl reikia laukti kelias 
savaites iki ateis ištirti, ar rei
kalinga pašalpa.

Bet dažnai esti taip, kad be-,

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS -r

■

jų. Prie 
išsireiškė 
bedarbių 

ir “apgai-

113 WEST 42ND ST.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

ir nieko nedarė. ,’Buvo tikė
tasi provokacijos, bet nepada-! 
ryta. |

Pasibaigus programai, drau-j 
gai organizatoriai pasiskirstė:

Nieku negalima pavaduot
LAIKA!

JACOB RUPPERT'S BEER
MELLOW WITH AGE

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai 
---------- —-—■——*—--------
BEN GERŠOVITZ

NOTARAS



Antradien., Gegužės 8, 1934

Iš Parengimy

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
rėmė Mūsų JudėjimąFondas prieš Lietuvos Varguomenę

J*

K 1 a i p ėdijoj. vietą, tarytum Lietuvoj vis dari

nuo-

i
Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist<

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

KFJ

Posėdis

Ta- Chinijoj šangchajuj esąs Vii- jr Myrtle Ave. (Brooklyne)

ryto

SUSIRINKIMAI

įro- 
bus 

Jis

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

J. Saulėnas.
(108-109)

prastai. Sako, nerenkame au- 
! dabar; nereikalaujame, 

nepametė lietuviškumo — visi Į kad jūs kažin kiek iš karto

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

kad al derm anas

tvirtinantis tirono 
Smetonos terorą prieš darbi
ninkus ir kaimiečių varguome
nę?

Šalin, todėl, tuos Smetonos 
smurto šulus! ir nei sudilusio 
cento j jų smetoninį fondą!

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

priemonių..,, s;,.,,, 
Kaip žinia, šiemet New Yor-

Sekantį ketvirtadienį (gegu
žės 10 d., kai 7 v. V.), Wil- 
liamsbūrgho darbininkai su-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Guand Street Brooklyn, N. Y.
____  ______ Telefonas: EVergreen 7-1661

i 
i® S

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredoniis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais. .

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

geriausiosPirmos klasės anglis,

Prašome

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

Brooklyn, N- Y.485 Grand St.,

leStas Puslapis

Geležinis Vilniaus Fondas—Tai Smetonos ' komiteto sutikimo ir be ' Drg. P. P. 20-tine Pa 
i tuvos prezidento pritarimo, i 
■ koks jis nebūty,”—čia, vadina- i j si, Kemėšis nurietė, būk dar'! 
•kitas prezidentas galės būti,!

“Vii-j valdžia nuo 1933 m. pradėjo begyvuojant Smetonai, tary- 
misi-j vartoti griežtą politiką prieš turn Smetona užleis kam savo 

“vokietintojus” I’" 
Na, o Vokietija į tai atsiliepė, 
uždrausdama produktų įveži
mus iš Lietuvos—ekonominis 

■karas. Lietuvystei sustiprinti 
Klaipėdoj Kemėšis ragino pa
siturinčius amerikiečius va
žiuot namo ir pirkt ūkius Klai- 
pėdijoj. Iš ten, esą, vis dau
giau vokiečių ūkininkų išsineš-1 
dina ir todėl farmos labai at- 

Prieš- j pigo.—Jie, matyt, bėga nuo 
Sako, Smetonos priespaudos. Bet Ke- 

“kelis kartus patriotai užpuo- mėšis nedarė išvados, kas at- 
lė mus, lapelių skleidėjus, ėmė stiktų tokiems lietuviams nau- 

1 1 jjokams ūkininkams tame kraš
te, kuomet Klaipėda sugrįžtų 
į Vokietijos rankas; o juk 
Klaipėdos išlaikymas Lietuvos 
globoje yra abejotinas, spren
džiant sulig jo paties kalbos.

