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

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian -
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Japonijos imperialistinė spau
da rašo, kad “Chinija nėra tau
ta”. Matote, Japonija—tauta, 
bet Chinijos gyventojai—“ne”. 
Taipgi japonų imperialistų 
spauda dūksta del kitų imperia
listų priešinimosi ir rašo: “Ja
ponija nepakęs kišimosi į Ja
ponijos ir Chinijos reikalus.”

Tuo tarpu eina skubus prisi
ruošimas Mandžurijoje prie “di
delio karo”, reiškia, prieš So
vietų Sąjungą. Pravesta 13-ka 
naujų orlaivių linijų, paskuti
niu laiku įtaisyta dar 20 orlai
vių laukų. Dedamos pastangos, 
kad į 55 valandas būtų galima 
permesti kareivius i Japonijos į 
Mandžuriją.

Milicija Vėl Saude Streikierius
Iš Italijos į Sovietų Krimą 

parvežta 7,500 citrinų medeliai 
po 2 ir 4 metus senumo. Kri- 
me plečiami dideli sodnai augi
nimui citrinų, apelsinų, vynuo
gių ir kitų šiltų kraštų vaisių.

Vokietijos fašistai vis labiau 
ruošiasi Klaipėdos klausimu. 
“Altheimer Zeitung” rašo: 
“Klaipėdos krašte visi gyvento
jai bendru frontu nusistatę 
prieš Lietuvą”. “Frankfurter 
Zeitung” rašo: “Mūsų valdžia 
turi pradėti veikti Klaipėdos 
reikalu, jeigu ji nenori nustoti 
autoriteto tarp tos provincijos 
gyventojų.” Tokiu pat tonu at
siliepia ir kiti Hitlerio fašistų 
laikraščiai; tas parodo, kad Vo
kietijos fašistai ruošia Klaipė
dos krašte kokį nors “pučą” 
tam, kad jį prijungus prie Ry
tinės Prūsijos.
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Du Vaikus ir Kelis Suaugusius Milicija 
Pavojingai Sužeidė; Teroro Nepaisant, 

Darbininkai Masiniai Demonstruoja
Darbo Federacijos Vadai jau Parduoda Darbininkus; Jie 

Atsižada Tikro Unijos Pripažinimo; Duoda Bosam Progą 
Išėsti Unijistus; Streikieriai Apšlubino Vadą, Kuris Bandė 
Sustabdyt Darbininkų Kovą

Leningradas. — Pirm ilgai žiemai užsibaigiant, įvyko masinių sportų paro
da ant ledo ties buvusių carų palocium. šie jaunuoliai čiuožia ant ilgų 

“skii” pačiuožų (ližių).

. Scottsboro Negrų Jaunuolių Apeliacijos Jau Keturi Oficieriai
'm • v a m H I nlrmrloii

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pabėgo Trys Kaliniai iš
Rokiškio Arešto Namų
Gegužės 4 d. apie 10 vai. iš 

Rokiškio arešto namų pabėgo 3 
kaliniai: Antanas Susys, 20 m.

Teismas Uždraudžia Siųsti Telegramas 
Reikalaujančias Juos Palhiostioli

Montgomery, Ala. — Per
eitą penktadienį prasidėjo

amžiaus, gyv. Taručių km., Pa- apeliacijos byla delei panai- 
nemunės v., Danielius Jakutis, kinimo
20 m. amžiaus, gyv. Taručių nuosprendžio, kuris nusmer-
nemunės v., Danielius Jakutis,

km., ir’Antanas Bakšys, 21 m. 
amžiaus, gyv. Arfdriūnų km., 
Obelių v.

A Susys iki teismo kalėjiman 
uždarytas už vogimų, D. Jaku
tis—už plėšimą, o A. Bakšys— 
už paleidimą areštuoto asmens.

kinimo pirmesnio teismo

piliečių sąrašo būna šaukia
ma žmonės į prisaikintus 
teisėjus. Bet T. D. Apsigy
nimo advokatai įrodė, jog 
nei vienas negras nebuvo 
šaukiamas ir jog teisininkai 
tik paskui padarė knygoje 
žulikystę.

Dabartinio apeliacijos tei-

Sužeisti Toledoj

Toledo. Ohio.—Milicija iš tarpininkas, Charles P. 
revolverių šaudė į streikuo- Taft, sūnus mirusio Jungti- 
jančių Electric Auto-lite fa- nių Valstijų ex-prezidento. 
briko pikietą, kur ant Elm 
St. prie Michigan St. buvo, 
susirinkę tūkstančiai darbi
ninkų, gegužės 25 d. Per 
dieną įvyko keli streikierių 
mūšiai su milicininkais.

Darbininkai gaudė mili
cininkų laidomas nuodų 

, bombas pirm joms trūks
tant ir metė jąsias atgal į 
milicininkus. Kuomet šie

TOLEDO. — Penktadienį “tvarkdariai” išbaigė bom-į 
milicija šaudė iš revolverių, bas, tai ir patys buvo pri- 
o Šeštadienį vėl iš šautuvų į [(versti griebtis " akmenų Tr
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Darbo Federacijos Viršinin
kai ir Trockistai Stabdo

Visuotiną Streiką
Tarp įvairių unijų darbi

ninkų pakilęs ūpas eiti į vi
suotiną streiką; bet vadai 
per savo miestinį centrą nu
tarė šaukti del to susirinki
mą tik birželio 1 d. ir ten 
svarstyti klausimą. Jie, va
dinasi, tik tolyn stumia vi
suotino streiko reikalą ir 
stengiasi jį užgniaužti.

Komunistų Partija išleido 
atsišaukimą, kad visose dir- 
byklose darbininkai tuojaus 
organizuotų bendro fronto 
komitetus ir stotų j genera- 
lį streiką. Nes tik šitaip te
galima išvengti pardavystės 
iš Darbo Federacijos ir 

įtrockistų vadų pusės. Sy-

Sykiu su kitais valdininkais 
ir vietiniais Darbo Federa
cijos vadais derėjosi apie 
streiko baigimo sąlygas, ši- 
čia vėl tie vadai pasirodė įtrockistų vadų puses. Sy- 
darbininkų p a r d a v i kais; kiu komunistai ragina kiek- 
tarp jų žymiausias — Th. J. vienos dirbtuvės darbinin- 
Ramsey. ’ Jis stabdė darbi
ninkus nuo kovos prieš mi
liciją ir pats gavo nuo strei- 
kierių plytą į koją, taip, kad 
dabar „šlubuoja.

Streikieriai reikalavo pri
dėt 20 nuošimčių mokesnio 
ir griežtai pripažint darbi
ninkų uniją. Ramsey ir ki
ti vadai nusileido iki 10 nuo
šimčių priedo ir sutiko, kad 
unija būtų tik iš dalies pri
pažinta, būtent šitaip: kom
panija nevarys laukan uni- 
jistų, bet sykiu jinai laikys 
darbe ir nepriklausančius 
prie unijos. O jeigu taip, 
tad fabrikantai galės mažu 
pamažu iSėsti laukan veik
lesnius unijistus ir laipsniš
kai marinti uniją.

Bet šitokias vadų sąlygas 
turės dar balsuoti patys 
darbininkai, ar priimt jas 
ar atmest.

kus išdirbt savo reikalavi
mus, del kurių eis į streiką. 
Protesto Mitingai prieš Mi

liciją ir Darbininkų ;
Terorizavimą

Detroit, Mich. — šiandien 
vakare yra šaukiama mies
to darbininkų organizacijų 1 
protesto konferencija Finų 
svetainėje, 5969—14th St., 
su reikalavimu tuojaus iš
traukt iš Toledo ir Minnea- 
polio miliciją ir sustabdyt 
budeliškus žygius, daromus 
prieš darbininkus.

Panašūs protesto mitin
gai įvyksta desėtkuose kitų 
miestų.

Tūkstančiai protestuojan
čių darbininkų telegramų 
jau suplaukė Ohio valstijos 
gubernatoriui White, Col
umbus, O., ir Minnesotos 
gubernatoriui Floyd Olso- 
n’ui.

demonst ruo j ančius»ir pikie- 
tuojančius Auto-lite strei
kierius.. Kepyklų inžinierių 
W. Nolaną ir vieną darbi
ninką Peter Briinerį milici
ninkai pavojingai sužeidė 
durtuvais. Kas tai iš strei- 
kierių pašovė milicijos ofį- 
rievių Vern Silbaugh. Tai 
jau keturis išviso oficierius 
bus darbininkai pasiuntę j 
ligonbutį.

N. Y. World ■ Telegram 
redakcijos narys, nuvažia
vęs į Toledo, piktinasi, kad 
net 12-kos metų berniukai 
ir vidurinių mokyklų stu
dentai akmenimis bombar
duoja streiklaužius ir mili
ciją.

'.plytgalių, kad atsigintų nuo 
darbininkų.

Viena milicijos bomba pa
vojingai perskėlė galvą 
John Parenui, 12 metų ber
niukui ; panašiai sužeistas 
pašalinis stebėtojas John 
Rummel. Milicininkai nuo
dais pavojingai aptfoškino 
5 metų mergaitę Rita Jane 
Hill.. Jos motina todėl pri
puolus prie policijos sar- 
džento C. Rotho norėjo iš
traukt iš jo revolverį ir šau
dyt milicininkus. 60 metų 
amžiaus ligota senė Emma i 
Johnson buvo taip pritroš- 
kinta nuodingomis dujomis, 
jog keturias valandas neat
griebė sąmonės. Per dieną 
tapo keli asmenys rimtai su
žeisti ir < 
mažesnius sužeidimus. Nuo 
susikirtimų pradžios iki da
bar sužeista bent 200 asme
nų iš abiejų pusių.

Nežiūrint milicijos bom- 
,bų; durtuvų ir šautuvų, dar- 
biriinkai padarė naują dide-

kė mirtin Haywoodą Pat- 
tersoną ir Clarence Norrisą, 
du iš devynių Scottsboro ne
grų jaunuolių. Jiedu buvo 
nusmerkti už tai, kad 1931 smo nuosprendis būsiąs iš- 
metais jiedu būk užpuolę duotas bėgyje trijų savaičių 
tavoriniame traukinyje za-, iki trijų mėnesių.
ginti Victoriją Price, baltą1-- . . . _ .. . _ _ 
prostitutę. Tarpt autinio 
Darbininkų Apsigynimo ad
vokatai jau pirmesniame 
teisme įrodė, jog nieko pa
našaus tie jaunuoliai neda
rė.

Dabartinį apeliacijos teis
mą privertė kapitalistus 
suteikti visa-amerikiniai ir 
visa-pasauliniai darbininkų patraukti tieson Western 
protestai ar .reikalavimai.’Union ir Postai. Telegrafo 

Pašovė užYlyvos šakelę lT°del. Valst™ ^Panijas, jeigu ^josjjer-
KAUNAS. - Bažnyčios gat-? Augsęjausias .Teismas . pa- 

vėj buvo pašautas vienas kiek iš-1 tvarkė, kad Alabamos vy- 
------  _ rįausįas teismas turi išnau- 

jo persvarstyt pirmėsnį 
nuosprendį.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo bylą už nuteis
tųjų paliuosavimą veda ad
vokatai Samuel Leibowitz, 
O.K. Frankel ir G.W. Cham- 
lee. Naujai bylai, teisinis 
pagrindas yra tas, kad pir-, 
jnesniame teisme į prisai
kintus teisėjus nebuvo pri
imta nei vienas , negras ir 
kad tas teismas atsisakė 
priimti liudijimus apie tai, 
koks buvo Victorijos Price 
užsiėmimas ir ką jinai veikė 
pirm savo važiavimo minėtu 
tavoriniu traukiniu.

