
No. 113 Telephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XX!V, Dienraščio XVI

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

MIRĖ MENŽINSKI, 
OGPU GALVA

Buvo Kiečiausias Bolševikas, 
Neatlaidus Kovotojas prieš 
Kontr-Revoliucijos Spėkas

HLdis Telkia Trijų 
Šabą Orlaivymis prieš

Sovietą Respubliką

Maskva. — Numirė Via
česlavas Menžinski, pirmi
ninkas Jungtinės Valstybės 
Politinės Valdybos (OG
PU), tos svarbiosios įstai
gos kovai prieš kontr-revo- 
liucionierius.

Jo kūnas pašarvotas Uni
jų Name, Piliorių Svetai
nėje. Gegužės 11 d. pro jo 
karstą praėjo 100,000 atsi- 
lankiusių vyrų, moterų ir 
vaikų. Orkestrą visą laiką 
apytyliai griežė Chopino 
laidotuvių maršą,
skęsta gėlėse; garbės sargy
ba iš OGPU oficierių stovi 
dieną ir naktį. Be kitų, 
prie karsto kalbėjo drg. N. 
Bucharinas, kuris sakė:

“Menžinskis tęsė garbin
gą padavimą, sujungtą su 
Dzeržinskio vardu-ištikimy- 
bę ir neatlaidumą, atviru
mą ir taktiškumą, begailes- 
tingumą priešams, priešin
gumą visokiai veidmainys
tei.”

Nuo 21 metų amžiaus 
Menžinskis kiekvieną dieną 
buvo revoliucionierius, seno
sios bolševikų gvardijos vei
klus narys; žmogus darbų, 
ne žodžių.

Laike 1905 metų sukilimo 
jis dirbo karinėje revoliuci
jos organizacijoje ir orga-

London.—Atvažiavo Hit
lerio generolas Joachim von 
Ribbentrop ir padarė pasiū
lymą Sir John Simonui, An
glijos užsienio reikalų mini-

Karstas steriui, kad kariški Angli
jos, Franci jos ir Vokietijos 
orlaivynai susijungtų kovai 
prieš Sovietų Sąjungą. Vo
kietijos Hitlerio valdžia pa
skyrė 210 milionų markių 
per metus vien karo lėktu
vams statyti bei pirkti.

Išrenka Daug Mainieriy
j Jaunuoly Konferenc. 
prieš Karą ir Fašizmą

Chicago. — Norėdami pa
kenkti revoliucinių darbi
ninkų šaukiamai Illinojaus 
valstijos jaunuoliii konfe
rencijai prieš karą ir fašiz
mą, socialfašistai, liberalai 
ir kiti buržuaziniai gaivalai 
paskelbė savo atskirą kon-

nizavo kareivių sukilimus ferenciją gegužės 12-13 d. 
Buvo areštuo- Morrison viešbutyj.

Progresyvės M a i n i erių
pries carą. Buvo arestuo- Morrison viešbutyj. 
tas, bet pavyko pabėgt į už- _\ 
sienį. 1917 im sugrįžo j Pe-ĮUnijoj.vadai taipgi prieši-
trogradą ir vėl įstojo. į ka
rinę revoliucionierių orga
nizacija; buvo vienas iš tų 
bolševikų, kurie sykiu su 
Leninu ir Stalinu vykdė 
proletarinę revoliuciją.

Toliau, Nepaprastoje Ko
misijoje (Čeką) kovai prieš 
sabotažuotojus, baltagvar
diečius, buožes, šnipus ir 
kontr - r e v o 1 i u cionierius 
Menžinskis buvo dešinioji 
Dzeržinskio ranka. O 1926 
metais Dzeržinskiui mirus, 
Menžinskis užėmė jo vietą 
ir nuo to laiko iki mirties 
buvo OGPU galva.

V. Menžinskis buvo mo
kytojo sūnus ir išėjęs advo
kato mokslą, bet visą gyve
nimą nuo jaunystės pašven
tė neatlaidžiai, savęs nepai
sančiai kovai už darbininkų 
klasės reikalus, už jos pasi- 
liuosavimą ir už jos galios 
sudrūtinimą.

naši jaunų angliakasių da
lyvavimui prieškarinėje ir 
priešfašistinėje konferenci
joje, tačiaus jau išrinkta 35 
jaunuoliai iš kasyklų, kurie 
dalyvaus šioj konferencijoj. 
Renkama jų ir daugiau.

Pašalpinią Darbininką 
Kova Eina PlatynJ

Wichita, Kansas. — Gu
bernatoriaus Landono at
siųsta milicija su troškinan
čių dujų bombomis užpuolė 
pašalpinių darbų streikie- 
rius, reikalaujančius geres
nių sąlygų.
Cincinnati, Ohio. — Ketu
riolikoje valstijos apskričių 
streikuoja 15,000 bedarbių, 
turėjusių pašalpinius • dar
bus; reikalauja bent po 50 
centų valandai mokėti pa- 
šalpiniuose darbuose.

Sausra Nudegino Lau
kus—Džiaug. Mekleriai

Chicago. — Vidurvakari- 
nėse valstijose siaučia smar
kūs vėjai, kurie iš išdžiūvu
sios žemės išrauna ir išne
šioja nuleipusius javų die
gus. Per keturias savaites 
didžiuliame plote visai lie
taus nebuvo. Kaukiantis 
vėjas apnešė laukus sunkio
mis dulkėmis, atpūstomis iš 
vakarų tyrų. Javai beveik 
sunaikinti; badauja vargin
gesnių farmerių gyvuliai. 
Bet kapitalistai mekleriai 
džiaugiasi, kad del to pakils 
kviečių kaina, kuri jau pa
šoko visu penktuku bušeliui, 
tai yra, kiek leidžiama kain-! 
nai pakilti sulig Roosevelto 
programos. Chicagos bur
žuaziniai laikraščiai net pa
veikslais išreiškia del to 
džiaugsmą.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas nubalsavo 
$460,000,000 keliams gerin
ti.

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Laisvės” numeryje 109 

buvo paskelbta, kad drau- 
gas Lumbis sužeistas. Bet 
pasirodo, kad draugas Lum-* 
bis sveikas. Klaida įvyko 
todėl, kad engreiveris, ku
ris iš to paveikslo darė 
“cut’ą”, ant to paties popie- 
rio parašė apie savo nelai
mę, ir del parašo neaiškumo 
mes supratome, kad tai su
žeistas draugas Lumbis.

Atsiprašome drg. Lumbį.

Brooklyn, N. Y., Pirmadien is, Gegužes (May) 14, 1934

Stalingrado darbininkai iškilmingai apvaikščiojo užbaigimą 100,000 trak
torių. Paskutiniu iš to skaičiaus traktorium važiuoja jaunas komunistas 
M. Yemenlin. 7,000 jaunųjų komunistų pasisiūlė talkon, kuomet iš pra
džios darbas ne taip sparčiai ėjo, kaip norėta. Bet toliau Stalingrado 
traktorių fabrikas pagamino net daugiau, negu buvo nustatyta sulig plano.

Automobilį Darbininkų Streikas Palietė
Dvidešimt Tūkstančių

Sustreikavus Fisher Body Darbininkams, Turėjo Užsidaryt 
ir Buicko Automobilių Fabrikas su 14,000 Darbininkų; 
Streikuoja prieš Algų Nukirtimų ir prieš Skubinimą 

f I

Flint, Mich..— Sustreika
vo 6,200 automobilių dar
bininkų prieš Fisher Body 
kompaniją už tai, kad nu
kirto dirbantiems nuo šmo
tų algas 25 iki 40 nuošim
čių ir pasmarkino skubėji
mą darbe. Šiame fabrike 
buvo dirbama viršūs Buicko 
automobiliams. Sustojus 
Fisher Body fabrikui, tapo 
priverstas sustoti ir Buicko 
fabrikas, kur dirbo 14,000 
žmonių.

Fisher Body darbininkai 
reikalauja mokėti pirmes- 
niąją algą, be numušimų, 
panaikinti skubinimą ir pri
imti atgal visus tuos darbi
ninkus, kurie buvo pavary-

Pakriko Kviečią Išveži
mą Apribojimo Derybos

Beveik visaiLondon.
pakriko įvairių šalių atsto
vų derybos del apribojimo 
kviečių išvežimų į užsienius, 
—kuomet atėjo žinia,, kad 
Jungtinėse Valstijose del 
sauros 170 milionų bušelių 
mažiau teužderes kviečių, 
neskaitant laukų užleidimą
pagal rooseveltinį planą. Vi
sų kapitalistinių kraštų spe- 

Ikuliantai tikisi pasinaudoti.
Sykiu ir visoj Europoj,, 

apart Sovietų Sąjungos, bū- 
,siąs nekoks kviečių užderė- 
jimas. O Sovietų Sąjungoj 
apsėta didesni plotai; negu 
kuomet pirmiau, ir laukia
ma puikaus derliaus.

, Argentina ’d a b a rtinėje 
Londono konferencijoj atvi
rai atsisako mažint savo 
kviečių išvežimus į užsie
nius.

MAINIERIĮJ PIK1ETAM UŽDRAUSTA
NET PASIRODYT KASYKLŲ SRITYJ

Kapitalistinis Teismas Išdavė Žiauriausią Indžionkšiną prieš 
Žudomus ir Terorizuojamus -Alabamos Geležies Mainie* 
rius; Darbo Federacija Eina su Milicija
Birmingham, Ala. — Jef

ferson apskrityj išduotas 
bjaurus indžionkšinas prieš 
pikietavimą u ž s t r eikuotų 
geležies kasyklų; uždrausta 
streikieriams net ištolo pa
sirodyti prie kasyklų bei ke
lių, vedančių į jąsias. Val
džios remiami, ginkluoti 
gengsteriai pirmiau nušovė 
penkis darbininkus ir sužei
dė desėtkus kitų. Dabar 
“delei tvarkos” palaikymo 
teismas išleido prieš strei- 
kierius griežčiausią in
džionkšiną. O NRA valdy
ba, kuri kai kada šneka apie 
darbininkų teises, dabar ty
li: išreiškia pritarimą kru-

NĖRA NAUDOS Iš NUSI- vinam terorui prieš strei 
GINKLAVIMO KONFE

RENCIJŲ

jog kompanijų 
ginkluoti kul- 

ir sėdėdami

Coles sako, 
gengsteriai, 
kasvaidžiais 
šarvuotuose automobiliuose, 
be jokios tiesioginės priežas
ties užpuolė šaudyti ramius 
pikietuotojus; net began- 
čius, toli vydamiesi, šaudė. 
Bet dabar Federacijos virši
ninkai žada veikti išvien su 
gubernatoriaus Millerio at
siųsta milicija, nors milici
ja jau areštavo tris negrus 
pikietininkus net už kelių 
mylių nuo Wenona kasyk
los. Milicija vykdys in- 
džionkšiną ir laužys strei
ką, ką daro juk ir Federa
cijos vadai, kurie liepė mai- 
nieriams pasiduot NRA pa
tvarkymui; o sulig to pa-

ti už tai, kad protestavo 
prieš darbo mokesnio kapo
jimus.

Pontiac Fisher Body dar
bininkai pareiškia, kad jie 
atsisakys dirbti streikuo
jančiųjų darbininkų darbus.

Einant darbininkams 
streikan, Amerikos Darbo 
Federacijoj A u t o m o bilių 
Darbininkų Unijos ’ vadas 
Dillon buvo Washingtone. 
Dabar gi ne tik,jis parva
žiuoja, bet M. L. Lewis ir 
kiti federaciniai maklioriai 
subėga sukti streikieriams 
galvas ir parduoti streiką.

Streikieriai pikietuoja po 
du šimtu ir daugiau.

Paryžius. — 
valdžia reikalauja šiuo tar
pu nedaryti daugiau derybų 
del ginklavimosi mažinimo, 

’bet pašaukti’' Tautų t Lygą, 
kad suvaldytų Vokietiją, 
kuri ginkluojasi visu pašėli
mu. (

kierius.
Net Amerikos Darbo Fe- tvarkymo, kaip žinoma, bu- 

'deracijos Mainierių Unijos [vo numuštos kasyklų darbi- 
Francijos vice - prezidentas George į ninkams algos.

Milionai Žmonių Sovietuose Mankštysis 
Fiziniai, kad Tiktų Apsigynimui

Praplatina Pilietystės 
Teises Moterims

Washington. —. Šalies 
kongresas praplatino mote
rų piliečių teises. Sulig 12 
metų atgal išleisto įstaty
mo, Amerikos pilietei buvo, 
palikta pilietystes teisė ir 
po ištekėj/mui už nepiliečio 
vyro. Bet jeigu iš pilietės 
ir nepiliečio gimė kūdikis 
ųžsienyj, tai jis nesiskaitė 
Amerikos piliečiu; vaikui 
piliety s tė ten galėjo pereiti 
tik nuo piliečio tėvo.

O sulig dabartinio įsta
tymo, jeigu iš pilietės mote
ries ir nepiliečio vyro gims 
kūdikis ųžsienyj, jis taipgi 
bus Amerikos pilietis iš pri-' 
gimties. Naujas įstatymas 
patvarko, kad tokias pat 
teises turėtų ir ateivės mo
terys, kurios išsiima Ameri
kos pilietybės popieras.

5,000 Vario Mainieriy
Streikas Montanoje

Butte, Mont. — Sustrei
kavo virš 5,000 vario mai- 
nierių ir kitų darbininkų 
Anaconda Copper Kompani
jos prieš NRA nustatomas 
permažas algas.

MASKVA.—Kuomet Vo
kietija, Japonija ir visas 
imperialistinis pasaulis gin
kluojasi ant Sovietų galvos, 
tai darbininkų šalis turi pri-j 
sirengt apsigynimui. Kad, 
piliečiai geriau tiktų apsi
gynimui ir darbams' fabri
kuose, todėl, yra skelbiama 
plačiausias fizinio mankšti- 
nimosi vajus: bėgimai po

klos lenktynės.
Pirm trijų metų nustaty

tus fizinio lavinimosi kur
sus jau yra išėję 1,500,000 
žmonių, kuriem duota spe
cialiai pagarbos ženkleliai, 
o 10 geriausiųjų lenktyniuo- 
tojų apdovanota medaliais 
ir auksiniais laikrodžiais.-

Dabartinė fizinio lavini
mosi programa, tačiaus,

Streikie- vįrg trijų (amerikoniškų) yra kur kas platesnė ir kie 
riai reikalauja 30 valandų mylių, maršavimai 22 mylių tesnė.
darbo savaitės ir po $1.20 į; su vjsu karišku apsirengi-
valandą. Nes darbas sun
kus ir labai pavojingas svei
katai?

ANGLŲ MINISTERS SA
KO: NEMOKĖT AMERI

KAI SKOLŲ
Londonas. — Anglijos už

sienio reikalų ministeris Sir 
John Simon išvedžioja, kad 
Anglai neturėtų mokėt jo
kių daugiau karo skolų 
Jungtiriemi Valstijoms. 
Dienraštis “Evening Star” 
rašo, kad Amerikos reikala
vimas pilno skolų atmokėji- 
mo, tai veiksmas plėšiko, 
užklumpančio žmogų ant 
kelio.

Sykiu N. Y. Times’o ko
mu, vienos mylios maršavi- respondentas Harold Den- 
mas su maska, naudojama ny atžymi sveikatą ir vikru- 
prieš nuodingas dujas; gra- mą Raudonosios Armijos; 
natų mėtymai ir pataiky
mai per 131 pėdą, dviračių, 
motorinių dviračių, auto
mobilių, traktorių, lėktuvų, 
plaukimo, irklavimo ir kito-

jis sako, kad užsieniniai tė- 
mytojai taipgi mato labai - , .
augštą raudonarmiečių pa
siryžimą ir puikią discipli
ną. - o .

