
Sofia, Bulgarija. — Bul
garijoje padarytas fašistinis 
perversmas. Karalius Bo-. 
ris armijos pagelba įsteigei 
fašistinę diktatūrą, visoj ša
lyj paskelbė karo stovį, už
draudžia piliečiams eiti iš 
namų. Visi buvę ministe
rial suareštuoti ir įkalinti. 
Taip pat suareštuotas Sofi
jos miesto majoras. Išleis
ta patvarkymas, kad visų 
miestų majorai bus kara
liais skiriami. Parlamentas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Užtaria Niekšą Rabiną
KAUNAS. — Lietuvos žydų 

rabinų sąjunga pridavė Sovietų 1 
Sąjungos atstovybei Kaune pro
testą prieš nuteisimą 8 metams 
kalėjiman Minske rabino Rapo- 
porto. Šis niekšas po prievar
ta išgėdino moteriškę ir todėl 
buvo nuteistas. Na, o rabinai 
dabar gailisi savo kolegos ir 
ištvirkėlį užtaria. .

Trys žmonės Nuskendę 
Toj Pačioj Vietoje

KAUNAS.—Atsidarius mau
dymosi sezonui, Nemuno-Neries 
santakoje į dvi dienas nusken
do net trys jauni žmonės — 
Murauskas 13 metų, Požeriskis 
21 metų ir Deičas 17 metų. Ma
noma, kad toje vietoj yra iš
nešta duobė ir susidarę vandens 
sūkuriai. Savivaldybė 
nedaro, kad maudytojus

jiieko 
apsau-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

No. 119 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gegužės (May) 21, 1934

“Tankų”, arba motorinių ginkluotų šarvuočių paroda Maskvos gatvėse 
Gegužės Pirmojoj. Kad kapitalistinės šalys nuo kojų padų iki viršugalvio 
ginkluojasi ir telkiasi Sovietus užpulti, tai Darbininkų Tėvynė turi būt 
pasiruošus apsiginti.

Leidžia Fašistams Marguoti I Bostone Areštuota 21 I Areštuoja už Murmėjimą
Uniformose ir su Šautuvais

Newark, N. J.—Polici; Demonstrantas prieš
goti nuo tos pavojingos vietos. ,^aVg leidimą Fašistų Sąjun- .

! gai daryti parodas unifor
mose ir su šautuvais. OPavogė 10,000 Litų

Tūlas Petras Jašinskas nuo darbininkų prakalbas ir mi- 
1930 metų iki šio laiko, būda- tingus policija šiame mieste 
mas valdininku, pasivogė 
10,000 litų. Manoma, kad 
įvelta ir daugiau Smetonos 
dininkų.

net 
bus 
val-

ardo.

Smarkiai Puola Žemyn
Vokietijos Prekyba

Berlynas. — Šių metų ba
landžio mėnesį iš užsienių į 
Vokietiją įvežta ir parduo
ta tavorų už 398,800,000

-Smetonos Valdžia Kontro
liuosianti Algas

KAUNAS. — Kalbama, kad 
Smetonos valdžia žada daryti 
pakeitimus darbininkų samdos 
įstatymuose. Sako, kad bus pa
vesta vidaus reikalų ministeriui markių; iš Vokietijos gi iš- 
galia nustatyti darbininkams vežta 82,400,000 markių ma-galia i
minimum atlyginimas.

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

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XX1 V, Dienraščio XVI

AMALGAMEITU KONVENCIJOJ VADAI 
IŠSTOJO PRIEŠ GEGUŽES PIRMĄJĄ

IR PRIEŠ BEDARBIŲ ŠTAMPAS
Socialfašist. Unijos Viršininkai Pervarė Užgyrimą Streik- 

laužiško Senatoriaus Wagnerio Neva Bedarbių Apdrau- 
dos Biliaus; Atmetė Lietuvių 54-to Skyriaus "Reikalavimą 
Numušti Viršininkams Algas
Rochester, N. Y. — Pra-į bininkai priklausytų unijai 

sidė jus ]

Prieš Hitlerio Fašistus
Berlynas. — Hitlerio pro- 

; “Der 
i Angriff” išspausdino per- 
I sergėjimą m u r m ė t o jams 
j prieš fašistų tvarkos nege- 
j rumus. Užtenka viens ki- 
tam prasitart žodį prieš na- 
zius, kad būtum areštuotas 

■ ir į katorginio darbo stovy- 
i klas pasiųstas. Uždrausta 
! murmėt net prieš fašistinių 
'jaunuolių padaužų veiks- 
1 mus.

Hitleriečiy Fašizmą Pagan^s laikraštis
Boston, Mass. — Policija | 

padarė žiaurų užpuolimą i 
ant 2,000 darbininkų ir stu- ■ 
dentų priešfašistinės de- i 

jmonstracijos Charlestown 
laivų statymo ir taisymo 
prieplaukoj. Demonstran-: 
tai kovingai gynėsi. Ta- ’ 
po areštuota 21. De-1 
monstracija įvyko ties at
plaukusiu į svečius Hitlerio 
karo laivu “Karlsruhe.” De
monstrantai šaukė: “ 
Hitlerį! Paliuosuot Thael
manną!”

sidėjus rezoliucijų skaity- 'Jankaitis kalbėjo už rezo- 
mui. Amalgameitų Rūbsiu- n’ suorganizavi- 
vių Unijos suvažiavime, j* uniJQ- ■ 
klausimas o r g a n i z avimo 
marškininių ir kitų smulkes
nių darbų darbininkų nutar
ta pavesti Generalei Tary
bai. Del rezoliucijos, kas 
liečia Amalgameitų Unijos 
prisidėjimą prie Amerikos 

i Darbo Federacijos, įvairūs 
delegatai kalbėjo, kad uni
jos viršininkai nieko apie 
tai nesakė nariams, o patys 
pervedė prie Darbo Federa
cijos. Rezoliucija, tačiaus, 
užgyrė Pildomosios Tary
bos žingsnį.

rie savo pritarimą išreiškė 
delnų plojimu.

Po jo kalba unijos prezi
dentas Hillman; sako, kad 
suvažiavimas negali nutarti 
sodint į kalėjimą tuos, kurie 
dirbs tą dieną. Pagal mū
sų viršininkų išrokavimą, 
išeina, kad nieko nebūtų 
blogo, jeigu nariai Gegužės. 
Pirmojoj dirbtų.

Viršininkams Paliktos 
Peraugštos Algos

Viršininkų algų numaži
nimo klausimu 54-to sky- 

„ Pats" dalykas riaus rezoliuciją taipgi gynė 
palikta sutvarkyti Philadel-■ K- J- Jankaitis, bet rezoliu- 

j ei j a nepraėjo.phijos Joint Boardui.
Suvažiavimas vienbalsiai 

priėmė rezoliucijas prieš fa
šizmą, prieš indžionkšinus 
ir prieš karą.
Unijos Prezidentas

Gegužės Pirmosios 
Šventimą

Atmesta Reikalavimas 
Duoti Bedarbiams Na

rinius ženklelius
Buvo patiekta dar viena

prieš iietUvių 54-to skyriaus rezo-
• liucija, reikalaujanti, kad 
Į bedarbiams nariams būtų 

Del Lietuvių 54-to sky- duodama stampos, tai yra 
riaus rezoliucijos, reikalau- unijos nariniai ženkleliai, 
jančios švęsti Gegužės Pir-'Už šią rezoliuciją Jankaitis 
mąją, iškilo didelis pasiprie- irgi kovojo, ir tuom susikė- 
šinimas. Rezoliucijų komi-; lė daug priešų, nors gavo ir 
sija perskaitė šį reikalavi- pasekėją. Rezoliucijų ko
mą ir pasiūlė jį atmesti, o misija, ją perskaičius, pa- 
patiekė kitą savo rezoliuci- tarė atmesti.
ją, kad vietiniai Joint Boar- 
dai turėtų spręsti apie Ge
gužės Pirmąją.

K. Jankaitis, gavęs balsą, 
iškėlė bataliją, nurodyda
mas, jog tai yra' vienintelė 
darbininkų šventė ir kaipo 
už tokią karštai ragino de
legatus balsuoti. Baigiant 
Jankaičiui kalbėti atsirado 
ir daugiau to šalininkų, ku-

Atmetė Tikros Darbininkų 
Apdraudos Bilių

Įnešta rezoliucija už sena
toriaus Wagnerio neva be
darbių “apdraudos”. bilių. 
Reikia priminti, jog sulig to 
biliaus kiekviena dirbtuvė 
“rūpintųsi” tik savo ištiki
maisiais bedarbiais ir su jo 
pagelba laužytų streikus, 
grasindama praradimu pa
šalpos bedarbėje. • Be to, 

m n • • i •ir • Wagnerio bilius nustato pa- Talkimnkauja Karui šalpą tik keliolikai savaičių 
iš viso, ir sulig jo, visi da
bartiniai bedarbiai ir milio- 
nai kitų darbininkų visiš
kai negalėtų gaut pašalpos.

Todėl K. Jankaitis, 54-to 
lietuvių skyriaus delegatas, 
reikalauja paremti Darbi
ninkų Bedarbių Apdraudos 
Bilių H. R. 7598. Pasirodė, 
jog ir keli kiti skyriai nu
tarė remti šį darbininkų bi
lių. Tąčiaus, unijos va
dams pasidarbavus, suva
žiavimas užgyrė netikusį,

■*al7 Kolegijų Prezidentai

ziau negu įvežta, šalies > (jeneral Motors Viršininkas
Db-bt „ 12 ™.™b, * A1S, Kapojimą

******* A . V * -W-^. i * 1 lt M- • 1KAUNAS. — Statybos dar
bininkai padavė skundą darbo 
inspekcijai, kad bosai verčia 
juos dirbti po 12 valandų į die
ną, nors įstatymai nustato tik 
8 valandas.

Danija Neįsileidžia Lietu
vos Miško

Smetonos valdžia gavo prane
šimą, kad Danijos valdžia atsi
sako įsileisti mišką iš Lietuvos. 
Danija importuojanti, medžius i 
iš Dancigo Lenkijos .

smukimą pripažino valsty
bės banko pirmininkas 
Schacht pasikalbėjime su 
pirkusiais Vokietijos bonus 
užsieniniais kapitalistais.

Darbo Federacija prieš 
Skerdyklų Streikierius

Darling

Oberlin, Ohio. — Vietinės 
kolegijos prezidentas padė
jo savo parašą po šimto uni- 

Detroit, Mich. — General, versitetų ir kolegijų galvų 
Motors automobilių korpo- .pareiškimu prezidentui Ro- 
racijos pelnai pernai paki
lo 5,000 nuošimčių; bet jos 
v i c e - p r e zidentas W. S. 
Knudsen dabar išsireiškė, 
kad “pramonė turi žiūrėti 
.savo reikalų,” vadinasi, nu
mušti darbininkams algas 
dar žemiau

Chicago, Ill.
^kerdyklu kompanija siūlo
streikieriams 45 centus į va-

Soviety Užsienių Komisaras landą’ be^ nepripažįsta uni-
Reikalauja Nusiginklavimo;

Paryžius. — 
jungos užsienių reikalų ko
misaras Litvinovas turėjo

jos ir atsisako atmokėti nu- 
mušimus, kurie būvo pada-

boyietų Są- ryti-sulig NRA. Amerikos
Darbo Federacijos unijos 

pasikalbėjimą’’su Francijos vadas Murphy ir kiti prieši- 
• 1 __  Laik-Lnasi masiniam streikierių

pikietavimui; šiem strei- 
kuojantiem darbi ninkame 
Federacija neduoda pašal
pos.

Revoliuciniai darbininkai 
paskleidė tarp streikierių 
lapelius, kad išrinktų eilinių 
narių komitetą, paimtų vi
są streiką į savo rankas ir 
kovotų už unijos pripažini
mą,. už 46 ir pusę cento į 
valandą, už sugrąžinimą al
gos numušimų ir prieš sku- 
binimą.

ministeriu Barthou. 
raščių reporteriams klausi
nėjant, drg. Litvinovas at
sakė, jog kalbėjosi apie nu
siginklavimo konferenciją ir 
kitką. Kuomet jie darė spė
jimą, kai Litvinovas kalbė
josi ir apie Sovietų prisidė
jimą prie Tautų Lygos, jis 
to neužginčijo. Reikia su
prasti, kad ir viduj Tautų 
Lygos Sovietai vestų kovą 
už nusiginklavimą ir numa- 
skuotų kariškus kapitalistų 
planus.

oseveltui, kad “vengtų ka
ro.” Kolegijų viršininkai 
sako, kad gaila būtų veltui 
į skerdynę varyt jaunuolius. 
Bet jie priduria, kad sykį 
pradėjus karą, jis turi būt 
sėkmingai vedamas; tuo tik- 

negu nustato siu jie reikalauja duot ša- 
NRA. O sulig NRA auto- lies prezidentui fašistinę ga- 
mobilių darbininkams turi lių karo metu ir aprubežiuot 

ginklų ir amunicijos fabri
kantų pelnus, kad niekas 
ųegMėtų gauti daugiau kaip 
6 nuošimčius pelno. ■ ■ (

Taigi kolegijų* galvos iš- 
tikrb nę už taiką kovoja, bet 
padeda priruošti karą, ku
ris pigiausiai kapitalistams 
kaštuotų ir būtų pasekmin- 
giausias.

būt mokama minimum tik 
43 centai už valandą. <-

Anglijai Nerūpi .Chinijos 
Ploto Apsaugojimas i . ■

London, — Anglijos •, už-r 
sienių reikalų ministeris Si
mon pareiškė, jog tai nėra 
Anglų pareiga apgint Chini
jos čielybę. Tas pasakymas 
yra netiesioginis užgyrimas 
Japonijos' karo žygių, kaip 
išsiaiškina Chinų Chiang 
Kai-sheko valdžia. Matyt, 
Anglai turi slaptą sutartį 
leist Japonams grobt vieną 
Chinijos dalį, o Anglijai pa-,
likt kitą. Be to, Anglų im- maršuodami sostinės gatvė- 
perialistai pataikauja Japo- mis penkias mylias ir rei- 
nams su tuo supratimu, kad kalaudami tuojaus išmokėt 
Japonija stotų į pirmą fron- veteranams visus bonus ir 
tą karui prieš Sovietų Są- išleist bedarbių apdraudos 
jungą. I įstatymą.

800 Ex-Kareiviy Delegatą 
Suvažiavimo Demonstracija

Washington. — 800 eks- 
kareivių delegatų iš 44 vals
tijų pereitą penktadienį de
monstravo Washingtone,

Rezoliucijos 
priešininkai nesnaudė, ypa
tingai New Yorko skyriaus 
32-ro delegatas H. Ackiron, . 
3 skyriaus W. Orenberg, 
142 skyriaus R. DeMattia ir 
kiti, lyg žvėrys, supuolė 
priešintis šiai pagelbai be
darbiams unijistams. Po 
viso trukšmo rezoliucija bu
vo atmesta.

Reporteris.

Thaelmann Pakartotinai Kankinamas
,4/r -•■»••«•••» viv --v* '■'v.#’-’*"

“Rote Fahne,” slaptas 
Vokietijos komunistų laik
raštis, duoda žinių apie kan
kinimus drg. Ernsto Thael
manno, Vokiečių Komunistų 
Partijos vado. Jis yra lai
komas visiškai tamsioje ka
lėjimo Moabit kameroje. Jo 
rankos ir. kojos surakintos 
geležiniais retežiais. Prie 
Thaelmanno nieko neprilei
džia, apart dviejų slaptos

prigavingą Wagnerio bilių. policijos narių. Jis pakarto-
Algų Klausimas

' Pasirodė, kad nariai nėra 
patenkinti dabar nustatyto
mis algomis, kur mokiniams 
skiriama minimum ' po '40 
centų valandai, b ' augštes- 
niems darbininkams nusta
tyt alga tai palikta Gene- 
ralei Tarybai.

Už 30 Valandų Darbo 
Savaitę

Rezoliucija už 30 valandų 
darbo savaitę Jungtinėse 
Valstijose perėjo šturmin- 
gai, bet pasirodo, jog Kana
dos darbininkams palieka
ma dirbti 44 valandas per 
savaitę.

Visi lietuvių delegatai pa
teikė rezoliuciją, kad būtų 
suorganizuota lietuvių sky
rius Philadelphijoj, ir kad 
visi lietuviai siuvyklų dar-

“draugas”. Kada šnipas ne
galėjo nieko iškvosti iš Tha- 
elmanno, pastarasis uuvo iš- 
naujo kankinamas. Be to, 
naziai deda nuodų į Thael- 
manno valgį.