Kemėšis, kaip ir du pirmes-1 vienas

Beidamas į pirmąsias 
niaus Geležinio Kondo’ 
jas pereitą sekmadienį Mas- 
pethe, susitinku vieną draugę, 
begrįžtančią nuo Klasčiaus 
svetainės. Kunigo Kemėšio, 
p. Vitkaus ir Babicko prakal
bų klausytis jai buvo neįdomu. 
Jinai grįžo nuo svarbesnio 
darbo, padalinus su . kitais 
draugais lapelius “Saugokitės, 
Nesiduokite Išnaudg^!” išleis
tus Amerikos Lietuvių Darbi
ninkiškų Organizacijų 
fašistinio Susivienijimo.

“demokratiška” valdžia!
Toliau Kemėšis išsiplepėjo, 

kad iš Geležinio Fondo, kuris 
dedamas į Valstybes Banką, 
bus imama naudojimui 
šimčiai ir kad jis bus varto
jamas krašto' kultūros- reika- 
lamas (t.y. fašistinimui).

Ar reikia tad aiškėsnio 
dymo, jog visas fondas 
Smetonos globoje ir kad 
bus naudojamas fašistu vieš
patavimo drūtinirtiui prieš dar
bininkus ir varginguosius val
stiečius* Ar netiesa pasakyta 
Priešfašistinio Komiteto lape
lyje, kad Kemėšis, Vitkus ir 
Babickas darbuojasi Smetonos 
diktatūros sustiprinimo nau
dai? Ar ne aišku, jog kiek- 

perkamas “Vilniaus

Pereitą sekmadienį į “Lais
vės” redakciją atsilankė great- 
neckietis d. P., kuris, susipaži
nęs su “Laisvės” reikalais, pa
tiekė 20 dolerių. Kadangi d. 
P. iki šiol dar nebuvo “Lais
vės” b-vės šėrininku, tai už 
$10 prašė jam išrašyti du Še
ru, $5 aukojo “L.” presui, o 
$5—įvairiems kitiems reika
lams.

Šis d. darbininko P. (pilnos 
pavardės delei tam tikrų prie
žasčių prašė neskelbti)| žygiš 
parodo, kaip darbininkai įver
tina mūsų dienraščio rolę ir 
reikalą jį paremti. Tai pa
vyzdys visiems kitiems darbi
ninkams!

Sugrįžę iš Great Necko, ai- 
diečiai pasakoja, kad tenaiti- 
nio Pirmyn Choro parengimas 
šeštadienį buvo šaunus ir 
draugiškas.

Tie patys aidiečiai dainavo 
So. Brooklyno tarptautinėje 
darbininkų pramogoje, pereitą 
sekmadienį.

Am. Liet. Piliečių Kliubo 
šokiai šeštadieni buvo taipgi 
geras pažmonys.

Tarp. Darb. Apsigynimo 
17-tos Kp. Nariams

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

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

Prista

į f .*•

K' v*

A

B*?

stumdyti, visaip keikdami.”.
Jėjus gi į svetainę, pirmas 

kalbėtojas Babickas tvirtino, 
kad “Vilniaus vadavimas” čia 
sutraukė ir suvieniji© “visus 
lietuvius, nežiūrint jų partijų 
ir pažvalgų skirtumu”; jis nu
davė, būk negirdėjęs apie kla-'ni kalbėtojai, tikrino, kad Vii- Vadavimo” ženklelis yra ant- 
sinių darbininkų kovą prieš tą (niaus ir Klaipėdos reikalas tai spaudas, 
fašistinę meškerę- čia pat po ; “geriausias obalsis 
jo nosia. šiaip Babickas gyrė visus 
Lietuvos armiją, “didelę” kul
tūroj pažangą, saldliežuviavo 
Amerikos lietuviams, gąsdino 
pavojum Klaipėdai ir pareiš
kė, kad “Vilniui atvaduoti rei
kia trijų dalykų : pinigų, pini
gų ir dar pinigų!”