Kova prieš Ko. Unijas 4,000 Lėktuvą Streikieną 
. „ , , t . Atsiima Savo Įrankius . , ,

S ,C.Tr?±met;.. • Buff&i Y. Kumet i 1

Curtiss; lėktuvų» kompanija 
Darbininkų Unijos šaukia paiiepg 4>Ooo darbininkų

ŽMOGVAGIAI REIKA
LAUJA $75,000 Už 

GETTLE
Los Angeles, Gal. — Pa

grobto milionieriaus Wm. 
F. Gettle pati gavo laišką, 
kuriuoųi reikalaujama $40,- 
000 už jos vyro paleidimą. 
Po to sekė per telefoną rei
kalavimas $75,000. Gal ne 
tik žmogvagiai, bet ir kas 
kitas nori jų vardu pasipi
nigauti.

visi skyriai Plieno ir Metalo ; •
Darbininkų Unijos šaukia paiiepė 4,000 
konferenciją kovai prieš vi- tuojaus grįžti darban, nepa- 
sokias kompaničnas unijas, tenkindama jų reikalavimų, 
už 25 nuošimčiais algos pa- darbininkai pareikalavo ati- 
kėlimą ir už 6 valandų dar- duoti jiems priklausomus

> bo dieną, 5 dienų darbo sa
vaitę. Konferencija įvyks 
birželio 3 d., Auditorium Į LIETUVA NORI SKAITY- 
svetainėje, Grand Boule-; TIS ATSITEISIANČIA 
vard, ir Michigan Ave., In
diana Harbor mieste, India
nos valstijoj.

■ įrankius. Vadinasi, kietai 
i pasiryžę tęsti kovą.

Darbininkų

Washington. — Lietuvos, 
Latvijos, Italijos ir kitų, ša
lių atstovai sukinėjasi apie 
Amerikos užsienio reikalų 
ministeriją, stengdamiesi 
gauti užtikrinimą, kad Am
erika nepaskelbs jų “neatsi
teisiančiais skolų kraštais,” 
—nors jos toli gražu neat-

3^1 d

Paryžius
kovoj su fašistais policija 
nušovė vieną darbininką,
15, sužeidė ir kelis areštavo, moka skolų sulig sutarties.
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ji ypa įsakiusi dęšimčiai. metų, j gtjs. Tas gelžkėliš priguli [ 
lieka kovą sti Pabaltijo ‘yąlstybėniįs Sovietų Sąjungai, bet ji pu-1
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ir per jas veržimasis į Rupijos sritis.”
Taigi, Sovietų Šąjunga Vėl stjovi prie

šakyje kovos už Pabaltijos nepriklauso
mybę., Na, o Lietuvos ir kitų kraštų fa
šistinė spauda spjaudo ugnim ant darbi
ninkų tėvynės ir kursto liaudį prieš ją. 
Tos pačios “Lietuvos Žinios” ne kartą yra 
iškišusios savo ilgą liežuvį ir bjauriai ap
šmeižusios Sovietų Sąjungą. Ir šiandien 
jose sausakimša melų ir prasimanymų 
prieš darbininkų tėvynę. Tas, reiškia, 
kad Lietuvos spauda, niekindama Sovie
tus, tiesioginiai padeda hitlerinei Vokie-

Sovietų Pasiūlymas Vokietijai 
ir Pabalti jos Valstybėms

1 I I . f • t < • ) • I I (

Smarkiai sudrebėjo Lietuva,-Estija ir 
Latvija, kuomet išgirdo, kad "hitlerinė J 
Vokietija atmetė Sovietų Sąjungos pa
siūlymą bendrai užtikrinti Pabaltijai ne
priklausomybę. Pasirodo, kad Vokieti
jos valdančioji klasė, su kruvinuoju idio
tu Hitleriu priešakyje, turi tikslo užgrob
ti tas valstybes.

Sovietų pasiūlymas buvo aiškus, ne 
dviprasmis. Pasiūlymas skamba:

“SSSR ir vokiečių vyriausybės pasižada 
visuomet atsižvelgti savo užsienių politikoje 
į pasižadėjimą palaikyti Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybę ir nepaliečiamybę ir susi
laikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų 
tiesiojfiniai pakenkti tai nepriklausomybei.”

Sovietų Sąjunga trokšta taikos. Ir šis 
pasiūlymas Vokietijai buvo padiktuotas 
tos paties troškimo. Bet hitlerinė Vokie- 
tlj&’męnori taikos. Ji vėl ginkluojasi ir 
rengiasi prie karo.

“Lietuvos' Žinios” (bal. 27 d.) šitaip 
apibūdina Vokietijos atsakymą: “Vadi
nasi, Vokietija pasiryžusi veržimosi į ry
tus kovai, ir kadangi tos kovos su Lenki-

I * ♦ ' ♦

Vokidtijos atmetimas Sovietų ’ pasiūly
mo, matomai, 'išgąsdino’ ir Smetohą. 
Mąskvpą “Pravdą; praneša, kad Lietu- 

; vos valdžią įteikus. Latvijai ir Estijai me- 
■ morandumą, kuriame esąs apibūdinamas 
pavojus iš Vokietijos puses ir siūloma vi41 
soms trims valstybėms susivienyti' apsi
gynimui. Vadinas, Smetoria nori prikelti 
iš. numirusių Pabaltijos Sąjungos klau
simą.

Kaip toliau ta padėtis vystysis, sunku , 
dabar atspėti. Vienas, tačiaus, dalykas . 
yra aiškus:1 Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
fašistinės valdžios, atėjus sprendžiamai 
valandai, palaikys Vokietijos pusę, o ne 
Sovietų Sąjungą! To reikia neužmirti. 
Todėl kova prieš naujo karo pavojų, ko
va už Pabaltijos nepriklausomybę turi, 
eiti keliu nepermaldaujančios kovos 
prieš tas fašistines valdžias. O. tik pro
letariatas Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
komunistinių partijų vadovybėj, gali vest 
ir veda tą nuosakią kovą. Mes, kurie re- 

• miame Lietuvos Komunistų Partiją, tuo 
būdu, esame tikrieji Lietuvos nepriklau
somybės gynėjai. O tie, kurie palaiko 

uvos nepri-Smetonos diktatūrą, yra Lietuv 
j I 'klįuisonlybčs gįaboriai. > ? ! J

JAPONUA-KARO VADAS
1 • “ . . , , . ’ ' i < , ! . i > ' . ... ' , . ’ I » ’

Imperialistai Imasi Už Ger
klių del Chinijos

Japonijos imperialistų 
kalbėtojas Ei j i Amau tren
kė į kapitalistinį pasaulį 
bombą.' Jo kalbos tonas sa
ko kitų šalių imperialistams 
—“šalin jūsų tavorus iš 
Chmijps!” O Chinija yra• 
virš 400 milionų gyventojų 
šalis—didelės imperialistam 
rinkos. Čhinija turtinga 
gamtiniais turtais—angli
mi, aliejum ir tt. Jos didelį 
plotą — Mandžuriją pasi
grobė Japonija ir ten įs
teigė “neprigulmingą” Man- 
chukuo valstybę su naujai 
iškeptu karalium Pu-yi. 
Mandžuriją yra niekas ki
tas, kaip Japonijos kolonija 
su karikatūrišku karalium 
Pu-yi.

Kita Chinijos dalis, su apie 
100 milionų gyventojų yra 
Sovietinę ‘Chinija. ‘

Ch’inijos rinkas. Tokia su
tartis, kad, visi iipperialis- 
tai gali plėšti Chiniją ir ten 
prekiauti, buvo padaryta 
1921 metais tarpe Jungtinių 
Valstijų, Japonijos, Angli
jos, Franc jos, Holandijos,

jos ir Ispanijos. Bet dabar 
Japonija jau yra pasigro
bus Mandžuriją ir Jahol pro 
vinciją ir ten kitiems impe
rialistams uždarė duris. Ji 
siekia tą padaryti ir kitose 
provincijose. Kad paliuo- 
suoti savo rankas, ji ir iš 
tautų lygos išėjo, kuri nors 
barškėjo prieš Japonijos 
žygius.

Tat kapitalistinėje spau
doje vis daugiau dabar ma
tosi, kad žodis “Japonija” 
jau darosi lygus , žodžiui 
“Karas”, nes kiti imperialis-

Sovietinė Chinija. Chang nemano pasiduoti, Jung- 
Kai-shekas vaido atskiras !:inn\ Valstijų ąniperiąlistąi 
dalis Shanghajaus srityje. 11?al? 3aa ' P^daug pasi- 
Bet jis nei žodelio neprako--Į-ratikė. Jie^buyo.papisakę,< 
šė prieš Mandžurijos pa-!?d nepripažins jokj.atplė- 
vergimą ner Japonijos ini- Chinijos jtęntonjos,. p. 
perialįatus. Pepingo srity- iyeno^ P’rs^ J PIJ^U nesu-, 
je, šiaui’inėje Chinijoje, >da .7^’
taipgi Japonijos imperialis
tų pastatyta valdžia. Pietų

trauke. Jie buyo.pą^įsakę,i

be Mandžuriją ir Jahol. Da
bar Jungtinių Valstijų ir

VC4» Y C4,ĮVAŽAICV. A lutu. . •

Chinijoj suleidę nagus Ang- Anglijos imperialistai įteikė 
lijos imperialistai. Francijos P.1 gestus Japonijos impe- 
ponai turi nemažas rinkas. *Įa Įstams. Japonijos impe- 

----- . . i i’ialistar • labiausiai -----
^‘dlu^u^įall^Ch^ dosi prieš tai kad į Chiniją
Jung. y aisti ju imperialistai Į spar

Kai-sheko teritorijoj. Taįgi, 
Chiniją? jau dabar teritori
niai yra atskirų imperialis
tų naguose.

“Atdarų Durų1’ Politika

Jau nuo senai Jungtinių 
Valstijų imperialistai veda 
politiką “atdarų <luri|” į

gabena ginklus Jungtinės 
Valstijos, Anglija, čeko-* 
Slovakija, Vokietija, ir Itali
ja. Jie dūksta > prieš^ tai, 
kad Jungtinių Valstijų im
perialistai organizuoja, or
laivių liniją tarpe Shangha- 
jaus ir Manila—-Filippinų, 
kas grūmoja Japonijos kd- 
lohijai Formosa!, •

' gerai apginkluotą, išlavinta,: 
| pasirengus ginti -savo tėvy- 

siau valdo su Mandžurijos nę, o ęro karo laivynas ,į 
valdžia, kadangi ji^.:praves- penkias valandas nu,o -Vla- 
tas per Mandžuriją; Ant to diVostoko įgąįi pasiekti Ja- 
gelžkelio daugiausiai atsi-j ponijos širdį—Tokio ir už- 
buvo karinių provokacijų | duoti smūgį.’ Gi| karo laivy- 
prieš Sovietų Sąjungą. Inas Tolimuose Rytuose, 
SSSR sutiko parduoti jį už kaip drg. Vorošilov rapor- 
200,000,000 aukso rublių, tavo, yra pakankamas tam, 
bet Japonijos imperialistai, kad mirtinai sužeisti Japo

nijos karo laivyną. Tat pas
kutiniu laiku Japonijos im
perialistai prikando liežuvį, 
griebėsi armijos perorgani
zavimo ir pęrginklavimo 
naujais ginklais, kas bus už
baigta 1936 metais ir ruo
šiasi. ateityje prie didelio 
karo,; o dabar nbri daugiau 
išlaimėt! Chinijoje.

•wr' ( i

Imperialistinės Japonijos 
plėšikai nėra neįveikiama 
jėga., Mandrūs jie karė,’ 
kada neturi reikalo su tvir-

Pirmadien., Geguž. 14, 1934
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TRUMPMENOS
, < Drg. V. Kapsukas sakė 
prakalbą Komįįtęihlę Try
liktajam plenume, apibūdin
damas • • padėtį Pabaltijos 
kraštuose ir Lietuvoj. Fin
land! j o j, Estonijoj, Latvijoj 
ir Lietuvoj, sakė jis, naziai 
smarkiai suka savo lizdus, 
su pagelba vietinių buržua
zijų. , Estonijos fašistus hit- 
leriečiai remia ne tik pini
gais, bet nesenai jie suteikė 
estonams spaustuvę, kurią 
buvo atęmę iš social-demok- 
ratijos Vokietijoj.

kėsindamiesi . pagrobti jį 
karo keliu, siūlė tik juokin
gą atlyginimą.

2) Sovietų Sąjunga turi
ilgą rubežių su Japonija 
vandeniu—Japonijos jūros/ 
ir Okotskos jūros sudaro 
artimus kaimynus. Japoni
jos .: imperialistines žuvų 
gaudymo kompanija lenda 
į Sovietų Sąjungos vande
nius,, kurie yra labai tur
tingi žuvimis, ir vagia jas. 
Sovietų Sąjunga kas metai 
išranduoja tam tikrus plb- ta ir organizuota , armija, 
tus' jūrų del Japonijos žvė*' 1931 metais jų karo žygiai 
jų. 1933 metais buvo išiian-1 prieš chiniečius Shąngha- 
duota 287 toki plotai, bet i jaus—Chepei srityje paro-‘ 
dalis elementų lenda į neiš-1 dė, kad jų armija nėra ne
randuotus plotus ir tas su- ■ įveikiama. Per 34 dienas jie 
kelia vaidus. <. (

3) Japonijos imperialistai
n e s i t e n kiną užgrobimu 
Mandžurijos ir Jahol terito-1 
rijų. < 
pravesdinėja kelius linkui 
Sovietų Sąjungos sienos, 
kad užgrobus Primoriją ir 
Sibirą iki Baikalo ežero. Jie 
atvirai, kalba ir rašo to<nis “ v^t£|Per tūlą laiką matėme eilę

Mes ne įkartą nurodėm, 
kaip smetoninis demokra
tas (Tysliava) dažnai “gir
di skambinant, bet nežino 
kur.” Aną dieną jis posma
vo tai, būk Majakovskis ra
šė apie Chicagą, jos nema
tęs, Tai, žinomą, ne tiesa. 
Majakovskis buvo Chicago j 
ir ten net apie meną refe
ravo.

Vienyfoiečiai turėtų būti 
mums dėkingi už vieną da
lyką: Tysliava šiandien nei 
trečdalio nevartoja svetimų 

įžodžių to, ką jis pirmiau 
rialistus daugiau akiplėšiš-1 vai?davo: Ta! dgka ’nūsų 
kūmo ir avantiūristiniu žy- aalzial PaaalPal- Žodynal 

o T - ?i taipgi atsidus!gių negu jėgos. Jų uzpaka- j 1 
lyje didžiausias nepasitenki- „ . “ 7 i
nimas ne vien tarpe darbi- D Sypsemnkm, kur

< I sutraukę karo laivyną, or- 
. j laivyną, modernizuotą armi-1 

ją,> atakavo prastai ginkluo
tus chiniečius ir negalėjo iš-

T. .. . iv, ]. " įmušti. Pas Japonijos impe-1 Jie tiesia gelzkehus,,,... . . n •*„ kinl55?.|

jūs?!

rįžimo ir geroko pądirbėji- 
mo-lavinimosi nieko negali
ma pasiekti.

Lietuvių spaudą, pasak 
Grigaičio, Ae' 1905 metų re
voliucijos audra atpūtė, bet 
caras davė. Žodis “ponas” 
—geras titulas, pripažįsta 
tas pats Pijušas. Argi tai 
ne typiškas grigaitinis 
marksizmas?!

Bostono apielinkės drau
gams bus toliausia pasiekti 
(birželio mėnesį) Detroitas. 
Todėl ten prisieina kuorim- 
čiausiai tam tikslui koncen
truotis. ‘Bent pora pilnų 
mašinų delegatų tenaitiniai 
draugai turėtų pasiųsti. 
Jaunimo grupės ir chorai, 
žinoma, -turės siųsti delega
tus.

Kažin ar šiemet iš Cali- 
fornijos turėsime bent vie
ną delegatą LDS sžime? O 
būtų gražu turėti, 1932 me
tais Clevelande draugė Ka- 
rosienė puikiai tą valstiją 
atstovavo? .

Japonijos imperialistai pa
silaikė šimtus salelių- Ra
miajame vandenyne, kurios 
pirmiaus priklausė Vokieti
jos imperialistams. Jungti
nės Valstijos nepripažįsta 
Mandžurijos “neprigulmy- 
bės” ir tas gilina imperia
listų tarpe nesutikimus. Ja
ponija ryja seilę linkui Phi- 
lippinų salų. Ji nori būti 
valdonas visos Azijos, o tas 
kartu yra pasikėsinimas ir 
ant Anglijos turtingiausios 
kolonijos Indijos. Japonijoje 
kaip ir nėra žibalo, bet jo 
daug yra prie Australijos 
ant Holandijos valdomų sa
lų. Holandija nieko nereiš
kia Japonijai, bet ją protek- 
tina Anglija su savo karo 
laivynu ir tam būdavo j a di
džiausias prieplaukas ir 
tvirtumas Singapore.