“Rote Fahne” šaukia dar
bininkų minias visose šaly
se demonstruoti, reikalau
jant paliuosuot Thaelmanną 
ir tūkstančiais siųsti protes
to ir reikalavimo telegra
mas Vokietijos ambasado
riams ir Moabit kalėjimo 
viršininkui Berlyne.

Prieš Thaelmanną daro
ma teismiškas sumoksiąs;:, 
bet hitlerininkai yra pasi- 
moję dar pirm teismo jį nu
marinti, jeigu jiems tatai 
pavyktų.

tinai kankinamas ir muša
mas.

Kada fašistai nužudė J. 
Scheerą ir tris kitus arti
mus Thaelmanno draugus, 
tą patį vakarą Thaelman- 
rias buvo pergabentas į Co
lumbia Haus delei išklausi
nėjimo, kokius ryšius jis tu
ri su Komunistų Internacio
nalu, kokius darbus atlieka 
įvairūs Vokietijos komunis
tai ir t. t. Kuomet žvalgy- bia, Peru ir Brazilija laiki- 
ba negavo iš jo atsakymų, 
tai ėmė jį mušti bizūnais, 
guminėmis lazdomis, geleži
mis ir šarvuotais kumščiais. 
Tuo pradėjimu jis buvo kan
kinamas kelias dienas. Ke
lios savaitės praėjo, kol jo 
žaizdos ant veido apgijo.

Po to naziai patalpino į 
tą pačią kamerą šnipą, ku
ris nudavė esąs komunistų

Taika Colombijos, Brazilijos 
ir Perą Respubliką?

Rio de Janeiro. — Colom-

nai susitaikė kas link ginči
jamos Leticia srities. Pir
miau del to gręsė karas. Co
lombia laikys Leticia savo 
globoj, kol galutinai per to
lesnes derybas bus klausi
mas išspręstas. Peru, sako
ma, mainais už Leticia gaus 
žemės sklypą kitur.

(Daugiau žinių 5-tam push)
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9 tūkstančiai na venci j a atsistojo ir per pen14,000/ Vadinasi Perkins sake, kad “mes

Organizavimui Plieno Darbininkų
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lieno ir Metalo Darbininkų Industrinė Unija, nors pa-*-*V^.**V/ AX XIJVVVVAV ' KVA M A* 4 A A* AAVV A A A Vz O AAAJVV^ AAV/A KJ VV |

I lyginamai tebėra mažą unija šioje gigantiškoj ir sutrus- 'z.iaŲ Amerikos Jungtiniu Vais

ku r i

štabe girdėjęs,

• Šukuokite galvą dažnai, .se

te dantų šepetuku. Galite ir
smegenines ir lytinės liaukos, smarkios mosties parsinešti:

NASHUA, N. H

N. 100

sura- 
d rau

siu vardai apleisti, nes 
šas prapuolė. Todėl tų 
gų atsiprašome.

i tintoj pramonėje, turi-pasistačius už tikslą suorganizuoti 
[ plieno darbininkus ir jiems vadovauti jų kovoje.

kapsulę 
savaičių v

Su 
Dū

savęs paisyda- 
Grigaičio pla-

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
1 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-796-4

Prakapas, V'. 
Verenis, J. Simutis, Bevardis. 
Po 50c. aukavo: J. Egeris, D. 
Paltanavičius. K. Vilkauskas 

auka-
Kitas labai svarbus dalykas, 

tai artinasi mūsų ruošiamas 
piknikas, kuris įvyks liepos 4 

Maynard, Mass. Mes

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year
Brooklyn, N. Y., per year ........
Foreign countries, per year ..._. 
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months ...._. 
Brooklyn, N. Y.. six months .... 
Foreign countries, six months . .. 
Canada and Brazil, six months ..,

[ kiekvieno trynimo. O trinti ga- 
nesugadinto ■ lite kas dieną, po kartą po du.

Bet pinigai bus vistiek renka- 
Juo mažiau lakūnui reikės, tai dau- 
Liks socialfašistams įr klerikalams, ku- 
rsidžtrė-sąu komitetą ir veda tą biznį.

ad Janušauskas jau apke
ik galma, tai yra kur social f a- 

įpcių remti tą žygį. Dabar 
gaujas lakūnas bus 

feisas", naujas biznis.

į visus plieno ir metalo darbininkus.
Į visus unijistus ir į darbo unijas!
Į visus darbininkus ir darbininkų organizacijas!

Draugai darbininkai ir darbininkės:—
Šiandien Amerikos plieno darbininkai rengiasi prie

kio milžiniško streiko, kokio šioj pramonėje nėra buvę 
nuo garsaus 1919 metų streiko, kuriam vadovavo William 
Z. Fosteris, Darbo Unijų Vienybės Lygos generalis sek
retorius ir narys Plieno ir Metalo Darbininkų Industri-

“Chrysarpbin 15 grains, 
lanolin 1 drachm,

UVIWJV11C4¥1111(lo, 11UV . benzoinated lard 7 drachms.”
tėvų paveldėjimas ir gi daugi Mažą kruopelę Šios mosties
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every day, except Sunday.
16 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW TORE

ip pui- 
I kiai jį darbininkai mato, jog 

Ūmiausiu laiku šį. klausimą pakelkite savo susirinki- net^Hillmano pasekėjai kon
vencijoj nedrįso ploti ranko
mis ir atsistoję ją sveikinti.

betaklų) galvos odą. 
liaukų netvarka atsiliepia ir į • 
plaukus, ypač skydinės, tiroi-

irgi turi savo intakes į plau
kus. Netikęs maistas, alkoholi 
lizmas, girtuokliavimas, nuo i

kias minutes sveikino" (p. 23) amerikonai labai palinkę1 su- 
Perkinsj!, ,

. $5.50

. $7.50

. $7.50

. $5.50

. $3.00
_ $4.00
. $4.00

$3.00
Entered a? second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

dinės liaukos apsilpimas. Kitos' Silpnas vietas ti’ainioki- 
liaukos, kaip viršinkstinėš, po- f .

monės darbininkus, bet taip pat į visus kitus darbinin- Hillmaną! Ji dėkavoja Amai-i 
kus ir į visas darbininkų organizacijas. Mes prašome ............ ........... .
paramos vedimui šito didelio darbo suorganizuoti plieno

“Kodėl Turės Įvykti 
Komunizmas?”

Dienraštis “Laisvė” išleido drg. Olgino 
parašytą brošiūrą “Kodėl Turės Įvykti 
Komunizmas?” Tai nepaprastai svarbi 
brošiūra. Mums labai reikėjo tuo klau
simu literatūros, paprastoj, kasdieninėje 
kalboje nušviečiančios tuos pagrindus, 
kuriais Jungtinės Valstijos turės prieiti 
prie komunizmo.

Ši brošiūra turėtų pasiekti kiekvieną 
lietuvi darbininką ir darbininkę. Ją rei
kia plačiai paskleisti. Kaina tiktai 10 
centų. Visuose parengimuose, susirinki
muose ir piknikuose ši brošiūra turėtų 
būti pardavinėjama. Literatūros Drau
gijos kuopų literatūros agentai turėtų 
parsitraukti “Kodėl Turės Įvykti Komu
nizmas?” ir platinti.

rių tapo ponų išvaikyta iš organizacijos, • 
o jų įmokėti pinigai, jų turtas pasiliko 
organizacijos rankose. Tuo būdu, orga
nizacijos finansinis tvirtumas turėtų bū
ti ne 101 nuoš., bet mažiausia 150 nuoš., 
ar daugiau. Bet nėra. Jeigu SLA ponai 
būtų priversti atmokėt išmestiems 9 tūk
stančiams jų turto dalį, kas ištikrųjų 
jiems priklauso, tai SLA finansinis tvir
tumas stovėtų tik apie 60 nuoš.

Taigi, Vitaitis “Tėvynėje” didžiuojasi 
svetimu geru. Fašistai yra baisiai nu
skriaudę tūkstančius narių darbinįnkų, 
išmesdami juos laukan ir užgrobdami jų 
įmokėtus pinigus. Valdžiai irgi nerūpi, 
kad ponai kontroliuoja svetimus pinigus 
—pinigus narių, kurie spėka tapo išgrūs
ti laukan iš organizacijos.

Chicago apie Grigaičio ir Fašistą 
Skandalą sa Antru Skridimu 
Lietuvon

Dienraščio “Vilnies” reporteris paduo
da labai svarbių informacijų apie santi- 
kius lakūno Janušausko su “Altass” val
dyba, kurią sudaro Grigaičio agentai ir 
fašistai su klerikalais. Paaiški, kad ne
sutikimas ir skandalas kilęs del nepasida
linimo pinigais. Visi nori, o visų kiše- 
niai kiauri, tai neužtenka.

Janušauskas pareiškęs, kad jis turės 
gyvastį rizikuoti, o Grigaitis ir kiti biz- 
nieriai-patriotai iš to sau puikų biznį da
ro. “Vilnis” sako:

maišyti savo liežuvius ir šauk
lį* Perkins kalbėjo. Pradžio- ti daiktus skirtingais vardais.", 

j e savo prakalbos gyrė ir gyre Todėl jinai gyrė amalgameitus 
už jų unijos “bedarbės ap- 
draudą” ir sakė, kad Roose
velto valdžia, ypatingai ji, 

“.bedarbių 
apdraudą." čia “konvencija 
atsistojo ir sveikino" panelę 
Perkins (p. 31).

Paskui Perkins pareiškė, 
kad jinai tikinti, jog kongre
sas priimsiąs Wagner-Lewis 
__lių, kuris, kaip žinome, yra

Hillmaną, kaip jis geras, kaip 
jis sumanus, kaip jis ištikimas. 
Girdi, “mano senas draugas" 
,(p' 23) žinoma, kad Per- perkj -a u- 
kins ir Hillmanas yra geri 
draugai, nes tai pačiai Roose-; 
velto valdžiai abudu tarnauja.

Girdi, “tai didelė proga 
man dabar pripažinti viešai, 
ką aš esu pripažinus privatiš- 
kai, tą patarnavimą, kurį šios j 
organizacijos prezidentas Sid-1 . ... .. ....TT... .... . , apgavmgas arbitracijos bilius.ney Hillmanas yra atlikęs del

tijų žmonių.” čia, 
konvencija karštai “plojo 
24). ' 1 ■

į Tokshi plieno darbininkų streikas būtų istorinės reikš- 
I mes visam darbininktj judėjimui. Jis užduotų galingą 
i smūgį bosų užpuolimui ant darbininkų šiame periode. 
I Toksai streikas ųželėktrizųotų visą darbininkų judėjimą 
' ir atverstų naują puslapį darbininkų kovų isterijoje.

Mes atsišaukiame ne tik į visus plieno ir metalo pra-

, gameitų unijai už jos vadų 
; palaikymą Roosevelto “idėjų".

. , . . , . . v . . .. . .. jlr konvencija karštai “plojo"darbininkus ir priruošti juos streikui. Musų unijos pil- ų 26)
I domoji taryba laikė susirinkimą Pįttsburghė gegužės 13 į* —.................................
į d. ir išdirbo planus plačiai organizavimo kampanijai.
i Mes esame pasiryžę suorganizuoti galingą uniją, sutverti 
veikimo komitetus visuose didžiuosiuose plieno fabrikuo
se, įsteigti bendrą frontą su Amerikos Darbo Federaci-, 
jos eiliniais nariais del prisirengimo prie streiko ir del I 
jo laimėjimo.

Atsiekimui šių tikslų trumpiausiu laiku mes turime'...................—r-.„

Kaip Stovi L.D.S. ir S.L.A.
“Tiesa” paskelbė Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimo finansinį stovį, o “Tėvy
nė”. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje. 
Tie raportai ir įdomūs ir labai svarbūs 
Amerikos lietuviams.

Tai dvi pašalpinės organizacijos. SLA 
gyvuoja labai senai. Jai vadovauja fa
šistai ir menševikai.

LDS yra dar visai jaunutė organiza
cija. Jai vadovauja revoliuciniai darbi
ninkai—komunistai ir jų simpatikai.

Bet LDS jau pralenkę,SLA! Tą paro
do valdžios “actuario” raportai iš abie
jų organizacijų finansinio stovio ir tvir
tumo.

LDS finansinis tvirtumas siekia net 
177.3 nuoš., tai yra 77.3 nuoš. daugiau, 
negu valstybė reikalauja. “Tiesa” pri
duria: “Retai kuri savišalpos organiza
cija turi tokį augštą nuošimtį. Dauge
lio fraternalių organizacijų turto pro
porcija siekia iki 100 arba biskį daugiau 
virš nuošimčių.”

SLA finansinis stovis siekia tiktai 
101.58 nuoš. Vadinasi, LDS finansinis 
tvirtumas stovi apie 76 nuoš. augščiau.

Įdomu taip pat pažiūrėti į abiejų or
ganizacijų finansinio tvirtumo eigą. 
LDS turto proporcija (finansinis tvirtu
mas) 1932 metais buvo 171.9 nuoš. Tai
gi, pabaigoje 1933 metų stovis buvo 5.4 
nuoš. tvirtesnis, negu 1932 metais..

GUSLA turto proporcija 1932 metais ( 
buvo 102.55 nuoš. Taigi, pabaigoje 1933 
metų buvo arti 1 nuoš. mažesnė, negu 
1932 metais. O 1931 metais buvo net 
104;25 nuoš., arba beveik 3 nuoš. didesnė, 
ųegu 1933 metais.

“Tėvynė”'sako, ikad 1927 metais SLA 
finansims^tvirtumas buvo pasiekęs net

’ 407.25 nuoš. O tai buvo laikai, kuo-
LA tebebuvo jos vadų nesuskaldy- 

asr* Gi 1929 metais policijos pagelba iš 
grūdo laukan net kelis tūkstančius narių. 
Jeigu prieš suskaldymą SLA turėjo apie 
23,0Q0 narių, tai šiandien gal teturi apie

Janušauskas paskui nusiskundė, kad jam 
mokama tik po $100 į mėnesį, naujieniečiai 
darosi visokio biznio iš rizikingo jo žygio. 
Jis dėlto pareikalavęs, kad jam daugiau mo
kėtų algos, taipgi, kad jis paskirtų sau me
nedžerį ir dar 4 į komitetą^ kuris kontro
liuos visą biznį.

Šitami griežtai pasipriešino Grigaitis ir jo 
berniukai, nes tai reikštų; atėmimą iš jų 
rankų viso to biznio kontrolės. O tuomet 
jiems nėra jokio išrokavimo ką nors dary
ti. Jų “patriotizmas”, kaip ir jų “socializ
mas”, prasideda iri baigiasi' su doleriu.

Janušauskas, supykęs, kad nenori pildyti 
jo reikalavimą, pasiūlė raktus- Grigaičiui, o 
šis noriai priėmė, nes tas supuola su jo iš- 
rokavimais. Taip ir išstumtas Janušauskas.

Vaidai eina toliau. Girdisi “revoliuci
ja” prieš Grigaičio biznį. “Vilnies” re
porteris toliau parodo:

Mr. K-šis, kuris dirba pasikinkęs Grigai
čio bizny (veikiausia neveltui), pasakoja 
štai ką :

Grigaitis saviems sakęs, jog naujas la
kūnas, Vaitkus, socialistams .pritariąs, 
juo bus geriau, kaip su Janušausku, 
daųius be nusistatymo, tik 
mas, Janušauskas kliudęs 
nams.

D-kas gi savo, menševikų
kad naujas lakūnas esąs milionieriaus žen
tas. Jam pinigai, girdi, nereikalingi, o tik 
garbė. Jis dėlto nereikalaus pinigų, nesta
tys sąlygų, 
m i. 
giail 
rįfi>

Kiti g\jsako7 
liavo kur 
šistai rado n 
jau jis nenaujienybė. 
naujas “feisas", naujas biznis. Kurie jau 
nepaisytų Janušauską matyti, gaL norės p. 
Vaitkų pamatyti; taigi, vėl eis į parengi
mus, į “aviacijas", vėl naujas biznis.