Baltieji teismo vddėjai 
klastingai' įrašė vardus tūlų 
negrii į knygą, sulig kurios

Vokietis Direktorius Pa
bėgo su 20,000 Litų 

KAUNAS.—Prieš 4 sav. šil- 
mano šilko fabriko (Daukšos 
g-vėj) direktorius Mappo išvy
ko į Vokietiją parduoti šilko ir 
iki io laiko nesugrįžo. Dabar 
paaiškėjo, kad be šilko išsivežė 
ir apie 20,000 litų pinigų.

Be to, minėtam fabrike yra 
darbininkų-ių, negavusių atly
ginimo už kelis mėnesiui. Jie 
dabar kelia savo nepasitenkini
mą. ■ (f ■ y - --

Masiniai Darbininkų Prote
stai Gąsdina Teisėjus

Tūkstantiniai darbininkų 
i protestai ir telegramos su 
reikalavimais p a 1 i u o s uot 
tuos nekaltus negrus jau-l 
nuolius labai įkaitino teisė
jus. Todėl Alabamos Augš- 
čiausiaš Teismas • grūmoja

Pašovė už Alyvos šakelę

gėręs žmogus, kuris lindo j sve
timą darželį ir norėjo nusiskint 
alyvų. Jis buvo palaikytas va
giu ir pašautas į krūtinę..

Laukiama Sovietų 
Delegacijos

KAUNAS. — Į Kauną netru
kus žada atvykti Sovietų dele
gacija, kuri tarsis del ūkiškųjų 
santykių, sustiprinimo su Lietu
va ir naujos sutarties sudary
mo.

situs ir į teismą pristatys to
kias protesto - reikalavimo 
telegramas. Apie tai pačios' 
kompanijos pranešė-Visaša- 
liam . Komitetui. Kpvai už 
Politinių Kalinių Paliųosa- 
vimą. Todėl telegrafo kom
panijos sako, kad daugiau 
nepersiuntinės' panašių tele
gramų. Tuomi jos laužo ša
lies konstituciją, kuri pripa
žįsta teisę proteštuoti ir da
ryti peticijas (prašymus- 
reikalavimus).

Naziai Uždraudė Rašyt 
Apie Protestantus 

I

Muenster. — Vietinės sri
ties gubernatorius uždraudė 
laikraščiams per tris hlėnę- 
sius bent ką .rašyt apie,pro
testantų bažnyčios-santikius 
su Hitlerio- valdžia^ Užda
rys laikraščius,.: kurie per
žengs tą įsakymą. ■,

daugelis nukentėjo I Brooldyno Lietuviai Darbininkai Protes
.s sužeidimus. Nuo

tuo ja prieš Valdžios Terorą, Daromą prieš 
Darbininkus Toledoj

Brooklyn, N. Y. — Liėtu- žės 25 d. protestuoja £riešbinmkai padare naują aide- . v; XT . . . . i . . v , m
lędenionstraciją, maršuoda- ^naucių Nepngulmin-1 terorizavimą ir žudymą To- 
mi gatvėmis. L ,
' 5.1-nas areštuotas darbi- kusijose, gegužės 25 d., ta- 
ninkas laikoma po $100 pa- i><> priimta ir pasiųsta Ohio 
rankos kiekvienas. ' 1 valstijos gubernatoriui pro-

go Kliubo surengtose dis- ledoj streikuojančių -darbi
ninkų. Mes griežčiausiai 
reikalaujame, kad tuojaus 
-būtų ištraukta iš streiko 
lauko valstijos nacionalė 
gvardija ir armija. Mes 
reikalaujame, kad visi sua
reštuoti streikieriai-darbi- 
ninkai būtų tuojaus paliuo- 
suoti ir kad būtų leista To
ledo darbininkams laisvai 
organizuotis j savo locną 
uniją ir ginti savo klasinius 
reikalus. .,

Susirinkimo pirmininkas, 
Frank Vaitukaitis. •

rankos kiekvienas.
Kaip Streikieriai Apsidirbo 

su Streiklaužiu
Streikieriai nutvėrė streik

laužį Stephen Cardoxą, nu
plėšė nuo. jo drabužius ir pa
leido visiškai nuogą, tik su 
kaklaraiščiu; tuomet vaiši
no jį plytgaliais, kol milici
ninkai nepaėmė savo globon 
tą skebą. > :
Vadai Jau Parduoda Darbi- 

; I ninku Kovą
i Atvažiavo, kaipo N RA

testo rezoliucija prieš tero
rizavimą ir žudymą Toledoj 
streikuojančių automobilių 
pramonės darbininkų. Pro
testo telegramą priimti pa
siūlė ir perskaitė d. Bimba 
pabaigoje diskusijų.

Telegrama skamba:
Ohio Valstijos Gubernato- 

; riui White.
Columbus, Ohio. '

/ . ! ■ r •

s Lietuvių Kriaučių Nepri- 
gulmingo Kliubo sušauktas =
piasinis susirinkimas' gegu- (Daugiau žinių 5 pusi.) ‘

Sargybinis Nušovė Du 
Banko Plėšikus

L
Chicago^ ~ Priemiestyje 

South, Holland 6 ginkluoti 
plėšikai užpuolė Trust and 
Savings Banką: J. P. de

du■-plėšikus nušovė; keturi

Mirė Marijona Zabitienė
NEWARK, N. J.—Perei- 

tą penktadienį, geg. 25 d., 
i staigia mirtimi mirė 

arijona Zabitienė, vieti
nio LDS nario žmona. Bus 
laidota pirmadienį, geg. 28 
d., kaip 2 vai. p. p., Rožių 
kapinėse, Linden, N. J.

Naziai Užgrobsią žydų 
Turtus Vokietijoj

London. — Gautomis iš| Young,, banko . sargybinis 
Berlyno žiniomis,' Hitlerio 
valdžia rengiasi konfiskuoti pabėgo. Ketvertas mėnesių 
žydų turtus, .keršydama už atgal plėšikai) tame pat'bant 
žydų boikotą užsieniuose ke ; • nušovė h vienatinį. de
prieš Vokietijos tavorusj Youngo sūnų. i

■
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Drg Earl Browder Apie Toledo •
' ' ‘ . L; ,

Rašydamas “Daily Workeryj” apie 
Minneapolis ir Toledo įvykius, d. Earl 
Browder? sekretorius Komunistų Parti
jos, be kitko nurodo: * 1

Kodėl kapitalistai griebiasi už masinio 
streikierių žudymo ?

Jie šaud žmones, kurie reikalauja, kad bo
sai pripažintų ir tarty si su jų unija. Sam
dytojai pasirengę geriau šaudyti darbinin
kus, negu turėti reikalų sd jų profesine są
junga.

Šitai yra pirmoji kovų lekcija. Tai galu
tinas apnuoginimas tikrovės, stovinčios už 
pečių NRA ir josios sekcijos 7-tos, kurią 
ADF ir socialistų partijos lyderiai garbino 
kaipo “naują darbo čarterį.”

9 Draugas Browderis nurodo, kad “kon
servatyviai”, “atsilikę” amerikiečiai dar
bininkai parodė pasauliui, jog jie nėra 
konservatyviai ir atsilikę. Jie kovoja he- 
įojiškai; jie susilaukia pagarbos iš viso 
pašaulio darbininkų. Jie kovoja prieš 
norą savo vadų. Iš jų pačių eilių, iš pa
prastų darbininkų eilių iškyla nauji va
dai, nauji veikėjai.

Jau Toledoj ir Minneapolyj balsuojama, 
rašo Browderis, delei paskelbimo lokalinio 
visuotino streiko už teisę organizuotis, ši
tokį streikai įvyks ir jie eis kryptimi linkui 
visuotino streiko po visą salį.

Kiekvieno klasiniai sąmoningo darbininko 
pareiga suteikti tam sąmoningesnę vadovy
bę, organizuoti ir vesti tą kovą linkui per
galės’. .. .....  M (

Kylanti klasių kovos banga patvirtina tei
singumą Aštuntosios Komunistų Partijos 
Konvencijos sprendimų. šitie nutarimai 
privalo būti pravesti gyvenimam veikmėm į 
organizacijas ir kovą. Tai pirmieji žings
niai linkui išsprendimo krizio darbininkišku 
atžvilgiu.

Komunistai visur privalo stovėti pirmose 
šitų kovų eilėse. Jie privalo būti geriausi 

• organizatoriai, geriausi kovotojai pikietų ei
lėse. Jie privalo būti vadais masinio dar
bininkų apsigynimo nuo kruvini} atakų. Jie# 
privalo būti vienytojais darbininkų eilių ši
tose kovose. ...

Toledoj, Minneapolise, Alabamoj, San 
Franciscoj randasi dešimtys tūkstančių ko
vojančių darbininkų, kurie rytoj ar poryt 
pataps komunistais, jei kiekvienas Partijos 
narys, kiekviena kuopa, kiekviena frakcija 
ir komitetas attiks savo pareigas.

,.,wjiMratB8rrr:T>laį'.T r7gl.e,.l,"l
• - ■* | '*».■* ’j | i ę v j * v ' ’-oi

lenkais. “Savd padėtį galim išspręsti ne 
kumščiu, bet žmonišku būdu,” pareiškia 
profesorius. Girdi,

jei kada not^s kolai priešai* sutratina Lenkiją, 
tai neliks nė Lietuvos.

t

Šitokią pažiūrą delei Vilniaus reiškia 
vadovaujantis Lietuvos klerikalas! Ne
reikia nei sakyti, kad tokios pažiūros lai
kosi didžiuma Lietuvos kunigų ir fašistų. 
Tik jie bijo kol-kas visi išeiti aikštėn, nes 
gali susilaukti didelio liaudies bruzdesio.

Įsidėmėtinas Lietuvos klerikalų lyderio 
ir eks-socialisto tas pasakymas, kad, “jei 
mes Vilnių dabar atgautume, tai kaip 
valstybė ir tauta žlugtume...” ■.

Akyregyj tų faktų, Amerikoje dabar 
zuja “Lietuvos svečiai” su kunigu Ke
mešiu galvinyj ir kaulija iš žmonių pini
gus neva Vilniaus atvadavimui. Jie kaip 
kur leptelia ir apie “kovą” su lenkais. 
Jie palaiko “Vilniui vaduoti sąjungą”, į 
kurios iždinę surenka šimtus tūkstančių 
litų neva “Vilniaus vadavimui,” bet tik
rovėj—grupei Čepinskio plauko žmonių.

Šitie faktai privalo būti paskleisti kuo- 
plačiausiai tarpe lietuvių katalikų. Lai 
katalikai darbininkai parodo tiems po
nams jų dviveidiškumą.

Fašistų-klerikalų pasiuntiniam čionai 
, rūpi ne Vilnius, bet vyriausiai stiprini

mas fašistinės-klerikalinės politikos!

Ir Lietuvoj Streikai Plečiasi.
Ne tik Amerika yra kratoma darbinin

kų streikų, bet, pasirodo, kad Lietuvoj 
taip jau jie bujoja. “Verslas” skelbia, 
jog Lietuvos

, Avalynės dirbtuvių savininkai įteikė me
morandumą vidaus reikalų ministerial, ku
riame skundžiasi dabar pasunkėjusia savo 
ekonomine būtimi del padažnėjusių darbi
ninkų streikų. Jie prašo uždrausti streikus 
ir įvesti taikymo kamerą, kur būtų spren
džiami kilę tarp darbdavių ir darbininkų 
nesusipratimai.
Ar fašistų valdžia gali dar labiau už

drausti streikus, negu1 kad draudė iki 
Šiol? Žinoma, ne! Nepaisant, kiek pa
stangų valdžia -dės, darbininkų streikų 
nesulaikys!

-gi...........h
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Remkime Plieno Darbininkų Kovą,” 
Šaukia Darbo Unijų Vienybės Lyga

Plieno Darbininkai Pradeda 
Bruzdėti .