Centralinėje ių.. Pietinėje 
Chinijoje vis daugiau įsigali 
Sovietų;. Chinija,. ,o tai yrą 
grūmojimas ne vien išmes
ti Japonijos įmpęrialistųę iš 
phinijos/ (bet ir kitus plėši-,- 
kuS. ( . • . . . - ■ , .

, ‘i • ■’ i . . - <■ •Japoniją,’ ir Sovietų. Sąjunga

Imperialistinė Japonija, 
siekdama būti valdonu vi
sos Azijos, suprantama, kė
sinasi ant dviejų trečdalių 
Sovietų Sąjungos teritori
jos. Japonijos imperialistai 
nuo senai veda karo provo
kacijas prieš Sovietų Sąjun
gą. Paskutiniu laiku jos tu* 
pėjo vyriausiai vietą seka
muose punktuosė:

1) Per Mandžuriją .nuo 
vakarų į rytus eina .Rytinis 
Chinų Gelžkelis, kuris turi 
virš 1,000 mylių* Jis -praves
tas už SSSR piliečių pini-.

temomis. Jie ruošiasi už
grobimui ir Sovietinės Mon
golijos Liaudies Respubli
kos, kuri yra kaimynystėje 
su Sovietų Sąjunga, šie (Ja
ponijos j imperialistų prisi
rengimo žingsniai iššaukia 
parūbežinių nesusipratimų. 
Sovietų Sąjungą siūlę Japo
nijai pasirašyti nepuolimo 
sutartį, bet imperialistinė 
Japonija, ruošdamosi prie 
karo, nesutiko tą padaryti.

Suprantama, Japonijos 
imperialistai, kaip ir kiti 
imperialistai dar ir todėl 
ruošia karą prieš Sovietų 
Sąjungą, kad ten yra nauja 
darbininkų tvarka, kuri’ vi
siems imperialistams yra 
baisi. Bet Japonijos impe
rialistai imasi sau rolę būti 
Azijos žandaru ne vien 
prieš komunistinį judėjimą, 
bet kardu švitruoja net ir 
prieš kitus imperialistus del 
Chinijos rinkų ir turtų. 
Taigi, Japonijos žygiai vis 
daugiau grūmoja užkurti 
karą, kaip prieš Sovietų Są
jungą, taip ir pačių impe
rialistų tarpe.

' f'-’’ ..'.i'

Karas ir Japonijos 
Darbininkai

Jungtinių Valstijų jmpę- 
rialistai,■. kad sumažinus 
priešingumus, daikinai ati
traukė iš Ramibjo vandeny- 
nd savo karo laivyną. 
manevruodamas atliko ke
lionę per Panamos kanalą ir 
plaukia į Neyy Yorką\ Tai 
didžiausi karo laivyno ma-. 
nevrai, kuriuose veik visi 
laivai dalyvauja ir manev
rai tęsiasi ant 3,000 mylių 
kelio. Tas nepatenkino Ja
ponijos imperialistus, nes 
jie žino, kad rudenį Jungt. 

, Valstijų karo laivynas, 
dar daugiau sutvirtintas, 
grįš į Ramųjį Vandenyną.

Prieš Sovietų Sąjungą 
Japonijos imperiąlistąi tuo 
tarpu sumažino lig ir karo 
provokacijas, .nes Sovietų 
Sąjungos Raudonoji Armija

ldraugų,, besigrięblančių už 
juokų rašymo. Buvo many
ta, l^ad tai pagamins neblo- 

nuolatos .Įu0.?ari?der1^-

čių/ vargingų žuvininkų, bet 
net tarpe smulkios buržua
zijos., Virš 10,090 yra po
litinių kalinių ir i______
auga komunistinis judėji
mas,, kas karo metu dar j . f
daugiau padidėti^/Japonijos1 , a? 
imperiūlištu • karo pralaimė.-1. >} au^a.^ 1 a^

- -j-- __ Iredakcija naujimas reiškia viduje ’.prole
tarinės revoliucijos išsiver
žimą ir jos laimėjimį. Da
bartinės sąlygos taip pat 
auklėja galingesnį revoliu
cinį bruzdėjimą. Taigi, jeigu 
imperialistinei Japonijai tin 
ka vardas “Karas”, tai. 
anaip tol jis netiks naujai 
Japonijai, kuri neišvengia
mai užims imperialistinės 
vietą—revoliucinė, tarptau
tinė Japonija su Komunistų 
Partija priešakyje, kuri da
bartiniu metu veda didvy- 
ringą kovą prieš savo kraš
to imperialistus.

D. M. šolomskas.

DURYEA, PA.
Seni Darbininkų Vargai

Žmonės laukia geresnių lai- 
1 kų. Bet tų “gerų” laikų kaip

Iki šiol mes jautėme dide
lę stoką mūsų dienraštyj pa
veikslų. Nuo dabar tą spra
gą išlyginsime, duodami 
mūsų skaitytojams nema
žiau 8-10 paveikslų į savai-

nusivylėm/ Ir vėl “juokų 
fronte viskas ramu.”

Pabando

redakcija pakritikuoja arba 
nespausdina jo juokų, tai 
jau ir'vėl sėdi Tankas su
ėmęs. Kodėl gi 'nebandyti 
toliau rašinėti? Kodėl nesi- 
lavinti, draugai? Ir tai ap
sireiškia ne tik su juokais, 
bet beveik visame kame. Pa-

Draugas Gąnnes “Daily 
Workeryj” phtiekė puikią 
istoriją to, kaip Bachmet- 
jevas su Ughetu išeikvojo 
$Į87,00p,Q()0 ^umą, .kuri bu
vo pfasfcoliiita,7keredskid Val
džiai. Pinigai buvo. išleisti 
rėmimui kontr-revoliucinės 
kovos prieš ‘Sovietus. Na, 
ir dabar Washingtorio ponai 
nori, kad tuos pinigus So
vietai j iems. atmokėtų!

R. M.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

nėra, taip nėra. Žiemos laiku 
kai kurios kasyklos klek ge
riau dirbo, bet sU mažesniu 
darbininkų skaičium. Tačiaus' 
dabar jau vėl tas darbas ap-' 
šistdja., ’ ' x ’■

Kai kurie d'arbįninkhi buvo t 
Jis ^laimingesni” ir įavo dirbti, d j 

ypatingai pas kontraktorius, 
bet nešjdžiaugįą.

Vienąs, | ^arbinį^kaįį t kuris 
dirba po No. 9, Pittstond kom
panijai, pasakoja, kad j>er <Jvi 
savaites likosi 6 darbininkai 
sunkiai sužeisti. Toje vietoje 
yra taip bloga, kad net tokio
se nedarbo ’sąlygose, 
darbininkai ’ atsisakė 
dirbti. ' 1

Bet unijos kaip ir
Naujoji Uniją, kurios valdinin
ku yra Maloney, nieko nedaro. 
Darbininkams laikds jau būtų 
susiprasti ir nuStbti klausius 
tokių vadų, kurie ‘darbininkų 
reikalus negina. Reikia mrga-f 
nizuotis ir priklausyti prie N. 
M'. U. ' ' * 1 "

’ J. Kaspariunas.

o trys
tenais

ne ra.

Norėtų Numesti Svorio

Gal ir man ką patartumėt 
Į per “Laisvę.” Esu moteris 46 
į m. amžiaus, 5 p. ir 5c. aukščio 
ir sveriu 205 sv. Aš labai no- 
rėtau numesti svorio ir jau ke
lis kartus bandžiau, ale nega
lima, ba gerą apetitą turiu. 
Kojas skauda, sunkioš ir patį 
kryžių skauda, diegliai suima. 
Naktį kai pasijudinu, .tai šir
dis drebk.: Ii*’prieš .mėnesines 
labąi galvą skauda, tris diehaš 
prieš ir pėi- tą laiką’ 
} ' I \ f ' « f. i I

Atsakymas.

Taip, Drauge, perdidelis 
Avoyis ąpsutikiha visą organic 
mą. Tie nereikaliiigi lašiniai 
yra lyg koks parazitas, kurs 
liaudoja tą> p'ątį?- kraują, pri
vargina širdį ir kitus organus 
bei liaukas, o naudos organiz
mui neteikia. Ir nutukimo 
priežastis visų dažniausia yra 
tame* kad perdaug valgoma, 
chroniškai persivalgoma, o 
petmažai naudojama raume
nys, permažai dirbama. Kai 
kada kaltos yra ir tūlos liau
kos. č j

Kad Jūs turite gerą apeti
tą, tai visai neblogas daiktas^ 
Jums nereikia bąda’uti: valgyt 
Jūs galitė, bet mažiau viso ko, 
yp ač m a ži a ira n gi i a Van d ž i u- —

saldymų ir skrobylų, taip gi 
riebalų.

Valgykite daugumoje daržo
ves ir vaisius, maželiau pie
niškų, kiaušinių ir mėsiškų ir 
visai mažai miltinių valgių, 
kaip duona, pyragai, virtiniai, 
blynai, šaltanosiai, makaro
nai, bulvės, taip gi mažai sal
džių ir riebių valgių. Druskos 
ir gi neperdaug.

Eįkite pasivaikščiot,, pagi- 
simankštykite>, i ar» prie fizinio 

5 darbo ar prie gimnastikos. Gi- 
, liai pakvėpuokite pilvu, nors 

po 100 įkartų išviso kas diena, 
keliais Atvejais: tatai žymiai 
padedavištarpittti dalį taukų ir 
paversti pą energija.

Jūsų apetitas geras, bet 
apetitas daug priklauso nuo 
papročio. Prisipratinkite žy
miai mažiau valgyt. Tačiau, 
Drauge, bent jau nebandykite 
ūmai suliesėti. Jei numesite 
ir po vieną svarą kas savaitė, 
ir tai gerai. Nuo perstaigaus 
suliesėjimo sveikatai gali būti 
žalos. Ir išvaizda būtų nejau
ki, kai odos atrodys visur per
daug. kai ji bus nukabusi, su
siraukšlėjusį.

Dažnai esti gerai dar gi imti 
“Thyroid tablets, gr. 1, No. 
100,” po vieną prieš valgį: tai 
akstiną medžiagų apykaitą ir 
padeda suliesėti. '



*i M; ’?<■ ’ t’?/

4 I h •>. r .. :' > 1
Pirmadien^ Gęguž. 14, 1934 _, ,.

 '' ............ .. - \ ’ « 1 •;

r J
J-----L.

111 ■ ». » ! , 1 1 t "?.. . .......  1 ................... . .............. .

Darbininke ir Seimininke
' . ’ . ' • ' i » : L- ...

RENGSIMĖS PRIE TARPT AUTINIO j čCiMlNlNKlit 
MOTERŲ KONGRESO ™MOTERŲ KONGRESO

Paul Vaillant-Couturier

LAISVA TADŽIKISTANO MOTERIS

Tas besi judantis daiktas, kuris atrodo lyg 
kokis beformis pundas ant dviejų kojų—yra 
moteriškė, dėvinti šydrą, padarytą iš arklio 
šerių. Ta moteris yra simbolas atsilikimo, 
ignorantiškumo ir religinės bigoterijos (da
vatkiškumo). Tai užsilikęs vaikščiojantis 
supratimas privatinės nuosavybės, tai išraiška 
kovos prieš socializmą. Ji eina pavėsyj augš- 
tų mūrų, tarpe augštais ratais vežimų, kurių 
vežikai sėdi raiti ant arklių, vartodami j ienas 
savo kojoms padėti vieton balnų kilpų. Ji 
ant savo veido turi šydrą iš juodų arklio še
rių, kuriame ji padaro mažytę skyliukę, kad 
galėtų geriau matyti.

Nuo dienų savo subrendimo, tai yra nuo 
tada, kada ji įgavo komercinės vertės, ta.' su
augusi moteris yra nuosavybė, kaip avis, verb- 
liūdas ar arklys, ji negali niekur pasirodyti 
be savo šydro. Ar todėl kad uzbekai vyrai 
būtų labai pavydūs ir karštakraujai? Visai 
ne. Tai todėl, kad kiekvienas naminis’ su
tvėrimas privalo turėti savo tvartą ir savo 
pavadį.

Mano draugas, Gafiz, kuris man aiškino 
Tadžikistano senus papročius, sakė, kad veik 
kiekviena tų moterų užsiėmė prostitucija. Ne 
todėl, kad jos mylėtų tą užsiėmimą, bet todėl, 
kad priespaudoj, po kuria jos gyveno, ir to
dėl, kad Mahometonų įsakymai neleido joms 
užsiimti darbu, vertė jas prie to.

Gafiz sakė, kad po Sovietų tvarka prosti
tucija liko sumažinta ant 70 nuošimčių (1930 
metais) ir smarkiai nyksta su moterų pasiliuo- 
savimu iš po ekonominės vergijos.

Daugpatystė yra užginta, bet dar praktikuo
jama slaptai per “staravierus,” po priedan
ga šeimyninių ryšių, kaip tai: “sesuo’ 
“motina” gyvenančios moterų kvartale.

Šydras yra storas ir nepermatomas. Jis už
dengia daug paslapčių! < , ■

Mes nuėjome į uzbekų teatrą. Jie lošė 1
“Pirmas Signalas,“ parašytą jauno uzbekų

ar

, autoriaus.. Ten radosi moterų tarpe publi
kos, vienos dėvinčios šydrus, o kitos be , jų. 
Ąš atkreipiau domę į tris. Jos buvo charak
teringas atvaizdas trijų skirtingų vystymosi 
laipsnių.

Viena jų, veikiausia motina, turėjo uždan
galą- Laike lošimo, kurį ji su atyda1 tėmijo, 
ji neskundė aplodismentų, kur prisiminta apie 
moterų paliuosavimą, vienok šydro nepakėlė 
per visą tą laiką. Antra moteris, vyresnioji 
duktė, nors dėvėjo kokį tai drabužį ant galvos, 
dalinai atmetė šydrą. Trečioji, jaunesnioji, 
mergina tarpe 18 ir 20 metų, buvo jauna ko
munistė, aprengta kareiviškais (khaki) dra
bužiais, plaukai jos supinti ir surišti raudonu 
kaspinu!

Ir kas per skandalas! Uzbekų moteris lošė 
ant scenos! (

j Šydras pakeliamas!
1 Mes aplankėme Krupskaja vardu uzbekų 

moterų kliubą. Kassimova, moteris darbinin
kė iš Samarkando, kuri atsisveikino su šyd- 
ru dar 1926 metais, buvo kliubo vadovė.

Šydras čionais buvo visiškai palaidotas. 
Pirma, todėl, kad jaunos moterys buvo moti
nomis ir jų vaikučiai buvo tinkamai apžiūri
mi. Jie buvo aprengti, pavalgydinti ir už
migdyti dieninėse auklėtuvėse, erdvinguose, 
su gera ventiliacija, kambariuose. Kiekvienas 
kūdikis turėjo savo atskirą abrūsą ir dan
tims šepetuką, paženklintą skirtinga spalva 
bei gėlių paveiksliuku, ir tuom kiekvienas uz
bekų vaikutis, su išmintingomis akimis ir 
gražiais apvaliais veideliais, pažindavo ir at
simindavo savo dalykas. Narmissa, mažytė, 
4 metų mergaičiutė, šiandieną buvo “perdė- 
tine.“ Labai rimtai, pilna savo socialės at
sakomybės, ji dalino medinius; šaukštus tarpe 
vaikučių. Hadid, 5 metų vyrukas, ver
kė ir atsisakė sėsti prie stalo. “Auklė“ bandė 
jį įtikinti, bet jis nesijudino. Jis norėjo žais
ti “kolektyvį“ ūkį,” bet kada pamatė, kad visi 
jo draugai jį apleido ir nuėjo pietauti, jis lei
do Narmissai paimti jį už rankos ir nuvesti 
prie jo kręslo.

i (Pabaiga bus sekančiam “D. ir š.” Skyriuj.) 
Vertė B. E. Senkeyicienė.