šiaip ar taip, bet kivirciai kenkia tam' 
bizniui. Janušausko šalininkai labai , pasi
piktinę.! . • • . i •

Tūli kalba; kad susidarysi kitas komite
tas, kuris gal Janušauską norės remti, skri- 

•, djmui į Kauną. ;,
Socialfašistai ■ dėlto neriasi iš kailio pasa

kodami užgerinimui nepasitenkinusių, kad 
tik palaikius atšąlančius rėmėjus.

i fabrikai dirba dięną ir, naktį.
Gi tuo pačiu laiku kapitalis

tinėse šalyse vargas ir niekas 
Balandžio 22 dieną čia kai-[ negali išgelbėti darbininkus iš 

bėjo draugas R. Mizara. Pra- j skurdaus padėjimo.
kalbas, rengs ALDLD 42 kuo- p<) p,.akalbų buvo renkama 
pa ir LDSA 128 kuopa. |h. aukos sMrinkta $5.37. Po 
,. Kalbėtojas gerai ir nuosa- 25c. aukavo sekami draugai: 
kiai aiškino darbininkų padėtį F. Vainauskas, D., Judeikis, K. 

j ir kitose šalyse. Iš Barauskis 
kalbos pasirodė, kad dar- 

gyvenimas kasdieną 
blogyn kapitalistinėse ša-

, o gerėja tenai, kur darbi- aukavo $1.00. Visiems 
ninkai valdo—Sovietų Sąjun- vusiems tariame ačiū, 
goję. Tonais nėra bedarbes,' Kai kurių draugų aukavu- dieną,

I gauti paramą nuo- visų plieno ir kitų pramonių darbi-i bai pakilę šiais laikais, o vyrų 
ninku. ’ [drapanų pramonėje net 2bį-

Mes raginame višus • darbininkus, visus mūsų klasės |000 bedarbių gavę atgal dė.r- 
brolius, o ypatingai kovingus darbininkus, revoliucinio! ", ™bs3‘
darbininkų judėjimo simpatikus, visas kairiojo sparno į tas Perking melas”Uyo toks 
organizacijas, ateiti mums talkon šiame dideliame mūsų Į §iurk§tus, toks aiškus, tki. 
unijos pasiniojime.

Ir vėl “konvencija atsistojo ir 
sveikino" (p. 32).žinoma, |

(p. j Prezidentas Rooseveltas, “tas 
[didelis žmogus, kuris sėdi

„ .■ • * . ■ , .. ‘ I White Housėj," “tik vakar iš-Perkins eina toliau ir naro-i . .x. _ . , , .j . . , ’sireiške kongreso vadams, kaddo, kaip Hillmanas buvo pa-1 .. .... . , ... .... <. . , .. 1JX. . . . jis tikis, kad sitas bilius buskviestas valdžios talkon, kaip; j y. . ,. . . priimtas dar šioj kongreso se-istikimai psai ten darbuojasi .... ,, . _. <41 .... . . J .... ,, ’ . sijoje. Ir vėl konvencija at- ir kaip “daug atliko. Gyre i . . . . oo._ .... _ šistojo ir sveikino (p. 33).Rooseveltą, gyre valdžią, gyrė1 (
Panelė Perkins pripažįstan

ti reikalą “trumpesnių darbo 
valandų." lr^ vėl “konvencija 
atsistojo ir sveikino" (p. 34). 
Bet ji tylėjo apie nukapojimą

Bet ji atsiminė, kad rūbsiu- algų proporcionaliai.
viai sunkiai velka bosu ir Hill-
mano su valdžios pagelba už
dėtą naštą,- todėl jinai neno-[ 
rinti apie tai kalbėti. Ir vėl 
plojimas (p. 26).

Be Jokios sarmatos, visai ne
užsimerkus Perkins melavo,
kad visų darbininkų algos la

muose, savo organizacijose ir dirbtuvėse. Paaukokite iš 
organizacijų ir asmeniškai sukėlimui dviejų tūkstančių 
dolerių fondo kovai prieš plieno trustą.

Momentas labai svarbus! Veikite be atidėliojimo!
Pinigus? siųskite arba tiesiai į nacionalį ofisą: Steel and ' 

Metal Workers Industrial. Union, 929 Fifth Ave., Room 
511, Pittsburgh, Pa.,, arba per dienraštį “Laisvę”, 
jūsų auką persiųs unijai. ■ . . .

Plieno ir Metalo Dąrbininkų Industrines 
Unijos Pildomoji Taryba 

Pat Cush, prežidentas, 
J. Egan, sekretorius.

ROOSEVELTO VALDŽIOS AGENTAI 
ŠOKINA AMALGAMEITŲ KONVENCIJĄ

Pas mus taip pat įvyko ge
gužinės paminėjimas. Tas pa
minėjimas nebuvo labai skait
lingas, nes mūsų jėgos dar nė
ra didelės. Tačiauš pavyko 
gerai; buvo ir muzikališka 
programa.

Paskui sekė daugįau tos 
Roosevelto monų šinkorkos 
frazių ir karštų sveikinimų iš 
konvencijos pusės. Ii- užbaigė 
ji pareiškimu : “Mes iš šios Ša
lies padarysime tikrą vienybę, 

'tikrą demokratiją žmonių for
moje, galima sakyti, broly
bės." Ir “konvencija atsistojo, 
ir sveikino, ir plojo" (p. 36).

Tokie prajovai dėjosi kon
vencijoj, kuomet kalbėjo Roo- 
sevelto valdžios agentas. Ant 
pabaigos dar Hillmanas susi
riesdamas gyrė panelę Perkins 
ir per Šitą jo gyrimą’' net ke
turis sykius “konvencija atsis
tojo ir sveikino" (p. 37).

DARBININK U 
SVEIKATA

PLAUKAI KRENTA LOPAIS (giausia mėsa gyvena, o da be 
- . ......... atatinkamo prasimankštymo,

tai greičiau plaukai nušunta.
Mazgokite galvą rūpestin- 

metų, kaip aš'ta'»ai- ka8 dien4’ Sana šiltu van- 
deniu ir muilu. Gerai paskui 
nusišluostyk it, išbraukykit, iš- 

' trinkit odą pirštų galais, su 
| rankšluosčiu. Kuo dažniau 

pra-; Plaukus mazgoji, tuo geriau. 
per Būkite dažniau lauke, ant oro, 

vienplaukis, plika galva. Bū
kite ant saulės, kad ir neilgai, 
po pusvalandį ar daugėliau

Prašau keleto žodelių pa
tarimo. Aš esu 26 metų vyras. 
Aš nežinau, kas tai man yra : 
jau bus 15 j 
ligą turiu. Man labai nuo 
galvos plaukai krenta, ale jie 
man krenta lopais: viena vie- į 
ta nukrenta, tai kita vėliai už-1 
auga. Tai malonėkite 
nešti per “Laisvę" arba 
laišką.

ATSAKYMAS

Gavome protokolą Amalga- užkarti ant darbininkų vergi- 
\meitii rūbsiuvių unijos kon- jos kodeksus, nukapoti jiems 
vencijos ketvirtos sesijos, kuri algas ir sulaužyti streikus, 
buvo laikoma gegužės 16 d. | 
ryte. Į sesiją pribuvo Roose
velto valdžios “darbo" sekre
torė panelė Perkins ir pasakė 
ilgą prakalbą. O konvencija 
tik stojo ant kojų ir sveikino 
tą Roosevelto valdžios agentę, 
i’o sutvėrimo prakalbai dirva 
buvo prirengta, visa mašina 

i užsukta jos sveikinimui. < , .1 •_ /i , « . ■. . : '

Panelė Perkins yra geya 
draugė pono Hillmanc>, unijos prastų, darbininkų problemas j ir tt. 
prezidento.,. Ne. kas . ’kitas, ir jų įtaką šalyje,, kaip supran- [ ta, bet paskiau atauga. Endo- kraujo 
kaip . Perkins patarė Roosevęl- 
tui priimti ■ poną Hillmaną į 
valdžios aparatą' sekrpįnges- 
niam darbininkų. apgaųdinėji- 
mui ir pavergimui.t Rerkins 
senai žinojo, kad Hillmanas 
ištikimai tarnaus valdžiai ir 
praves jos politiką , rūbsiuVių 
unijoje. Todėl Hillmanas tapo 
paskirtas į taip vadinamą 
“Advisory Labor Board.’’ ši 
taryba gamina planus ir duo
da valdžiai patarimus, kaip

Todėl Hillmanas pasikvietė 
panelę Perkins “pašventinti" 
kriaučius. Perstatydamas ją. 
Hillmanas išgyrė ir išgarbino 
ją. Klausykite to didelio po-

< no žodžių:
“Jinai pažįsta^ 1 darbininkų 

j troškimus," šaukė Hillmanas į
delegatus. “Aš nežinau kito 
žmogaus, kuris taip, puikiai su-1 plaučių

i Visokių yra priežasčių, 
plaukai krenta. Visų dažniau
sia tai taip vadinamos pleis
kanos, kurios ilgainiui nusilp-j 
nina plaukų šakneles, ir plau-[ 

| kai byra, slenka.
i karštinei, kaip 

įdegimas, šiltinės,! apytaka
, plaukai smarkiai kren

kad an^ saulės su plika galva, bent 
keliais atvejais per dieną. Sau- 

' lės ultravijoletiniai spinduliai 
Į akstiną plaukų augimą.

Nenešiokite skrybėlės arba 
Po kokiai j kepurės, nes nuo spaudimo su- 
influenza, | sitrukdo galvos odoje kraujo 

šiltinės,. apytaka. Pabūkite dažnai su 
b- I galva žemyn nuleista, kad 

. » daugiau pribėgtų ; i

visi turime gerai darbuotis de- 
Jei šio pikniko.

Ypatingai reikia pardavinė
ti tikįetai, kurie dabar plati
nami. Pąsiimkime, kiekvienas 
ir parduokimę savo pažįsta
miems iš šiąip darbininkams. 
Veikime visi, kad piknikas ge
riausiai pasisektų.

ta panelė P'erkins. Per tą krininių (vidujinių, 
trumpą laiką, kaip jinai tfž- 
įma tą vietą, ji daug ką pri
dėjo ir aš esu tikras, jog tai 
tik pradžia.” (p. 23).

Tuo tarpu Roosevelto val
džia, kurios agentais Perkins 
ir Hillmanas yra, triuškina 
streikus, žudo streikierius. Tik 
šiomis ’ dienomis keletas strei-'l ... . .• -^4.reiškia. ; Įtrinkite į plikančias vietas.

Gydymas yi;a abelnas viso Saugokite akis, kad paskui su 
organizmo stiprinimas, viduji-; pirštais nedasiliestumėt: gero
ms gydymas ir išlaukinis, iš-1 kai nusimazgokite pirštus po 
orinis.

Reikia gero, 
maisto, natūralaus, neišvogto, 
su visais mineralais, vitami
nais,. šarmais. Ypač daugiau 
reikia vartoti'daržovių ir vai
sių, o mažiau mėsiškų. Yra 
patirta, jog vegeterijonai ge
resnius turi plaukus ir retai1 
kada teplinka. O, kas per
daug mėsos prisivalgo ir dau-

kielių nužudyta 'Alabamoj ir 
Californijoje. Roosevelto val
džios rankos yra kruvinos. At
sakomybė už tą nekaltą dar
bininkų kraują lygiai puola 
ant Perkins ir HilĮmano. Tos 
pačios Amalgameitų unijos ke
li nariai New Jersey valstijoj 
nuteisti ilgiems metams kalė
jimai! tik už tai, kad jie va
dovavo streikui.

Nežiūrint, to, skaitome' pro
tokole, Hillmanui pabaigus 
perstatypio prakalbą, “kon-

Kai kada gerai imti liaukų 
preparato:

“Thyroid gland 1 grain, 
Suprarenal gland 2 grains, 
massa ferri carb. 2 grains 
M. fac dosas tales

capsules." ' x
Imama po vieną 

po valgio, per koletą



Trečias Puslapi®

rasti jai darbą. Aš tuomet dir
bau. Ir ką-gi patyriau. Man 
dirbtuvėje paklausus darbo, at- ŠEIMININKIŲ B1SKIS ŽINIŲ APIE

Paul Vaillant-Coyturier

Laisva Tadžikistano Moteris

val- 
apsi- 
daug 
(ag-

(Pabaiga)
Mūsų sekantis sustojimas buvo muzėjui. 

Tai arsenalas protingo sukilimo prieš šydrus 
ir uždangalus žodžiais ir paveikslais. Jis 
mokina visko. Ką kiekvienas privalo 
gyti ir kaip kūdikiai ir suaugę turėtų 
rengti. Jis mokina, kad chininą yra 
naudingesnė, negu “šventas” amuletas
nasėlis) laike karštinės ir kad jodinas yra 
geresnis kaip molis del susižeidimų.

Kartą šydras liko numestas, kultūra per
sisunkia į kiekvieną gilumą mahometoniško 
gyvenimo.

Muzėjus mokina, kur ir kaip praustis, kur 
ir kaip kūdikį gimdyti, kaip surasti simpto
mus sifilio.

Ir muzėjus tikrai yra sujudinantis regi
nys. Matai pradžią socializmo tarpe tam
siausių apystovų, nes moteris, sulyg Korano 
(Mahometonų biblijos), yra niekas daugiau, 
kaip naminis gyvulys, ji turi būti pirma su-' 
koneveikta, pavergta pirma, negu ji taps 
žmogumi, kuris loš svarbią rolę naujam gy
venime.

Prie muzėjaus randasi mokykla. Keturi 
dideli kambariai, kur keliasdešimts (be šyd
rų) moterų skirtingų aziatiškų. tipų, su nu
dažytais antakiais ir rudais nagais, klausosi 
su didžiausia atyda mokytojaus.

Tos moterys, kurioms pirma buvo už
ginta mokytis, kurios buvo net žudomos de
lei to, yra dabar viešai mokinamos ir turi 
vyrus mokytojus.

Mokyklai užsibaigus mes sulaikėme vieną 
mokinę, kuri papasakojo mums sekančią is
toriją :

“Kada buvau 14 metų, motina mane par
davė 60 metų senumo uzbekui už 15 avių. 
Po dviejų savaičių aš pabėgau ir atėjau čio
nais. Aš norėjau mokintis, bet mano vy
ras buvo priešingas.

“Man patarė eiti teisman, ką aš padariau. 
Bet teisėjas buvo mano vyro draugas. Tada 
aš parašiau prokurorui. Tuo tarpu man bu
vo duotas darbas. Prokuroras pašaukė ma
no motiną ir teisėją. Aš Rakiau motinai, 
prie visų: ‘Mane pardavei kaip ožką bei 
arklį, o aš esu Sovietų pilietė.’ Ir motina ta
po nuteista šešiems mėnesiams kelėjiman ir

mano vyras yra konstrukcijos darbi- 
ir nemyli šydro.” 
kada jį numesi ?”
8-tą, Moterų Dienoj, kada .šydrai

turėjo man duoti 7 avis...”
Į kambarį, kuriame mes buvome, įėjo Ha- 

didža. Ji nuleido uždangalą ir pabėgo nu
sigandusi. Direktorė nuėjo paskui, įtikino 
ją, ir atsivedė atgal. Mes pamatėme nu
stebinančią rytų gražuolę, aprengtą ilgame 
tunike, panašiame į mūsų senelių naktinius 
marškinius.

“Ir kodėl dar dėvi šydrą, Hadidža?”
“Tai paprotys.”
“Ar tavo vyras nori, kad tu jį nešiotu

me! ?”
“Ne, 

ninkas
“Tai 

“Kovo
yra deginami.”

“Ar moki skaityti, Hadidža?”
“Taip, aš mokinuosi čia jau 3 mėnesiai.”
Hadidža norėjo mums parodyti, kaip ji 

skaito, bet jos kūdikis pradėjo verkti. Ji 
davė kūdikiui krūtį ir kada jis nusiramino, 
ji nuėjo prie sienos ir perskaitė žodžius,'pa
rašytus lotinų raidėmis: “Pasveikinimai nau

jiems socialistiniams kadrams!”
Panaikinimas žydrų. tai yra viena pergalių 

Komunistų Partijos. Tai darbas moterų 
kliubo Taškente, kuris panaikino 1,500 šyd
rų per 3 metus.

Mes aplankėme darbininkų kvartalus, su
sidedančius iš 75 moderniškų namų, su ketu
riais kambariais, veranda ir darželiu. Kari
mov, kurį mes aplankėme, buvo išėjęs į Jau
nųjų Komunistų susirinkimą. Jo žmona su
tiko mus su kūdikiu rankose ir susodino ant 
kaurais padengtų grindų.
Vien tik tas faktas, kad mahometonų šaly 
mus priėmė moteris, kada šeimininkas buvo 
išėjęs, yra revoliucija.

Šeimininkė pasirinko pati 
ton būti parduota savo tėvų.

Ant kauro, ant kurio mes 
vo 'paišiukas ir knyga, kuri
kad mūsų šeimininkė lavinasi ant agrikul
tūros ekspertės.