.' 11 '■ ' ū" ‘

“Šiandien plieno darbinin
kai pradeda bruzdėti. Jiems 
pradeda išsisemti kantrybė. 
Jie rengiasi į kovą prieš bo
sų atakas, prieš atleidinėji
mus iš darbo, prieš ‘skubos1? 
sistemą, prieš kompaničnas 
unijas. Juos į kovą dksii- 
na streikai kitose pramonė
se; Jie mato, kad kovos p.a- 
gelba galima laimėti. Vie
nas to: išsivystymo svarbus 
Ženklas, tai plieno darbinin
kuose augantis' nepasitikėji
mas link NRA ir Labor 

mušti darbdavių užpuolimus Boards, taip pat riusistaty- 
bėgyje paskutiniu penkių ^asjprieš Amerikos.Darbo 
Lot,, ivaai- Federacijos vadus, šis darinėtu. Jie nepaiege pasi- . . . , x.. j. . , . bininkų sentimentas i atvyra
pnesinti bosų atakoms pa- pasireiškęs formoje augimo 
galba organizuoto kovingo | p]įeno jr' Metalo Darbinin- 
streiko. Kokie streikai bu- kų Industrinės Unijos, taip 

jvo, visus juos suorganizavo pat augime bendro fronto 
ir vedė kovingą x Plieno ir 
Metalo Darbininkų Indust
rinė Unija, taip pat eiliniai 
nariai Amalgamated Asso
ciation unijos perlipdami 
per savo vadų galvas. Nors 
ne visai, bet dalinai šitie

Darbo Unijų Vienybės 
Lygos nacionalė taryba iš
leido atsišaukimu Jį' darbi
ninkus reikale plieno darbi
ninkų rengimosi pjrie strei
ko. Atsišaukimas 'sako:

“Paskutiniais metais virš 
pusantro miliono darbinin
kų ‘ dalyvavo streikuose 
Jungtinėse Valstijose: Bet 
tik'desėtkai tūkstančiu plie
no darbininkų streikavo. 
Būdami"} neorganizuoti ,ir 
Amerikos Darbo Federąci- 
jos vadų išduoti,.plieno dar
bininkai dar - nepajėgė at-

kovų dirbtuvėse prieš kom
panionas unijas. Šis senti
mentas buvo pastebėtas 
Amalgamated Association 
konvencijoje, kur eiliniai 
nariai sukilo prieš šavo re- 
formistinius vadus.-; Nežiū
rint tūlų neaiškumų,ir svy- 

streikai privertė plieno tru-' ravimų kairiojo-spako va- 
; dovybeje, eiliniai nariai 
konvencijoje pravarė tari
mą už. 30 valandų darbo sa
vaitę, už minimum algą $1 
per valandą, už’ panaikini
mą skirtumų, kurie viešpa
tauja pramonėje tarpe Šiau
rių ir Pietų, už Igias te L

A

sto savininkus padaryti tūlų 
nusileidimu darbininkams. 
Bet daugumą streikų sulau
žė plieno baronai- baisaus te
roro pagelba. Bosai bijo išsi
vystymo masinio streiko va
dovybėje Plieno ir Metalo. 
Darbininkų I n d ų s t r į nes 
Unijos. Jie .pamatę,(-..ką'sės negrams plieno darbi-; 
reiškią kovingas streikas re- į ninkąmš. Ši ’konvencija 
voliucinės unijbs vadovybė-!taip pat tižgyre Darbininkų 
je. O Weirtono kompanijos; Bedarbių Apdraudos Bilių 
darbininkus pardavė bo- H. R. 7598. 
sams Amerikos Darbo Fe 
deracijos vadai!

M

Lygos pareiškimas nuro- 
I do, kad Plieno ir Metalo

PR. J. J. KASKIAUČIUS /
371 Lakė St., Newark, N. J.

Telephone: -Humboldt 2-7964

, bARBINirN K Ų 
SVEIKATA

Keblūs Klausimas
Meldžiu man duoti patari

mą per “Laisvę,” kas man da
ryti. Aš jaučiuos labai nes
veikas. Esu bedarbis jau keli' 
metai, prie tam šeimyniški ne-' 
sutikimai, tai, viską sudejds į 
krūvą, mario sveikatą dar dau
giau naikina. Aš labai jau
čiuosi silpnas ir nervubtas. Bu
vau kelis metus džiovininkų 
sanatorijoj ir, kaip * man ten 
bebūnant, lyg gėriau pradėjo 
jaustis, ,tai jie is teh man’ė at
leido^ O kaip 'sugrįžau na
mo, pats nelaukiamas skečias; 
toks kaip aš—neturiu nei dar
bo nei pinigų ir nėr sveikatos, 
tai vėl gavau prbkU į didelį 
ligonbutį pakliūti; dėl'išegza- 
min&vimo.

Atsakymas
Lengva, Drauge, patarti, bet 

sunku patarimas išpildyti. 
Jums patarė normaliai lytiškai 
gyventi. Geras patarimas. Ir 
taį yra neginčijama^ faktas,, 
kad lytinio gyvenimo iškrypi
mai sugadina, svejkatą,, ar tai 
vyrui ar moteriai.; , ,

Ką gi. aš Jums kitą patar
čiau, negu ką Jums patarė tos 
ligoninės gydytojai?

Jūs vedęs; su šeimyna, tu
rite šeimyniškų nesutikimų, ir 
Jums priseina lytiškai badauti- 
Ot čia ir susidaro kutnus klau
simas. -šioj palaimintoj kapi
talistinėj santvarkoj šeimyni
niai santikiai yra lyg koks 

Tai jie ten mane raistas. Ir kankinasi ’taip, 
egząpdnavo virš tris savaites, dantis sukandę, tūkstančių 
perleido per didelę šerengą, tūkstančiai taip vyrų, taip mo- 
liet dėjo man kokias ten pai-iterų, darbininkų klasės narių, 
pas į plaučius ir kitas vietas. Ir tai yra viena dadedamoji 
Tai jie man pripažino, kad priežastis, kodėl visi privalom 
turiu lyties liaukų pakrikimą, smarkiau darbuotis ir vesti 
ir'pasakė, kad, jeigu vesčiau mūsų kovų kovas ton linkmėn, 
lytiškai “gerą” gyvenimą, tai kad pakeitus šią 
yra,' kaip, vedęs vyras su mo- Ltvarką saviška tvarka, po pro- 
teria, taF'man’tadk ir sveikata lotarine diktatūra! 
pasitaisytų^ Bet kur tu čia 
žmogus taip rasi, kad mano mie, 
gyvenimo aplinkybės netokios taip merdėti, 
prielankios išpildyti tų dakta?- svietą, darbo ir gyvenimo bū
rų patarimus. Tąi j dų ieškant; tai yra Jums. klau-
man duoti •patarimą, ką aš tu- simas. Ir Jūs pats 
riu daryti. išion arton pusėn pasukti,

i »------------------- —------ ------u
Darbininkų Industrinė Uni
ja nutarė rengtis prie strei
ko. ir veda kabipaniją tiž su
kėlimą $2,000J forido thtn 

| tikslui. Lyga sako fz •’1' 
“Alės užgiriame tos unijos 

nutarimą ir raginame visus 
jos lokalus remti tarybos; 
žygius... 

<<■

nelemtąją

Ar Jums geriau pasilikti na- 
prie savo šeimynos, ir 

ar išeiti kur į

turėsite

darbininkus sekti Plieno ir 
Metalo Darbininkų Indust
rinės Unijos- politiką,» at
mušti visus bandymus' strei
ką sulaužyti bei atidėti.

“Lyga' saukia visas savo 
organizacijas remti plieno 
darbininkų unijos pasiryži
mą suteikiant jai organiza-

Lyga šaukia visus plieno’ cini.ų SP§^’ garsinant strei-
ko idėją ir aukojant į strei
ko prisirengimo fondą. • ’

“Lyga šaukit visas kai
riojo sparno organizacijas 
eiti pagelbon plieno darbi
ninkų revoliucinei unijai.

• • “Lyga šaukia visus darbi- 
. įlinkus ir visas jų organiza

cijas, vardan tos didžios ko
vos, kuri reikštų tiek daug 
visam darbininkų judėjimui, 
eiti talkon plieno darbinin* 
kams ir jų kovingai Plieno 
ir Metalo Darbininkų Indu
strinei Unijai.

“Darbo Unijų Vienybes 
Lyga pasižada visais būdais 

.'remti plieno darbininkus ir 
jų uniją jos pastangose iš
vystyti streiką plieno pra
monėje . n

PIENAS

"Lietuvos Svečiai”, Vilnius 
ir Profesoriai

Šio mėn. 2 d. Kauno universitete įvyko 
Vilniaus klausimais diskusijos, kuriose, 
aiškų, dalyvavo “aųgštiejį ponai” profe
soriai. Kokia gi jų šiandien Vilniaus 
klausimu pažiūra.? Kunigų “Rytas” (už 
geg. mėn. 2 d.) skelbia, jog profesbrius 

yV. Čepinskis (buvęs social-deiųokratas, o 
dabar klerikalas) ihprof. Roemeris “pa
sisakė už. tai,; kad ’reikia pradėti su len
kais normalius santykius ir paskiau, ta
riantis, ieškoti būdų išspręsti Vilniaus 
problemą Lietuvai priimtinu būdu.” .

Ponas Čepinskis diskusijų eigoj dar 
naujesnių ir įdomesnių dalykų pa^ąke, 

; nurodydamas, kad
jei mes ■ Vilnių dabai- atkrautume, tai, kaip 
valstybė*ir tauta, žlugtume. Todėl yra dide
lė pono Dievo malonė, kadT'mes dabar dar 
neturime Vilniaus.

Vienatinis dabar pasilieka „ Lietuvai 
kelias, pasak Čepinskio, tai tarimasis su

Dar 87 Socialistai Stoja 
į Kompartiją \

Dar 87 Austrijos social-demokratų
partijos nariai ir nariai republikonų Į 
gvardijos, kovojusieji su Dollfusso pa j ė- I 
gom pereitą vasario mėnesį, padarė viešą 
pareiškimą, kuriame nurodo priežastį, 
vertusią juos stoti į Komunistų Partijos 
eiles. Šitie darbininkai šiuo tarpu gy
vena £echo-Slovakijoj, kur jie pabėgo 
nuo budelio Dollfusso kalavijo. Savo at
virame pareiškime, po kuriuo visi atvi-, 
rai pasirašo savo vardus .ir pavardes,-ši
tie social-demokratai darbininkai, be kit
ko, nurodo:

“Mes, žemiau pasirašiusieji socialistų par
tijos ir republikonų gvardijos veikėjai, pri
pažįstame, kad tasai kelias, kuriuo mes iki 
šiol ėjome, yra klaidingas. Barikadose mes 
jau kovojome ne už buržuazinę demokratiją, 
bet už proletarinę diktatūrą. Draugai, mes 
šaukiame jus pasimokinti, kaip mes pasi
mokinome iš pereitų įvykių, ir ypačiai pasi- 
mokinti iš to, kad mūšų sukilimas buvo pra
loštas dėka klaidinga? social-demokratų ly
derių vadovybei." Niekas, bet darbininkų' ’ 
klasės vienybė, revoliucinė vienybė, gali pa- 
liuosuoti darbininkų klasę. Tiktai Trečiojo 
Intemąčionalo rodomas kelias,—kelias So
vietų Rusijos—veda* darbininkus į pergalę.