Iki Moterų Tarptautinio j ir imti atsakomybę už to dar- 
Kongreso Prieš Karą ir Fašiz- j bo pasekmes. 1
mą beliko du mėnesiu ir pu-1 
sė. Nacionalis Komitetas (AL-Imas į Amerikos moferis. Prie '__
PK. ir F.) .pateikė veikimo I atsišaukimo yra blankutė pa- ga sriuba, 
planus ir išsiuntinėjo juos to 
komiteto skyriams visose ko
lonijose. Kur to komiteto sky
rių nesiranda, ten pasiųsta at
sišaukimai ir veikimo progra
ma masinėms organizacijoms, 
fame skaičiuje ir ALDLD kuo
poms. Kur randasi komiteto 
skyriai, ten mūs masinės or
ganizacijos gaus nurodymus ir __ ,
reikiamą medžiagą per tuos darbo. Nacionaliam Komitetui išimkite lašinius ir pertrinki-

I apmoka tik už atsišaukimo . te> viską per retą sietuką. Su
žinoma lietuviams spaudą, prisiunčiant sykiu su ' pilkite atgal puodan, įdėkite 2

Išleistas puikus atsišauki- DŽIOVINTŲ PUPŲ SRIUBA

Tai yra pigi ir labai maistin- 
. Paimkite 1 svarą 

vartoti “soup” 
Pamerkite

rinkimui aukų delegačių pa- pupų, galima 
siuntimo lėšoms ir vedimui ; arba “Įima” pupos, 
prieškarinio darbo. Organiza- ‘ per naktį. Ant rytojaus, nu- 
cijos turėtų pasidarbuoti įtei-; mazgojus užkaiskite su 3 kvor- 
kiant kiekvienai narei ir kiek- tomis vandens, įdėkite 14 sva" 
vienai darbininkei tą atsišau- 1 ro rūkytų lašinių bei kumpio, 
kimą. Surinktus', pinigus orga-į 1 mažą cibulį, 2 gvaizdikėlius," 
nizacijos panaudos apmokėji-| 1 morkvą ir 2 Šakutes selerių 
mui tos apielinkės delegačių smulkiai supjaustytų. Virkite ’ - 
kelionės lėšų įr vedimui to pakol pupos pradės tišti, tįda, «'>
1 1 — *1.1— .. . . T Z*   • J. -J. « « > « w • « • . w • ** •

Moters Kovoto jos—Fašistu Aukos
da...“ Jai neleido ^užbaigti.

Finland i jo j

Šimtas ir dvidešimts trys 
moterys politinės' kalinės daly
vavo bado streike Tavastkaas 
kalėjime. Streikas tęsėsi 14 
dienų.

“išklausinėjimo.—
Kreuzer, Hamburge— 
redaktorė socialdemo- 
laikraščio “Volkszei-

(Šias informacijas surinko ir tikiu, kad ateis laikas ka- 
Tarptautinė Darbininkų Pa-

( gelba)
Vokietijoj

Mrs. Thomas, Berlyne—Pen
kiasdešimties metų amžiaus. 
Ji buvo Berlyno miesto tary
bos narė. Dabar randasi Span
daus ligoninėje kaipo pasėka 
fašistų

Anni 
Buvusi 
kratų
tung.“ Ją terorizavo naziai 
specialiu būdu išdirbtu del 
moterų. Ilgas valandas mote
rys priverstos stovėti su sun
kiomis knygomis jų ištiestose 
rankose, tol kol jos nualpsta.

Francisca Kesse, Frankforte 
—Buvusi komunistų narė 
Reichstage. Ji nuteista Darms
tadt kalėjiman ant trijų ir pu
sės metų prie sunkių darbų už 
dalinimą uždraustų lapelių.

Iš 76 koncentracijos kem
pių Vokietijoj, trys yra specia
liai del moterų.

Crete Croh, narė Vokietijos ‘ 
Jaunųjų ■' Komunistų Lygos iri 
narė ! 
brutališkai • nukamuota > iki 
mirties/ '

Ema Ktiith, Chemnitz—Per 
devynias dienas ją kas dien iš
vesdavo į kalėjimo kiemą prie 
sienos sušaudymui ir vėl grą
žindavo. Devintoj dienoj na
ziai ją nukankino ir užmušė 
jos kalėjimo kameroj.

Lenkijoj

Tarpe Lenkijos politinių ka
linių randasi 900 moterų.

Regina Kaplan nuteista 18 
metų prie sunkių darby perei
tą rugsėjo mėnesį. Ji organi
zavo baltrusius kaimiečius 
kovai prieš valdžios vagystes. 
Po prokuroro reikalavimui jai 
mirties 7 bausmės ji pasakė: 
“Per pastarąsias 17 dienų 
žiūrėjome į mirtį. Aš esu 
bininkė ir užsidirbau savo 
gyvenimą nuo 13 metų 
žiaus. Aš didžiuojuosi šiuomi

Ispanijoj
Ispanijos kalėjimuose ran

dasi 300 moterų politinių ka
linių.
' Rugpjūčio mėnesyje, 1933 
m., kaimietė Almerijoj nuteis
ta 23 metams prie sunkių dar
bų už “įžeidimą ir pasiprieši
nimą“ vietos viršininkams.

skyrius.
Plačiai 

darbininkams veikėja Marga
ret Cowl šiuo tarpu randasi 
Chicagos apielinkėj. Ji ten 
padės sustiprinti prisirengimo 
prie kongreso darbą ir pasa
kys eilę prakalbų masiniuose 
susirinkimuose. ALDLD narės 
ir abelnai lietuviai darbininkai 
turėtų pasidarbuoti del tų su-

užsakymu $3 už tūkstantį at- šaukštus sviesto ir įpilkite 2 
sišaukimo lapelių. šaukštu vandeny išplaktų miltų,

Komiteto leidžiamas orga- sušildykite, įdėkite druskos ir 
nas “Fight“ išeis padidintas ir , 
pilnas žinių moterims sąryšyje 
su karo ir fašizmo pavojumi 
ir baisenybėmis, taipgi iš vei
kimo del būsimo Kongerso. 
Užsakymus reikia siųsti tuo
jau. Taipgi bus išleistos sagu-

pipirų ir paduokite karštų su 
riekutėmis svieste apkepintos 
duonos.

ŠKOTŲ SRIUBA
ši sriuba yra čieli pietūs. Ją 

i verdant jau atskirai mėsos ne- 
'• reiks paduoti. Padarykite salo
tas su Smetona, ant saldžios iš
kepkite keletą rūkščių obuolių, 
užbaigkite su puoduku saldaus 
pieno bei kakao, ant galo už- 
kąskite šmotuką sūrio ir būsite 
sočiai ir sveikai pavalgę.

Sriuba verdasi šitaip. Paim
kite 3 svarus avienos mėsos nuo 
kaklo ir liepkite mėsininkui, * 
kad sukapotų nedideliais šmo
tais ir užpylus 3 kvortas van
dens virkite 3-4 valandas, kad - 
mėsa būtų minkšta. Nukaiski-. 
te, išimkite mėsą ir perkoškite. 
Padėkite šaltoj vietoj ir atša
lus nuimkite visus taukus nuo 
viršau^. Turėkite įmerktus; 4 ' j 
šąi^štįus mielinių khiįų.* UŽ? 1 
kiaiskii^ sriubą |r įdėkite ‘ krUo-^ 
pas, taip pat 4 šaukštus ryžių, 
1/2 puoduko smulkiai kapotų • 
mpplfVŲ^ 1/2 puoduko gručkų, 
kapotų cibulių ir selerių. Lai ‘ 
povaliai verda’ dar valandą. IšJ> 
rinkite geriausius šmočiukus 
mėsos, nuimkite nuo kaulų ir. 
smulkiai sukapojus sudėkite 
sriubom Pridėkite druskos ir 
pipirų, kapotų petruškų ir ko
kius 2 šaukštus sviesto. *■ ••

anūką C. White, 10 metų ber
niuką, ir išmetė pro langą, 
paskui gelbėdamasi nuo ug
nies ji iššoko, ją pasekė ir jos 
duktė 17-kos metų mergina. 
Visi ant vietos užsimušė.

226-228 W. 124th St. na
muose surasta apie 20 negrų 
žmonių, jų gyvenimas baisus, 
nes tie namai netinkami gy
venti. Net komisijonierius po
nas W. Post sako, kad tų na
mų gyventojai neturėjo viduje 

I šviesos, vandens, gulėjo ant 
' grindų ir maistą gaminosi kū- 
' rendami ugnį skiepė ant že
mės. 

; į

Virš metai layfo atgal New 
'Yorke katalikų kardinolas 
Hayes buvo įsakęs poteriauti, 
kad dievas panaikintų bedar- 

: bę. Visose katalikų bažnyčio- 
į se tikintieji meldėsi, bet be
darbė nesumažėjo. Dabar jis 
su kitais kunigais užsimanė
surinkti milioną dolerių neva sirinkimų, sėkmingumo, 
bedarbių pašalpai ir tam tik
slui pašaukė 13,000 tikinčių 
moterų ir merginų ir išsiuntė 
jas rinkti aukas einant stuba 
nuo stubos. Aukomis pasinau
dos patsai kardinolas ir jo pa- 
gelbininkai, bet ne bedarbiai.

i Moteris Viktoria Pūgos, 20 
E. 88tĖ St., bevalydama in
daują, surado $6,700 popieri
niais pinigais. Tas turtas buvo 
po $5 ir $10 bumažkomis. 
Moteris ir jos vyras apie tą 
radinį prknešė policijai, pasta
roji aprašė, kiek pinigų ir ko
ki. Ir kas, manote, atsišaukė? 

, Nagi Rymo katalikų kunigas 
John T. Prout, jis atsišaukė ir 
paskelbė, kad būk tai jo pini
gai, kadjis būk pirmiauš gy
venęs tame name ir paslėpęs 
tą turtą, bet vėliau užmiršo 

. kur., . ■. , ■ . .
Vieni Vargsta—Kiti 

> • t '' ' ♦

Kada darbininkai 
ir skursta su savo šeimynomis, | gelbą, kokios niekas mums nė- 

, kada daugelis netenka kantry-'ra davęs. Taip pat Komunistų 
bes ir net žudosi, tai tuom pat Partija, 
kartu kapitalistai kraunasi 

, pelnus, štai oficialiai valdžios 
. daviniai skelbia, kad automo- tinos nieko negirdėjo, 

bilių korporacija 1932 metais 
padarė pelno $29,196,000, 
jau 1933 metais net $82,993,- 
000. Safety Stores Ine. skel
bia, kad 1933 metais pasidarė 
gryno pelno $4,289,635. Grey
hound Lines Co., busų kompa
nija skelbia, kad į devynis mė- nistų Partiją ir Tarptautinį 

1 nesiūs ji pelnė $1,385,634. Darbininkų Apsigynimą jų ko- 
Chinijoj Pieno Borden Co. 1933 metais voje ir niekas jų kitaip neį-

Iš čion informacijos labai pelng $4,646,443. Firestone tikins. Mes einame su Komu- 
- -- yjsį laikraš- ^re an^ Rubber Co. pasididi- ... ............. ;...........

darbų kurie paduoda kiek žinių 
apie politinius kalinius, tuo
jaus sulaikomi įsąkymu Kuo-

Motina Bloor aplankys Phi- j tės. 
ladelphia, Baltimore ir apie- 
linkę. Jinai pagelbės suorgaA 
nizuoti Philadelphijos apskri
čio konferenciją. Tikimės, kad 
mūsų draugės duos tai ugnin
gai kovotojai taip pat puikios 
revoliucinės talkos.

Naujojoj Anglijoj irgi bus 
platus maršrutas, kuriame da
lyvaus viena iš gabiausių drau
gių. Ir ten lietuvės darbinin
kės turėtų smarkiai susidomėti

Kaip organą “Fight,” taip 
atsišaukimus ir visokią kitą 
medžiagą užsisakant reikia ra
šyti sekamu antrašu: Int. Wo
men’s Congress Against War 
and Fascism, Room 605, 112 
E. 19th St., New York City. 
Negalintieji angliškai rašyti, 
užsakymus adresuokite S. Sas- 
nos vardu, “Laisvės“ antrašu. 
Mes perduosime.

S. S.

Jaunuolių Motinos už Komunizmą

Bulgarijoj

Maria Belava įr . Zwetana 
Christeva, dvi studentės mo
kytojų kolegijoj, nuteistos mir- 
tin sykiu su 14 revoliucinių 

Jie nu- 
Tas

“Jeigu ne Tarfjtabtiniš Dar
bininkų ;Apsiįgyįnirhas; tai mūsų; 
sūnūs butų jau nužudyti,”,pa-Į 
reiškė “Daily Workerio“ re
porteriui Janey Paterson, mo-

. . ’ . tina nuteisto >mintin Scottsboro
s a jaunuolio Haywood Paterson, 

vargsta “TDA. duoda mums tokią pa-
kareivių, Schumene.
teisti “In Conumacia.’ 
reiškia, kad jie buvo policijos 
nužudyti net pirm negu įvyko 
teismas ir teismo nuosprendis 
tik buvo tam, kad užmušėjus 
išteisinti nuo žmogžudystės.

Kuboj
Tūkstančiai moterų dalyva

vo didžiajam streike pereitą 
rugpjūčio mėnesį. Daugybė 
buvo areštuota, didžiuma jų 
tekstilės ir tabako darbinin
kės.

Mes niekados neuž
miršime draugų.“

Keli metai atgal šios mo- 
, nieko 

nežinojo apie komunizmą, 
o : Šiandien jos sveikina Komu

nistų Partiją ir didžiuojasi 
pažinusios komunistinį judėji
mą!

Motina Ida Norris pareiškė: 
Mūsų vaikai palaiko Komu-

Įnistų iPąrtįjįa ir su Tarptauti
niu DarbiAmkų ‘ Apsigynimu 
nuo pradžios įki< gklo/’ Į ‘J »

Užklausus, kaip joms' atro
dė Gegužės Pirmosios demon
straciją, kurioje jos dalyvavo 
New Yorke, Motina Williams 
atsakė: “Tai puikiausias buvo 
dalykas pasaulyje. Mūsų drau
gai; ištikrų jų maršavo!’’

Penkios jaunuolių motinos 
—Wright, Montgomery, Wil
liams, Norris ir Powell, išvyko 
į Washingtoną apsilankyti pas 
prezidentą Rooseveltą ir reika
lauti, kad jis panaudotų savo 
autoritetą Scottsboro nekaltų 
jaunuolių paliuosavimui. šiuos 
žodžius rašant, dar nėra ži
nios, ar Rooseveltas prisileido 
šias motinas, ar sutiko išgirsti 
jų balsą už nekaltus savo vai
kus, kuriuos pietinių valstijų 
plutokratija pasmerkė nužu
dymui.

Fulgencia Garcis nuteista 25 aprubežiuotos. no pelnus vien 1933 metais ~ 
ant $2,397,060. United States 
Aircraft and Transport Co.

aštuo-

metaips prie sunkių 
Granados karo teismu..X“

Italijoj
Viana Iside nuteista

niems metams prie sunkių dar
bų, mirė kalėjime, išbuvus ten 
penkis metus.

Ravana Camilla, narė Itali
jos Komunistų Partijos nuo 

j jos įsikūrimo, nuteista 14 me- 
Saxon Landstago,'’Inivo |ka,S«-. •». dabar serga džio-

va ir artį mirtięs.
Rosetti Georgina, tekstilės 

darbininke, sėdi kalėjime. Ji 
nuteista 18 metų.

mintango. šimtai merginų ko- 1^33 metais pasidarė pelno 
munisčių ir studenčių nužudy- $12,000,000, kaip prisipažino 
ta.

Japonijoj
Vien tik 30 d. spalio, 1933 

m., 107 moterys darbininkės 
Tokio buvo suareštuotos ir į- 
kalintos remiantis nuožiūra,* 
kad jos “dalyvavo komunistų 
veikime.“ Jas laikė kalėjime 
keletą mėnesių pirm negu įvy
ko teismas bei koks tardymas.

Vertė N-

Darbininkių Vargai ir Kapitalistų Turtai 
Jungtinėse Valsti jose

Jungtinėse Valstijose dabar- Cooper, kurios vyras pirm ke-

ĮDOMUMAI
Medicinos Akademijos 
Pareiškimas Delei . 
“Dirbtinu Kūdikiu”

mai yra parodę, kad nevai
singa ženatvė gali pareiti 
arba nuo vyro, arba nuo 
moters, arba nuo abiejų. 
Tuo būdu viltis sėkmingo'tos kompanijos pirmininkas, 

ponas Boening. Iš Washingto- 
no skelbiama, kad ačiū NRA 
politikai, 810 skirtingų kor
poracijų 1933 metais pasidarė 
$440,000,000 gryno pelno. 
Štai kam yra naudingas NRA 
ir kas už jį kalba—kapitalis
tams, nes jie kraunasi didžiau
sius pelnus išnaudodami darbi
ninkus.