V a d in amas “profesorius” 
Vitkus gėrėjosi, kad vasarą 
Lietuvoj auga javai ir džiau
gėsi, kad nors susirinkusieji atsargiai ir gudriau, negu pa
po dešimt ir daugiau mętų gy 
vena Amerikoj, bet jų veidai j kų 

I . W v . ../.u . .. V. * *. : v

veidai lietuviški! Argi berei- duotumėte. Ką jūs turite da- 
kia didesnio stebuklo? P-s Ba-'ryti, tai steigti Vilniaus vada- 
bickas nuduotai deklamąyp a- vimo skyrius bei kuopas.- Lie

tuvoj tokių skyrių esą 480, net sirinks aat kampo Broadway

suvienyti 
lietuvius.” Dievo nei 

bažnyčios visai neminėjo, o 
tiktai tautą, manydamas priei
ti prie didžiausio skaičiaus lie
tuvių išeivių kišeniaus. Tuo 
tikslu pas jį neliko nieko ku
nigiško, apart atbulo kalnie- 
riaus ir juodos fašistiškos “ma
niškos.”

“Geležinio Fondo” klausi
mais Kemėšis stengėsi kalbėti

pie daugelio gaspadorių var
gus, apie sunkų darbą, 
čįaus visą bėdą suvertė ant jų/ 
nerangumo ir senoviškumo. 
Apie tūkstančius išparduoda
mų už mokesčius ir skolas 
smulkių ūkių, apie didėjantį 
Sodžiaus suskurdimą jis, žino
ma, neprasižiojo. O' kada jis 
pasakojo apie “stebėtiną” lau
ko ūkio pažangą, bendrą kul
tūrą ir žmonių būklės pagerė
jimą paskutiniais laikais, keli 
šalia'manęs sėdėjusieji jauni 
žmonės, matyt, nesenai iš Lie
tuvos, garsiai ėmė kalbėtis, 
kad jis meluoja ir pasakoti, 
kaip ten ištikrųjų yra. Vit
kus užbaigė tuom, kad, girdi, fesorius 
nepaisant politinių skirtumų, skaičiuoti moka; 
jūs čia visi susirinkote ir k a- taip išlengvo imant galima 
da ateis reikalas Vilnių va-' plačiąja papėde daugiau prisi- 
duoti, visi pašoksite į tą žy- • žvejoti pinigų delei fašistų 
gį. Kai kuriems darbinin-1 viešpatavimo sustiprinimo Lie- 
kiško nusistatymo žmonėms i tuvoj.------- Woolworth juk iš
jau pakarto tas blofas ir jie. P enk tu kinių - dešimtukinių 
murmėdami laukan išėjo.

Kun. Kemėšis, 
Geležinio Fondo” pirmininkas,; Kemėšis, todėl, nutiesę pla- 
plačiau atidengė šios t’roikos i ir įkyrią smulkmeniško pi- 

J tikslus. ' Sako, kaulijimo programą iš 
reikia ne tik Vilnių atvaduoti, darbininkų; sako, organizaclr

Ispanijos Jūrininkai Pas 
“Daily Workerį”

Minėtos kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, gegužės 
mėn. 9 dieną, Laisvės svetainė
je, kaip 8 v. v.

Draugai ir draugės. Visi 
būtinai dalyvaukite susirinki
me. Didžiuma narių dar nėra 
pasimokėję už pereitus metus. 
Tai negerai. Geriau mokėtis 
mokestis kas mėnuo, nes kaip 
užsivelka už kelis mėnesius su- 
virš doleris, tai sunkiau užsi- 

i mokėti ir dėlto neretai narys 
I apleidžia organizaciją.