Mes dabar vykstame į Sovietų Sąjungą 
pasimokinti iš bolševiku, kaip kova privalo 
būti suorganizuota ir vadovaujama, kad lai
mėti pergalę. Mes raginame jus sekti mū
sų pavyzdžiu. Skirkitės su demokratijos 
iliuzijomis, nes tai tiktai buržuazijos įran
kis. Stokit į komunistų partiją. Marksas 
ir Leninas nurodė mums kelią. Tegyvuoja 
proletarinė diktatūra Austrijoj. Tegyvuoja 
Komunistų Internacionalas!
Pareiškimas išleistas 9-tą dieną gegu

žės mėnesio.
________ !L.-------------------------------------------------------------------------------------------

DŽIOVININKIŲ KARVIŲ | riams taip nihŽai tėhiokėjo 
PIENAS už pieną, kad ūkininkėliai

| ■ NRA valdžia ne sykį ra- sumažino melžiarrių karvių 
gino fafmerius naikinti pie- skaičių.

r ną, kad galėtų pabranginti ’ Dabar Albany, N.Y., žem- 
į! jo kainas. Makleriai tarme- įdirbystės k o m i s i o nierius

šaukia, kad jau permažai 
pieno. Todėl nuo birželio 
1‘ d. vyriausybė nelieps nai
kint nei tų karvių, kurios 
serga džiovos liga. . Nors, 
kaip, žinomą, karvių džiova 
kimba žmonėms. Lietuvos “SVėčių” Misijos Tikslas

CLEVELAND, OHIO
Labai Svarbios Prakalbos
Birželio 1 d., penktadienį, 

vakarė, rengiamas svarbus 
masinis susirinkimas Publič’ 
Auditorium svetainėj. Kalbės 
Dr. Reuben S. Young, kuris 
tik nesenai sugrįžo iš kelio1 
nės, kurioje jis aplankė Aus
traliją, Afriką, Europą ir So
vietų Sąjungą, šiame susi
rinkime pirmininkaus Charles 
Herbert, Howardo universiteto 
trustistas.

O birželio 2 d.. 8 vai. vaka
re, Dr. Young kalbės Wood
land Centre, East 46 St. ir 
Woodland Ave. ..Čia pirminin- 

j kaus W. O. Walker, “Cleve
land Post Call” redaktorius.

šiuos susirinkimus šaukia 
'Sovietų Sąjungos Draugai ir 
i įžanga visiems veltui. Labai 
raginame visus lietuvius daly
vauti šiuose mitingudse.' Dr. 
Young turi daug ką pasakyti.

J. Fromholz.
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Rengiamės prie Tarpt. Moterų Kongreso

ne-
ra-
kur

veikimas del Prieškarinio 
Moterų Kongreso išsivystė neti
kėtai dideliu plotu, kas liečia 
tarptautinį judėjimą. Į tą vei
kimą jau įtraukta šimtai orga
nizacijų ir kuopų, apie kurių 
įtraukimą mažai kas svajojo. 
Šis degantis dienos 'klausimas 
sulaužė netikėtai drūtas užtva
ras ir pastatė prieš darbininkes 
šį klausimą net poniulių kontro
liuojamose organizacijose, kaip 
kad YWCA ir kitose.

Tarp lietuvių dar nieko 
nudirbom. Dar nei vieno 
porto neturime iš kolonijų,
mūsų draugės ir draugai būti) 

, ką nors atlikę del to kongreso.
O laikas beliko trumpas. Su- 
bruskim dirbti, diskusuokime, 

* rašykime apie tai. Kas žin 
.kaip greit gali iškilti karas ir 
užklupti mus neprisirengusius. 
Su tuo gi klausimu galima pa
siekti platesnius moterų sluogs- 
nius, negu bile kuriuo kitu.

Nesenai išsiuntinėjome A.L. 
D.L.D. kuopoms po kopiją atsi
šaukimo. Į tas kolonijas, ku
riose nesiranda Lygos Kovai 
Prieš Karą ir Fašizmą skyrių— 
pasiuntėm po porą kopijų. Kur 
ju galima daugiau panau
doti—užsisakykite per mus ar
ba paduotu atsišaukime antra-

Moterų Prieškarinis Kongresas ir DAR

šu. Taipgi jau išėjo iš spaudos 
to komiteto leidžiamas organas 
“Fight”. Organizacijos gali 
gauti mokėdamos po 4 c., o pla
tinant parsiduoda po 5 c. žur
nalas išėjo pilnas puikių raštų 
ir įvairių paveikslų. Lengva j

mu, kad Komunistų Partija iš
metė aštuonis savo narius už 
tai, kad jie vertė savo moteris 
nešioti “čadras.” Aišku, kad 
jeigu net komunistai to reika
lavo, tai ką kalbėti apie ki
tus? Tie “komunistai” suprato, 
kad viskas kitas Sovietų Sąjun
goje yra gerai, bet tik jau jo
kiu būdu jų moterys negali pa-

Buržujų Motery Dėjo 
nes Del NRA

Dukterys Amerikos Revoliu- pasaulio šalių? 
cijos, susirinkusios savo nacio- 
nalėj konvencijoj, 
ne, labai rūpestingai
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bus ji platinti tarp jaunimo ir 
angliškai kalbančių darbininkių. 
Dar galima jo užsisakyti ir da
bar. ■ .

Išsiuntinėtuose ątsišaukimuo- 
' se yra ir blankutės del parinki
mo 
kų 
tik 
bet 
Kuopos taipgi prašomos paau
kauti iš iždo, kur išsigali. Ka
dangi didžiuma delegačių bus 
renkamos iš biednuomenės ir iš 
daugiausia skurdo prislėgtų sri
čių, kaip tai: pietinių valsti
jų, mainų, plieno išdirbystės, 
audinyčių ir kitur, tai tų apie- 
linkių darbininkai nepajėgs vie-

tu veidu. Vienas besiteisinda
mas sako, kad jis pirmajai sa- i 
vo žmonai leido vaikštinėti su 
atidengtu vaidu; tai jo1 moteris 
susirado kitą ir jį J paliko.1 
Ot, jis dabar antrai; jau nepa- 

j sitiki ir liepia . nešiot storą 
| “čadrą,” kad jokis vyras nega
lėtų matyti jo žmonos veidą. 
Vienas traukiamas net teisman, 
nes pirm apsivedimo jo žmona 
vaikštinėjo su atidengtu veidu, 
bet po apsivedimo ji pradėjo 
nešioti “čadrą,” pasirodo, kad 
ją privertė jos vyras tą daryti.

Kokis didelis “griekas” yra 
nusiimti “čadrą,” parodo tas, 

' kad akli religiniai fanatikai, se
ni sukelti reikiamų sumų. To- nj_au> ^Prie caro valdžios,^ net 
del mūsų pareiga prisidėti su
lig išgalės.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Pildomoji Taryba taipgi 
užgyrė kongresą, paaukojo $10 
ir paskyrė d. Pranaitienę atsto
vauti LDS Tarybą .

aukų. Svarbu parinkti nu
einant pagal stubas., Nei 
kad bus .finansinė parama, j 
ir agitaciją paskleisime

Liuosuojasi Azijoje Moterys
Veikiausia buvo labiausia pa-Sovietų Sąjungos—Turkestane, 

vergtos moterys Azijos tam Uzbekistane—Centralinėje Azi- 
tikrose dalyse. Ne tik, kad mo
terys neturi lygių teisių su vy-iį^j 
rais buržuazinėse šalyse ir im-t “ėadra.
perialistų kolonijose,^ bet josnovįniai .papročiai, taip giliai 
dar yra priverstos nešioti “ęąd;,, šaknis /suleidę, kad .tik dabar 
rą” (storą audeklą) ant veido, pilnais garais vystoma kova už 
kad jos veidą negalėtų matyti moterų paliuosavimą. Supran- 

. Jau galima supras- tama, vienas dalykas padaryti 
ti, kokis tai baisus gyvenimas moterį laisva įstatymais,

joje, kur moterys negalėjo gy- 
nepridengūSios veidą 

Ten toji vergija, se-

kiti vyrai.

nuolatos vaikščioti, dirbti, karš-
o vi

sai kitas išgyvendinti senus ir
tam ore su uždengtu veidu. Mo- baisius papročius.
terim prisieina prakaituoti ir 
kvėpuoti per tą audeklo šmotą. 
Veido uždengimas buvo plačiai 
išsiplatinęs Turkijoje, Arabi
joje, Persijoje, Indijoje, pietų 
dalyje caristinėje Rusijoje ir 
kitur. Buvo ir yra tas Ir dau
gelis kitų moters, suvaržymų 
buržuazinėje tvarkoje, kaip 
ve Chinijoje dar jaunoms 
mergaitėms būnant kojų įriši
mas, tam, kad jos būtų ma
žiukės, to sėkmėje daugelis už
auga tiesiog sužalotų moterų.

Revoliucija Rusijoje uždavė
smūgį ne tik buržuazijos vieš- tą žino,”—taip augštinama tūla 
patavimui, bet ir paliuosavo mo
terį, padarė ją lygia su vyrais.
Rusų revoliucija paveikė ir Tur
kijoje, kur nacionalistų valdžia, 
kuri draugingai sugyvena su 
Sovietų Sąjunga, padarė visą 

* eilę reformų moterų naudai.
Rusų revoliucijos atbalsiai per
sikėlė į Persiją, kur moterys 
taipgi pradeda kovą del nume
timo “čadros.” Sovietų Čhinijo
je moterys turi lygias teises su 
vyrais ir ten naikinama visi se
ni papročiai, suvaržymai, mo
terų vergija. Reikia pasakyti, 
kad Chang Kai-sheko valdomo
je Chinijoje dar ir dabar mo
teris parduoda už verges arba 
žmonas tiems, kas turi pinigų 
pirkti. Reiškia, ten moteris 
yra kaip ir kitas kokis tavoras.

Bet daugiausiai atsiekta pa- 
liuosavimui moterų tai Sovietų 
Sąjungoje. Jau nekalbėsime 
apie europinę ir daugiau į šiau
rius Sovietų Sąjungos teritori- 

>ją, ten moteris buvo ant augš- 
tesnio laipsnio kultūrinio pakili- 
ipo ir greičiau ji suprato savo 
laisvę, greičiau pradėjo naudo
tis visomis Sovietų Sąjungoje 

z suteiktomis laisvėmis ir pasi- 
\ juto lygia su vyrais darbinin

kais. Daug sunkiau moters pa- 
Huosavimas eina pietų dalyje

Štai tik atėjo žinia iš So
vietų Uzbekistano su praneši-

užmušdavo savo žmoną už tai, 
.jeigu ji prie kitų vyrų išdrįs
davo atidengti iš po “čadros”, 
savo veidą. Bet proletarinė | 
revoliucija atnešė ir Centralinės į 
Azijos moterims laisvę. Mote
rys vis daugiau liuosuojasi iš 
senos vergijos.
moterų dienoje 175,000 Uzbe
kistano moterų apvaikščiojo 
darbininkių dieną ir “čadras” 
sudegino ant laužų.

. Sovietų mokyklose, spaudoje, 
organizacijose, kolchozuose ir 
kitur yra vedama plati apšvie- 
ta ir kova prieš tuos senus 
žiaurius ir kenksmingus papro
čius. Ir jeigu ‘jau. tūkstančiai 
moterų ir vyrų itą supranta, 
jeigu jau šimtai tūkstančių de
gina “čadras,” .taį jų viešpata
vimui atėjo galas, O žinia 
apie moters veido atidengimą 
persikels ir į kitas Azijos šalis 
ir ten moteris paakstins dau
giau prie kovos prieš “čadros” 
sistemą ir visą kapitalistinį iš
naudojimo surėdymą.

D. M., š.

Kovo 8 dieną,

Darbininkės Gražumas ir Sveikata
Skaitau viename kapitalisti

niame laikraštyje sekamą:
“Gudri moteris žino, kad 

sveikata ir grožis eina ranka 
rankon ir ji praleidžia laiką 
ten, kur saulė skaisčiausia, kur 
oras tyriausias, kur pienas ge
riausias. ši gražuolė, matomai,

Suknelės forma numeris 1804 yra

■■------------ į. ..