Darbininkai ir darbininkės 
kapitalistinėje tvarkoje tik 
vargsta ir skursta, tuom kartu 
kada turčiai kraunasi sau 
pelnus. Darbininkams ir vi
siems išnaudojamiems nėra ki
to kelio, kaip tik organizuotis 
į savo klasines organizacijas dirbtino būdo vartojimą la- technika nėra be keblumų ir!

GREITA SRIUBA
• O i

Ant greitųjų pagaminama 
sriuba iš kenuotų pupų “baked 
beans”. Paimkite 2 kenus 
“baked beans” ir supilkite puo
dan su 1 kenu tomaičių, pri-' 
dėkite supjaustytą cibulį ir % 
kvortos vandens. Lai verda* 
1/2 valandos, tada išspauskite 
per sietuką, dadėkite pipirų, 
druskos, sviesto ir patirštinki- 
te miltais išplaktais vandenyje. 
Lai užverda ir tuojaus paduo
kite su krekėm.

SRIUBA Iš VERŠIENOS "
Nupirkite mėsinyčioj gerą 

veršienos kaulą su mėsa ir lai
gydymo remiasi prašalini- perkerta į kelias dalis. Užkais-

mes 
dar- 
pra- 
am-

Taip vadinama “Medici
nos Akademija” nepaten
kinta kilusiais ginčais delei 
dirbtino užveisimo moterų,

mu nenormališkų sąlygų,
kurios surandamos po labai įdėkite 1 šaukštą ryžių. Kada , 
atsargaus ištyrimo. :

kite su 3 kvortom vandens ir

užvirs—ugnį prisukite, kad vir-
“Iš to, kas viršuj pasaky- labai lengvai, tada dadėkite. • 

. •*! i j u u m i žiupsni žalių petruškų ir šauks->ta,,aišku, kad mėchamskas tuką viskas ver, ,
vyriškos sėklos įleidimas Ūda 4 valandas. Perkoškite, su- 
moters organus labai retai; pilkite puodan, dadėkite 2 puo-

lui pačios dUKus Karsto pieno, z sauKStu 
sėkla bus sviest° sumaišyto su 2 šaukš

tais miltų, pipirų, dar druskos,
1 šaukštuką cibulių sulčių ir 1/2 

1- Lai

kurių vyrai yra bejėgiai, patarnauja išrišimui pąčios dūkūs karšto pieno, 2 šaukštu 
Sako, kad visas klausimas problemos. O jei ...........................

paviršutiniai ..ir pavojingai' ^“p^i “ko^sukapį gS?^;
A k ad eimjoSj pareiškimas moteriškę bejėge ant visa- viskas paverda pusvalandį ir 

paduokite su džiovintu pyragu 
pakepintu svieste.

iškeltas labai šabloniškai, įleista giliai, tai gali pagim-

pripažįsta, kad literatūroje dOs. Net ir prie eksperto 
randame davinių apie šito priežiūros to užveisimo

tiniu laiku baisiai vargsta dar- tūrių mėnesių mirė.,Ji pagim- ir kovoti prieš pavergėjus h'bai tolimoj senovėje. Taip turi būt išbakdvta ištisus! 
bininkės moterys. Vien pačia- dė kūdikį be jokios pagelbės jų kapitalistinę Washington., t gyvulių augintojai mėnesi kad ižtyrus pa.
mo Mow Ynrlro haiai norlotie ir tmn įsnnvn kplms nionofl vnldzm. kuri ninmasi irk Irs-I . 7 . . . ... . r*4*me New Yorke baisi padėtis, ir taip išbuvo kelias dienas valdžią, kuri rūpinasi tik ka- j 

antrašu 531 Ė. Lincoln kovodama su mirČia. Kitoje pitalistų reikalais. Darbiniu-j 
lovoje atrasta išbadėję, išalkę, kės ir darbininkai sėkmingai 
trys maži jos kūdikiai. gali kovoti tik stiprindami sa- 

New Yorke gaisrų liepsnose vo klasės vadą—Komunistų 
daug žūva moterų ir vaikų, Partiją ir kovingas organiza- 

prie negyvos motinos maža, nes didelių namų savininkai cijas—Amerikos Lietuvių Dar- 
mergaitė išbuvo apie keturias'neaprūpina‘ juos reikmenimis, bininkų Literatūros Draugiją, 
dienas. Ji maitinosi kuom pa- Užsidegus namui < ant 127 taipgi platindami revoliucinę 
puolė. 141 Troutman St., Edgecombe Ave., nuo penkto spaudą: “Daily Workerį,
Brooklyne, surado po kelių augšto moteris negrė Mary “Laisvę“ ir “Vilnį.’ 
dienų, išbadėjusią našlę S.1 Blake, 54 metų, pagriebė savo

Po
Ave., atrasta mirusi našlė 
Helen Wilson ir greta jos 3-jų 
metų suvargusi mergaitė. 
Daktarų tyrimas parodė, kad 
prie negyvos motinos

sėkmingai vartoja dirbtiną 
užveisimo būdą del page
rinimo gyvulių veislės. Pa
reiškimas baigiasi:

“Begyje paskutinio dvide- 
sėtkio metų padaryta dide
lis progresas mūsų suprati
me apie daugelį faktorių, 

» kurie sulaiko moters užsi-
D.M.š. f veisimą. Platūs tyrinėji-)

sekmingumą”
D.

$250,000 Parankos Insultui
CHICAGO. — Samuel In

sult paleistas po $250,000 pa
rankos iki teismo. Jis kal
tinamas suktybėse ryšy j su 
nubankrutavimu 3 bilionų 
korporacijos.

Kareivis Nušovė Brolį
Atheinai.

vis, pats to nežinodamas, 
nušovė savo brolį darbinin
ką, kuomet kareiviams bu
vo pakepta kulkasvaidžiais 
šaudyti. į būrį streikuojan
čių laivąkrovių. Jie streika
vo prieš paskubos didinimą.

Brolis karei?
v
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paliuosuoti politinius

bedarbiams apdrau-

fašizmą!

(Tąsa)
—Aš savo gyvenime dar nemačiau to

kios demonstracijos, — buvo atsakymas.
Ir kas do turinys šios demonstracijos! 

Koki jos obalsiai! Kokios jos spalvos! 
Įvairumai! Tai visa matėsi iš pačios de
monstracijos.

—Mes šiandien demonstruojame už re
voliucinį išėjimą iš krizio,—pareiškė 
draugas Haywood nuo Komunistų Parti
jos.

—Darbininkai ir • farmeriai įsteigs 
Jungtinių! Valstijų Sovietus^—kalba se
nutė, Amerikos revoliucinių kovų vete
ranė, motina Bloor.

—Nuo Vokietijos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto aš sveikinu šią milžiniš
ką demonstraciją,—kalba draugė Anna 
Schultz.

Čia dalyvauja studentų atstovas Joseph 
Cohen, metalo darbininkų, čeverykų dar
bininkai, siuvėjai, audėjai, maisto dar
bininkai, A.D.F. lokalai ir masės darbi
ninkų iš unijų, kurios yra kontrolėje re
akcionierių. Atstovai nuo daugelio tau
tinių organizacijų.

—Reikalaujame 
kalinius!

—Reikalaujame 
dos!

—Prieš NRA ir
—Šalin imperialistų rankos nuo Sovie

tų Chinijos!
—Prieš karą, jei jį skelbtų J. V. bile 

kraštui t
—Pirmyn po Komunistų Internaciona

lo vėliava!
—Šalin Roose velto vergijos kempės!
—Vienybė komunistų ir eilinių socia

listų!
—Kova už Sovietų Ameriką!
Toki obalsiai puošė demonstraciją gy

vu žodžiu, griausmingais šūkiais. Tūks
tančiai tokių obalsių buvo nešama gatvė
se įrašytų ant. posterių.

Vežama vaizdas kalėjimo. Artistiškai 
padarytas. Vaizduoja, kad kalėjime sė
di Mooney ir kiti politiniai “prasikaltė
liai.”

Obalsiai už Scottsboro ja’unuolių negrų 
paliuosavimą. Su jais vėl artistų pa
puoštas ir dekoruotas vežimas, kuriame 
važiuoja penkios Scottsboro negrų jau
nuolių motinos. Čia važiuoja ir liudinin
kė Ruby Bates. Jinai buvo priversta liu
dyti prieš negrus jaunuolius, bet paskiaus 
to liudijimo išsižadėjo ir dabar veikia už 
paliuosavimą jaunuolių negrų.

Dvidešimtis vyru neša baisūną, “sma
ką”, kuris vaizduoja kapitalizmo ir fa
šizmo pavojų, žmogėdiškumą.

Vaizduoja surakinti komunistai ir žy
dai Hitlerio fašistų. Kitoje vietoje seka

“Daily Workeris”, “New 
ir kiti. Paroduoja revoliucinės

laikraščiai
Masses” i
spaudos budavotojai ir kiti. Demonstr- 
cija pilna įvairumo, įvairių spalvų, gero 
ūpo. Svarbiausia — mases dalyvauja, 
šimtatūkstantines mases! Revoliucinės 
mases!

1 ei
ni es 
pa

įį r

IV
—Hum, bet kur dabar yra renegatai? 

—Pasiteiravo draugas.
—Prūseika, Butkus? a? ;
—Taip, kur jie mini darbininkų kovos 

dieną?
—Su socialistais,—aiškino mūsų tre

čias draugas. j
—-Su socialistais,—nusistebėjo drau

gas.—Juk Prūseika pasiskelbė, kad jisai 
eina ten, kur masės.

—Geriausia, tai eime persitikrinti. Su- 
raskime, kur jie yra.

Pasitarta po žodį ir einame persitik
rinti, kur dalyvauja “masiniai” žmonės.

Nuo Union Aikštės porą blokų į vaka
rus, vienoje gatvėje matėsi saujelė vėlia
vų ir iškabų. Keli karikatūriški paveik
slai.

—A gi tik ne ten jie?
—Taigi' matai, tenai...
Priėjus visai arti, matėsi iškabos su 

užrašais: Proletarinė Partija, Trockistų 
Lyga, Aidoblistų organizacija, o pačiame 
centre Lovestono Lyga, tai yra taip va
dinama “Komunistų Partijos Opozicijos 
Lyga.”

—Kaip matai, tai čia visos komunisti
nės “ligos” išsilieję, — rodos nejučiomis 
vienas mūsų pastebėjo.

—Cha-cha-cha. 
kitas.

—Na, bet kur Prūseika, Lovestonas, 
Butkus,. Canonąs ?
t Pačių vadų čia nesimatė, o tik jų iš- , 
kabos ir kėli pasėkėjai. Visos opozicijos, 
visos “masės”. Bet kiek jų?

dirbančiųjų, bet ir tie iš pa- kreiptis pas' kuopos organiža- 
škutinios stengiasi' neatsilikti, torką arba' pas .finansų raš- 
apsimokėdami dalimis, nes nu
mato gyvą reikalą. Ypač šie
met sukruto neužsivilkinančiai 
užsimokėti, kuomet yra 
džiamas žurnalas “Šviesa,” 
žino, kad pinigai reikalingi 
dengimui žurnalo leidimo.

Bet negalima jau taip visą 
laiką kalbėti apie mūsų narių 
stropumą, vien tik iš gerų pu
sių. Yra dar nemažai narių, 
kurie visai nesirūpina užsimo
kėti narines duokles, nors tą 
pilniausiai galėtų padaryti. 
Verčiau pinigus praleisti kur 
pool-rumiuose, ar kitose pa
našiose vietose, o ne užsimo
kėti kur būtinai reikia. Tie 
draugai labai pro pirštus žiū
ri į organizacinį judėjimą, jų 
pačių ir kitų draugų ateitį. 
Čia tai jau būtų lyg apsileidi- 
:mas iš vienos pusės! Bet aš 
'manau, kad draugai, kurie ne
užsimokėjo narinei duokles ir 
kurie išgali, pasistengs šią 
spragą artimoj ateityj užpil-

) dyti.:
Kas link pačio veikimo, tai 

minėtoj draugijoj yra daug 
kas veikiama. Daugiausia, tai 
tenka prisidėti prie tarptauti
nio veikimo. Ten ir darbu ir 
finansiniai daug remia, 
švietos klausimu ir gi 
pastangų dedama.

Pereitą žiemą buvo
ma tarpusavio politikos lavi
nimosi mokyklėlė, kurioje bū
davo smulkiai diskusuojami, 
nagrinėjami visokį neaišku-i O. Brūzga, E. Geruloth, F. Lh- 
mai, šių dienų sunki darbiniu-j pienis, J. Daugėla, F. Jesins- 
kų padėtis ir kaip iš jos išeiti į kas, O. Truba, S. Peknik, A.

Huarr, B. Andrusek, N. Jocob, 
J. Barueton, M. Hovancok, J. 
Solomchak, M. Polesis, M. Be- 
niske, F. Hricu, R. E. Burke,.
J. H. Poffensoth, Lee Frook, 
Lee John, S. Thomas, M. Moo- 

tai minėta mokyklėlė užsidarė're, H. Celook. J. Slean, J. Mal- į

tininkę. i
Užbaigdama šią kęrespon-' 

denciją, kviečiu visus drau
gus ir drauges, kurie dar ne
prigulite Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijoj, stoti į minėtą draugiją, 
nes tai vienintėlė draugija, ku
ri veda darbininkus į šviesesnę 
ateitį. Tai vienintelis būdas 
pasiliuosuoti iš kapitalistų jun
go.

Nenupė.
------—------- --U------- į---- L .

Kanadiečių Aukos 
Mūsų Laikraščiams

pasileido juokais

Ap- 
daug

veda-

žemiaus telpa surašąs dar
bininkų, kurie aukavo- darbi
ninkų spaudai. Aukos pusiau 
paskirta “Darbininkų žodžiui” 
ir “Laisvei.” Viso aukų su
rinkta $45.85.

Aukos surinkta daugiausia 
per draugo M. Šato pasidar
bavimą, Corbin B. C. mieste
lyje, Kanadoje.

Tai pasirodo, kad kur tik 
draugai veikia, dirba; tenais 
gaunama aukų ir paramos mū
sų dienraščiams. Visiems au
kavusiems “Laisvės” ir “Dar
bininkų žodžio” administraci
jos taria ačiū.

J. Karychuk—$3.00; M. 
Shatas, A. Grinkus, V. Krikš
čiūnas, W. F. Montibhette, J. 
Kreivėnas po $1.00; J. Brūzga,

ir.kiti visoki neaiškumai, ku
riuos kiekvienas darbininkas 
privalo žinoti.

Dabar gi, orui atšilus, dau
guma draugų turi išvažiuoti 
ant farmų vasaros darbams, I

_______  L2__
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ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54-tos kuopos susirinkimas 

jvyks trečiadienį, 16 d. gegužčs-May, 
7:30 vai. vakare, 408 Court St., LDP 
kambariuose. Draugai ir drauges, vi
si būkite šiame susirinkime ir atsi
veskite naujų narių, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. ALDLD 
54 kuopa ir LDP Kliubas rengia pik
nikų bendrai, kuris įvyks 27 d. ge
gužės, draugo P. Vaičionio Meadow 
Grove Parke, Cranford, N. J. Visi 
nariai turite būtinai dalyvauti, nes

reikės išrinku darbininkai delei pik- 
hiko.- . . . • . L ! i ! Orgi

(113-115)

Į BINGHAMTON, ft. f į . [
Visi ALDLD 20 kuopos, LDS 6 

kuopos, Aušros Choro nariai, “Vil
nies,” “Laisvės”, “Tiesos” skaityto
jai ir Komunistų Partijos pritarėjai 
esate kviečiami j pasikalbėjimo su
sirinkimą, kuris įvykš 15 d. gegužės, 
Lietuvių svetainėje, 7:30 vai. vakare. 
Draugai, šiandien mes turime svar
bių klausimų, kurie turėtų būt iŠ- 
diskusuoti mūsų visų bendrai, tad 
visi dalyvaukime šiame Isųsirinkime, 
kad pasekmipgiau apkalbėjus juos.

Kom. Partijos Lietuvių Frak
cijos Sekretorius.

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

* > * r norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
■ \ pas . ’ u ;
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, 
į kurį eina 100 bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 

kliubai bei kitoki 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 didelė nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.
y1' 1 r.......... ... 'j
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iki žiemos sezonui, kuri Iqris ■ rijk, J. Condrelow, J. Sulinko) 
vedama ir toliau ir tikimės,■ po 50 centų.
kad lankytojų skaičius padi
dės.