Tarptautinis Darb. Apsigy
nimas yra masinė darbininkų 
nuo ^buržuazijos gynimo orga
nizacija. Jai reikalinga ir fi
nansai, nes reikia vesti bylos 

atvykusių \ darbininkų, kurie pakliūva 
- ./ į buržuazijos nagus. TDA tam
: . ’ tikslui leidžia visokias stampu- 

Į tęs, kurios taipgi reikalinga 
; fi-

Williamsburghieciai 
Demonstruos ties 

Aldermanu

niaus skyrius; dedasi į jį net reikalauti, kad aldermanas 
trejeto metų vaikai. Narys-■ Charles Fasulio kuoveikiausiai 
te metams Lietuvoj—10 lie- įdarytų ką pašalinimui iš šitos 
tuviškų centų, Amerikoj tik 5 srįties tų namų, kurte neturi 
centai. Tai visiems, girdi, pri-‘nu0 gaisro apsisaugojimui 
einama; gaukite Vilniaus va
davimo pasą ir įlipinkite į jį 
bent po vieną tam tyčią ženk
lelį (štampą), už kiek kas ga
lite. Sako, ne taip svarbu, kad 
po daug paręmtumėte, bet 
svarbiausia, tai kad visi pa- 
reikštumėte tautinę vienybę, 
prisidėdami kiekvienas bent su 
keliais centais.

Ne veltui Kemėšis yra “j— 
ir dar kanauninkas: 

žino, kad

Pereiti} sekmadienį “Daily 
Workerio” naman atsilankė 
netikėti svečiai. Grupė Ispa
nijos jūreivių, ; 
New Yorką ant mokomojo J. 
Sebastian de Elcano laivo, už
ėjo perduoti savo revoliucinius į 
sveikinimus nuo Ispanijos pio- į pardavinėti, kad sukėlus 
letariato. j nansu.

“Mes sveikinam jus varde 
Komunistų Partijos,” sakė d. 
Hathaway, redaktorius, “ir 
pažadam mūsų solidaiybę JR_' linkima ir prisirašykite, 
sų vedamom su išnaudotojais J darbiai" 
kovom. - j g.jau m0];eti, temoka po
__ , p [į mėnesį. Pasitraukti iš to-MenininKŲ Centro Diuro kios svarbios organizacijos nei

1 vienas darbininkas neturėtų. 
Dirbantieji darbininkai moka 
po 25c įstojimo ir 20c mėnesi
nių duoklių. O bedarbiai: 5 
centus įstojimo ir 2c mėnesi
nių.

Nepamirškite, todėl, draugai 
ir draugės ateiti į šį susirinki
mą.

Taigi, kurie priklausėte, bet 
del kurių tai priežasčių išsto
jote iš TDA, ateikite į šį susi- 

Be- 
nariai, neišgalį dau- 

2 c

Pereitą sekmadienį Meno 
Sąjungos Centro Biuras laikė 
savo mitingą. Išrinko d. Bo
vina (sekretorių) atstovauti 
Biurą menininkų shvažiavime, 
kuris įvyks .aptroj dalyj bir
želio mėnesio '■ Detroite.

Podraug nutarė šaukti ry
tinių valstijų liet. darb. meni
ninkų platesnę konferenciją, 
kuriai dieną skyrė gegužės 27

ke daugA ^ar^injnlįtų sudegė į dieną, sekmadienį.
gaisruose Kaip tik del viršmi-į Apie tuos ir kitus dalykus, 
nėtos priežasties. Kadangi ir be abejo, matysime smulkme- 
Williamsburghe. randasi daug ningiau sekančiam Meno Sky- 
tokių namų, tai darbininkai ir riuj.
privalo reikalauti juos uždary-|_ _  ------——---------
ti, o gyventojus perkraustyti į ^3^ Nušoko nuo 
geresnius namus. Podraug

Washington Tiltopro" reikalaujama, kad goresniuose 
namuose, į kuriuos darbininkai 
bus perkeliami, nuomos nebū
tų aukštesnės, kaip $6 į mėne
sį už vieną kambarį. Taipgi 
reikalaujama pašalinti diskri
minaciją prieš juodveidžius 
darbininkus.