AR GALITE PASISIŲTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

f’
džiovinkite neperkarštame pe
čiuje iki labai sudžius.' ' Ras- *" 
kui. sumalkite . kayos , mašinai- 
tejudėkite į kvortą vandens* 
pusę arba čielą rAielę, žiupsnį^ 
druskos, du svaru tų. miltų ir . 
apmaišius padėkite šiltai per 
naktį. Ryte atminkykite su 
pikliavotais . miltais, dėkite . 
tiek, kad tešla nebūtų per- 
minkšta ir neminkykite daug, 
tik'suvienykite miltus, perskir. 
kite į dvi blėtukes, uždeng- 
kite šiltai ir kaip iškils, kep
kite. Tai labai skani naturalė 
stambių miltų duona.

Farmerka, Ulster Park, N.Y.

Didžiuma DAR poniulių yra 
Washingto- praleidę mažytes sumas davedi- 
i svarstė mui savo paėjimo atgal prie pa

sekamo karo klausimą. Jos yra triotų, kurie kovojo Revoliuci- 
susirūpinę sekamo karo proble- nį Karą 1776 m. Taipgi ir ki- 
momis ir ta role, kurią J. V. j ti , 'pareiškimai ' atsišaukime, 
loš tame kare, taip susirūpinę, Į kaip : “šiandien 15 milionų 

amerikonų yra bedarbiai ir ba
dauja tarp pertekliaus... Jūs 
matote to krizio įtaką jūsų vai
kų . suplyšusiuose batuose ir 
tuščiose indaujos lentynose. . .

kad priėmė rezoliuciją, reika
laujančią didesnio laivyno.

Joms buvo pasiųsta kopija at
sišaukimo į moteris, išleisto per 
Amerikinę Sekciją Tarptautinio
Moterų Kongreso Prieš Karą ir Jūs žinote, ką reiškia suvesti 
Fašizmą, kuris įvyks Paryžių- galą su galu su šiandienine al- 

! jo 28, 29, 3.0 liepos m., šių me- ga,”—gal būtų joms buvę per- 
tų. Laiškas pasiųstas poniai j daug nemalonūs.

i Magna, 
esąs laikas pa-1 Dalis laiško, pasiųsto su at- 
biednus dole-1 sisaukimu, skambėjo sekamai: 

pripažino, kad “Kadangi .vienu didžiausių 
naikinti gera klausimų svarsomų jūsų'kon- 
visoje šalyje vencijos bus sekamo kalio pa- 

vojus, rries jaučiame,' kad įdė
tasis atsišaukimas į J. Valsti-

Tik ką įvykusiam Moterų 
Kliubų Generalės Tarybos po- 
sėdyj, Hot Springs, Arkansas, 
moterys piktai barėsi ant R00-. 
sęvelto administracijos ir jos 
NRA. Ponia Lucretia L. Blan
kenburg, seniausia tarybos na-; 
re, pareiškė, kad 
liauti švaisčius 
rius.; 1 Ir jinai 
yra beprotystė 
maistą, kuomet

'siaučia badas (žinoma, tik tarp : 
darbininkų ir biednų farmerių. ju moteris turėtų būti skaito- 
—Red.). .

Tačiaus pas ponias poniška ir i 
išvada. Jos darė išvadą, būk■ 
depresija įvykus dėlto, kad Pa- i 
sauliniam Kare išžudyti geriau
si žmonės, “šalies žiedai,” —i 
kailp jos sako, likę tik seniai,. 
netalentingi ir netinkami ko- 
mandavoti. Kas ne visai tiesa. 
Mes sutinkame, kad kare išžu
dyta geriausia visuomenės dalis 

I —darbininkų sūnūs, bet mes ( 
! negalime sutikti, kad nebėra l 
tinkamų šalies reikalus tvarky
ti. O taip tinkamais ir yra iš
likusieji gyvais eks-kareiviai ir 
vėliau priaugusieji darbininkų; 
sūnūs ir dukterys. ’

| Ponios tik paaimanavo, bet 
taisyti padėtį joms nėra tikslo. 
Ką gi taisyš—save?’Norint pa
taisyti padėtį, reiktų save ir sa
vo bendrus—-palaikytojus kapi
talistinės išnaudojimo sistemos 
prašalinti nuo “komandavoji-

mas . jūsų konvencijoj . . . Mes 
tikime, kad daugeliui jūs bus 

! žingeidu, ką mes turime pasa
kyti.”

DAR poniulės, veikiausiai, bi
jojo, kad perdaug daly vau jan- 

' čių moterų gali užsižingeidau- 
ti šio atsišaukimo klausimais: 
“Kodėl Kongresas duoda bilio- 
nus dolerių budavojimui karo 
laivų? Kodėl šimtai tūkstančių 
jaunų vyrų lavinama pusiau 

j militariško muštro CCC kem- ! programą, kuri praves tikrą ko- 
pėse? Kodėl J. V. karo sąma- vą prieš karą ir fašizmą kiek- 
ta pakilo. 197% virš pirmkari- viename pasaulio krašte.
nes sąmatos, didžiausia iš visų A.

Tauškia Niekus ir 
Nerausta

YorkoKapitalistinė New 
spauda ėmė ir pasigyrė šio 

„ miesto kūdikių priežiūra, gir- 
mo.” Nėra reikalo vaitoti del Ui, geriau, negu , Maskvoj, bet 
nebuvimo kam tvarkyti. šių karštagalviai radikalai sugrįžę 
dienų darbininkai/ Komunistų iš Sovietų Sąjungos .nematą kas 
Partijos vadovaujami, puikiai I čia pat dedasi' 7 
šalį sutvarkytų, kaip kad pada
rė Sovietų Sąjungos 
kai.

Kalbant apie NRA 
ponia Blankenburg 
“Daugelis kodeksų buvo para
šyta per tuos, kurie nesupranta 
industrijos.” Tuo pasakymu 
bandoma mums įkalbėti, būk 
NRA būtų buvęs geras ir val- 

, džia gera, bet va, įsibriovė tie 
nežinėliai ir sudarkė gerą da
lyką, parašė netikusius kodek
sus. Bet mes žinome, kad įves- 
dama NRA valdžia žinojo ką 
daro, tik nežinojo, kad darbi
ninkai taip greit apsižiūrės ir 

! nesiduos užbovyti. u Taigi ir po- 
dirbančios nių būrimasis ant NRA yra ne

Ponia Magna uždėjo brangų 
vainiką ant Nežinomo Kareivio 
kapo. Gal' būt, tai buvo per- 
dąug tikėtis įą skaitysiant atsir 
šaukimą, kuris sako: “Kitas 
karas reikš daugiau sužalotų ir 
mirusių, daugiau ' skurdo—ir, 
gal būt,, aukso žvaigždę paro
dymui Už mirusį sūnų, vyrą ar 
mylimąjį.”

Jokio atsakymo negauta nuo 
DAR. Amerikinė Sekcija Mo
terų Kongreso Prieš Karą ir 
Fašizmą neleis f 
pakenkti jos darbui pasiųsti !įus> baking powder ir sodą ir 
stiprią delegaciją darbininkių, j pjakjį-e geraj galo su-,

dėkite avižines kruopas ir ra- 
zinkas ir lengvai sumaišykite 
(razinkų galima dėti kad ir 
svarą, taipgi galima dėti ka
potų riešutų). Išaliejuokite 
lėkštas blėkes, dėkite ant jų 
krūvukes šaukštu apie 2 coliu 
vieną nuo kitos. Pečiuje lai
kykite apie 20 minučių. Pe
čius—vidutinio karščio. Turė
site apie 4 svarus “cookies.” 

Šie pyragėliai užima vietą 
keikso arba kokiu bandų, ku
rios neturi jokios vertės. Gali 
ilgai stovėti uždengtame inde. 
Nesugenda. Nėra brangūs. 
Pirkite “rolled' oats” ne bak- 

liuosus. Jeigu

Farmeriški Pyragėliai (Rolled 
Oats Cookies) . I

1 puodukas taukų ar 'švies
to, 1- puod. rudo cukraus, 5.
puųd. avižinių kruopų (rolled , 
oats), iy> puod. pikliavotų ' 
miltų, 1 puod. razinkų, 2 ar 3 
kiaušiniai, 2 puod. saldaus pie
no, 3 arbatiniai šaukštukai 
baking powder, Į/2 šaukštuko 
sodos, 1 šaukštuką cinamonų, 
1 šaukštuką nutmeg, 1 šaukš
tuką druskos.

Sviestą ir cukrų, gerai iš
maišyti, dėti kiaušinius, pries

konius, druską, ir vėl plakti, 
šį atmetimą ; piena> pikliavotus mil-

farmerkų, mokytojų, šeiminin
kių ir profesionalių j Paryžių, 
kur jos su panašiomis delegc. 
iš viso pasaulio išdirbs tokią

renka nemažai moterų. Tuo
se mitinguose išrenkamos de
legatės į miesto kopferenciją, 
kuri išrinks delegates į Pary
žiaus moterų kongresą prieš 
karą ir fašizmą.

Taip pat yra planuojama 
ruošti paradas, kuriame moti-

darbinin-

Ir ten pat pa
duoda, kad tik viena Salavei- mis šių Armija aprūpinanti 75 kū
dikius, kada motinos dirba. O

kodeksus jau tokių parankumų, kokie bū
pareiškė:

kortelių, kurių mes neužregis
truojame ant NRA laikrodžio ir 
kurios yra kitais vardais... Jie 
mums padvigubina darbą, kad 
nereiktų samdyti daugiau pagel- 
bininkų.”

Beje, merginos 
krautuvėse dirba tokiomis pat tiek iš užuojautos biednuome- 
sąlygomis. Pavyzdin: gatavų; nei ir noro pataisyti esamą pa- 

buržujė. ' drabužių krautuvėse dirbančios
Tarsi, lead negražios, išblyš-! pardavėjos ir pertaisytojos dir- 

kę ir su milionieriaus Wool- ba neva lig 7 valandos, bet jos 
worth dešimtukinėse pirktais negali išeiti krautuvę uždarius, 
dažais apsitepę darbininkės jos tik tada išeina, kada visi 
merginos ir moterys yra kvai-1 pirkėjai išeina ir kada pasku- 
los. Pabandyk, mergele, būti tiniai pirkiniai būna pertaisyti, 
graži, kada tu uždirbi tiek, kad ■ Tad pradėjusios 9 ar 10 vai. ry- 
jokio pieno negali įpirkti. Už
dirbdama po $2 ir iki $14 į 
savaitę arba visai nieko neuž
dirbdama, jei esi bedarbė, pa
bandyk nuvažiuoti ir pagyventi 
ten, kur saulė skaisčiausia, 
oras tyriausias ir pienas 
riausias ir pamatysi, kaip 
tave kiŠenius leis.

Ilgos darbo valandos taip pat 
išsemia . sveikatą ir grožį. Da
bar valandos neva sutrumpintos

dėtį, kiek tikslu padabinti pur
viną NRA veidą prieš darbinin
kų akis.

Mažytė.

Panaikino Draudimą Vestis

nos veš savo kūdikius “kere-1 sakuose, bet liuosus. Jėigu 
| imsite maišą 100 svarų, tai iš^ 
eina apie 2 centu svaras. Taip •' 
ir su ražinkom, liuosos pigeš- 1 
nes ir geresnės.

J« V. A., Dodge, Mass

čiukuose” ir skambins su blė-1 
tiniąis puodais ir -šaukštais. 
Bus šaukiamos darbo-unijų ir 
dirbtuvių konferencijos, kurio- 

pasieksime darbininkes 
moteris su propaganda už 
prieškarinį ir priešfašistinį 
kongresą.