Ir taip, nuo vienos kraštutinybės iki kitos, 
mes supratome, kokis perversmas eina Cen- 
tralinėj Azijoj-nepriklausomoj ir socialisti
nėj, tačiaus dar patriarchališkoj ir keliau
jančio j iš vietos į vietą.

Ir senovinis būdas gyvenimo nyksta. Su
imtas karščio didžiojo Penkių į Metų Plano 
jis pasidavė jo galingoms jėgoms.

Vertė B. E. Senkevičienė.

sau vyrą, vie-

sėdėjome, bu
rnoms parodė,

MOTERIS-VERGE
ka patirti ir kitas pastebėti, 
kaip darbdaviai skaitosi mora
liškumo atžvilgiu su moterimis, 
tai tiesiog gyvuliškas pasielgi
mas!

Juk tai' nepatikėti-
Bet kuomet ant

aiškėja, kad aš ne sau, bet mi
nėtai moteriai jieš^au, rezulta
tai pasilieka be naudos, reiškia 
jai darbo nėra. Tai matote, 
koks sutvarkymas: tu sena, tai 
jau gali “dvėsti.”

Ach, sunki, sunki moterų pa
dėtis dirbtuvėse, ypač tokiose

neklausdami ar ji moka tą dar
bą dirbti, ar ne. Turėdama 
konkurentę, aš bemaž visose 
dirbtuvėse bosų buvau užmiršta ___  ________ ,
pakalbinti ar pasiūlyti darbo. I dirbtuvėse, kuriose bosai per- 
Nors bemaž visose dirbtuvė-' daug ištvirkimui pasidavę, 
se mano draugei prižadėjo dar- čion jie tave, mažiausiai pro- 
bą duoti, bet vis ėjova toliau, gai pasitaikius, spiria būt jiems 
tikėdamos, užeiti geriau ir galų gera, sutikt su jų norais... O 
gale užėjova dirbtuvę, kuri at- jei numato tave “netikusiu”- 
rodė mudviem iš visų geriausia. ■ elementu, tuomet jau “good 

bye.” Visokiais būdais sten
giasi tave persekioti darbe ir 
mažiausiai, priekabei esant at
leidžia iš darbo.

Taigi, ar gali būti moteris 
didesnę verge, kokia ji šiandien 
yra? Ne! ;Bet ji gaįės laisvai 
atsikvėpti tuomet, kuomet at
ras tikrąjį gyvenimo kelią, re
voliucinį kelią, kuris veda 'į sau
lėtą darbininkų ateitį, o tą ke
lią atrasti galimą t,iktai stojus 
į darbininkiškas organizacijas 
ir, bendromis jėgomis veikiant, 
galima atsiekti gražią ateitį.

Nenupė.

Mano draugė ir čionais turėjo 
pasisekimą, tuoj buvo darbo ga
vimo sąlygoms sulygta. Bet 
čion bosas turėjo didelę klaidą, 
užmiršdamas pirmiausiai pak
lausti ar mano draugė buvo že- 
notą. Ir kaip. staiga viskas at
simainė, kaip bosas mikčioda
mas turėjo jai atsakyti darbą, 
kuomet jis sužinojo, kad ji bu
vo ženota. Mudvi po to turėjo- 
va gražaus juoko, bet kartu ir 
pagieža ėmė.

Laikui bėgant buvo kitas at
sitikimas: Karta vedžiau sena 
moterį į dirbtuves, norėdama

Fašistai Statys Bedarbes Merginas Prie 
Neapmokamo Namų Darbo

ar tapti praktikan- 
bus suorgani- 

ekonomi-

SKYRIUS
Apie Valgių Gaminimą

MOTERŲ KONGRESĄ
Platus prisirengimo darbas 

pradėtas ir sėkmingai veda
mas Clevelando, Pittsburgh©,JAI C v O i V V VI C4 1A V4 Vz ? A A V Iaj Kz V* A J 4. VZ 

Mūsų gera draugė ir ben- philadelphijos ir Wew Yorko
dradarbe 
mums prisiuntė ilgoką laišką 
kas liečia valgių gaminimą. 
Atleiskite d-. Vera, kad grei
čiau netilpo, bet turėjome su
naudoti pirmiaus prisiųstus 
patarimus. Tarpe kitko d. V. 
M. sako: “šeimininkių skyriu
je buvo pažymėta, kad drau-Į 
ges nerašytų tokių patarimų,1

Dirbtuvė, tai moterų sveika
tos'eikvotoja, tai nervų gadin
toja. Ateina moteris į dirbtu
vę sveika, graži, stipri, žiū
rėk, pabuvus kurį laiką pasida
ro visai kita moteris nuo nuo
latinio nervų įtempimo, nes ar 
mažai tenka susikirsti su darb
daviais del darbo, del jų lin
dimo, del ilgų darbo valandų, I
del esamo padalinimo ir tamsu- moterims, 
mo.

aš pati kuomet nors būčiau pa
tikėjus, kad dirbtuvėse bosų bū
tų taip bjauriai elgiamasi su 
moterimis, 
nas dalykas.
savo “kailio” patiri, tai tik tuo
met sužinai.
kiau, kuomet pirmą kartą ėjau 
jieškoti darbo į dirbtuvę ir kai 
man dauguma žmonių, dirbu
siu dirbtuvėse, davė daug nu
rodymų, kaip nuėjus į .dirbtuvę 
prašyti darbo turiu elgtis, kal
bėti, atrodyti ir tt. Aš tuomet 
tik nusijuokiau ir pamaniau, 
kad jie juokauja, bet šiandien 
supratau, kad jie nejuokavo, 
bet gryną tiesą kalbėjo.

Kad* jaunoms, ypač gražioms, 
merginoms daug

Darbininkė nustoja jėgų, ( lengviau yra darbą gauti, tai 
nervai paįra, sveikata silpnėja. , neužginčijamas faktas, nežiū- 
Nuo tos didelės neteisybės, ku- j rint, nors ji turės daug mažiau

Aš net nusijuo-

Bet ši neteisybė, nežmoniškas 
išnaudojimas bendrai visų dar
bininkų, pasibaigs tik tuomet, 
kuomet dabartinė valdančioji 
klasė pakratys augštyn savo ko
jas, kuomet, atgyvens savo die
nas. O greitumas pasiliuosavi- 
mo iš po slegiančios letenos 
priklausys nuo pačių darbinin
kų. Oi, daug dar šiandien ga
lime rasti darbininkų, kurie bu
čiuoja savo retežius, kurie klup-

šių dienų moteriai bandoma. 
įkalbėti, būk ji laisva, numetu
si vergijos pančius, kuriais per 
šimtmečius buvo varžoma; atga
vus žodžio laisvę, visuomenėje 
ir Šeimoje turinti lygias teises 
su vyru. Taip, šiandien visur 
taip kalbama, kad moteriai ver
gavimo laikai jau praeityje— 
užsibaigė, ji dabar ne vergė. 
Taip atrodyti ji gali tik tam, 
kuris paviršutiniai, neapgalvo
tai j šį dalyką žiūri. Gi, žmo
gui" daugiau mąstančiam, dau
giau įsigilinus į viską, atrodo 
visai kitaip. Ir štai kodėl. O 
todėl, kad dalykas yra labai 
aiškus. Aš čia nekalbėsiu apie 
visas moteris bendrai, o vien
tik apie darbininkių moterų ir rią tenka patirti, ji pasidaro 
merginų gyvenimą ir jų šių visiškai bejėgė.
dienų “laisvę.” Daugiausia pa-; 
liesiu tas darbininkes^ kurios 
dirba siuvyklose. Ir čion ne 
aš kalbėsiu, bet faktai kalbės.

Bendrai pasakius, šiandien 
visos darbininkės yra darbda
vių vergės! Ir. dar kokios ver
gės! Nuo to laiko, kuomet mo
terys tapo visuomenėje darbo 
įrankiais, nuo to laiko jos tapo 
darbdavių kankinės — vergės! 
Ypač šiandien, šiai trunėjančiai
kapitalistų sistemai valdant, ku- sčiuoja prieš savo išnaudotojus, 
ri jau jaučia savo viešpatavi- O dar didesnis skaičius yra to
mo galą netolimoj ateityj, kuo- kių darbininkų, kurie stengiasi 
met moterys vis daugiau ir. ir padeda išnaudoti pačius dar- 
daugiau- užima vyrų vietas dar-, bininkus, nors tas išnaudojimas 
bo srityse, jų gyvenimo padė
tis darosi vis daugiau nepaken- 
čiamesnė. Jau nekalbant, kad 
darbdaviai nežmoniškai, b^ ma
žiausio pasigailėjimo čiulpia jų 
kraują, jų darbo jėgą už men
kutį atlyginimą, bet dargi be 
žmoniškumo steigiasi ir mora
lybės atžvilgiu išnaudoti! Bjau
ru ir šlykštu, kuomet pačiai ten-

jiems patiems neteikia jokios 
naudos, bet žalos, kurią dar jie 
nenumato. Tai vis dar tamsu
mo pasekmės^ tai nepažinimas 
savo priešo. '

žmogui, kad dar pačiam ne
tenka su vienu ar kitu daly
ku gyvenime susidurti, tai ir 
nežino, bet tik pačiam pergyve
nant, aiškiai viską pamato. Ar

Mikutaitytė' apielinkėse. Kad įtraukti mo
teris iš visokių gyvenimo sri
čių ir visokių pažiūrų, įvairiose 
miestų dalyse šaukiami susi
rinkimai ir daromos pramogos 

[savo kiemuose (back yards), 
i einama po stubas, taipgi šau- 
' kiami masiniai mitingai sve
tainėse ir gatvėse, šaukiamos

I masinės konferencijos.
kurie per brangūs ir tt. Bet aš j I komitetus jau įtraukta 
manau, kad daug šeimininkių , daug organizacijų. Pavyzdin: 
kaip kada mėgina gaminti ir, Clevelando komitetas jau turi 
iš brangesnių daiktų, bet gai- 23 nares, atstovaujančias įvai- 
la, kad ne visos moka tinka- r*as organizacijas, tame skai- 
mai „pagaminti. Todėl kad ir čiuje ir YWCA (Jaunų Mote- 
geras valgis palieka be sko-JM Krikščionių Susivienijimą), 
nio..:.” Toliau draugė rašo: Tikimasi įtraukti daug dau- 
“Aš irgi daug valgių nežinau Siau> nes komiteto įgaliotinės 
kaip gaminti, todėl aš šeimi-Jan^° kiekvienos organizacijos 
ninkių skyrių labai ’ įvertinu, i susirinkimus, tikslu gauti nuo 
branginu. Nes keletą, patari- JU užgyrimą kongreso ir įtrau- 
mų ir aš pasinaudojau 
patenkinta.”

Mums smagu, kad 
skyrius neša draugėms 
ninkėmš nauda. Jis nebūtu 
tokis įvairus ir naudingas, jei
gu draugės ir draugai nebūtų 
kooperavę mums. Prašome jū
sų ir ant toliau padėti mums 
tą skyrių gerinti. Mes jūsų 
patarimus labai įvertiname.

Draugė Mikutaitytė prisiun
tė mums patarimą, kaip šutin
ti jautieną mėsą, vadinamą:

Pot Roast
Paimkite kokius 3-4 svarus 

“pot-roast beef” ir tegul mė
sininkas suvynioja ir apriša su 
šniūru. Pabarstykite miltais ir 
ant jautienos riebalų apkepin
kite skauradoje iš visų pusių, 
kad būtų apgruzdus. Taip pat 
apkepinkite ir supjaustytą 
cibulių, tik kad nesudegtų.

ir esu ! kti jas į komitetą.
Pažymėtinai puikiai dar- 

Ibuojasi Finių Moterų Organi
zacijos. Jos pasiskyrė sukelti 
delegačių lėšoms $400, išleido 
ir išplatino 4000 lapelių finų 
kalboj, išplatins 400 kopijų or
gano “Fight,” birželio laidos, 
ir gaus 100 metinių prenume
ratų. Sąryšyje su tuo jos taip 
pat paskelbė vajų už gavimą 
naujų narių į savo organizaci
ją ir 
čiui. 
nijas 
atliks

Tarp lietuvių tas darbas dar 
tinkamai neišvystytas, bet jau 
pradėtas. Dvi didžiųjų lietu
vių darbininkų nacionalių or
ganizacijų, ALDLD ir LDS., 
užgyrė kongresą ir paskyrė 
po atstovę darbuotis su Kon
greso Komitetu. Brooklyn© 
šaukiamas vietos ALDLD kuo- 

ir japskričio valdybų pasi
nius, kuriame bus išdirbta 

I programa vietos veikimui. 
Apie" veikimą lietuvių kitose 
kolonijose tiesioginių žinių dar 
neturime. Praneškite.

mūsų ; 
šeimi-

katechizmo dalis. Tas, žino
ma, tuomet ir man atrodė 
svarbiu mokslu. Grįžtant na
mo, mano buvusi šeimininkė 
“atnagradijo” puodyne Rūgu
sio pieno ir paleido namo pės
čią apie du kilometru tolio, 
per purvyną, pavasario metu, 
kada balos būna ežerais pa
virtę, o vagos upeliais.

Kada parėjau —- buvo 
džiaugsmo ir ašarų. Mažes
nieji broliai, pirštukus laižyda
mi ir krykštaudami, valgė pie
ną. Mat, tą pavasarį mūs vie
nintelė karvė buvo išgaišus ir 
pienas pas;, mus buvo retas da
lykas. Bet Jautri mama, pa
žiūrėjo į septynių metų am
žiaus mokytojos užverštus ir 
pamėlynavusius ' nuo virvės 
pirštus ir ilgai, ilgai verkė. 
Matomai, skaudžiai ant jos 
paveikė tas buožės “nagra- 
das.”

Visuomet būna toks bur
žujų ir buožių kiltaširdingu- 
mas, jei biedniokas priverstas 
laukti iš jo geros valios atly
ginimo (nagrado). Jei norime, 
kad mums ir mūs mokslus ei
nantiems sūnams ir dukterims 
nereikėtų būti priklausomiems 
nuo kapitalistų ir buožių ma
lonės, privalome organizuotai 
ir energingai vesti kovą prieš 
keliantį galvą fašizmą ir rū
pestingai rengtis prie nuverti
mo kapitalistinės sistemos, ku
ri yra priežasčia viso išnaudo
jimo ir skurdo.

Vokietijos Nacionalis Jau
nuolių Komitetas, NaėiOnalis 
Socialisčių Moterų Susivieniji
mas ir “Nacionalė Darbininkų 
Samdymo ir' Bedarbių Apdrau- 
dos Institucija” paskelbė pla

uną, sulyg kurio 500 tūkstančių 
[jaunų mergaičių, baigiančių 
i mokyklas ir negalinčių, gauti 
darbo ar praktikuotis amate 
kaipo mokinės, .bus “aprūpin
tos” vietomis vienam metui, 
kaipo neapmokamos namų tar
naitės.

Nacionalės Institucijos pre
zidentas, Dr. Syrup, šitaip aiš
kina spaudai šį klausimą. Ji
sai' pažymi, kad iš 600 tūks
tančių mergaičių, apleidžian- 
čių mokyklą pavasarį, tiktai 
“mažas skaičius galės susirasti 
darbus
temis.” Todėl 
'zuotas 
jos metas,” kad galėtų “aprū
pinti kuo daugiausia jaunų 
merginų, surandant joms vie
tas šeimynose.” Akimis fa
šistų Di*. Syrup žiūrint, žino
ma, “stubos darbas labai tinka 
jaunų merginų fizinėms ir pro
tinėms spėkoms.”

Tos jaunos bedarbės mer
gaitės būsią siunčiamos į tas 
šeimynas, kurios lig šiol ne
samdė' tarnaičių, ar bent ne- 
paliuosuosianČios turimąsias 

! tikslu paimti šias neapmoka
mas tarnaites, šeimynos gal
vos turėsią duoti “motinišką 
priežiūrą ir nurodymus” toms 
merginoms. Nieko nemokamą 
nei iš vienos, nei iš kitos pu- 
sės. šeimininkai tik turi af>- Austrijos Motery Išradimas-- 
mokėti apdraudos mokestį, uz: J
ką gauna taksų numažinimą. 
Jokios algos nemoka* Bet ga
le metų kiltaširdžiai šeiminin
kai išduosiu gerą paliudijimą.; buvo uždraustos Pirmos Gegu- 
Šeimininkams neprivaloma net žės demonstracijos. Bet Vie- 
kambarį duoti, nes nurodoma: [nos miesto, antro distrikto, re- 
“jeigu nėra parankumų, tai j voliucinės darbininkės užklu- 
merginos gali miegoti savo te- po fašistus su visai netikėtu 
vų namuose.”