Tąip gi šiemet žiemos sezoj 
ne buvo surengia ALDLD vaiv Kušika, G. Press, J. Sarįąla,. 

< l < U 1 - • I 7 ’J ■* ' ' ‘ ' ' ■ • ' i -ir ‘ir • i tt rn ~ ’ • -n n’i 1

J. Press, J. Bitkauskas,, M. | 
Bitkauskienė, J. Upton, J. Zu- 
cchellą, jJ. Marus, G. Slee, E.

<

d>

<!>

du keletas koncertų su gražia, 
tinkama programa. Buvo su-

—Apie tįys šimtai čia jų yra, bet ne rengtas gražus koncertas, su- 
daugiau?

, —Kvailas tu, argi akių neturi,—piktai 
pastebėjo mano draugas.

—Tai du šimtai. <
—Galime skaityti, kad jų visų nėra 

daugiau, kaip šimtas, tai daugiausia.
Tai tokios buvo “masės” tų žmonių, 

kurie visuomet eina į svietą. Jie atrodė 
tame tarpgatvyje, kaipo. pabėgę, rodos, 
kad ta minia, kuri susitelkus Union Aik
štėj, savo svarumu, savo jėga išspaudė 
tuos elementus iš savo tarpo. Matėsi, 
kad'jie, lyg kokios žiurkės nuo skęstan
čio laivo paspruko ir pasislėpė nuo tos 
minios tame giliame tarpgatvyje.

(Daugiau bus)

Iš Toronto ALDU) 162 Kp. Veikimo
TORONTO, Ont. — Nors 

šiame mieste lietuvių skaičius 
nemažas, iš kurių gražus bū
relis prilįlauso prie ALDLD, 
bet, iš šalies žiūrint, atrodo 
taip, jog šiame mieste minėtos 
draugijos visai nėra, nes apie 
ją spaudoje niekas niekad ne
prisimena. žinoma, kaltė 
krinta ant pačių draugų, pri
klausančių minėtai draugijai. 
Daugiausia čionais apkaltinu 
eilinius draugus, kurie visus 
darbus užkrauna ant vado
vaujančių draugų. 
rieji apsikrovę visokiais dar
bais, neturi galimybės viską 
"aprėpti.” Tai didelis apsi
leidimas ir' kartu n en u maty
mas reikalo mūsų eilinių 
draugų! Jįe tik tuo pasidi
džiuoja, jog esą nariais, o apie 
prisidėjimą prie kokio darbo, 
kad palengvinus naštą mūsų 
vadovų, tai jiems tas ir į gal
vą neateina.

Kodėl gi nesukrusti, kodėl gi 
būti tokiais apsileidėliais, už
krauti visą naštą ant kelių 
draugų, o patys šaut ramiai sė
dėti-ir laukti ko tai? Kodėl

neprisidėti prie bendro veiki
mo? Nekartą ir mūsų eiliniai 
draugai, su nepasitenkinimu 
burbteli, jog torontiškiai; ma
žai rašo į spaudą iš Toronto 
lietuvių gyvenimo, jų veikimo 
organizacijų srityse ir tt. Bet 
jie patys tik vyresniuosius kal
tina, gi jie patys jaučiasi lyg 
nuošaliai. Argi*- nesukrusti, 
griebti plunksną ir rašyti pa
tiems, o ne kaltinti kitus!

Aš nors jaučiuosi gana silp- f 
na korespondencijų rašyme,

Gi pasta-į bet šį. kartą mėginsiu savo lai
mę, o ateityje gal pasiseks ge-i 
riau. Ir tikiu, jog draugai ir 
draugės, bendrai visi skaityto
jai, nepaskaitys dideliu blogu-1 
mu, jei kas šioj- koresponden
cijoj nebus parašyta taip, kaip 
turėtu būti parašyta.

Aš čion norėčiau bent ben
drais bruožais paliepti apie A 
LDLD veikimą, n arm skaičių 
ir tt. x

Nors ALDLD Toronto mies
te dar jaunutė, dar vos tik 
keli metai kaip susitvėrė (ro*- 
dos, 1n30 metais)* ir iš kar
to nar ų skaičius nebuvo toks;

kokį šiandien mes turime. Vie
nok minėta draugija sparčiai 
auga, nes iki šių dienų priaugo 
gražus būrelis. Būtų ir visai 
gražus būrelis, bet dauguma 
narių yra išvažinėję į Lietuvą, 
kiti į tolimesnes Kanados ko
lonijas. 'Vienok jų vietą už
pildo naujai įstojusieji nariai, i

i Todėl skaičius nemažėja,! “£Viesą"” 
bet nuolatos didėja. Dabar i 
minėtoji draugijoj yra narių 
vyrų 87 ir 28 moterys; viso 
narių kartu 115'. Tikimės, kad 
metų gale narių skaičius daug 
padidės, nes ir tie draugai, ku
rie pirmiau' su didžiausia pa
nieka žiūrėjo į šią draugiją, 
dabar pradeda susiprasti ir su
prasti, jog tai yra vienas 
lias, viena draugija, tai 
ALDLD, kuri darbininkus 
da tikru ir teisingu keliu, 
šiandien kiekviename susirin
kime įstoja vis naujų narių.

Nariai stovi neblogai. Aš 
čion turiu omenyje narinių 
duoklių apsimokėjimą; kiek
vienas stengiasi narines duok
les užsimokėti, jei neišgali vis
ką kartu, tĄP bent dalimis mo
ka.

Šiai draugijai} priklauso net 
maž'as skaičius narių visai ne-

ke- 
yra 
ve-
Ir

įrištas su paminėjimu 1-mos 
j Gegužes. Buvo perstatytas 
Į labai gražus, pritaikytas tai 
dienai veikalas, Rytų. Šalį,” 
kur ne vienas su pakilusia 
dvasia sekė tą veikalą.

Toronto lietuviai darbinin- 
į kai, priklausanti į ALDLD, ne- 
! mažai prisidėjo prie prisiren- 
'gimo prie tarptautinio ap- 
i vaikščiojimo 1-mos Gegužės, 
į Visi nedirbantieji ir dirbantie- 
! ji, kurie tik galėjo mesti dar- 
, bą, stojo į demonstrantų eiles, 
i parodydami savo solidarumą, 
kartu apvaikščiodami tą taip 

I jiems brangią darbininkų 
šventę.

Į Pirmosios Gegužės demons
tracija Toronto mieste pasise
kė kuopuikiausiai, ko . visiš
kai ir tikėtis nebuvo galima. 
Bet aš manau, kad jau bus iš 
draugų parašę ar parašys pla
čiau apie 1-mąją, Gegužės To
ronto mieste, todėl man nėra 
reikalo tuo klausimu rašyti.

Kalbant apie Literatūros 
Draugiją, reikia nors •trumai*" 

| pai prisiminti ir apie žurnalą!
' Tūrių . pasakyti, 

kad kiek teko pastebėti drau-. 
gus, tai minėto žurnalo su di
džiausiu nekantrumu laukė ir 
valdybai nebuvo ramybės nuo' 
nuolatinių klausinių: “Ar jau 
“Šviesa” atėjo ?” Torontiškiai* 
tuo atžvilgiu kiek nuskriausti, 
nes jie minėtą žurnalą, 1 num., 
gavo jdaug vėliau, negu kiti. 
Bet kaltinti del ilgo negavi
mo, irgi jie žino ką.. . kiek 
girdėti iš draugų, tai visi la-' 
bai patenkinti žurnalo “švie
sa” 1-mu num. Ir dabar vėl 
su nekantrumu laukia 2-ro nu
merio.

Tiesa, daįr yra narių, kurie 
minėtą žurnalą nėra atsiėmę, 
dauguma yra išvažiavę ant 
farmų ir, neturint jų adresų, 
negalima prisiųsti žurnalo. 
Būtų gerai, kad draugai pri- 
siųstumėte savo Adresus.

■ Kas lipk žurnaTb, tai galite

J. Le Sisk, J. Taroj, B. Silln, 
J. Jackson, P. Kinda, N. Paw- 
ich, J: 'Ziwnoska, L? M. Vasek; 
J. Stribak, H. Ishvon, P. Ja
cob, J. Filimek, M. Joss, ;P. 
Muken, E. Shonvichis, II. Hirst, 
B. Bakneal, J. Press; J. Mitt, 
V. Vucenik, M. Zymdin, Joe 
Siska, S. Taroj,'F. Bordzz, W. 
Gass, J. Montibbette, J. Jak- 
son, M. Semenyshn, J. Kud- 
siebka, D. M., B. Olifsin, L. 
Hoffmann, A. Janostin, J. Ma- 
mok, A. Borsik, A. Trūr, O. 
McGovern, J. Woodvard, K. 
Oonallwood, J. Adamovich, T. 
Mansell, D. Iwasiuk, R. Pa- 
siamd, J. Gregor, J. Gaskell, 
M. Barychka, P. Katcheluba, 
P. Michaluk, W. Bothe, K. 
Hend, S. Barr, S. Harmatuk, 
T. Sandiron, A. C. Lu, S. Lo- 
jovic, S. Sensch, A. P. Slemko, 
B. Palenny, O. Morites, P. De- 
mianchuk, J. Maruske, J. Fle- 
mine, N. K. White, N. Rahal, 
M. Andrušiok, F. Thomos, B. 
Huber, S. Knight, B. Damar- 
tin, A. Williams, E. James, M. 
Slemko, J. Horpshow, L. Sa- 
wilow, M. Kolinski, A. Kp- 
binsRi, P. Kreh po 25. centus.

i J?. Barik, Č. Liginus, J. An- 
driejk, S. SalanskĮ, Ą. iWoodeL 

|H. Curkavets, M: Sųkačin po 
20 centų. ■ ; į p < t; l • j

J. šiško, V. Heule, N., S.
Veluk po 10 centų. ; i

B. Carleth aukojo 45 centus. Į
M. Šatas.
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SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių, ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Karkiančius savo 
prakalbose pataria visiems (si* 
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; 'atsa
kymui įdekite štampas.

J. BARKŲS
Bo* 129, p. P. Qį.,;

New York, N. Y.

‘LAISVES’ NAUDAIPIKNIKAI
Dovanos Prie Įžangos

Prašome Darbininkiškų , Organizacijų įsitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju- 
'dėjimo rėmėjus ir visą ^darbininkiškąją visuome-

< ' nę dalyvauti šiuose' parengimuose, i

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

§ • i ’ 11 . ; , ■ -
Gavome žinių, kad .programoje, rengiasi dalyvauti 

Phiiadelphijo^ Lyros CĮioras. ‘ Taipgi-yra viltis, kad 
a.tvyks‘ir Conn.[valstijos Chorai. Jauipasiųsta 
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.

sekamos:
pinigais $10 
pinigais $10 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

17. pinigais
18. pinigais

19.
20.
21.

)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dovanos
$100 

75 
50 
35 
25 
20 
15 > 
10? 
10

yra <9

$ 
$ 
$ 
$

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

d>pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $

Katkauskas aukojo drabužių

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

T 
<l>

<9

5
5
5
5
5
5
5

vertės $5
J. Baltramaitis aukojo daiktais vertės $2.50

H-., . Stankų® Aukojo daiktais vertės $2.50

Sekmadienį; 2?; dieną‘Liepos (July) 1
Laudaman Park; Shehandoah, Pa.

bus pu'iki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

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

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.

Dovana Philco Radio vertės $1.75 
Kelvinator Refrigerator $149 
Dovana grynais pinigais $75 .
Dovana grynais pinigais $50
Dovana grynais pinigais $25

to

2.
3.
4.
5.

Įšanksto samdykitės busus važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.'
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pagalbos, iš rodė, kad darbinįpkams re i-

gero

i SCRANTON, PA

NEWARK, N. J.
Ka-

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

BINGHAMTON, N. Y M. D.

Klaidos Pataisymas
geg.

j 1

būtiną rei- 
apielinkės 

tūlais svar-

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

d. ALDLD 44 
Mass., turėjo 
vakarą parė-

rė nuo plaučių uždegimo. Bus 
palaidotas utarninke, 15 d. ge
gužes.

Rochesteriečiai Binghamtone
Gegužės)19 d., nuo 7 :30 vai. 

vakare, Lietuvių • svetainėj, 
įvyks didžiulis

nusilenks.
Korespondentas-

šeštadienio “Laisvėj, 
12, Proletarų Meno Skyriuje 
įvyko ši klaida: Straipsnyje 
“Kaip Caristinė Rusija žiūrėjo

Mirė jaunuolis Jurgis 
minskas, 20 metu amžiaus, sū
nus Jurgio Kaminsko, rėmėjo 
darbininkišką judėjimą. Jau

Kralikauskai, Ig. 
Penkauskai ir drg. 

su dukrele. Tuojaus 
veikimo klausimą, 

S. Penkauskas prisi-

'tai bus galima pagerint .savo 
būvį, o nesitikėti, kad p; Roo- 
sevelto mėlyna višta ką 
darbininkams išperėtų.

Nors demonstracija

Pirmadien,, Geguž. 14, 1934 Penktas Puslapis

1 nt.rzillin I i- C..- 'tysime reikalą ir nusitarsime' pirkti,, šeimininkas areštuotas | Kalbėtojai labai aiškiai nu-Loweuio, tawrencio, naverniuio, inass^ ir WaShVeS Orailffll'vi!"" T°kiŲ draugiškų suvažiavimų ! už reikalavimą pagelbos. iš rodė, kad darbinįpkams rei-
I turėti tankiau ir vis pasikeis- miesto, moteris priveista par- • kaliųga organizuotis į darbi-
’A   __ ! _ A 1 i . • _1 ! t* X- A .. X A £ ~ i vtiviLlXlr n » •» 4-4 Ir rv M/vnvažiavimas Pabarimui Įvyks 20-tą Dieną Gegužės

Bus Gvildenami Keli Labai 
Svarbūs Klausimai, Kurie 
Daugiausia Liečia Rytų-Žie- 
minės Dalies Massachusetts 
Valstijos Draugus ALDLD 
7-to Apskričio, O Ypatingai 
“Laisvės” Pikniko Klausi
mas, Liepos 4-tą d., May
nard, Mass.

Patyrimas mus mokina, kad 
tik tie darbai atliekami gerai 
ir pasekmės esti geros, prie 
kurių planingai ir tinkamai 
prisirengiama. O prie dides
nių darbų ypatingai reikia ge
ro prisirengimo. Vienas iš 
didesnių darbų ir svarbesnių 
klausimų, kokius mes turime 
šiandieną mūsą darbininkiško 
lietuviško veikimo programe, 
tai sutvirtinimas revoliucinės 
spaudos.
' Tam tikslui visas ALDLD 

i 7-tas Apskritys, su pagelba vi
sų kitų mūsų organizacijų, nu- 

! sitarė surengti milžinišką pik
niką liepos 4-tą dieną, š. m., | 
Maynard, Mass. Tas piknikas 
bus ant tiek geras ir didelis, 
ant kiek mes gerai ir energin
gai prie jo prisirengsime; pa
sekmes gausime tokias, ant 
kiek gerai del to pasidarbuo
sime. Reiškia, viskas priklau
so nuo mūs pačių. Komitetas 
išrinktas tam darbui dirbti, 
dar viską neatliks, jeigu visų 
kolonijų draugai ir draugės 
nestos griežton pagelbon. Jei
gu nesirūpins iškalno išpar
duoti visus tikietus, kiek jų tu
rime ant rankų; jeigu nesis
tengsime suorganizuoti kiek 
galint didesnius būrius iš sa
vo kolonijų darbininkų, kad 
dalyvauti tame piknike, tai, 
suprantama, į stebuklus mes 
netikim ir vietoj džiaugsmo, 
tektų didžiai nusiminti.

Bet mes, revoliuciniai dar
bininkai, tikime į darbą:, mes 
pasiraginsime,

me ir, pagaliaus, pavartosime 
visas mums prieinamas gali
mybes, kad šį pikniką pada
ryti dar negirdėtą ‘ istorijoj. 
Tik, žinoma, reikalinga darbo. 