Darbininkai raginami daly
vauti minėtoje demonstracijo
je.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 1-mos kuopos susirinki

mas jvyks ketvirtadieni, 10 d. gegur j 
žės, 7:30 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje. Draugai ir draugės, visi 
būkite ant susirinkimo, nes turime 
labai svarbių reikalų aptarimui. Ar- , 
tinasi vasarinis sezonas, tad turime 
rinkti komisijas surengimui išvažia
vimu. Org. K. š.

(108-109)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos * 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room ;

New York, N. Y.
Valandos PriSiniino: 

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

Sekmadieniais nuo U ryto iki 12 dien, 
Telephonas MEdallion 3-1328

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
156 302

I

Graborius (Undertaker)

Nicholas Liess, metalistas 
darbininkas, bet bedarbis, 71 
metų amžiaus, pereitą sekma
dienį nuėjo ant Washington 
tilto ir nuo jo šoko į vandenį 
ir, žinoma, užsimušė. Jo kiše
nini rastas raštelis: “Mano 
vardas yra Nicholas Liess; 

.kreipkitės pas Tanaskovic, 45 
• Broad Avenue, Palisade Park,

REIKALAVIMAI
REIKALINGA,

Rteikalingas partneris 
Grill biznį, prie subway
Kreipkitės sekamai: 794 Grand 
Brooklyn, N. Y. '

(107-109)

į Bar & 
station.

St.,

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamde au- 
I tomobilius ir karietas vesclijoins, 
j krikštynoms ir pasivažinėjimam?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.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

i

(106-108)

STEPHEN BREDES, JR.ban-
Lietuvis Advokatas

ir

iBROOKLYN, N. Y.Pereitą šeštadienį ir sekma-

Telephone Stagg 2-7057

A,

Antras Policmanas Mirė

Pl.

P.
P.

M.
M.

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

Helen 
Menken 

St. w.

Sub. 2:30

Į heito. Todėl daugelis žmo
gių sekmadienį vyko į pajūrį 
ir parkus.

jos ir kuopos, suruoškite bent' 
vieną per metus tam reikalui 
pramogą. Draugijos, išrinki
te bent po vieną tuo tikslu dar
buotoją, skleisti Vilniaus pa-

atvažiavimo tikslus. Sako,

krautuvių pasidarė didelis mG 
Vilniaus Pionierius!

Helen
Haye*

ALVIN

Vak. 8:20—dienom Ket

REIKALINGA
Reikalinga moteris ar mergina 

prie namų darbo. Turi turėti paty-| |z A Iv 11 d III lt vi d M Vz • A UI 1 V vi A C vi Cl v y 
rimo prie vaikų, ir reikėtų gyvent su 
šeimyna. Atsišaukite į krautuvę— 

Sakoma, prieš du metu Liess Mrs. Bergman, 571 Lorimer Str’., 
Brooklyn, N. Y.

THEATRE GUILD PERSTATO
Eugene O’Neili’o komediją
“AH, WILDERNESS” 

su George M. Cohan 
GUILD THEA., 52nd St., W.

of Broadway .
Vak. 8:20—Dienom Ket. Ir Sub. 2:80
”» MAIiY CJF SCOTLAND-

8U 
Phillip 

Merivale
THEA., 52nd 
of Broadway 

Ir

&

bet ir Klaipėdą apsaugoti ir 
“atlietuvinti.” Ją, girdi, ty
ko pasigrobti Hitleris. Nors 
Kemėšis tvirtino, kad didelė 
Klaipėdos gyventojų dauguma 
yra lietuviai, bet su žodžiu 
“atlietuvinti” netyčiomis pri
pažino, kad to krašto gyven
tojų dauguma kalbasi vokiš
kai. Pabrėžė, kad Smetonos

Komedija parašyta Dawn Powell 
JIG SAW

Su Ernest Truex, Spring Ryfngton 'ETHEL BARRYMORE 
Thea. W. of 47th St.