Labai puikiai darbuojasi fi
nes moterys. Jų kliubai yra 
išrinkę specialį komitetą iŠ 11 i gaunama 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 
moterų, kurios visa savo laiką I !r..50 .DeI '36 žio„^ikiav ' L , ” . I trijų ir septynių aštundahų (3g) 39
■nactmnnio Irnno-man rnno-imin s «eonų pločio audimo ir aštuntą dalį 

(i) yardo penkių ir pusės colių plo
čio karbatkos (lace). Sykiu rasite 
paveiksluotą siuvėjai pamokinimą 
(anglų kalboj).

šią naujai statomose aštuoniose 
žaislavietėse, tai vargiai ir 
Maskvos kultūros ir poilsio 
soduose esą.

Tai aprūpinama! Mieste su 
virš septyniais milionais gyven
tojų 75 kūdikius prižiūri sulep- 
šėję salaveišės, kurios protau
ja ir gyvena viduramžių kultū
ra ir prietarais! Nieko sau ap
rūpinimas! Nepakeis esamos 
padėties ir tos aštuonios žais- 
lavietės. Tai bus tik vienai1 
apelinkei ir apribotam skai-. 
čiui kūdikių tepraeinama. Di
džiuma vaikučių bus priversti 
žaisti gatvėse po automobilių 
ratais, kaip ligšiolei ir semtis 
savo kultūrą pas išmatų dėžes 
ir apleistų lūšnų kiemuose.

Tiesa, ir tas kelias žaislavie- 
tes gauname ne ačiū kapitalis
tų valdžios gerumui, bet darbi
ninkų kovingumui, kurie, gir
dėdami apie esamą vaikučių 
priežiūrą Sovietų Sąjungoje, 
reikaląuja ir čia žmoniškesnių 
sąlygų. Prie to prisidėjo val
džios pastangos kaip nors nu
malšinti bedarbius, duodant

pašvenčia kongreso rengimui. 
Jos lanko darbininkų stubas 
ir aiškina moterims apie kon
gresą. Sakoma, kad jos turi 
didelio pasisekimo.

Kaip jau žinoma, tarptauti
nis moterų kongresas prieš ka
rą ir fašimą bus laikomas Pa
ryžiuje liepos 28 dieną.

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

J

to jos užbaigia darbą tarp 8-tos 
ir 11-tos valandos vakaro.
- ■ Kapitalistų ir jų spaudos 
akimis žiūrint tos merginos ir 
moterys, yra negudrios, nesu
manančios palaikyti savo svei
katą ir grožį. Darbininkės 
merginos ir moterys! Laikas 
mums išgudrėti ir atsisakyti tarp studenčių gyvas diskusijas.
taip vergiškai ir už ubagišką' Didžiuma tuomi patenkintos, Sovietų Ameriką. Dalinai tas 
algą dirbti. O sėkmingai gale-, nes, sako, vaikinams nėra drau- 
sime pasipriešinti išnaudoto- džiama, tai kodėl ’ merginoms;

NRA kodeksais, bet tikrenybėje I jams tik su organizacijos pa- turėtų būti išimtis.
atlikusios sunkų vedėjos jau gavę ir iš tūlo tė- 

sunaudokim liku- vo užgyrimą.
organizacijai ir!si tokių ir iš merginų, kurios Rengiasi Prie KoDgTeSO 

esą priešingos.

kur 
ge- 
toli

tas tik algas nukapojo, o valan- gelba. Tad 
dos pasiliko kaip buvę. Esanti dienos darbą, 
po viešbučių ir restauranų ko- sias minutes 
deksu darbininkė, dirbanti Edi
son viešbutyje, New Yorke, ra
šo d. Grace Hutchins, autorei 
knygos Women Who Work, se-

apšvietai. '
Siuvėja.

šiomis dienomis Vassar Mer
ginų Kolegija, Poughkeepsie, 
N.Y., paskelbė, kad bus leista 
merginoms vestis ir kol neuž- .jiems po keletą valandų darbo 
baigus mokyklą. Iki šiol tas' j savaitę prie statymo tų žais- 
buvo draudžiama. Tas sukėlė lavieęių ir tuo būdu sulaikyti 

juos nuo kovos už pašalpą ir už

jiems pavyko, bet tik laikinai.
, ' M.

Mokyklos i

Tačiaus randa- Clevelando Moterys

Prieš Karą ir Fašizmą

Kukulaičiai prie “Pot Roast”
Draugė V. Mikutaitytė pa

taria kaip kada vieton bulvių 
paduoti tam tikrus kukulai
čius vadinamus “dumplings” 
prie šutintos jautienos mėsos.

Paimkite 1 ir 1/2 puoduko 
miltų, 1 šaukštuką baking 
powder, y% puod. vandens, 
truputį, druskos ir 2 kiaušiniu. 
Viską suplakti gerai ir šaukštu 
leisti į padažą nuo “pot roast” 
ir pavirinti 15 minučių. Taip
gi galima juos virti atskirai 
vandeny 15 minučių, nukošti 
vandenį, perpilti šaltu vande
niu, kad nesuliptų daiktan ir 
užpylus šilto padažo nuo mė
sos paduoti.

“Vogta” Duona
Civilizuotoj Amerikoj sunku : 

gauti nesugadintos duonos, tai pinigais ar stampomis (pageidauja- 
prisieina “vogti.” ,r

Kas turite progą, nusipirki- trąšą’ir form^nume^T Būtinai pa
te grūdų, rugių, kviečių ar ku- žymėkite dydį.
knriiT’ii (komu 1 Imkit p 4 Siųskite užsakymus sekamai. Dai* kuruzų, (Kornų L imkite 4 ly Worker Pattern ^3^^ 243 
svarus grudų ir didelėj bletoj.West 17th Street, New York City.

\ 70 Metą Amžiaus Moteris
Mes neva turime dirbti 8 Pagimdė DvyilllkllS

valandas į dieną, bet kada fnū- 
sų darbas yra užbaigtas, mes 
turijpe pagelbėti iki. 12 vai..nak
ties.

na. štai, šiomis dienomis pra
nešama, kad Pietinėj Meksikoj, 
moteris vardu Rosaria Lianas, 

j 70 m., susilaukė dvynukus. Ir 
“Well,” draugės, kurios dar vaikai ir motina esą sveiki,

nesulaukusios 40 metų dejuoja- Pirmiaus ji turėjus 11 kūdikių, 
— Vyriausią viešbučio pri-'te senatve ir visomis bėdomis, iš kurių šeši jau mirę. Jos vy- 

žiūrėtoja turi kitą kompletą apsižiūrėkite, kas liečia šeimy-lras irgi to pat amžiaus.

CLEVELAND, O. — Visai 
naują būdą išgalvojo Cleve
lando susipratę moterys sumo- 
bilizavimui savo spėkų. Jos 
laiko. susirinkimus “jarduose” 
už stubų. Kai kurie mitingai 
pasirodo gana sėkmingi, susi

Atsiųskite penkioliką centų (15c)

ma pinigais), už šią Anne Adams / J 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an-



Ketvirtas Puslapis gCAisva Pirmai, Gegužes 28, 1934

’Čeliuskinas’ Ir Atsiekti
Moksliniai Patyrimai

. Pusnyje, tamsoje, padą-. 
( rėme vardosaukį, ant grei
tųjų pasistatėme šėtras ant 
ledo, sulindome į kailių mai
šus ir visi sugulėm miego, 

mes baisiai buvome nuvar-

Mūsų. radio specialistai
XT _ . lt3C . . , . , . i Krenkel, Ivanov ir Ivaniuk. New Yorke lankėsi “če- manda buvo paskirstyta i | pagtatg bokštelį ir įrengg 

liuskino” ekspedicijos ko- grupes, kad greitai ir tvar- ra(jį0 “stotį” Ant rytojaus 
mandierius profesorius O. kiai galėtų stoti prie darbo. mes per radio susisiekėme 
J.Schmidt ir jis kalbėjo apie !Taip mes keliavome įšalę į!su Sovietų miesteliu Ulenu. 
tuos atsiekimus, kuriuos Į ledą, mes matėm, kaip nuo j Pasibudavojom šėtras, įren-

nės, greitai pas mus išsiplė
tė udarninkystė po vadovys
te partijos sekretoriaus drg. 
Bobrovo. • Taigi 'Bolševikų 
Partijos kovotojai iš vien! 
su atsidavusiais nepartijie- 
čiais atlaikė visus sunkumus 
ir pergyveno nedatekliusI 
per du mėnesius ant ledo.

Po dviejų mėnesių gyva- : 
vimo ant ledo, visi “Čelius- ’ 
kino” įgulos

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PITTSBURGH, PA.

Sovietų moksliški paveikslai, pa- 
nedėlyj, geg. 28, Liet. Mokslo Drau
gijos name, 142 Orr St., bus rodomi 
puikūs Sovietų Sąjungoj daryti ju
dami paveikslai apie žmogaus ir kitų 
gyvių vystymąsi. Pradžia 8 vai. va
kare. Visi kviečiami dalyvauti ir 
pamatyti puikius paveikslus. Daly
vaudami paremsite darbininkų judė
jimą, nes visas pelnas skiriamas or- 
_ .. Rengia lie-

Į House, Espy Str. Visi nariai malo- 
į nekito dalyvaut laiku, nes turim daug 
■ svarbių dalykų apkalbėt, taipgi šis 
mitingas yra mūsų metinis mitingas, 
todėl yra svarbu, kad mes užbaigtum 
visus darbus.

Sekr. E. Cibulskiene.

nariai buvo ganizavimui darbininkų, 
išnešti pagelba galingo ir tuvnl darbininkų organizacijos.
nenuveikiamo Sovietų Są- 

jiems pavyko gauti, nepai-1 galingi! bangų vietomis pa- i JT apšildymą ir apsi- j jungos orlaivyno. 
:   „ — I „ 1 ~ « L L 1 1 . _ J J _ _ 1   1   „ _ - -sant nelaimės ir ledais su- Į sidarydavo kalnai, ledas ■ g.Vvenome ledo, 

trėškimo garlaivio “čelius- ltrūkdavo, vienas ant kito ! SuPrantama> mes gyveno- 
kin” i . . _ me ne pergeriausiai, jaute-

“Čeliuskin” buvo pabu-ihpdavo lr tada nlusų alvą me nedateklių kailių ir bal- 
davotas Danijoje 1933 me- SP^daW’;i... '■ "v™
tais, kiek apsaugotas nuo 
ledų; jis buvo 8,600 tonų 
įtalpos ir 10 dieną rugpjū
čio su 110 įgulos, vadovy- j 
bėjo Schmidto, išplaukė iš 
Murmansko, kad apiplauk
ti šiaurine dalimi aplink Si
birą į Vladivostoką.