Tai mat prie ko atvedė Vo-'^užmės. 
kietiją vieni metai fašizmo (vėliavas 

O Amerikos drausta,

šeimynines

Alisa.

praktikos toje darbo srityje, ne
gu senesnioji. Kuomet nueini 
prašyti darbo, tai visųpirma 
bosas tave nuo kojų ligi gal
vos peržiūri ir jei dar neblo
gai atrodai, tai pirmiausiai už
klausia ar ištekėjus, ar vyras 
senas, koki santikiai su vyru 
ir tt. ženotoms jau kiek sun
kiau darbą gauti, nes jų Vyrai 
kabliukai. Jei pasakai neže- 
nota, tuomet kitą giesmę gie
da ir visą eilę klausimų pas- . viešpatavimo. _ ______
tatęs, kurie, žinoma, rišasi su (darbininkes ir tarnaites sutiks' Pro langus raudonus kaurus, 
flirtu, tik ant .pabaigos paklau- toks pat likimas, ir visai arti- patalus su raudonais impilais 
šia: “Ar moki tą darbą dirb- moj ateityje, jei nesubrusim (ir ktyus panašus dalykus—vė- 
ti?” Tai matyt, kas jiems svar- organizuotis ir smarkiau veik-[dinti. Fašistiniai sargai spėka 
biau—darbas ar flirtas.

Vieną kartą teko man eit

Fašistams Bėda
Kaip jau žinoma, Austrijoj

išradimu apvaikščjojimui ge- 
Kadangi raudonas 

iškabinti buvo už- 
tad moterys iškabino

• įsiveržė į stubas ir atitraukė
Beje, kalbant apie Vokieti- kaurus ir patalus, sukeldamiv iviA^ aau-avcj vvnv Aliau cit naiuani apie v univii“ —----- -- ----------------, ----------------------------

darbo jieškoti su viena jauna, įjos fašistinių, šeimininkų “kil- didžiausį triukšmą ir kvatoji
ypatingai gražia moteria. Ir; taširdingųmą” gale metų, šių 
štai ką aš pastebėjau. Į kurią žodžių rasėjai prisimena Lie- 
dirbtuyę mudvi tik nuėjova, ne- tuvos ūkininkų “kiltaŠirdingu- 
žiūrint ar buvo ten reikalinga mas.” Kartą ūkininkė išprašė 
darbininkė, ar ne, tbet kiekvie- Įmano motiną leisti manę još 
nos dirbtuvės bosas, visuomet, vaikus mokyti, žadėdama pa- 
smailią akį mesdavo ant" mano skui gerai “atnagradyti.” Mo- 
draugės, kiekvienas žadėjo dar-(kinau apie 4 mėnesius. Vaikai 
bą, kad ,ne greit, tai vėliau, išmoko skaityti ir būtiniausias

mą.

Pittsburgh, Pa. — Plieno 
ir Metalo Darbininkų Indu-* 
strinės Unijos komitetas 
paskutiniame posėdyje nu
tarė organizuot platų plieno 
darbininkų streiką.

skaitytojų savo laikraš- 
Sujungusios abi kampa- 
ir gerai veikdamos jos 
didelį darbą.

Tada sudėkite į šutinamą puo- | PV ir 
dą ir ant mėsos užpilti virinto tarim 
vandens, kad nebūtų visai ap-! 
semta. Verdant reikia var
tyti, kad vienodai būtų iššu- 
tus ir nepridegtų. Dėti 2-3 la
pelius, pipirų, druskos ir ke
letą gvaizdikėlių (cloves). 
Uždengkite dušniai ir virkite 
porą valandų ar daugiaū. Bai
giant virti galite įdėti kokias 
4 ar 5 krekes vadinamas “gin
ger snaps” ir pavirkite dar ke
letą minučių. Išimkite mėsą 
iš likusio viralo padarykite pa-! paveiksluotą 
dažą (gravy), supjaustykite 
mėsą labai plonai ir apipilkite 
padažu. Sekasi paduoti su 
įvairiomis daržovėmis. Prie to
kios mėsos tinka:
Amerikoniški Makaronai arba 

Spaghetti
Išvirkite makaronus, kokias 
minutes pakanka. Paimkite 
keną tomaičių, porą šaukš

tų Lapoto amerikoniško sūrio, 
truputį sviesto, pipirų ir drus
kos. Nukošus makaronus su
maišykite su viršuj nurodytais 
daiktais, ir sudėjus į molinį bei 
stiklinį bliūdą pakepkite pe
čiuje pusę valandos. Paduoki
te bliūde, kuriame kepė.

5
1

S. S.
J SL ...............w '■■ ■■■■ ■ ■, ■! ,|«

AR GALITE PASISIŲTI ŠIĄ * 
SUKNELĘ?

Suknelčs forma (numeris) 1826 yra 
gaunama 8, 10, 12, 14, 16 ir 18 dy
džio. Del 16 dydžio reikia 4 yardų 

j 36 colių pločio audimo. Sykiu rasite 
' i siuvėjai pamokinimą 

(anglų kalboj).

Citrinų Naudingumas
Rankos, įrudusios nuo bul

vių skutimo ar nuo vaisių lu
pinio, pasidaro baltos ir mink
štos patrynus jas su citrinos 
sultimi. šeimininkės, laikykite 
nuolat pusę citrinos ant “sin- 
kos.” .

4 J^9

Purvinas šiaudines skrybė
les galima nuvalyti sušlapinus 
jas citrinos sultimi ir apibė
rus ir patrynufe su kornų mil
tais (corn-meal).

Citrinos sultis sumaišytas su 
karštu vandeniu reikia gerti 
atsikėlus nuo ryto. Geriausias 
vaistas delei kepėnų.

Kitus d. V. M. patarimus 
paduosime sekančiame “D. ir 
Š.” numryje.

Atsiųskite penkioliką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už Šią Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai, 
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: 
ly Worker Pattern Department, 
West 17th Street, New York



Ketvirtas Puslapis i CXISVU
st:

kritiškoje padėtyje. Tada Ad- : skelbę stręiką ir

rių ir Adlerių gynimo darbu ir

D. M. šolomskas. tik
J. S. Rainys.

Tokiais gaivalais

no prie naujos revoliucijų ir ka-

i

i

ir taipgi senų darbų užbaigti.

Reporteris.
Isusi- i

mę gieda renegatai, social-fašis- , 1919 metais du kartus 18 d. | darbininkų.
tų advokatai. i balandžio ir 15 d. birželio buvo !

t
nistais, ten social-fašistams va- grrcs per visą prjsjunčiame jums i įsi prie pui- •’

Frazes ir Darbai

ir desėtkai krito kovotojų; šim
tai jų buvo sužeista, bet tas vis

li nematyti tik renegatai, dar
bininkų judėjimo ardytojai.

t
( i

kitos prie organizacijos kovai prieš 
karą ir fašizmą.

I,

ną birželio (June) 10 vai. ryte, Vy- > 
tauto Parke, Hulmville, Pike ir Gal- j 

" ’. Programą išpildys Lyros ‘

Musical Reviewers” orkestrą.
Kviečia Komitetas.

(119-120)

Seitz, 
atidd- 
jokių 
jėgų, 
leido

Social-

ROCHESTER, N. Y-
ALDLD 50 kp. šaukia extra 

rinkimą, kuris įvyks 22 dieną gegu
žės, 7:30 vai. Draugai ir draugės, 
malonėkite pribūt laiku, nes daug i

Austrijos Social-Demokratų 
partija pagarsėjo, kaipo “kai
rioji”. Komunistų Internacio-

susidaręs judėjimas ir sąlygos, | 
kada Austrijos Komunistų Par- :■ 

~ tija galėjo paimt į savo rankas •

Clock rilver set; radio lamp; ir ope 
gallon barrel liquor set. Gaspadirjes 
taipgi turės gardžiu valgiu. įžanga 

25c.

dai sulaikė Winer-Neischtad, 
Sant-Pilten ir eilėj • kvartalų

~ ...............

JPirmadien., Geguž. 21, 1934 |

Austrijos Darbininkų 
Istorija

Pereitas imperialistinis kar.

Nuo 12 iki 4 valandos, ga- I m% kaip dabartiniu laiku pa- 
daiktas, kad 2,000 ar

rų gadynės, tik ir patvirtina tą, i !?Yala* ™° 8. ’,akt!ca’
, . . , . ,12 bus taip pat. Birželio 3 bus didele
kam vis nmiaian davhminlrn tii-i___________  ___

liava. Ji ves tas minias prie ' Choras,- taipgi bus kitų pamargini- 
pergalės. ' Baisu darosi socialis-; ant bu.s k“-, , , . . i riems gneš Wings orkestrą lietuviš- *tams vadams, bais U ir renęga- jr amerikoniškus šokius. Bus ir 
tams ir todėl jie užsiima Baue- I keturi išlaimėjimai: Classic Alarm

! kus, niekindami komunistus, no
ri sukilimo vadovystę atiduoti 
socialistams vadams, kurie kaip kia visus darbininkus ir dar- didelį pikniką, kuris įvyks 3 die 
tik buvo prieš darbininkų su- j bininkes apsijungti po Lenino [

į kilimą ir visaip jį silpnino. Tai- ir Markso revoliucine kovos ve- ]oway Rd.

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S. 5 kuopa rengia linksmą I

mokratijos partija buvo pagar- j vos prieš fašistus, kad nuver- 
sėjusi kaipo “kairioji”, to sek- tųs Dollfusso valdžią, jie neiš-

lL. vcw.cj. jiv ovvjv į . trijos darbininkai dabar žino,
__ _______  ,. „ , . fašistų pasiutimą. | kad tik .Komunistų Partija bu

s’ net iki to, kad neva stoja | Bet renegatai Pruseika ir But- vo kovose su jais. Austrijos:
Komunistų Partija buvo pačioje '
sukilimo liepsnoje ir po jo sau-'

Mat, jam pavyktų apgauti Austrijos j yra svarbių reikalų apkalbėti ir ma- 
i > Bet Austrijos ■ tai laiko yra.

1 Org. J. E. i

zijos valdžios ir vėliau likvida- vos' tašistų būriai, iuoštasi^prie 
generalio puolimo ant Austrijos

tas.
1927 me , 15 d. birželio

venimo patvirtin- liogerį Social-Demokratijos • va-

Pradžia 12 vai d.

i programa; yra užkviesti visi Naujos 
Anglijos chorai ir sporto mėgėjai da
lyvauti piknike. Visi malonėkite 
atsilankyti, nes bus pirmutinis me- 

j tinis toks didelis piknikas, per visą 
I laiką šokiams grieš Bert Orris and 
his

RENEGATAI SOČIAL-FAŠISTŲ 
ADVOKATAI

■ to sėkmėje 
lėriai, Baueriai; Seitzai ir kiti' Dollfussas turėjo progą leisti’ 
socialistai vadai mobilizavo atsišaukimus ir visokius melus 
prieš darb. ginkluotas socialis- i skelbti. apie sukilimą ir revoliu-

i tų jėgas — schutsbundo apie j ciniUs darbininkus, štai koki 
6,000 vyrų. Jiems stojus poli- tie socialistų vadų “nuopelnai” 
ei jai į pagelbą, Viennos darbi- tame sukilime, kuriuos taip gar- 
ninkų sukilimas buvo nuslopin-. bina renegatai Pruseika ir But- 
tas: 77 darbininkai užmušta ir!kus!
300 sužeista, pilni kalėjimai i Net socialistas E. Francel, 

j prikimšta kovotųjų, štai kas1 redaktorius čeko-slovakų lai.k- 
as j slėpėsi už Austrijos social-de- raščio “Social-Demokratąs,” ku- 

virto į piliečių karą — įvyko , . , . . „ . . , T ,, , . , .7 ., . c įmokratų kairių frazių. Nettas, ką mokino bolševikai. So-j . . ■ . . i

cial-Demokratų. partijų vadai, | soc^a^stas Francel Tašė, kad jei-. 
kurie karo metu rėmė savo bur-; 8'u ne tas socialistų vadų žygis,! 
žuaziją, išgelbėjo Vokietijoj,. tai 
Austrijoj ir eilėje kitų šalių 
buržuazijos viešpatavimą. Otto 
Baueris, patsai rašė: “Jokia 

švietusius darbininkus, štai da- Į buržuazinė valdžia nebūtą ga- 
bar Prūseika-Butkus per savo j įėjusi atlikti tą užduotį.” Ir ją 
“Naują Gadynę” virto amžinai atliko social-fašistai vadai iš- 
niekintojais komunistinio judė
jimo Jungtinėse Valstijose, Eu
ropoje ir visame pasaulyje. 
Štai jie šaukia, kad Vokietijoje 
Komunistų Partija “pražiopso
jo” revoliuciją, o Austrijoje so
cialistai stojo į kovą prieš fašis- jėgų. 
tus.
kams, būk Austrijoje socialistai 
pasirodė daugiau revoliuciniai, 
negu Vokietijoj komunistai. Tai 
jau tokis bjaurus melas ir ap- 
gavinėjimas darbininkų, kokį 
nedrįsta skelbti nei patys socia
listai vadai, bet jiems tą gies- vo>

Didžiausiais darbininkų apga
vikais ii’ klastuotojais virsta tie 
gaivalai, kurie atsiduria už dar
bininkų revoliucinių organizaci
jų sienų ir persimeta į buržua
zijos pusę.
Amerikoje lietuvių darbininkų 
tarpe yra Butkus-Prūseika ir 
artimi jų leitenantai. Jie .kiek
viena proga bando kenkti dar
bininkų revoliuciniam judėji
mui ir kenkt kaip tik daugiau
siai apsimaskuodami, kad apga- 
vus jau dalinai klasiniai apsi- Į 
švietusius darbininkus, štai da-1

skerdami tūkstančius proletarų 
ir nužudydami darbininkų va
dus. Austrijoje jaunutė Komu
nistų Partija, kuri susiorgani
zavo 3 d. lapkričio, 1918 me-| 
tais, vedė kovą, bet tam neište- 

Buržuazijai padėjo 
Jie nori įkalbėti darbiniu- laimėti socialistai vadai Baue

riai, Adleriai, Reneriai, Austre- 
licai,, prisidengę kaire fraze. Jie 
net darbininkų organizuotus 
Sovietus, turėdami ten didžiu
mą, pavertė priedu prie buržua-

darbininkai būtų paėmę 
Vienną į savo rankas. i

Viešpataujantis krizis priver
tė Austrijos buržuaziją griebtis 
fašizmo priemonių. AČiu so
cial-demokratijos pardavystėms, 
buržuazijos šiam žygiui buvo 
prirengta dirva ir kovo mėnesį, 
1931 metais užviešpatavo fašiz
mas priešakyje su Dollfussu. 

| Prasidėjo puolimas ant Komu
nistų Partijos ir kitų organiza
cijų. Gegužės 28 dieną, 1933 
metais; Austrijos Komunistų I 
Partija paskelbta nelegale ir 
greitai konfiskuotas jos orga- I
nas “Rote Fahne.” Organiza-

gi Austrijoje ir Vokietijoje fa
šistų įsigalėjimas, tų šalių so
cialistų vadų pardavystės, so- 
c i a 1 -demokratijos ‘bekraujės’’ 
revoliucijos teorijos susmuki- komunistų niekinimu, 
mas, to viso teisinimas ir puo
limas ant komunistų, dar kartą 
patvirtina, koki niekšiški dar
bininkų neprieteliai yra renega-;
tai, kurie visokiais būdais krai
po faktus ir puola komunistus, 
o teisinaz buržuazijos agentus— 
social-demokratus vadus. Aus
trijos darbininkų penkių dienų 
drąsi kova tik ir patvirtina Ko-

I munistų Internacionalo mo.kini-

ris laike sukilimo buvo Vienno- 
je, rašo, kad, jeigu socialistai 
vadai būtų norėję, tai jie pra
džioje sukilimo galėjo paimti 
Vienną į savo rankas. Jis sa- i 
ko: ", 
Urnas daiktus, kad 
4,000 schutzbundo kareiviu įbūtų 
pakakę užimti miestą, jeigu ta
tai būtą panaudota prieš Doll- i 
fusso valdžią, užimti jos įstai- j 
gas ir paimti įkaitą. Valdžia į 
nieko nąbūtų galėjusi padaryti, ( 
nes tuom laiku ji dar neturėjo i 
jėgų.” Bet socialistai nesiekė ! 
nugalėti Dollfusso valdžią, jie 
tik “gynė” jo demokratiją.