>Vak. 8:30—dienom Ket. ir Sub. 2:40

Drg. Ch. Krumbein
Paleistas no Belą bur paleistas;š darb°ir p°to r nebegavo nei darbo nei pragy-

įvenimui priemonių, o iš anks- 
Kompartijos Antro Distijikr čiau įgyta taupyba žuvo l----

to sekretorius d. Ch. Krųrm (ku°se.
bein, kuris buvo suareštuotas1 ~ 'sus, vaikščioti po namus, par

davinėti ženklelius (štampas).' pereita penktadienį, tapo . iš- KftfŠtOS DlCIlOS Nei viena organizacija bei! leistas‘po $5>000 bėla. DarJ
kuopa, girdi negali but ap-(| bjninkai privalo protestuoti. Pereitą šeštadienį ir sekma- 
lenkta; visi tun but suorga-j prieš‘teisingumo” departmen-' dienį New Yorke buvo labai 
mzuoti Vilniaus vadavimui ; to klastuotais būdais įkalinimą 1 karšta, po 86 laipsnius Fahren- 
nei vienas lietuvis neturi liktis ; Krumbein. 1
be Vilniaus paso.

Kemėšis žinojo, kad dauge
lis žmonių stato klausimą: o 

,kaip tie pinigai bus naudoja
mi, kokiu būdu ir kas su jais 
atgriebs Vilnių nuo Lenkijos? 
ar negalės pinigus visai ki
tokiem tikslam panaudoti? To
dėl Kemėšis ir davė “atsaky
mą,” ir štai kokį:

Iš Geležinio Fondo pinigai 
nebūsią visai imami, kol ateis 
koks ’“paskutiniai -svarbus rei
kalas, bet ir tuomet tų pinigų

Atvyko Žulikas Kapitalistas i 
Insullas

Pribuvo į New Yorką lai
vas “Exilona,” gabenąs žuliką 
kapitalistą Insullą, kurį Ame
rikos valdžia' partraukia iš 
Turkijos. Bet Insullas nepai
so nei teismo, nei gązdinimų. 
Jis žino, jog bus tarpe savų
jų-

Pereitą penktadienį vagi
šiaus pašautas, antras polic
manas, Lawrence Ward, nu
mirė pereitą sekmadienį, o va
gišiaus policija ir nesugauna.- 
Matomai, kubmet vienui polic- 
manus vagišiai šaudo, tai kiti 
juos slepia.;; - ■ > -

PARDAVIMAI 
SOUTHBURY, CONN. 

PARSIDUODA
Parsiduoda farma su gyvuliais

visais įrankiais už žemą kainą, že
mės yra apie 53 akrai; apie 20 akrų 
yra dirbamos ir tinkamos žemės—ge
ra del daržovių arba žemuogių. Stu- 
cba yra naujai, drūtai ir iš rąstų pa- 
budavota, turi penkis kambarius; 
vanduo nuo kalno iš naturalio šal
tinio. Cementuotas skiepas ir geros, 
naujai aptvertos, ganyklos. Girioje 
yra apie $3,000 vertės malkų, tinka
mų del kūrenimo arba del būdavoji- 
mo, Viską 'parduosiu pigiai, Parda
vimo priežastis—senatvė. Kreipkitės 
sekamu antrašu:

PETRONĖ KERUTIS, 
R. F. D. N. 2, Southbury, Conn.

(105-108)
PARSIDŪODA Iketurių (4) kambarių 

rakandai labai pigiai. Parduodu, 
nes turiu greitai išvažiuoti kitur. Ga
lima pirkti visas ant syk, ir galima 
pirkti šmotais. Gąlite matyt nuo 12 
p. m. iki 4 p. /m. po antrašu 378 
Grand St. ant žemo.

(108-110)

j '
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Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja tin

kamai Ir už prieinamą kainą , 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški 
d u liai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Croniš- 

—. .-r—- k i Nesveikavi-
mai, Gerkles, 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
rumų ir čiepų Išmirkštiinai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Ave. ir Irving 

New York
Valandos*-® A. M. iki 8 
O sekmadieniais 9 iki 4