“Čeliuskinas,” — kaip sa
ko Schmidtas,—buvo pasiųs- Į 
tas ne vien tik moksliniais ’ 
{sumetimais, bet ir tam, kad ' n - Lpnunni1, , 7' mi VISKO, mes SU Kapitonu DETROIT Mich __ čionai
patyrus ar paprasti garlai- p:lp darbininku žiūroio L i -i i Ar. . . ,/ t. . -i11 ene uaroininKų ziuicjo-, buvo laikoma jaunimo konfe-viai, ne ledlaužiai, gali api- . - - - - - - '
plaukti tuom keliu aplinkui c|0 atbalsių. Apie vidurdie- į atstovų nuo 1 
Sibirą. Iš karto buvo ma- nį ieciinis kalnas pasirodė iš ' 
nyta, kad Čeliuskinui bus, kairios pusės ir pradėjo ris-! 
suteikta ^pagelba iš Krasi- įįs anį iaivo. Ledai vertėsi, 
no pusės, bet Krasinas 1Vįenas per kitą, kaip jūrų 
buvo užimtas Karskoje ju- bangos, jie buvo bent po ko- 
loje su aptarnavimu kitiems (^|as pėdas augščio. Buvo 
laivams ir. todėl Čeliuski-, juotas signalas iškrauti gy- 
ųas , patsai vienas per di-Įvenįmo reikmenis, kaip tuo- 
delius ledynus apiplaukė vi-,jaus pasidarė didelė van- 
są Sibn ą ir pasiekė Berin-1 cįens prašvaistę ir linkui 
govo perlają, net į ją buvo;iaivo atūžė galingas ledo 
įplaukęs, bet ten pagriebė jį-kalnas. Pradėjo ledai gili
nę tikėta vandens sriovė iroi ant laivo. Laivas ilgai 
kartu su ledais nuvarė toli priešinosi jiems. Viduje 

tedai sulaužė pradėjo lūžti laivo šonbal- ( 
' kiai, atsiliuosuoti ir trūkti 
metalo suplakimai (užrak- 
čiai). Vėliau pralaužė šone

r : ‘ . 1 ' I....... ■

AUBURN IR LEWISTON, ME.
ALDLD 31 kp. rengia didelį pik

niką ir šokius, subatoje, 2 dieną bir
želio, Rowes Comer Grange Hall; 
pradžia 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlumos. Bus skanių valgių ir gė
rimų, : ..af d bus gera orkestrą šo
kiams. Kviečiam visus ir visas da
lyvaut ant šio pikniko, nesigailėsite 
atvažiavę. Įžanga tik 15c, vaikams 
dykai. Kelrodis: atvažiavę į New 
Auburn, Me., imkite So. Main Str. 
karą ir kur jau pasibaigs karo tre- 
kės, tai nuo ten reikės eit dvi mylias 

. iki pikniko vietos.
Kviečia Komitetas.

(124-125)

BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
4 dieną birželio, Lietuvių svetainė
je, 853 Hollins St., 8 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite dalyvaut ir 
laiku, nes yra daug svarbių daly
kų, kuriuos reikia užbaigt. Taipgi, 
kurie nėra dar užsimokėję už šiuos 
metus, malonėkite užsimokėt dabar 
ir nevilkint mokesties.

Sekr. O. Kuciauskaitė. įsigyk Ssu Nsmus!
Į Metus Laiko Namai 

Pabrangs Dvigubai
Išmintingi žmonės juos perka ir 

dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir su 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, Brook- 

; lyne, Maspethe ir kitur. f
Parduodame Pigiai ir ant 

Lengvų Sąlygų
Galima Pakirkti už Mažą $500 

Pradinį Įmokėjimą
Likusius kaip rendą išmokėsite 

Nepraleisk šios progos!
Ateik ar rašyk:

SAMAS WITTE, Advokatas 
ir

ANDRIUS FRANCIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas

1440 Broadway, New York
Room 2160 arba telefonuok Pennsyl- 

i vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
I savuosius gauna sąžiningą patarna- 
I vimą!

Komitetas.

I MINERSVILLE, PA.

Minersville ir Pottsville Komparti
jos vienetas rengia pikniką, kuris 
jvyks 30 dieną gegužes, Harley 
Springs pušyne. Visi dalyvaukite, 
njes , užtikrinam, kad visi praleisite 
linksmai laiką, bus visokių užkandžių 
ir farmerio Zeikaus orkestrą grieš 
'šokiatns; bus programa ir bus gabių 
kalbėtojų, kurie pasakys mums apie 
šios dienos darbininkų gyvenimą ir 
apie kitus svarbius dienOš klausi- 

Į mus. Todėl visi; į pikniką ir ne tik 
J, praleiskim linksmą dieną, bet ir dar

bininkišką organizaciją paremsime.
Rengimo Komisija.

“Čeliuskįno” plaukimas ir 
mūsų gyvenimas ant ledo 
suteikė labai daug naujo ži
nojimo Sovietų Sąjungai ir 
jis prisidės prie galutino 
užtvirtinimo atidaryto Di
delio Šiaurinio Vandens Ke
lio.

Taip profesorius 
Schmidt trumpai perdavė ži
nias apie “čeliuskino” plau-, 
kimą, sulaužymą jo ledais iri 
gyvenimą ant ledo.

įtinių, bet visgi mes buvome
Buvo aišku, kad “Čelius- pakenčiamoj padėtyj. Ypą- 

kinas” anksčiau ar vėliau tortingo aprūpinimo mes dėjb- 
neišlaikys. Vasario pra- me užlaikymui moterų, val
džioje, kartą, tokis ledo su- kų ir silpnesnių draugų. To- 
spaudimas’ buvo visai arti kį pasišventimą ir pasiauka- 
mūsų laivo, kad kelis met-( vimą gali parodyti tik So
rus ledo kalnas išaugo į vietų Sąjungos piliečiai, 
viršų ir, suprantama, nerm£ 
žiau į apačią. Vasario 13 

! diena buvo didelis vėjas, ; . I p • • v 17 • p į
!pusnis ir šaltis veik 30 įaip- Detroito J3UM3S OFICS K3T3 IT 1*3812013 
. snių žemiau zero. Laukda- ’ * .

Viso mus buvo 109 žmo-
.. .J...... , 

me į pusnį ir klausėmės le-|rencija, kurioje dalyvavo 50 
L5 organizacijų.

i Konferencijos delegatai varde 
i savo organizacijų pasižadėjo 
kovoti prieš karą , ir fašizmą.

Konferencija* padarė prisi
rengimą prie Nacionales Jau
nuolių Dienos, kuri įvyks ge
gužės 30 d. Tam tikslui ren
giama aukų rinkimo ‘tag day,’ 
kuri tęsis iki gegužės 30. Tai 
bus mūsų jaunimo atmušimas 
pardavinėjimo per Amerikos 
Legioną dirbtinų gėlių.

Ši konferencija vienbalsiai 
nutarė prisidėti prie Ameriki
nės Lygos prieš Karą ir Fašiž-

PITTSBURGH, PA.

Gegužės 30, South Side, Pitts
burgh, Pa., prasidės demonstracija 

i 2 vai. po pietų, Armstrong Play- 
j ground, ant 13 ir Sarah. Maršuos 
Sarah ir Carson Gatvėmis. Po mar- 
šavimui bus puiki programa, suside- 

. danti iŠ dainų, kalbų, teatro persta- 
I tymo ir kitokių žaidimų. Rengia 

mą ir išrinko komitetą vedimui ' Nacionales Jaunimo Dienos Komite
to darbo pastoviai. Nutarta, ' tas> bendrai su Lyga prieš Karą ir 
, XT • i- t • FaŠizma. Visus kviečiame šioj de-kad Nacionales Jaunimo Die- monstracijoj dalyvauti. Pasirodyki- 

‘nos demonstracija prasidėtų 
1:30 vai. po pietų West Side 
nuo Clark Parko, East Side 
nuo Perrie Parko ir trauks į 
vakarus Warren gatve, pietuo
se Cass gatve į Times Square. 
O vakare, gegužės 30 d., už-1 
baigimui Nacionales Dienos,; 
bus rengiama šokiai Finų Sve-! 
tainėj, 5969 14th St.

Lietuviai jaunuoliai ir visos 
jaunuolių organizacijos priva
lo gerai prisirengti ir daly
vauti masiniai Nacionales Jau
nimo Dienos demonstracijoje. 
Taip pat, suaugę draugai ir 
draugės raginami prisidėti.

Nutarta i tas, bendrai su Lyga prieš Karą ir 
: Fašizmą. ”7__ L
monstracijoj dalyvauti.
me, jogei mes esame priešingi karui 
ir fašizmui. Reikalaukime karui ski
riamus pinigus paskirti bedarbių ap- 
draud&i, badaujančių šeimynų sušel- 
pimui. Reikalaukime įvedimo Bedar
bių Apdraudos Biliaus H. R.-7598. 
Visi bendrai demonstruokime.

Liet. Lyga prieš Karą ir Fašizmą.

z NANTICOKE, PA.

Laisvų Kapinių Draugystės susi
rinkimas jvyks nedėlioj, 3'dieną bir
želio, 11 vai. ryte, Hanover Hose

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

512

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

į Laisniuotas Graborius
J Pennsylvania ir New
< Jersey Valstijose
> Užtikrinu, kad mano patarnavi- 
i mas bus atatinkamiausias ir už
1 prieinamą kainą. Nuliūdimo 

valandoje, prašau kreiptis prie
| manęs sekančiu antrašu:

1
 1439 South 2nd Street,

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
B Keystone—Main 1417

“Čeliuskiną” 13 d. vasaiio,*' 
1934.

Patyrimai ant “Čeliuski
no” parodo, kad garlai- skylę, iš karto ta žaizda bū
viams galima apiplaukti ap- vo vįrš vandeninės linijos, 
linkui Sibirą, kad ten kelias bet vėliau tas patsai atsiti- 
atidarytas. Taigi Sovietų k0 įr pavandeninėje dalyje 
Sąjunga gerai įrengus gar- J įr vanduo užplovč mašinų 
laivius ir paleidus ant to. kambarius. “čeliuskinas” 
kelio kelis ledlaužius galėsiu 
pilnai palaikyti tą kelią at- Reikmenų iškrovimas 
daru. " -

Jeigu ten būtų buvęs led- dirbo kuo puikiausiai. Nau- 
laužis “Lenino,” “Stalino”, jas ledo kalnas išlaužė už- 
arba “Krasino” tipo, tai j pakaimėje laivo dalyje kitą 
lengvai jis būtų galėjęs pa-; skylę ir ten vanduo vertėsi 
liuosuoti “Čeliuskiną” iš le- į laivą. Laivas pradėjo leis- 
dų, kada jis buvo įšalęs. Ka- tjs žemyn, kada mes nu- 
dangi dabar ten nebuvo led- traukėme nuo laivo denio 
laužio ir “Čeliuskinas” įša-1 Babuškino orlaivį, tai laivo 
lo į ledus, tai jis buvo pa-; denis jau buvo lygus su ledo 
liktas tik savo laimingam paviršium. Laivas skendo! l„___
likimui. Mes buvome tvirti, Į pirmagaliu, ųies pasiuntėme ! platinti, 
vedėme tyrinėjimo darbą ir, paskutinį radio pranešimą į 
žinojome, kad jeigu “Čelius- įr nuėmėme radio prietai- 
kinas” sėkmingai išsilaikys sus. Užpakalinėje laivo da-1 
kokįlaiką, tai jam ateis į lyje darbas ėjo, mes bandė

me kiek galima daugiau su-
;-------7 # . jtaupinti reikmenų. Didžiu-

Ledų plaukianti kalnai | ma įgulos nariui "dirbo ant 
susilėjo; sušalo ir -
kaustė “Čeliuskiną.”
-darė tai spaudimą ant laįvo, moki; 
tai vėl atsitraukdavo, taip, skęsV 
kad jau gruodžio mėnesį,Ivaną 
kartą, kada ledai pradėjo ; užpa' 
labai spausti mūsų laivą,' nį, t 
tai mes buvome ant ledo iš- visi ant ledo! 
krovę gyvenimui reikmenų, 
kad persikėlus ten gyventi, jo kapitonas Voronin ir

liųosuoti “Čeliuskiną”

pagelbą mūsų bent kuris 
ledlaužis.

PROTOKOLAS Lawrence draugams susižinoti 
apie išlygas.

8. Klausimas geresnio veiki- 
Haver- mo šiose kolonijose: Nutarta 

subendrinti veikimas, kaip tai: 
1) Prakalbų rengimas, 2) 
maršrutai, 3) “Laisvės” vajus, 
4) kad draugai persimainytų 

vien v dig. (?—Red.) miestas su miestu, 
po pietų, p) kad daugiau suvažiavimų 

neišvengiamai turėjo žūti, j Darbininkų Kliubo svetainėje, Į
> ėjo Į 338 Center St., Lowell, Mass, 

visais garais. Įgulos nariai i 2. Suvažiavimo viršininkais 
• išrinkti šie draugai: pirminin

kas J. šleivis, protokolų sek
retorium V. Kralikauskas, re
zoliucijų komisijon J. Karso
nas ir S. Penkauskas.