Taigi didvyriška kova Aus-1 kad tikslu 
trijos proletariato buvo 
Austrijos
Partijos vadų Adlerių, Bauerių po pereinamoji formą prie so
il’ Seitzų valią ir norą, o kad į cialistinės demokratijos,—apie 
taip buvo, tai tą paliudija ir j tai dabar daugiau ginčytis ne- 
II Internacionalo vadas ponas : prisieina.” 
Vandervelde, kuris 8 d. kovo, 
1934 metais, organe “Pepll

Į kaip vis daugiau darbininkų at
simeta nuo pardavingos social
demokratijos ir pereina į komu-

! nistų pusę kovai prieš buržua- 
! ziją. Neveltui po Austrijos dar
bininkų sukilimo niekšiškas Ot-

I to Baueris rašė: “Kad prieš fa- 
! šizmą galima kovoti tik tai re- 
; voliucinėmis priemonėmis ir 
(____ revoliucinės kovos

prieš j (foli būti tiktai revoliucinė dir- 
Social - Demokratų , pančios liaudies diktatūra, kai- Į

GARDNER, MASS.
Bankietas su Programa

NORWOOD, Mass. Amerikos Ly
ga . Prieš Karę ir Fašizmą rengia 

i tarptautinį bankietą su gražia mu- 
I zikale programa ir prakalbomis.

Įvyks sekmadienį, 20 d. gegužes, 
. i Finų svetainėj, 37 Chapel Court;

piasnes . gegužes pracĮžia 7-tą vai. vakare. Dar pirmą 
ir amiva u, jsj01-woo<ie bus tokis parengimas.

Lietuvių, finų, italų moterys darbinin- 
, kės darbuojas, priruošdamos skanius 
valgius. Izabelia Jarmolavičiutė pri
rengė gražią dainų programą; taipgi 
bus gerų kalbėtojų—vienas iš Bosto
no. Tikietas už valgius ir progra
mą tik 30c. Norwood© darbininkai or
ganizuoja Amerikos Lyga Prieš Ka
rę ir Fašizmą; yra labai svarbi ir 
kuri turės sulošti labai svarbią rolę 
kovoj prieš karę ir fašizmą. Dėlto 

I šis bankietas ir yra rengiamas, kad 
i sudaryt šiek tiek finansų del toli
mesnės darbuotės. Imperialistai prie 
karo rengiasi visu smarkumu, fašis
tai irgi kelia galvą visur. Todėl, 

i mums darbininkams, reikia rimtai 
susidomėti ir jungtis apie Amerikos 

I šią

PRANEŠIMAI Iš KITUR
/

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugija j 

rengia pikniką naujai ištaisytam par- į 
ke. Piknikas 
su naktiniais šokiais
9 vai. vakare ir trauksis iki 2 vai. 
ryte. Gegužės 30 piknikas bus po 
pietų; kalbės Frank Goodwin, unijos 
viršininkas, šokiai nuo 5 vai. iki vė
lumos. Birželio 1 bus šokiai ir kar-

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio komiteto mėnesinis 1 Lygą Prieš Karę ir Fašizmą, 

susirinkimas įvyks 22 dieną gegužės, I lygą gali prigulėti visokių tautų, vi- 
8 vai. vakare. Lietuvių svetainėj,! šokių įsitikinimų, kaip organizacijos, 
29 Endicott St. i taip ir pavieniai žmonės, priešininkai

Visi būtinai turėtų dalyvauti, nes. karo ir fašizmo. Lietuviai darbinin- 
turim daug svarbių reikalų apkalbėti kai dalyvaukite šiame bankiete ir dę-

(

Baueris ir ant tolinus bando 
ra-! dangstytis kairiomis fazėmis, 

. Į še: “Vadai negalėjo ilgiau su-• nes kitaip neturi vilties, kad. 
[Kova Austrijos Darbininkų laikyti savo kareivius.

Vasario mėnesį, 1934 metais, statė klausimą, kodėl Aus- darbininkus. 
[Austrijos fašistai, su Dollfussu trijos socialistai priėmė tą ko-i darbininkai žino, kad Baueriai! 

1932 metais surinko arti <ralia ir tas būtu buvo 1 priešakyje, pradėjo generalį Vžb kada mate, kad jie nelai- j vieną kalba, o kitą daro, tą aiš- j
~ ......................................P ? g U puolimą ant Austrijos darbiniu- i mės ir pripažįsta, kad Adleriai! kiaušiai parodė pereitas darbi-!

' . Lince ir kitur užpulta so- i B' Baueriai jau negalėjo ilgiau 1 ninku sukilimas, kada socialis-1

Kaip Buvo Vokietijoje?
Vokietijoje Komunistų Parti

ja f 
6,000,000 balsų. Vokietijos Ko-! didžiu pastūmėjimu Europoje 1 
munistų Partija buvo viena iš proletarinei revoliucijai, nes gy- į kų. _
galingiausių .kapitalistinėse ša- vavo Vengrijos ir Bavarijos So- i cial-demokratų partijos nariai-1 sulaikyti savo kariuomenę — , tai darbininkai ne tik nerado 
lyse Komunistų Internacionalo vjetų valdžios, bet Austrijos Ko- 
sekcijų. Bet Vokietijoje ne visi

darbininkai ir pradėta mesti iš norius. Austrijos darbininkų ■ savo vaduose vadų kovai, bet
į munistų Partija buvo organiza- namų. Mes jau kalbėjome, kad t v*s mažiau ir mažiau jau pasi-. tie vadai visaip trukdė darbi-

darbininkai dar buvo su komu-' cinįaį silpna ir padarė eilę klai-! nepaisant to, kad Austrijos so-i tikėjo pardavingiems ‘'vadams, i ninku kovą ir faktiškai padėjo
nistais, ten social-fašistams va- * ^ų. Tik 1925 metais Austrijos ! cial-demokratai vadai tarnavo kurie gynė buržuazijos tvarką. ■ fašizmui laimėti pergalę. Aus-
dams dar pavyko laikyti savo Komunistų Partija atsistojo buržuazijai, bet jie tuom pat 1 ’ tų vadų valią jie stojo į
įtakoje didžiumą daibininkų.; Kiek tvirčiau, kada jau pirmo-; kartu damgstėsi kairiomis fra- į kovą piies
Ar komunistai siekė užkariavi-1 
mui masių? Taip, tam buvo, 
pašvęstas visos jėgos. Ar tai | 
komunistų kaltė, kad dar di
džiuma darbininkų sekė parda- 
vingus Social-Demokratų parti
jos vadus, pardavingus unijų 
vadus ir tiesiog fašistų vadus? 
Ar tai komunistų kaltėj kad 
darbininkai užnuodyti buržua
zijos mokinimu, social-demokra- 
tijos iliuzijomis, fašistų pasa
komis ir Vokietijos renegatų • 
melais ir pletkais prieš komu-1 
nistus, dar nesuspėjo pasiliuo- 
suoti iš savo neprietelių nagų 
ir pereiti prie komunistų? ži
noma, kad tai nėra komunistų 
kaltė, komunistų įtaka nuolatos ' 
augo, ir kad tam pastoti kelią, Į 
tai išnaudotojai griebėsi fašis
tų diktatūros.

įtakoje didžiumą darbininkų. ■ tvirčiau, kada jau pirmo-!
' sios revoliucijos bangos buvo Į zėnns 

\ i praūžę.
Tuom kartu Adleriai ir Bau

eriai dangstėsi kairia ja fraze. 
Juk tai jie buvo vadais 2 ir pu
sės Internacionalo, juk tai jie 
nesigailėjo frazių net už prole
tariato diktatūrą ir tas jiems 
gelbėjo palaikyti prie savęs da
lį net komunistiniai nusistačiu- 
sio proletariato. Juk tai jie 
kalbėjo, kad jiems stoka tik 
300,000 balsų, kad Austrijoje 
be kraujd praliejimo įvykinti 

i socializmą ir to sėkmėje jiem 
vyko palaikyti su savimi Aust
rijos proletariato

; Apie juos grupavosi ir tie, ku- 
, rie tikėjo, kad socializmas bus 
| galimas ramiu būdu įvykinti ir 
tie, kurie ne pilnai suprato pro
letariato diktatūros įvykinimą ir 

Kad pastojus fašistams kelią, jos rolę. Austrijos Social-De- 
Komunistų Partija atvejij atve
jais šaukė Vokietijos darbinin
kus į bendrą frontą, siūlė jį ir meje ji, vesdama paskui save kėlė nei vieno obalsio už dar- 
social-demokratų partijai, bet didžiumą darbininkų, ruošė fa- bininkų reikalavimus šio krizio 
social-demokratijos vadai ant šizmui dirvą, 
pirmo puslapio savo laikraščių Į 
spausdino Hitlerio prakalbas' 
prieš marksizmą ir sudarė bend- j 
rą frontą prieš komunistus. Ar 
ir tame komunistai kalti?

Fašistų įsigalėjimo metu, Vo- nalas ją apibūdino, kad tai ‘Vo
kietijos Komunistų Partija sau-! ciaį-demoknatijos partija su gu- 
kė darbininkus prie generalio; driausia apgavimo darbininkų 
streiko. Bet jį sabotažavo so- mosią frazią prisidengimo for- 
cial-demokratai vadai. Per išti- j

: už proletariato diktatūrą. Aus
trijos Social-Demokratų Parti
joje buvo didelis skaičius kai
rią ir kovingų darbininkų, Jobai 
arti stovinčiu prie komunistą, j 
Austrijos kovingi darbininkai j 
išvien su Komunistų Partijos 
nariais stojo kovon prieš fašis
tus. Prasidėjo didvyriški pen
kių dienų mūšiai. Austrijos 
Kbmunistų Partija šaukė dar
bininkus prie genėralio streiko. 
Jęs nariai greta su kovingais 
socialistais darbininkais kovojo 
ant barikadų.

didžiumą. į Kokią poziciją užėmė socia- 
•’ listai vadai? Jie kaip ir visada, 
laike sprendžiamų kovų, išdavė ! 
dąrbininkus. Austrijos Social- 
Demokratijos vadai—Baueriai, 
Adleriai, Seitzai ir kiti nešaukė ! 
Austrijos darbininkus prie ko- |

metu. Jie šaukė ginti tik tą, 
ką turi, ginti tik demokratiją. 
Suprantama, kad toki obalsiai 
nebuvo kovos obalsias ir netar
navo /mobilizavimui Austrijos 
proletariato prieš fašistus. <■

i S o c i a 1-demokratas
Vienuos miesto majoras, 
ve fašistams rotušę be 
mūšių, nors tam turėjo

ma. . . Jos svarbiausia rolė yra , Iš ten fašistas Schmitz 
są vasario mėnesį ir dar kovo ; tame, lead apgavinėti tas prole- i visokius patvarkymus, 
pusę Komunistų Partijos nariai, tariato mases, kurios jau arti Demokratijos vadai vieni tuo- 
Raudonojo Fronto Kovotojai ir komunistą.” Ir šis Komu- jaus pasiskubino pabėgti į už
eiti revoliuciniai darbininkai, Į nistų Internacionalo apibūdini- sienį, o kiti persimetė į fašistą 
vedė apsigynimo kovą, desėtkai mas pilnai

v -r z 1 z , J r j |

kas Prūseikai-Butkui nieko/ie- fašistiniai (teisėjai išteisino tris' darbininkus nuo kovos, kur jie I 
reiškia. Vokietijos darbininkų' fašistus, arbininkų užmušėjus, turėjo pakankamai dar įtakos.! 

 

kraujas jiems pigesnis už Roo-1 Viennos proletariatas pasipikti- Socialistai vadai darė viską, kad |
sevelto alų. Bailiai, darbininkų 
judėjimo renegatai, puola ant 
Vokietijos darbininkų! Vokie
tijos Komunistų Partija darė 
viską, ką ji galėjo atlikti. Vo
kietijos Komunistų Partija vie- 
naznegalėjo priimti atviro griež
čiausio mūšio už 'politinę galią 
prieš ginkluotas fašistų jėgas, 
kuomet socialdemokratija palai
kė fašistus. Vokietijos Komu
nistų Partija nekapituliavo, ybet 
kovodama perorganizavo savo 
frontą, savo veikimą į pagrindi
nį ir tęsė kovą toliau. Tą ga-

no ir išėjo į miesto gatves. Dar
bininkai prieš valią Bauerių ir 
Adlerių suruošė masines de
monstracijas. Valdžia įsakė 
šaudyti į demonstrantus. Dar
bininkai dar daugiau pasipikti
no, paskelbė genęralį streiką ir 
pradėjo mūšius, pasibudavoję 
barikadas. ' Viennos miesto gas- 
padorius, ' Adlerio ir Bauerio 
draugas, social - demokratas 
Seitz mobilizavo visą policiją ir 
prisakė šaudyti į darbininkus. 
Kovoje darbininkai pasiliko 
pergalėtojais. Policija atsidūrė

nesuleisti į bendrus kovos bū
rius jų ginkluotos schutzbundo 
organizacijos narius su taip 
darbininkais, kur buvo daug ko- Į « 
munistų. Socialistai vadai dar
bo unijose tiesiog vaidino revo- 
Ijiicijos slopintojų rolę, tie va
dai sulaikė nuo streiko visus 
gelžkelio darbininkus ir todėl 
fašistai su Dollfussu priešakyje 
turėjo progą permesti armiją 
ir fašistų ginkluotas jėgas, kur 
tik’ buvo reikalas. Socialised 
vadai Į grąžino darban spaustu
vių darbininkus, kurie buvo pa-

GARNER, MASS.
Lietuvių Outing Ass’n Ine. rengia 

1 didelį pikniką su didele programa 
ir išlaimėjimais; įvyks 10 dieną bir
želio, 1 vai. po pietų. Programą iš
pildys jaunuolių choras; dvi poros 
ristikų risis, ir bus kumštininkų. 
Taipgi bus trys išlaimėjimai, radio; J 
auksinė plunksna ir $5 pinigais. Bus j 
gera muzika šokiams—j 
dieną. Parkas randasi 
kaus ežero; galėsite išsimaudyti. 
Įžanga dykai.

Atsilsime Medu 
Jums Į Namus

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

i namus ir 
mes apmokame persiuntimo

• lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1«25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

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

Nedalioje, 17 d. Birželio-June, 1934 
EAGLE ROCK, W. ORANGE, N. <1.

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

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

anksti, išsimaudykite ir pasišokite

Žuko Orkestrą
Grieš Šokiams

? Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn, Sietyno Choras iš New- 
■j ark, Bangos Chorai iš Elizabeth, Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y. 
£ BASEBALL LOš NEW JERSEY IR NEW YORKO TYMAI
t Basebolei lošt yra a.tjskira pieva, netrukdys šokiam nei šiaip pikniko dalyviams baseball lošimas 
? IŠ BROOKLYNO VAŽIUOKITE BUSAIS
j A,L.D.L.D. 1-ma kuopa ir Aido Choras važiuos b ūsais. Tuojau registruokitės važiuoti busais. Kaina 
1 labąi žema: Tiems, kurie iš anksto užsiregistruos ir užsimokės 85c. ypatai ir $1.50 porai. Paskutiniem 
3 dienom, birželio 16 ir 17 kaina $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 atveš 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 gatvekario ant Market St., nes jis eina tik į Orange line.

AUTOMOBILIAIS: Iš New York, Jersey City, Cliffside, žemyn nusileiskite ant Raymond Boulevard ir 
bile gatve iš šių.trijų pasieksit Eagle Rock Ave., West Orange Ave., Park Ave., Central Ave., ar Market 
St., Main St. Atvykę į West Orange, N. J., važiuokite Main St. iki galo, čia sukit po kairei Eagle 
Rock Ave., ant pat kalno, vėl po kairei, rasite iškabą ir parką, Crystal Lake. Iš visur kitur automobilių 
kelias tas pats.

i
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Pirmadien., Gęguž. 21, 1934

Japonijoj areštuotas fi- SKAITYK LAISVE

IR KITIEMS UŽRAŠYK

Finijos augštasis teismas
TIKRAS BIČIŲ MEDUS

čio nariai, tai jau per toli nu-j

a

HAMTRAMCK, MICH

SCRANTON, PA

BROOKLYN LABOR LYCEUM' Kaina
ir dalyvauti

Keturios Knygos už $ 100
E»

PORTLAND, OREGON
Apie Laivų Krovėjų Streiką

ninkai paskirtus visai pameta

laiko pamo- 
antradienį

GAL TROCKIS 
“PASITAISYS?”

ne, 
coj

rašė aliejaus kompanijos. Da
bar tos žinios perėjo į edito- 
rialus. O tai daroma, kad pa-1 
teisinti miesto majoro 
streiklaužižką politiką,

pa- 
pa- 
an-

Newburyport, Mass. — | 
Sudegė McKay laivų prie
plaukos triobėsiai; gaisras 
padarė apie milioną dolerių 
nuostolių.