Kaip pikniko klausimas, ko
va prieš fašizmą ir kiti svar
besni reikalai mūsų judėjime 
iššaukė būtiną reikalą šaukti 
Lowellio, Lawrencio, Haver- 
hillio ir Nashuvės draugų su
važiavimą. šios apielinkės 
draugai, suvažiavę į vieną vie
tą, galės išdirbti planus smar? 
kesniam veikimui. Tai; bus 
išbandymas šios apielinkės 
draugų pajėgų bendram dar
bui delei būsiančio? “Laisvės” 
pikniko. ,

Pats suvažiavimas įvyks ge
gužės 20 d., kaip 1-mą valan
dą po pietų, Lowellio Darbi
ninkų Centro Kliubo svetainėj, teistiną rinkti delegatų 
338 Central St., Lowell, Mass.

Kaip kilo klausimas šaukti 
suvažiavimą ?

Balandžio 28 
kuopa, Lowell, 
surengus šokių
mimui darbininkiškos spaudos. 
Į tą vakarą atvažiavo grupė 
draugų ir draugių iš Lawren
ce, Mass.: 
Čiuladai, 
Zulzienė 
palietus 
draugas
minė Maynardo pikniką, ren
giamą .“Laisvės” naudai, lie
pos 4-tą dieną. Paaiškėjo, 
kad nevisur darbas varomas 
del prisirengimo prie būsiančio 
pikniko. Neužtektinai rūpina
masi tuomi Lowelly, trukumų 
yra ir kitur. Mudu su draugu 
S. Paulenka, kaipo vietiniai 
ir virš minėti draugai lawren- 
ciškiai, bendrai pasikalbėjome 
ir radome reikalą šaukti šios t 
apielinkės draugų bei draugių pagelbėti vieni kitiems tiktai i 
konferenciją, del pastatymo tokiuose kaimyninių 

pasikritikuosi-.' tūlų klausimų ant geresnės suvažiavimuose.

papėdės. Be to, mudu su drg. 
Penkausku esame ALDLD 7-to 
Apskričio komiteto nariais ir 
ypatingai matėme 
kalą šaukti šios 
draugi? pasitarimą 
biais klausimais.

Šiame suvažiavime bus riša
mi šie klausimai: Prisirengi
mas prie pikniko; darbininkiš
kos spaudos klausimas; kova 
prieš faąizmą; jaunuolių klau
simas ir subendrinimas veiki
mo svarbesniais klausimais 
šios , apielinkės—rytų-žieminės 
dalies Mass, valstijoj.

Apart viršminėtų klausimų 
I draugeli, suvažiavę, galės pa
pildyti ir naujais sumanymais. 
Žiūrint, kiek klausimų mes su
gebėsime aptarti.

Kiekvienai ALDLD kuopai 
kuo

daugiausia. Juo daugiau, tuo 
bus geriau; bile tik yra gali
mybės atvykti. Pakinkykit tu
rinti draugai mašinas ir va
žiuokite, kad ir visa kuopa. 
Lai šis suvažiavimas būna dau
giau panašus į visuotiną narių 
suvažiavimą šios apielinkės. 
Tai būtų puiku, nes tokio su
važiavimo dar niekad neturė
jome praeityje.

Lawrenciečiai jau turi pri
rengę dvi pilnas mašinas, o gal 
ir daugiau pripildys. Tiki
mės, kad ir haverhillieČiai 
stropiai prie to rengiasi ir su
važiavime skaitlingai daly- i

dami—naujoj vietoj. sidavinėti, kad uždirbti nors {ninkiŠkas org.1 ir tik oiĮganizųo-
Na, o ką mes, lowellječiai ? i kiek ant pragyvenimo.

| Veikąlas žingeidus ir pamo
kinantis. Rengimo komisija 
visu smarkumu dirba, kad ge
rai prisirengti prie priėmimo 
svečių. Ir kviečia visus atsi
lankyti į šį parengimą.

Po parengimui tęsis sma
gūs šokiai prie Johnny Good
win orkestros, o po šokių bus 
vakarienė, kur teks vietiniams 
draugams pasikalbėti su ro- 
chesteriečiais ir sueiti į geres
nę pažintį.

Viršminėtas parengimas yra 
rengiamas per Aušros Chorą 
ir Komunistų Partijos vietinį 
skyrių. . •

Kompartijos Reporteris.

Mes iš savo pusės turime pri
sirengti kuo geriausia svečius 
priimti; Tai vienas dalykas. 
O antra, mūsų kuopa gali ir 
privalo dalyvauti visa, kaip 
yra. Kviesti ir artimus sim- 
patikus atsilankyti ir pasiklau
syti mūsų naudingų tarimų dė
lei labo visos darbininkų kla
sės.

Yra geistina, kad draugai 
atsivestų ir raportus iš koloni
jų.: ką turi nuveikę; ką veikia 
dabar; kokie pasisekimai, ar
ba nepasisekimai veikime; ko
kių trukumų yra ir kokios pa- 
gelbos reikėtų iš kaimyninių 
miestų, arba iš toliau.

Tiek tai galima buvo^ pasa
kyti, paraginant ir kviečiant 
draugus, kuopų atstovus, į, šį 
dar pirmą kart šaukiamą šios 
rūšies praplėstą draugų suva
žiavimą. Rezultatus matysime 
vėliau. Tačiau, pilnai gerų 
pasisekimų galima tikėtis tik

Pirmos Gegužes Apvaikščioji- 
mas Pavyko Visapusiškai

Darbininkai demon stravo 
nešini visokio turi- 

, kurie at- 
ir formališkumų, j kreipė žiūrovų domę. Reika-

skaitlingam draugų suvažiavi- j gatvėmis, i._.----
me. Todėl, draugai, be didelių I *ūo reikalavimus, 
ceremonijų i 
stengkitės dalyvauti iš visų Javimai buvo sekanti : 
kolonijų po gerą grupę. ! Paliuosuot Tom Mooney, ir

Iki draugiško susitikimo su- Scottsboro jaunuolius; 
važiavime,

J. M. Karsonas.

, . paiengimas. įmetimą iš stubų už neužsimo-
vaus. Nash vilčiai tyli kol kas, |Bua ivaidJn^aJojimą randų; daugiau pašal

pos bedarbių šeimynoms; prieš 
i deportavimą politiškų prasi- 
i kaltelių. Buvo ir daugelis ki
tų reikalavimų.

Maršavimas arba demons
tracija buvo rengta per 14 
skirtingų organizacijų, prisi
dedant ir ALDLD 39 kp.', kuri 
ėjo bendrai su bedarbių tary
bomis, po vadovybe Komunis-'

nieko negirdėti. Bet savaimi 'mų drama “Moteris Gatvėje, 
aišku, kad jie skaitlingai at
stovaus suvažiavime, nes ir jų 
veikime daug ko trūksta ir rei
kia taisyti ir pagelbos turėti 
iš kaimyninių kolonijų. Tuos 
trukumus ir silpnumus lengvai 
ištaisysime ir surasime būdus

dus socialistų kandidatus į 
•Pennsylvanijos valstijos sei
mą; J.’ R. Sciens, Max 
Weissman, Julius Weisberg, 
Isidore Kerber ir Sam. Blu
estone. šis fašistų mitin
gas suteikė parėmimą ir D. 
A. Reed’ui, išnaujo kandi- 

j datuojančiam į senatą.
Fašistai: supranta, jog 

darbininkus mulkinti ir 
prieš komunistus kovoti so
cialistai yra jiems bran
giausi talkininkai.

ouvo 
skaitlinga, bet tinginių .ir ap
sileidėlių dar gana dikčiai ran
dasi. Yra šeimynų, .kad netu
ri nei vieno darbininko dirban
čio, o demonstracijoj; nei vie
nas nedalyvavo; kiti išrado ko
kį nors reikaluką ir turėjo ne- 
.atbūtinai atlikti tą dieną. Tai 
vis bailių pasiteisinimai, kurie 
nori, kad geresnę ateitį jiems 
kiti iškovotu. 

Ii » •* .

Draugai, ir draugės, meski-] 
te tą blogą paprotį ir stokite j BERLYNAS, 
bendrai kdvdt'i su darbo klasės kant po namus aukas Hitlė- 
priešu ir lai mūsų debionstra- rį0’ agentams, neva bedar- 
cijos būna šimtatūkstantinės^ naudai, buvusio profeso- 
Tada valdančioji klase priešių nu. _
mus

6 Mėnesiai Kalėjimo už Ne- 
' pagerbimą Hitlerio 

Kolektorių
Beren-

jriaus žmona1 Olga Seege- 
ibrechtienė pavadino kolek
toriaus prigavikais. Už tai 
nuteista šešiems mėnesiams 
kalėj iman.

UŽgirt nuolis mirė 10 valandą suba- 
bedarbių apdraudos bilių II.R. tos ryte, gegužės 12 dieną. Mi- 
7598; prieš kompaničnas uni
jas ir už laisvą pikietavimą; 
bedarbiams darbo, arba duo
nos; bedarbiams ir jų šeimy

noms medikališką pagelbą, 
■drabužius ir apsiavimą; apmo- 
i keti randas, elektrą ir vande- 
;nį; prieš fašizmą ir karą; prieš

Šis veikalas ne tik kad bus •' 
dar pirmu sykiu čionai vaidi- ; 
namas, bet kas svarbiausiai, 
tai kad net iš Rochesterio at
važiuos grupė draugų ir drau- 

Į gių, kurie šį veikalą atvaizdins 
scenoje.

Moteris Gatvėje” atvaiz- 
koldriijų i duoja bedarbio darbininko gy- 

Gal būt ma- venimą: maisto ■ hera Už ką !

“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- 
i” ofisą ir gausite medausį Mokinimą Muzikos ir Kaip ves

Dabar žiūri Sovietai,” pirmoj tiek, kiek tik norėsite, 
eilutėj pasakytą:) “Sekant d.
B. Persono parašytą straips
nį. Turėjo būt: “Sekant d.
B. Persovo parašytą straipsnį.”

Piknikas ir Baseball
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-RAS APSKRITYS

Nedelioje, 17 d. Birželio-Jiine, 1934 
EAGLE ROCK, W. ORANGE, N. J.

Ant augšto kalno, 5,000 pėdų augščiau jūrų paviršiaus. Tas kalnas va
dinasi Eagle Rock, o parkas vadinasi 

Crystal Lake Park
Ant to augšto kalno yra ežeras ir puikios maudinės. Atvažiuokit 

anksti, išsimaudykite ir pasišokite

Žuko Orkestrą 
Grieš Šokiams

Pradžia 12 va! d 
Įžanga 25 centai

■" > j I . i

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn, Sietyno Choras iš New-
____  I » • *

ark, Bangos Choras iš Elizabeth, Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.
BASEBALL LOŠ NEW JERSEY IR NEW YORKO TYMAI

Basebolei lošt yra atskila frieva, netrukdys šokiam nei šiaip pikniko dalyviams baseball lošimas 
Iš BROOKLYNO VAŽIUOKITE BUSAIS

A.L.D.L.D. 1-ma kuopa ir Aido Choras važiuos basais. Tuojau registruokitės važiuoti busąis. Kaina 
labai žema: Tiems, kurie iš anksto užsiregistruos ir užsimokės 85c. ypatai ir $1.50 porai. Paskutiniem 
dienom, birželio 16 ir 17 k«i”a $1.00 ypatai. /

Užsiregistruokite tuojau “Laisvės” raštinėje.

KELRODIS: Atvažiavę į Newark, N. J. ant Hud son Tube stoties, ten pat, ant kampo Park Place ir 
Centre St., imkite busą No. 24 West Orange line, kuris atvęš iki galui, čia imkite busą Crystal Lake 
Park, kuris atveš ant pikniko. Taipgi imkite gatvekarį Orange No. 21 nuo Broad St. ar Central Avė., 
kuris nuveš iki galo. Neimkite gatvekarįo ant Market St., nes jis eina tik į Orange line.

AUTOMOBILIAIS: IŠ New York, Jersey City, Cliffside, žemyn nusileiskite ant Raymond Boulevard ir 
bite gatve iš šių trijų pasieksit Eagle Rock Ave., West Orange Ave., Park Ave., Central Ave., ar Market 

čia sukit po kairei EągleSt., Main St. Atvykę į West Orange, N. J., važiuokite Main St. iki galo, čia sukit po kairei Eągl 
Rock Ave., ant pat kalno, vėl po kairei, rasite iškabą ir parką, Crystal Lake. Iš visur kitur automobilių 
kelias tas pats.

9:30 vai. ryte pradėjo gru
puotis į būrius vyrai, moterys 
ir vaikai kiekvienoj miesto da
lyje. Kada maršuotojai nuo 
Old Forge, Taylor, pasiekė di-j 
džiulę Lackavanna Avė. ir su- • 
siliejo su vakarų 1_______ ,
demonstracija, 1

Fašistai Parėmė Penkis 
I Socialistu Kandidatus
j Pittsburgh,-Pa., “Post-Ga- 

o Į zette” gegužės 7 d. aprašė 
J Scranton'o | masinį susirinkimą, kurį su- 

tai minia jau šaukė Vokiečių-Amerikiečių 
buvo dvi-tūkstantinė,. o pasie- Federacija Moose svetainė- 
kus Washington Ave. iki Lac
kavanna County, raštinės ir su
siliejus bendrai su Throop, 
Alophant ir žiemių Scrantono 
dalies demonstrantais, minia 
susidarė virš keturių tūkstan
čių. Tokios demonstracijos 
dar Scrantonas nebuvo turėjęs.

Policija visur pasirodė man
dagi, kai kur “trafiką” tvar
kė patys maršuotojai, nes tu
rėjo išrinkta “defence” komi
tetą ir kelioliką skirtingų ko
misijų : Reikalavimui darbų 
bedarbiams, pakėlimo “relief” 
ir daugeliui kitokių reikalavi
mų.

Lackavanna County raštinę 
pasiekė 11:30 vai. ryte. įėjus 
komisijai į raštinę, gauta žinia, 
kad “relief” viršininšcas, ponas 

I Byers nesiranda raštinėj. Ta*- 
da Elen Dorijo, kuri vadovai 
vo demonstraciją, išėjo lauk ir 
pareiškė, kad publika nesiskir- 
stytų tol, kol ponas Byers at
siras, bet laukt nereikėjo ii- j 
gai, p. Byers tuojaus atsirado 
ir jam likosi įteikta reikalavi
mai.

Demonstrantai grįžo į Re-j 
gal svetainę išklausyt komisi
jų raportų, bet.sutilpti jokiu 
būdu negalėjo, tuomet Elen 
Dorijo pagarsino per langą, 
kad publika eitų į Internatio
nal svetainę, bet ir ten nesu
tilpo ; d^ug publikos palei ''abi 
svetaini stovėjo lauke, o dau
gelis išsiskirstė su pilnu pasi
tenkinimu 1-mos. gegužės de
monstracija. !

Raportus išdavė svetainėse 
S. Dzendzelevski, Elen Dori
jo, Mrs. Schumaker. Apart to, 
buvo du kalbėtojai iš Phila-, 
delphijos: Parks ir De Fazio; 
pastarasis kalbėjo ir itališkai.

je. Už Hitlerį ten kalbėjo 
Vokietijos vice-konsulas J. 
E. Loible vokiškai ir ang
liškai; ir kiekvieną sykį, 
kur paminėjo Hitlerį jis bei 
kas kitas, susirinkusieji 
kriokė “Tegyvuoja Hitle
ris!” To nežiūrint, susirin
kimas parėmė sekančius žy-

Phone, Evergreen 7-4785 
r

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikaus familijų, ves
tuvių, kitokių gmpiij ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškaia 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja- 

, ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

512

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Grabinius 
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136



Šeštas Puslapis Pirmadien., Geguž. lįl, 1934

Brooklyniečių Aukos B r o o klyniečiams, No- i S i“u.nke Nežinia Kas Nušovė
Lietuvos Darbininkams rintiems Gero Skaitymoketu ių mSnesi^-birželio- lie

Drąugas J. Valatka, “Lais
vės” darbininkas, paaukavo 
$5.00; J. Kairys pridavė; 
$12.50, tai aukos surinkta per ; ti visą eilę gerų pasiskaitymų 
vestuves draugo A. Subačio. |—t. v. bėgamosios literatūros? 
Tai ve kaip draugai atjaučia! “Priekalas” visuomet gali- 
IJėtuvos politinių kalinių var-|ma gauti. Gi “Priekalas” ne
gus ir kančias. Dabar j Ame-: paprastai įdomus žurnalas, iš- 
riką yra atvažiavę iš Lietu-1 einąs Maskvoje. Jame ben- 
Voš Kemėšis, Babickas ir Vit- Į dradarbiauja visa eilė geriau- 
kus. Jie čion atvažiavo, kaip siu proletarinių ųa^ytojų; ja- 
jie sakosi, gauti finansinės pa- me telpa daug žinių iš Sovie- 
ramos “Vilniaus atvadavimui” tų Sąjungos, Lietuvos ir kitų 
iš po Lenkijos jungo. Teisy- kraštų.
bė, kad Vilnijos krašto darbi-' numeryj telpa daug literatū- 
ninkiją yra priespaudoje Pil- ros kritikos.
sudskio fašistinės diktatūros, * “Raudonasis Artojas”—Min- ! monstracijų.
bet taip pat Kauno ir visos sfce einąs savaitinis laikraštis, rodė tą milžinišką minią de- 
Lietuvos darbininkai ir vargin- kuriame^ daug rašoma apie So- monstrantų iš Union Sq., New 
gieji valstiečiai neša Smetonos , vietų Sąjungos kolektyviečių ir . Yorke. Tai jūra svieto. Pas-

darbi- 
vado- 
Socia- 
Mato- 
jiems

Ar jūs, draugai brooklynie- 
čiai, žinote, kad “Laisvės” 
knygų krautuvėje galima gau-

i pos, rugpjūčio ir rugsėjo. Tai 
daroma taupybos sumetimais.