Pavyzdžiu galime imti 
!Bethlehemo, Eastono ir Balti-

te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
į patarimus kaip naudinga svei- 
: katai yra valgyti bičių medų: 
j Tad vietoj cukraus naudokite 
i medų.

Antru Kart Areštavo Neg- 
rų-Baltųjų Vienybės 

Stiprintoją
Birmingham, Ala. — Pir-

Penkias Puslapis

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą

N

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių* Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, . Susirinkimų ir 
tt. Puikus sterČius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

ROOSE VELT AS MATO 
KARO PAVOJŲ

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pripažino,! 
jog įvairių (kapitalistinių) |

L bū- j 
tų leista sugrįžt į Sovietų;

v . . , .v-, v t i Laisvės” įstaigoje galite
šnipinėjimą cariškų salies gauįį tikro bičių medaus. Esa-

3

Vietinė Bosų Spauda VedaKovąprieš 
Streikuojančius Darbininkus

I organizaciją. O tas pabodo 
' kuopų valdybų neapsukrumą, 
neveiklumą. Kur kuopos val
dybos veikia gerai, tai tenais 
ir kuopos veikimas geras.

- Tuomet nenustoja narių, betCleveland, Ohio.— Gegulės tačiaus jiem nesiseka. Tai pa
14 dieną kapitalistinė vietinė rodo ir tie patys editorialai. j auga daugiau kiėkvienais me- 
spauda parašė savo editoria- Jie buvo iškepti kaip tik tuo i tais. Pavyzdžiu galime imti 
Juose: “Give us gasoline, Mr. laiku, kuomet darbininkai at- * Bethlehemo, Eastono ir Balti- 
Mayor.” čia norima pasakyti, sisakė pristatyti gasoliną į ma-imorės.kuopas. Gi Philadelphi- 
kad Cleveland© žmonės stato joro Daviso operuojamą stotį. ! ’ 
tuos reikalavimus. Bet visi, • 
kas tik apčiuopia kapitalistų 
s t reiklaužiavimo “triksus,” 
lengvai gali suprasti, kas rašo 
tuos editorialus.

Pradžioje gasolino streiko 
ištisi puslapiai tilpo atsišauki-

jai, laikosi gerai ir vieni ki
tus remia. Taipgi labai gerą 
pavyzdį duoda neprigulmingi 

ptt- • 0perU0t0;aj kurie pasirašė su- 
. įtartį su aptarnautojų unija ir 

. uždarė visas stotis tol, kol 
jisai varo pries stre.kuojančius alicjaU3 kompanijos neišpiidys

jos kuopa nariais sumažėjo.
. ta _ i . Kodėl ? Todėl, kad JMajoras Davis mane, kad po ■ ,, . . _ .- , <4 ,, .T .valdyba nesirūpina organizaci-pnedanga emergency gales j • 

šinkuoti gasoliną. Bet čia dar- Ja’ 
bininkų vienybės ranka sulai
kė majoro streiklaužišką dar
bą. Eiliniai darbininkai, kaip 
operuotojai, taip ir išvežioto-

dvi šalys kovoja del ginčija
mos Chaco, srities, turtingos nansų vice-ministeris Hideo 
žibalo šaltiniais ir kitais j Kuroda, kaltinamas valdžiosI 
gamtiniais turtais. i . . j

t- t • ir i i.-- .;pinigų vagystėje.Is Jungtinių Valstijų įį/ 
Boliviją nuvyko tuzinai or- i 
laivininkų ir kitų karo spe- 
calistų. Rockefelleris, Mel-

darbininkus.
Mat, kuomet laikraščiai 

skelbia reikalavimus atidaryti 
daugiau aliejaus stočių, tai 
majoras nusiplauja rankas. 
Tačiaus mes gerai žinome, kad 
per tuos editorialus kalba tos 
pačios kompanijos, jų žmonės. 
Taip manoma apgauti darbi
ninkus ir jiems duoti suprasti, 
kad majoras Davis pildo pilie
čių reikalavimus.

Bet kaip neteisina majorą,

Laisvės Choras rengia links
mą išvažiavimą pas draugą 
Dambrauską ant farmos. šis 
išvažiavimas įvyks gegužės 30 
dieną, 12 vai. dieną.

Šis išvažiavimas turi labai 
daug svarbos į mūsų choro vi
sa veikimą. Dabartiniu laiku 
choras paskelbė 2 mėnesių va
jų verbavimui naujų narių į 
savo organizaciją. Reikia gau
ti naujų narių ne tik jaunuo
lių. bet ir suaugusių.

Labai gerai padaryta, kad 
mūsų choras atmetė seną tak
tiką, pagal kurią nesileisdavo 
suaugusių į savo tarpą. Dabar 
ta klaida pataisyta. Visi kvie
čiami atsilankyti 
chore.

Laisvės Choras 
kas kiekvieną

' (utarninką), 7:30 vai. vakare, 
3014 Yamans St. Kurie norite 
lavintis dainuoti, ateikite ir 
pristokite prie choro.

Minėtam parengimui 
šiama gera programa, bus 
ri muzikantai. Taip pat 
darbininkai galėsite gerai 
kvėpuoti tyru oru. Tad visi 
lyvaukite ir paremkite mūsų ! 
chorą. Taip pat čia turėsite ; 
gerą progą susipažinti su cho-' 
ristais.

Įžanga į šį parengimą bus 1 
tik 25c. Tai reiškia, kad labai1 
maža. Visiems darbininkams i 
prieinama. Taip pat atsiveški- i 
te jaunuolius.

Eastsidietis.

Nuo Redakcijos 
turėjome praleisti, nes neaiš
kiai parašytas. Laiko dar yra, 
tai galite prisiųsti geriau 
rašytą. Kelių vardai reikia 

•rašyti taip, kaip jie rašosi 
gliškai. Gaukite draugę 
draugą, kurie gerai žino ir lai 
aiškiai parašo kelrodį. Pa- 
skiaus prisiųskite laikraštin.

ruo-
ge- 
čia jĮ 
pa- j 
da

Jonas ir kiti Amerikos ka- 1° metų kalėjimo,
pitalistai remia pinigais ir Penny Antillai būk tai už| 
ginklais Boliviją; o Para-i 
guayaus patronas yra An
glija. Matyt, Rooseveltas sekretų, 
atranda, kad Bolivija jau 

. . . i turi gana ginklų ir amum- iale nieko negaleio I .. v ... 1... . j , cijos karui, kad jis reikalam i teisme pries ją įrodyt. Bet - , , . Z . ..,. . c- - x - jo sustabdyti iu vežimą; arpo paliuosavimui lą tuojaus-u •• 1, , ;T . ; ba lis- supranta, jog Bolivian tru kartu areštavo. Mat, . J ,. t . .. .ja gali aplinkiniais keliais 
(gaut iš Amerikos kiek rei
škia karo pabūklų.
i Amerika, kaip yra žino- 
įina, paskutiniu laiku daro 
puikaus pelno iš pardavinė- 

Ijimo karo medžiagų bei i 
; įrankių Vokietijai, Japoni- 

Paryžius. — Tūli Franci-i jai ir kitoms šalims, 
jos valdininkai išsireiškė, ____ __________________
kad gal Trockis liausis 
vojęs prieš Komunistų 

į ternacionalą ir Sovietų 
jungą, ir gal todėl jam

miau areštuota negrė Loui
se Thompson, Tarptautinio| 
Darbininkų Ordeno organi
zatorė, buvo geg. 18 d. pa
leista. Ją kaltino “valkaty
stėje,”

Yra kelios kuopos, kurių ne
galima prisiprašyti, kad su
šauktu susirinkimą. O kas dar c .r *■

blogiau, tai kad pasižada su-* 
šaukti ir nesušaukia. Tokis 

; pasielgimas yra sąmoningas 
sabotažas organizacijoj. Ai
tai-daroma sąmoningai, ar ne, 
apie tai nekalbėsiu. Jei taip ; jinai smarkiai darbuojasi už 
elgtųsi nesąmoningi darbinin- negrų ir baltųjų darbininkų 
kai, tai dar būtų atleistina, vienybę unijose ii' kovose, 
Bet kuomet taip daro Apskri- de, darbo žm()niu būklgg i 
cio namai, tai jau per toli nu-1 . . "
ėjo tie draugai į apsileidimą. |

streikierių reikalavimus.
Todėl darbininkams yra la

bai svarbu ir reikalinga skai- Kas gi kitas gali geriau rūpin- 
tyti savo, komunistinę spaudą,, tis organizacijos reikalais, jei 
kad pasekti gerai ir tinkamai 
reikalus. Bosų spauda gina jų 
reikalus, o darbininkų spauda 
gina darbininkų reikalus. To
dėl mes turime remti darbi
ninkų spaudą, “Laisvę,” “Vil
nį,” “Daily Workerį.”

Bedarbis.

i Pirmą streiko dieną nebu- 
| vo jokių susikirtimų su streik- 
I laužiais. Bet įgūžės 10 ir 11 
dienomis jau buvo susikirtimų 
su streiklaužiais, keletas ske- 
bų ir policistų net į ligoninę ; 
nugabenta. ,

Mat, gegužes 10 dieną poli- ' 
cija atvežė apie 100 nąujų 
darbininkų, kurie dar tik po 
17-18 metų ir bandė juos pa
daryti skebais. Tačiaus juos 
policija atvežė į svetainę, o iš. 
tenais manė gabenti į darbą, i 
Tačiaus darbininkai streikie- 
riai juos čia apsupo, apgulė 
svetainę keli šimtai ir išlaikė 
apie 10 vai. Paskiaus jau tie 
vaikinai ėmė prašytis, kad 
juos išleistų, nes jiems nei vai-; 
gyt privežti streikieriai nepri- j 
leido.

Paskiaus, kuomet streikie
riai pamatė, kad tie vaikai yra 
dar tik mokyklos mokiniai ir 
čia sugabenti apgavingai, tai 
juos paleido ir.įsakė eiti na
mo. Tai reiškia, kad nepasi
sekė bosams streiką sulaužyti.

Dabar dar yra 17 laivų prie
plaukoje, kurie negali išplauk- 

įti delei streiko. Išėjo ir kiti 
darbininkai streikan, kuomet 

• pamatė, kad laivų krovėjai 
i streikuoja.

Todėl darbininkai turi ge- 
i rai laikytis šiame streike ir jie 
i tuomet laimės.

Jaunuolis.

ne Apskričio Komitetas ir kuo
pų valdybos.

Būtinai turi būt sušaukta 
susirinkimai šių kuopų: Cam
den 133 kp., Frankfordo 149 
kp., W. Philadelphia 105 kp. 
šie mitingai turi būti būtinai 
sušaukti šį mėnesį.

. ALDLD 6 Apsk. Sekretorius, 
M. Žaldokas.

7424 Lawndale Ave.,
Phila., Pa.

Kaip visur, taip ir čia mi
nėta pirmoji gegužės—darbi- šalių “pašėlęs ginklavimą 
ninku kovos diena. Buvo kele- gjs 
tas kalbėtojų, darbininkų susi
rinko gana skaitlingai. Priim
ta kelios rezoliucijos ir pasiųs
ta tenais, kur reikia.

Tai reiškia, kad darbininkai 
geriau ir labiau pradeda susi
prasti ir kovoti už savus reika
lus.

veda linkui naujo pa
saulinio karo.

Norėdamas pasirodyt tai
kos šalininku, tačiaus, jis' 
daro kongresui pasiūlymą, j 
kad uždraustų ginklus vežt • 
iš Jungtinių Valstijų dabar į 
einančiam karui tarp Boli- \

Gegužės 30 diena bus kitas H08 ir Paraguayans. Tos j

1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarines literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo popuiiarizavimė ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srity j 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1<$4 in. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo.
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 cčncų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

A.L.D.LD. 6 Apskričio 
-Reikalai

. i iškilmingas parengimas, tai 
lyra Jaunuolių Diena. Prie šios 
dienos reikia gerai prisirengti, 
kad tinkamai ją paminėti. 
Mes jau turime vietą paėmę, 
būtent: WWton Field, Scran
ton, Pa.

Nerengkite, draugai, jokių 
parengimų tą dieną ir visi da
lyvaukite su jaunuoliais. Tai 
bus diena kovos prieš fašizmą, 
prieš karą ir ąbelną kapitaliz
mo priespaudą.

Bedarbių Šokiai
Gegužės 26 dieną Bedarbių 

Taryba rengia šokius, kurie j-' 
vyks Daugino Hall, Provi
dence Road, pradžia 8 vai. 
Vakare, įžanga tik 25c.

Visi lietuviai darbininkai i 
kyiečiami dalyvauti šiame pa
rengime. Jūs čia praleisite ge
rai laiką ir paremkite bedar
bių veikimą, kuriam labai rei
kalinga finansų.

Bedarbių Taryba veikia ir1 
laiko susirinkimus kiekvieną i

Kelrodį ---------
I Birželio 17 dieną, ant Jono 
Naviko farmos, Village Green, 
Pa., įvyks piknikas. Laiškai | Penktadienį. Tai reiškia, kad 
ir garsinimai likosi išsiuntinėta ivien tik už svetainę reikia mo- 
kolonijoms. Draugai, mobili-1$2.50 į savaitę, o iš be-1 
zuokitės, kad kuo daugiausia j d*rbi0 negalima reikalauti pi-, 
atvažiuotu lietuvių darbininkų Į Todėl ir rengiama šis 
iš kolonijų. i parengimas. Kurie jame daly-

Philadelphijos 10 kuopa iŠ- i vausite, tai paremsite bedarbių 
rinko komisijon draugus Smi- Į darbininkų judėjimą, 
tienę, ir Masionį suorganizuoti! Bedarbis,
busus. Nė mažiausios abejo-; 
nes nėra, kad iš Philadelphi-j 

įjos važiuos keli busai ir daug 
Kaip jau žinoma, tai visame j automobilių. Padarykime šį 

Pacifiko pakraštyje laivų kro-: pikniką vieną iš sėkmingiau
sių. O tai padaryti galėsime, 
jei tik visi dirbsime su pasi
šventimu.

Dar daugelis kuopų neužsi- 
mokėjo, duokles už šiuos me
tus. Tai apsileidimas, draugai.

vėjai yra išėję į streiką. Tad 
nuo streiko neatsiliko nei mū
sų miesto krovėjai. Jie sustrei
kavo gegužės 9 dieną, 8 vai. 
ryte. Streikan išėjo 1,100 dar
bininkų.

šį streiką veda International Centras negalės išleisti naujų 
Longshormens Unija. Taip pat ‘ knygų, nei žurnalą “šviesa,” 
veikia ir Komunistų Partija ir Jei nariai nemokės, duokles, 
padeda streikieriams kovą lai- tas organizacijai duoda nuo- 
mėti. Kita pagelba, tai bedar- stolius. Kuomet pradžioje me- 
biai darbininkai, Bedarbių Ta-’tų neiškolektuojama duoklę 
rybos. Šie darbininkai eina į j ir laukiama iki pabaigai me- 
pikieto eiles ir padeda strei- tų, tai mažiau susipratę darbi- 
kieriams.

Protestuot ir Demonst- 
ruot prieš Latvių 

Fašizmą
New York. — Tarptauti

nio Darbininkų Apsigynimo 
centras ragina ne tik lat
vius, bet su jais lietuvius ir 
kitus darbininkus protes
tuot prieš įvedimą Latvijoj 
fašizmo, ir rehgt demonst
racijas prieš Latvijos kon
sulatus New Yorke, Bosto-

Chicagoj, San - Francis- 
ir kituose miestuose.

DRAUGAI IR DRAUGĖS! į
Amerikoš Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos | 
Centras nusprendė plačiai paskleisti sekamas knygas: |

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

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

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

“MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO.” ši I 
knyga turi 160 puslapių ir apie 100 paveikslų. Labai 
naudingą kaip moterims, taip ir vyrams. Tai darbinin-! 
kių istorija. Jos kainą labai pigi, tik 25 centai.

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

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

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

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

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

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

BARKUS
Box 129, G. P. O.,

New York. N. Y.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.
i, Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne- 

, reikalaukite prisiųsti.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

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

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
z pas

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

reikalaudami informacijų del kainų.
NARZANAS YRA PUSKVORTINftSW 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.