Kaip matome, laike krizio, 
buržuazija neįstengia’ net sa
vo kultūrinių įstaigų palaiky
ti. Grafteriai ir kitokį “žy
mus žmonės” suryja pinigus, 
kuriuos sudeda taksų mokėto
jai.

Pirmoji Gegužės Juda 
muose Paveiksluose

Be to, kiekvienam Andai teko būti vienam te
atre, kur Pathe News rodė ži- 

(nias iš Pirmosios Gegužės de- 
Pirmiausiai pa-

Tai jūra svieto.
Jame kui rodė iš kitų kraštų 

fabrikų ninku demonstracijas, 
Sovietų vaujamas komunistų, 
iš visos listų visiškai nerodė.
Sekda-^mai, nenorėjo užduoti 

t___ ______ _______ žmo- smūgio.
jie lengviau gUS susipažins su visu gyveni-

fašistinį jungą. Kemėšiai- ir valstiečių gyvenimą, 
jiems panašūs elementai ne tik telpa daug raštų iš 
kad Vilniaus neišvaduos, bet darbininkų gyvenimo 
labai greitąi gali Kauną ir vi- Sąjungoj, o taipgi ir 
są Lietuvą praganyti. Prisi- socialistinės statybos, 
dengdami neva Vilnijos kraš- mas “Raudonąjį Artoją, 
to atvadavimu, 
gali darbininkus apgauti i. 
tuomi daugiaus pasipinigauti. ■ 
Amerikos lietuviai darbininkai
turi apsisaugot nuo tokių. “Vil-Įnojj Vėliava,” iš Uruguajaus; 
niaus vaduotojų.” Ne cento “Mūsų Žodis,” iš Brazilijos, 
jiems neduoti. Vilniaus kraš
tą, kaip ir visą Lietuvą, išva-

Kitam teatre, mačiau, ro
dė ir socialistų, demonstraci- 

“Ryto- ją New Yorke, žmogus, šne- 
Raudo- kąs prie rodymo, kalbėjo: 

“.. .40,000 socialists are mar
ching...” Manau sau, argi jie 

“Laisvėje” gaunama ir AL dabar komunistų visai: nero- 
iDLD leidžiama “Šviesa,” žur- dys. Bet žiūriu, tuojau ir mū- 

duos iš po fašistinio jungo, tik najas> pilnas gerų ir nepapraš- siške demonstracija. Tas pats 
ne Kemėšiai ii jo kolegos, bet’svarbių bėgamais klausi- žmogus nenoriai kalba: “...

’rmu Sovietų Sąjungoj.
Be to, galima gauti 

jus,” iš. Argentinos; 4

patys Lietuvos darbininkai ir 
vargingieji valstiečiai. Lietu
vos K.P. vadovauja visose dar
bininkų kovose, mobilizuoja 
mases del galutino pasiliuosa- 
vimo. Mes Amerikos lietuviai 
darbininkai galime jiems daug

m a is raštų.
Visi šie leidiniai nedaug lė- 

šuoja, bet svarbūs. Kiekvie
nas darbininkas gali juos įsi
gyti ir daug apšvietos pasisem
ti. i

Neleiskite,
> i C *. > J 

draugai, laiko

reds, communists...” 
nebegali buržuazija 
to fakto, kad su ko-

125,000
Taigi 

paslėpti 
munistais žygiuoja darbininkų 
masės New Yorke!

Steb.

pagelbėti. • Pagelbsti galime veItui. skaitykite gerus laik- r"‘"

. Į Brooklyniečiams
>■ ■■■■■■■......... 1

kovodami prieš visokius fašis
tinius agentus čionai Amerikoj 
ir suteikdami finansinės para
mos, sustiprinimui revoliucinio 
veikimo.

Priešfašistinio Susivienijimo 
Centro Komitetas išleido lape
lius plačiaus paaiškinant ' tų 
fašistinių agentų misijos tiks-

raščius ir "knygas! Vilniečiai Dėkuoja

Pasirįžo Neprileisti 
Dark Streikų

NationaL Association of Ma- 
įą.’ l d\ugelĮ mieatų jau iš-,nufactureI’s savo mitinge, per
siuntinėta, jeigu negana, reika-1 e’t^ sekmadienį, nutarė dėti 
laukite daugiaus. Kurie dar j visas pastangas neprileisti New 
nėsate gavę, tuojaus reikalau- Yorke įvykti darbininkų strei- 
kite, mes prisiusime. ■ Dėki- kams- Girdi, visi nesusiprati
me pastangas, kad tie lape- mai tarpe darbdavių ir darbi- 
liai pasiektų kuo daugiausiai' nidkų turi būti išrišti ant vie- 
lietuvių darbininkų, ypatingai tos, be jokių streikų.^ 
katalikų. Jeigu visi pasišven
tusiai darbuosimės, tai tie po
nai mažai pešę turės tuojaus 
nešdintis iš kur atvažiavę. Tai
gi visi darban. Parodykime 
tiems fašistams, kad mes juos 
pažįstame ir makame su jais 
kovoti.

“Vilnies” administrątorius, 
d. Milleris, prisiuntė laišką 
“Laisvės” spaustuvės darbinin
kams ir visiems, kurie prisidė
jo su doleriu kitu, podraug su 
pasveikinimu “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimui. Drg. J. 
P. Miller rašo, kad suvažiavi
mas buvo labai pasekmingas. 
Viso suvažiavime aukų, su pa
sveikinimais, suplaukė 
$1,100.

virš

J. Weiss, Sekr.

Neleis Maudytis Pelham 
Bay Parke

Šį įkvėpimą, bė abejojimo, 
industrialistai gavo iš prez. 

‘Roosevelto, bet tai veltus dar
bas. Tuo būdu streikų nesu
laikys, kadangi fabrikantai vi
suomet stengiasi išspausti iš 
darbininkų, kiek tik gali, jei 
darbininkai neparodo pajėgos 
ir jos neatkreipia prieš fab
rikantus.

Manoma, kad greitu laiku 
New Yorke matysime visą eilę 
darbininkų streikų todėl, kad 
gyvenimas darbininkų sunkė- ‘ nias. 
ja. • ' ■ > • • • i

Delei Aplankymo drg. 
Juliaus Kalvaičio

pas-

Parkų komisionierius Mosės 
patvarkė, kad šią vasarį nė- 

Pel- 
esąs

bus leidžiama maudytis 
ham Bay Parke, kadangi 
U&te&tas vanduo.

Eilė Masinių Mitingų Abba 
mos Mainiėrių Pagelbai

200'Ekstra Šnipų-
Miesto policijos viršininkas 

paleido darban 200 ekstra šni- 
pų gaudymui kriminalistų, ku
rių skaičius New Yorke šiuo 
tarpu yra didesnis, negu ka
da nors pirmiau. Nemanykit, 
kad . del to sumažės krimina
listų skaičius.

Lai bflna Laisvė ir Liuosybe Neg- 
ntrhs ir Baltiems Darbininkams!

“STEVEDORE” 
draunatlika sensacija, pilna snjudlnimo 

, ir gyvumo .>
Tai vakaras simpatijos, pasitenkinimo 

| į ir Bruzdėjimo, seko spauda.

civid rečertorV theatre, 
”• . . 10h. St. ir frth Ąve.
vaka/als 8 sis—dienom sereddm ir suba- 
tonj 2 ;45 ; tlkietal—80 centų ir augščiau

ren-

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Viešos Diskusijos
Sveikatos Kultūros Draugija

gia 'viešas diskusijas temoje “Kodėl 
žmonės serga ir ar galima pasigy- 

I dyti natūraliu būdu, be medicinos.” 
Šios diskusijos yra tame svarbios, 
kad galės kiekvienas susirinkime iš
sireikšti savo žinojimo tinkamumą 
pasigydymą. Be abejonės, tas yra 
būtina žinoti darbininkams, kaip pa
laikyti sveikatą ir nelaimėje susirgus, 
kaip greičiaus ir pigiaus pasveikti.

Turbūt kokis nors pusprotis Įvyks 16 d. gegužės, 7:30 vai. vaka- 
; nušovė 61 metų amžiaus mu
zikantą, Ričardą Becher, bu
vusį narį Sousas Orkestro. Jo 
žmona tapo šūvio sužeista.

Abu Becheriai gyveno 
num. 96-16—35th Ave., Elm
hurst, Queens. Muzikantas il
gai buvo bedarbis, o žmona, 
45 metų amžiaus, dirba kaipo 
valdiškoj mokykloj mokytoja.

Manoma, kad šią žmogžu
dystę papildė kokis nors ne- sirinkimo turėsime prakalbėles. Taip- 

...... gi, turėsimedoras pusprotis be jokio ypa- išvažiavimo, 
tingo tikslo. «Namuose buvę 
$45 pinigų, bet jie nepaliesti, j 
Taigi spėjama, kad užpuoli
mas padarytas ne su. tikslu 
apiplėšimo.

Seną Muzikantą

LDS Centro Valdybos 
Posėdžiai Pasibaigė

PO

per-Kaip jau buvo rašyta, 
eitą šeštadienį ir sekmadienį 
įvyko LDS Centro Valdybos 
suvažiavimas. Padaryta visa 
eilė svarbių tarimų reikale bū
simo 2-rojo seimo ir šiaip or
ganizacijos reikalais.

Sekančiuose “L.” numeriuo
se apie tai bus parašyta pla
čiau.

Miestas ims už Automobilių 
Paikinimą.

dykai.

Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
’S't-ų' Brooklyn, N. Y. Įžanga 

(112-114)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienio vakare, 
14 d. gegužės, L. Aleksiejaus sve- 

I tainėje, 33 Hudson Ave., 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ateikite ir at
siveskite savo draugus, nes po su-

gi, turėsime išrinkti darbininkus ant 
Sekr.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA pusamžė mergina ar

ba moteris be vaikų prie apžiū
rėjimo stubos. Turi būti teisinga. 
Aš esu našlys be šeimynos. Atsi
šaukite greitai. Daugiau informa
cijų suteiksiu per laišką arba ypa- 
tiškai. Kreipkitės’ sekamai: B. C., 
2233 Fort St., Detroit, Mich.

(112-114)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restauranas geroj 

biznio vietoj, prie shipyardų, kur 
visada pilna žmonių, 
parduosiu už gana žemą 
savininkas nori poilsio.
Ave., Brooklyn, N. Y.

Vieta didele, 
kainą, nes 

735—3rd

(112-114)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 

gydyme

Ausy, Aldy ir Gerkles
OFISO VALANDOS:

IĮ iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

ir

Visoj eilėj miestavų parkų, 
kur būdavo galima “parkyti” 
automobiliai veltui, dabar pri
sieis mokėti po 25 centus, ei
nant padavadijimu, kurį pada
rė parkų' komisionierius.

Miesto politikieriam . reikia 1 
tiek pinigų, kad-kur tik pa-1 
sisuki, tave lupa ir lupa!

Suėmė 207 “Nužiūrimus”
Paleisti darban šnipai ir po

licija, vienu penktadieniu su
areštavo 207 “nužiūrimus” as
menis. Keliolika iš jų buvo 
tokių, kurie yra reikalaujami 
kituose miestuose arba valsti
jose už įvairius prasižengimus. 
Kita, eilė buvo šiaip visokių pa- 
dauzėlių.

Nereikia, tačiaus, manyti, 
kad su tuo bus sumažintas 
skaičius kriminalistų.

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

| BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
• Tel. HArbour 3424

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
Andai “Laisvėję” buvo 

kelbta, būk d. Julių Kalvaitį 
galima aplankyti ligoninėj pir
madieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais tarpe 8-9 vai. 
rytais, o tai turėjo būti vaka
rais. ši nemaloni klaida įvyko 
imant iš ligoninės telefonu ži- 

Kitom dienom, sekma- 
; dieniais ir ketvirtadieniais ga- 
|lima draugą- aplankyti tarpe

345 Pabaudos Viena Diena
Bronxe pereitą. trečiadienį 

buvo teisiami ir nubausti 345 
automobilistai už laužymą tra- 
fiko taisyklių. Viso pabaudo
mis suripkta $1,104.

MIRTYS—LAIDOTUVES

NEW YORK, N. Y.

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM

DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES
Amerikoniškos ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, Det labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod

kos. Mes turime tikros Sovietinės Vodkos ir 
parduodame po $2.80 už bonką.

ĮVAIRIŲ DEGTINIŲ IR VYNŲ
Pas mus gausite vestuvėm, krikštynom ir kitokiom parėm už 

gana žemą kainą.

HYMAN BERGER, Savininkas
409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Pusė Bloko nuo “Laisves” Svetainės 
Del kaintj telefonuokite Stagg 2-2996

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chrontikas vyrq ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Prižtnitno:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
302

Graborius (Undertaker)
kmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną i 
Telephonas MEdallion 3-1328 Į

Komupistų Partija iir Darbo 
Vienybes Lyga ruošia visą eilę 
masinių mitingų (gatvėse), 
kuriuose bus dėstoma padėtis 
Alabamoje ir .reiškiama užuo
jauta tenai kovojantiems mai- 
nieriams, o taipgi protestai 
prieš išnaudotojus, kurie žiau
riai puola darbininkus,

Masiniai mitingai įvyksta 
šią savaitę. Jie ruošiami viso
se didmiesčio dalyse, kad dar
bininkai galėtų atsilankyti ir 
pareikšti sdvo splidarybę savo 
broliams, kovojantiems 'su 
skurdu, už,geresnį gyvenimą!

2-3 vai. p.p.
Draugas Kalvaitis dar vis 

tebtekerga irijiš/kaipi jbuvo 
sakyta, guli žydų Ligoninėj, 
Cpmperisatįofn tWard A (?kąm- 
pas Prospect PI. ir Culver 
Ave., Brooklyne). Draugai, 

i kuriems leidžia laikas, turi ap
lankyti ligonį.

Lucy LaBianco, 1 m, amž., 
1654 Nostrand Avė., mirė ge
gužės 10 d. Palaidota gegužės 
12 d. Jono kapinėse. Laido
jimo ^apeigomis rūpinosi gra
borius Matthew P. Ballas (Bie- 
lauskas). ’

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vęstuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius Su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Aye.

Tek, Stagg 3847 <

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie- 

mam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
4
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Mažina Knygynų Išlaidas— 
Uždarinėja Knygynus 'i

New > Yorko didysis viešasis 
knygynas uždarys dešimts sa-

Nepaprasti Kalnai Dulkių 
Užgulė Ant New Yorko

Pereitą penktadienį New 
Yorką buvo apgaubę nepa- 
pfasti kalnaL dulkių, atpūstų 
iš vakarų. Dulkės laikėsi New 
Yorko padangėje, per kokias 
penkias valandas ir išrodė į 
debesius.- > : 4 - ■
„ SĄkoma visas tas dulkynas 
svėre api£ 30.0,000,000 tonjj, 
bet kadangi tai Taikėsi padan
gėje,, tad gyventojai, to sunku
mo, aišku, nejuto. •

SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI
A 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
Kaikurįose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar, Franęijoje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kąq tjai yra Sovietų Vodka. • . > ' ‘

ĄŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ; VODKOS .

O
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Sergančių 
Chroniškos

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N^Y.

Vyrų ir Motery 
Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo/ Nesveikumai, 
Nervui Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u lihi, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos . 
. Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

D R. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.
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