Notary Public Tcl. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.
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SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų Įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

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

Tarpe North 4th ir North 5th Streets
čia užėję išsigersite gero <ilaus, paragausite tikros Sovietų 

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

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

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

Aš TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS
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Šeštas Pdslapls Pirmadien., Geguž. 21, 1934

NEW YORKOIR AP1EUNKES ŽINIOS> ' /

Žiauriai Sumušė Keletą ■ Nacionalė Jaunimo : vS-
Diena Jhinclninpcl Kudenį veikia“siai Jis ir v61 VWIld-nUUdnUlWd. gaiės sugrįžti prie redakcijos

Gegužės 30 dieną bus Na-jdarbo.
--- cionalė Jaunimo Diena—diena! 
mi- kovai prieš karą ir fašizmą. ;
tas ( New Yorke ir Brooklyne 29' O . 1 1 . _ i _ 1

Darbininkų
šeštadienio “Laisvėje” 

sų reporterio aprašyme 
dison Sq. Gardene fašistų 
tingo nebuvo pažymėta 
faktas, kad policija labai žiau- i ir 30 dd. įvyks darbininkų, ma
riai sumušė keletą darbininkų, i sinių mitingų ir demonstracijų.

Kuomet minia darbininkų, I Ne tik jaunimas, bet ir suau-

Besimušdami, Du Vyrai 
Nukrito po Traukiniu

L R. T. subvės stotyje (125- 
th St. ir Lenox Ave) susibarė 

'pagalinus, susikumščiavo 
, vienas negras, o 

J kitas baltveidis; Abu viduram- 
Brooklyno lietuvių darb. į žiai vyrai. Besikumščiuodami, 

klausimu • abu ndkrito nuo plotrhes ir,

susidedančių daugumoj iš ko-jgusieji darbininkai turės dėti ir
munistų ir jaunųjų socialistų, j pastangų, kad tos demonstra-; du asmenys, 
sudarė protesto demonstraciją cijos išeitų kuopuikiausiai. į------ --------
prieš fašistus, tai policija pa
leido darban savo 
prieš juos, gindama nazius.

Keletas

buožes j jaunimas išleis tuo kiauomiu ,.............. - ---- x-------- -
! lapelius, kuriuos paskleis tar- i atėjusis traukinys, susyk abu 

darbininkų buvo | pe lietuvių darbininkų jauni-, užmušė.
sumušta taip žiauriai, kad ne- mo. ' " 1
galėjo paeiti.

Argi dabar neaišku, su kuo 
eina liberalo LaGuardios poli
cija? Ji remia fašistus, o dau-
žo klasiniai sąmoningus darbi- j rin“O“7*;kp7«no, kkd ta-

Nauji Vagonai
B.M.T. kompanija pagami

no naujų pasažierinių vagonų, 
pagamintų iš alumino. šitie, 
vagonai, sakoma, kur kas drū- \ 
tesni, geriau apšviesti ir bus! 
galima jais, greičiau važiuoti,; 
negu iki šiol naudotais vago-' 
nais. Jie bus naudojami, ži
noma, subvėje ir iškeltuose 
geležinkeliuose.

IŠRANDAVOJIMAI

Daugiau Biurokratą
Home Relief Biuro direkto-

Kol kas užmuštųjų vardai 
į nepatirta*. Taipjau niekas ne
galėjo numatyti susikibimo 
priežasties. Abu vyrai, sako
ma, buvo gana nuskurusiai ap
sitaisę.

Rabinas Sugautas Slepiant 
Auksą

Rabinas Samuel Ball (964

PASIRANDAVOJA fornišuoti kam
bariai už žemą kainą. Turiu daug 

burdingierių, ir yra gera vietja del 
gyvenimo. Del platesnių informa
cijų kreipkitės:

Mrs. E. NORVAISH
27 Bethune St., New York City 

(117-119)

REIKALAVIMAI
m -r-. . , s . į REIKALINGAS partneris į Bar &49th St., Brooklyn)^ tapo su-> Grill biznį, prie 

areštuotas federalės valdžios! Kreipkitės sekamai: 
agentų ir kaltinamas už paslė- Bro°klyn, N. Y. 
pimą aukso.

Negras Šoferis Išteisintas
Negras taksės- šoferis, John 

Porter, buvo apkaltintas ant- j 
ro laipsnio žmogžudystėje, I 
tačiaus jis išteisintas/ Dalykas 
buvo1 tame: Porterio taksėn 
įsisėdo tūlas Tyler C. Bron
son, turtingas biržos speku- 
liatoriuš, kuris buvo stipriai 
pasigėręs. Jis pradėjo plūsti 
Porterį, niekinti jį. Paskui už>- 
gulė ant jo, grasindamas. Por
teris gynėsi ir jį smarkiai 
gavo, nuo ko Bronson ir

• mirė.

uz-
nu-

me biure yra daug grafterių, 
kurie, tyrinėdami darbininkų- 
vargšų padėtį ir pažadėdami 
duoti jiems pašalpos, iš gavė
jų reikalauja kyšių. Tačiaus,

i Mr. <____ x________ , ___ ,
I lykai būsią1 kur kas" geriau, laivu Aquitania išvyko į Euro-j nos į jūrą (ties Battery Par- 
I kaip ši įstaiga padidins tyrinę-j 
i tojų skaičių nuo 2,500, iki 5,-j

- -- -- cjaug žmo-1 konferencijoj. Konferencija,
Į kaip žinia, prasidės pabaigoj 
šio mėnesio. Ten dalyvauja 
ir SSSR atstovas Litvinovas.

Norman Davis Išplaukė į 
Genevos Konferenciją

Prez. Roosevelto neoficialis
DavisCorsi pareiškė, girdi, da- ambasadorius Norman

Raudona Vėliava ir VėlJl 
Legališka!

Kaip žinia, 1919 metais j 
New Yorko valstijoj (ir dau-, 
gelyje kitų valstijų taipjau) ! 
buvo pravestas įstatymas,! 
draudžiąs iškelti raudoną vė
liavą, kaipo kokios nors orga
nizacijos simbolį.

** Vienok šis reakcinis ir pai-!
kas įstatymas dabar pripažino. .
,tas nekonstitucinfti. Tai pada- į reikalinga dirbtinais 
re Appellate Division teismo į pašildyti.
teisėjai (trys prieš du), kuo-Į Kiek darbininkų naudojasi 
met pas juos buvo priduota violetiniais spinduliais?!
kaltinimas Jack Altmano ir A.Į 
Recneko. šitie du vyrai ka-! 
daisė buvo pripažinti kaltais | 
už iškėlimą raudonosios vėlia
vos Pelham Bay Parke. Jiedu 
apeliavo. Na, ir dabar ties
inąs pripažino, jog 1919 metų 
įstatymas yra nekonstitucinis.

Kitais žodžiais, dabar revo
liucinės darbininkų organiza-

i 000 asmenų ! Girdi
i nių ima pašalpas “nelegališ- 
I kai,”, turėdami ištekliaus.

Nereikia nei sakyti, kad pa- 
! samdymas daugiau “tyrinėto
jų” reikš daugiau biurokrati
jos ir daugiau išlaidų, kurios 

: būtų galima suteikti, kuriems'
Miesto švietimo taryba pa- 

• tvarkė, kad šią vasarą turės 
verstinai imti vakacijas (fur
loughs) mokytojai ir kt. mies
to darbininkai. Bet tos “va
kacijos” nebus apmokėtos. 
Tuo būdu, sakoma, susitaupy- 

isią miestui $5,270,000.
Tie mokytojai arba mokyto

jos, kurių metinės algos siekia 
$1,200 arba žemiau, tačiaus, 
nebus verčiami imti minėtas 
“vakacijas.”

būtinai reikalinga.

Violetiniai Spinduliai C.
Parko “Monkėm”

Central Parkas gavo porą 
lempų, kurios bus naudojamos 
suteikimui beždžionėm vio
letinių spindulių. Girdi, joms 
permaža saulės spindulių, tad 

; būdais

Turi Pirktis Uniformas 
Iš Savo Algų

Parkų komisionierius Moses' 
griežtai įsakė, kad visi par
kuose dirbą darbininkai pri
valo nešioti uniformas. Ta
čiaus miestas jų neduoda. Dar
bininkai patys turės jas įsigy-

cijos, kurios turi raudoną vė-jti už savo mažas algas. Rei- 
liavą kaipo solidarumo ir bro- kia žinoti, kad daugelis mies- 
lybės žepklą, galės iškelti ją £0 darbininkų gauna labai že- 
bile parengimuose ir demons-, mas a]gas. Tiktai viršininkai 
tracijose. 1919 metais įstaty- žeriasi pinigus krūvomis, 
mas buvo atkreiptas vyriau
siai prieš revoliucinius darbi- j 
ninkus. Valdančioji klasė. 
vienok pamatė, kad tuo būdu j 
ji negali sulaikyti revoliucinio I 
darbininkų judėjimo.

subway station.
794 Grand St.,

(118-120)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, ku- 

• ri mylėtų šeimynišką gyvenimą, 
I turi būt ne jaunesnė kaip 45 arba 

50 metų. Aš esu 48 metų, pasitu
rintis, turiu pastovų darbą ir pada
rau gerą pragyvenimą. Su pirmu 
laišku malonėkite prisiųst ir savo j 
paveikslą Kožnai duosiu atsakymą j 
ir platesnes žinias apie save. Mano , 
antrašas: A. G. Hintz, 135 Thames!
St., Brooklyn, N. Y.

(117-120)

PARDAVIMAI

Nepavyko Nusižudyti
Thomas J. .Wynne, iš Hollis, 

Queens, bandė nusižudyti, nu
šokdamas nuo augštokos sie-

Jis atstovaus Washingto-j ku). Tačiaus buvusieji tenai 
Genevos nusiginklavimo žmonės jį išgelbėjo. Po to

Wynne nugabentas į logoninę, 
kur jis iškarto bandė vadintis 
kitu vardu, tačiaus vėliau pri
sipažino prie tikrojo, bet prie
žastį, kodėl jis žudės, atideng
ti atsisakė.

Pastaruoju laiku labai daugi 
žmonių žudosi. Be abejojimo, j 
tai Roosevelto “prosperitės” 
išdavas.

Bepėdės “Vakacijos” Moky
tojams ir Kitiems

Tai, Kaip Atsitinka!
Albert Lowenstein, 66 

amžiaus (200 E. 36th St., New 
York), išėjęs iš Beth Israel 
ligoninės, jautėsi gan sveikas 
ir, pasišaukęs taksę, įsisėdo 
jbn. Tačiaus, truputį pavažia
vus, žmogus numirė taksėję.

m.

Apvogė “Automatą”
Keli vagišiai užpuolė ant 

| “a u t o m atiško” .ręsta urano 
Wall gatvės žymus bankie-1 (250 W. 42 St;, New Yorke) 

riųs James P. Warburg anai iždininko ir atėmė iš jo $400, 
j dieną pripažino tą faktą, kad i kurie buvo sudėti maišelyje 
pragyvenimas yra pakilęs ne- Į dolerinėmis. 
ma!žiwr-’kaip 15 nųoš. Kitais i 
žodžiais, infliacija plečiasi ir- 
tolydžio sunkina darbininkų' 
pragyvenimą. O tie, ką tu- Į 
rėjo susitaupę bankuose, da-| 
bar 
tuo

Bankierius Pripažįsta

mato, kad jų taupyba 
tirpsta.

Kol kas vagišiai nesugauti.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

į Drg. V. Bovinas Laikinai 
Pasitraukia

Drg. V. Bovinas, “Laisvės” 
redakcijos darbininkas per 
pastaruosius keletą metų, lai- 

i kinai pasitraukia iš redakcinio 
darbo. Jo vietoj dirbs dr-gė 
S. Sasna. ,

Drg. Bovinas pasitraukia, 
patariamas gydytojo ir lai
kinai bandys padirbėti fiziš
ką darbą, kad sustiprinus

Tolydžio d. B. eis

Gal būt Nepraeis
Išrodo, kad tasai bilius, kurį: 

ąldermanų taryba jau priėmė, 
kad miesto viršininkais ir viso
kiais darbininkais tegali būti 
tik tie, kurie pačiam mieste 
gyvena, bus atmestas. Jei jis 
įeitų į galią, tai visa eilė La- 
Guardios pasamdytų žmonių 
turėtų būti atleisti, kadangi jie 
tuomet, kaip darbą ėmė, ne
gyveno mieste.

Todėl LaGuardia ir deda di
delių pastangų atrpetimui to 
įstatymo projekto.

Antanas Marcimas, 52 metų 
su amžiaus, 36 Little St. Mirė 

į geg. 17 d. Palaidotas geg. 19 
1 d. Trejybės kapinėsė. Laidotu- 

*! vių apeigom rūpinosi grabo
rius J. Ųaršva.

Iššoko Per Langą
Milton Roberts, 29 m.

žiaus (169 Eldridge St., New 
York) iššoko iš 4-to augšto 
lango, kuomet gazo kompani
jos agentas atėjo iškolektuoti 
už gazą mokesnį. Sakoma, 
priverstas vargo, Roberts buvo 1 sveikatą, 
bandęs įvairiais būdais pasi- Meno Sąjungos sekretoriaus >

pareigas ir rūpinsis Menininkų ! Prakalbą Kompartijos

• ' i • t

Draugas Browderis Sakys
, naudoti gazu.

Telefonas: EVergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyn© apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabai’ atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parėms 

i šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė/

Brooklyn, N- Y.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBEK COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

8“
ANT PARDAVIMO saldainių'; krau

tuvė; parduodu už žemą kainą.
Pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos. Antrašas: 279 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

(117-119)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gmpių ir pavienių 

Iš senų padarau 
• naujus paveiks

lus ir krajavus 
sudarau’ su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

512

CLEMENT VOKETAIT1S
. LIETUVIU ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

ir

Telephone: 'Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 

gydyme

. Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y-

BEN GERSOVITZ
NOTARAS '

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 Sovietines 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 “Laisvės” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996Dr. HERMAN MENDL0W1TZ

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494
1
6

. Ofiso valandos nuo 
nuo

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

Al

iki 4 kasdien, Sercdomis ir Sukatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmia* ir chroniikas vyrų ir 

moterų liffan kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
156 W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dien* 
Telephonas MEdallion 3T328

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
302

Graborius (Undertaker)
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

i ant visokių kapinių; parsamdc au- 
Įtomobiiius ir karietas veselijoms, 
į krikštynoms irTel. Stagg 2-0783 NOTARY 

Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite _

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

pasivažinėjimam? ,

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

STEPHEN BREDES, JR.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

mai, Gerklės,

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 

/Nervų 
Chroniški 
d u liai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos. A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 

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

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Lietuvis Advokatas

i Bazare
Kompartijos generalis sek- 

! re torius, d. Earl Bro.w'deris, 
lyra užkviestas dalyvauti 2-ro 
Į Distrikto ruošiamajame baza- 
; re, kuris įvyks gegužės mėn. 
23-27 dd., Manhattan Lyce
um svetainėj, New Yorke. Jis

i sutiko.
Darbininkai, kuriems reika

lingi naudojimui daiktai, pa
laukite bazaro, kadangi ten 
bus geriausių daiktų už priei
namesnės kainas, negu krautu
vėse.

Be to, bazaras kiekvieną va
karą bus,, išmargintas puikia 
koncertine progfama.x šokti, 
žinpma, galės kiekvienas, ku
ris tik trokš.

197 HAVEMEYER STREET

Už Raudoną Kovos Fondą Prieš Alkį, Karą ir Fašizmą! BROOKLYN, N. Y.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist Telephone Stagg 2-7057

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

PI.

M.
M.

Tikietai: Dienom 35 centai, subatoj 50 centų , 
fikietas del penčių dienų (combinati on) 85 centai. 10 centų nuolai
da prie durių su šiuo skelbimu.

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

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

'i
A

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avę. ir Irving

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

---------- • L LU-1 'i-.'-.—, I ■■m.'i i---------------------------------1 - *■’• 1 ----------------- . j

5 Dienų Gegužinė Iškilmė ir Bazaras 
Rengia Komunistų Partijos, New Yorko Distriktas 
Puiki Programa ir Geri Kalbėtojai Kiekvieną Vakarą 

Žemos Kainos Ant Visokių Vasarinių Daiktų
Restaurantas—proletariškos kainos ir balalaikų orkestrą

ŠOKIAI KIEKVIENĄ VAKARĄ
Vaikų diena nedelioj po piet, Geg. 27—dykai 

Gegužės 23, 24, 25, 26 ir 27 
MANHATTAN LYCEUM 66 East 4th Street

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai Ir už prieinamą kainą 
Paraamdau automobilius vestu

vėm, iparėm, krikltynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.