3. Delegatų raportai iš ko
lonijų parodė, kad gerai yra 
platinami tikietai “Laisvės” 
pikniko, kuris įvyks liepos 4 
d., Maynard e, Mass. Ypač 
Lawrence tikietai baigiami

Lowell, Lawrence, 
hill, Mass., ir Nashua, N. H., 
draugų suvažiavimo, įvykusio 
gegužės 20 d., 1934.

1. Suvažiavimą atidarė drg 
J. Karsonas, 2 vai. i

• • I *■

jie su- j ledo, kad atitraukt toliau
Ledai j nų^ laivo sutaupintus reik- 

kad juos nenuvilktų \ 
nas laivas. Greitai

pradėjo užlieti ir 1 Darbas 
Upės laivo dalies dė- draugams, 
a Xlaviau įsakymą:

4. Rinkimas garsinimų į 
programą. Delegatai prižadė
jo sugrįžę savo kolonijose im
tis darbo ir eiti pas visus biz
nierius ir rinkti nuo jų garsini
mus. ,

5. Apkalbėtas klausimas 
platinimo plakatų, kortų ‘ ūu 
programų. Nutarta susižinoti 
su “Laisve” ir prašyti, kad pri
siųstų tiek, kiek galima išpla-* 

. tinti viršminėtose kolonijose.
pavestas kolonijų

Paskutiniai nuo laivo ėjo

6. Klausimas išpildymo pro-1 
gramos “Laisvės” piknike. 
Nutarta paraginti ALDLD 7-to 
Apskričio pikniko rengimo ko-

turėti mažesnėm kolonijom ir 
6) del geresnio draugų prasi- 
lavinimo, pasiųsti vienus pas 
kitus, turėtų lavinimos disku
sijų, prakalbų ir taip toliau.

9. Jaunuolių klausimas: Nu
tarta kaip galima smarkiau 
organizuoti jaunimą—kur ga
lima chorus, o kur negalima 
chorų, traukti jaunuolius į 
Jaunųjų Komunistų Lygą, o 
kur negalima chorų sutverti 
ir suorganizuoti Lygos, tai pri
rašinėti jaunimą į Literatūros 
Draugiją ir gauti jiems anglų 
kalboje knygas. Lowellio dd. 
pasižadėjo suorganizuoti cho
rą iš tarptautinio jaunimo, o 
Lawrence Liaudies . Choras 
jiems pagelbės.

10. Nutarta surengti bendras 
piknikas Lowell, Lav/yence, 
Haverhill ir'Nashua ALDLD 
kuopų na ii dili: Piknikas bus 
rengiamas Lawrence, Mass.’, 
Maple Parke,’’rugšėjo 9 d. 
Tam darbui išrinkta komisija: 
S. Paulianka (Lowdll), J. Eme
ris (Nashua), J. Valatka (Ha
verhill), Penkauskas ir Krali- 
kauskas (Lawrence).

» I

11. Skaityta ir vienbalsiai 
priimta rezoliucija prieš fa
šizmą. Nutarta ją pasiųsti į

E

H

E! 
E
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PHILADELPHIA; BALTIMORE;
WILKES-BARRE IR BOSTON

Šiuose keturiuose miestuose pereitą rudenį “Laisvės” vajus ga
vime naujų skaitytojų buvo silpnokas. Todėl prašome draugų 

tuose miestuose vasaros sezonu" pasidarbuoti savo 
dienraščiui gauti naujų skaitytojų

S
(r

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 
DUOSIME $1.00 VERTES KNYGŲ

Nebus nuolaidos ant prenumeratos kainos. Bet naujiem skaitytojam 
duosime dolerio vertės knygų ant metinės prenumeratos ir 50 centu 

vertės ant pusmetinės prenumeratos.

Knygas Galite Pasirinkti Iš Žemiau Paduoto Surašo
Kodėl Turės Įvykti Komunizmas?, 
kaina 10c. :
Klausimai ir Atsakymai apie Sovie
tų Sąjungą, kaina 5c.
Ar Stebuklai Pagydo?, 15c.
Klebonijų Paslaptis, 25c.
Kairas Lietuvoje (Apysaka) 35c.
Bolševikai (Apysaka) 50c.
Motina (Apysaka) $1.00 
Pirmoji Pagelba Ligoje ir Nelaimė-

3
3 
3
3

3

3

nes Ihivui buvo pavojus, bet I maisto prižiūrėtojas Mogile- 
vėliau spaudimas sumažėjo vič. Jau pradėjo vanduo ar- 
ir mes vėl visi laive gyve- dyti denį ir buvo parblokš- 
nome. Visą laiką mes bu-i tas Mogilevič. Matyt, kad 
vome prisirengę persikelti! jam skaudžiai uždavė, jis 
ant ledo, pas mus buvo pa- Į negalėjo atsistoti, o pagel- 
ruošta šėtrai, miegamieji ;bą nebuvo galima paduoti, 
maišai, maistas, taip, kad nes į keliąs sekundas laivas 
greitai tą viską pergabenti nuskendo nerdamas pirma- 
ant ledo. Visa laivo ko- galiu į gelmes.

misiją, kad užkviestų, visus 
Naujosios Anglijos chorus ir 
šiaip dailės spėkas. Darbas 
pavesta Penkauskui.

7. Nutarta, paraginti, kad 
So. Bostono Laisvės Choras ir 
Lawrence Liaudies Choras dai
nuotų per radio vieną savaitę 
prieš “Laisvės” pikniką ir sy
kiu duotų pikniko apgarsini
mą. Palikta So. Bostono ir

Washington, D. C., Vokietijos 
ambasadoriui.

12. Buvo renkamos aukos 
del “Laisvės” preso ir surink
ta $1.60.

13. Delegatų konferencijoj 
buvo 20. Konferencija užsi
darė 6 vai. vakare.I

V. Kralikauskas,
Protokolu rast.• . • v

Iš čia suminėtų arba iš ALDLD. leidinių, nauji skaitytojai galite pa
sirinkti knygas kaipo dovanas. Ant metinės prenumeratos pasirinkite 
dolerio vertas, o už pusmetinį prenumeratą 50 centų vertės.

Per šiuos’keturius miestus mes tikimės savo dienraščiui gauti 100 
naujų skaitytojų. Kiekvienas miestas turėtų gauti po 25 skaitytojus.

Vajus bus nuo dabar iki 1 d. rugpjūčio (August). Tai pačiu 
geriausiu piknikų sezonu. Taigi draugai, stokite į darbą, gaukite 
naujų skaitytojų.
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PirmacL, Gegužes 28, 1934 ‘ Penktas Puslapis'

Socialistų Lyderiai Bijo Darbininkų
Kritikos; Uždare Burną Surengtame 

Mitinge del Austrijos Soc.-Dem. Vado
pilnoj kontrolėje Vokietijoj ir 
Austrijoj?” Vaje, čia jau už
mynė ant skaudamo korno. 
Kad suriks nesavfi balsu : “čia 
kritika, o ne klausimas!”

Buvo labai daug ir svarbių 
klausimų, bet visus klausimus 
ponai socialistų vadai pripa
žino kritika. Koks tai didelis 
skirtumas tarpe komunistų ir

WORCESTER, Mass. — Ba
landžio 28 d. čionai įvyko so
cialistų surengtos prakalbos. 
Kalbėjo koks ten buvęs Aus
trijos sostinės Vienos majoro 
pagelbininkas, ponas Max 
Winter. Publikos buvo labai 
mažai. Susirinko daugiausia 
biznieriai su didelėm burnom 
ir nutukę.

Susirinkime buvo keli dar
bininkai komunistiškų pažiū- socialistų: komunistai prašyte 
rų. Winter gyrės ir didžiavos, 
kad* socialistai turėjo Vienos 
valdžia pilnoj savo kontrolėje. 
Po prakalbų prašėme balso. 
Na, ir davė su ta išlyga, kad 
įiekritikuotų kalbėtojo, o tik 
klausimus statytų. Buvo pa
matytas toks klausimas: “Ko

de! socialistai neįvykdė socia
lizmo, kada *jie turėjo valdžią

prašo susirinkimuose klausimų 
ir kritikos, o socialistai klausi
mų ir kritikos bijo, kaip ko
kios ugnies! Taip ir užsibaigė 
prakalbos be atsakymų į klau
simus, ba policijos prigužėjo 
ir pradėjo priekabių jieškoti. 
Del ramumo turėjome svetai
nę apleisti.

dejų unijos konstituciją, kur 
eiliniai nariai viską tvarko. 
Atstovai tą konstituciją užgy
nė 34 balsais prieš 4 ir pri
davė bosams. Tie pamatė, 
kad čia bus tikra unija, kur 
susirinkimai bus laikomi ne 
dirbtuvėje, kad bus duoklės 
mokamos ir kad eiliniai na
riai viską valdys. Bosai pra
dėjo gvoltu rėkti ir išleido sa
vo pareiškimą vietiniuose laik
raščiuose, kad jie visai nepri
pažįsta tokios unijos, nenori, 
kad darb. susirinkimai būt lai
komi ne dirbtuvėj, kad duok
lės būti] mokamos ir tt. Jie-

paskelbė, kad visi darbininkai 
turi susirinkti į dirbtuvę geg. 
19 d. ir nubalsuoti, ar jie su
tinka su kompanijos unija, ar 
ne. čia vėl komunistai ir Li
teratūros Draugijos nariai dar
bavos, skleidė lapelius ir šau
kė darbininkus’ atmesti kom
paničną uniją. Bet ne visi 
darbininkai savo reikalus su
prato ir 2,188 balsais prieš 
688 nubalsavo už kompanijos 
uniją. Bet greitai supras, dar-* 
bininkai, kad jie save apgavo 
ir turės išnaujo kovoti, kad 
įsteigus savo uniją.

X. Audčj as.

Connecticut Valstijos Jaunuolių Mokykla ir prie 
Jos Prisirengimas

Sovietu Atstovas Mato ZINOS IŠ LIETUVOS J*. Apie 40 metrų nuo su
degusio klojimo, šlapios pelkės 
vandenyje rastas smarkiai apde
gęs ir prigėręs to ūkio šeiminin
kas M. Mizaras. Padegęs tro-

. .x. . . j besius, matyt, jis norėjo gyvashuose, Mickevičiaus gtv. sulai
kė 2 vagilius, brolius Adolfą ir 
Igną Virbickus, gyv. Šiauliuose, 
Dvaro gtv. 47 n r.

Pas juos rasta įvairių įran
kių, kuriais atidarinėdavo už
raktus, ir daug vogtų daiktų. 
Jie tik Šiaulių m, šiais metais 
padarė 36 va.gystęs. Bal. iš 23 
į 24 d. nąktį Tilžės gtv. iš Lip- 
kino krautuvės pavogė įvairių 
prekių už 2668 lt. Virbickai 
vogtus daiktus nešdavo pas sa
vo brolį Antaną ir jo žmoną, gv. 
Šiauliuose, Dvaro gtv. 67 nr., 
pas kuriuos taip pat rasta ne
mažai vogtų daiktų. Visi minė
tieji 4 Virbickai suimti ir pa
sodinti į kalėjimą.

Greito Karo Pavoją
Philadelphia, Pa. — Apie 

bile momentu galintį išsi- 
veržt didį karą kalbėjo So
vietų ambasadorius Alek
sandras A. Tro Janovskis, 
pereito penktadienio vaka
re, susirinkime Amerikos 
Rusijos Kultūrinių Santikių 
Instituto. Nors daroma ne- 

!va bandymai nusiginkluoti, 
‘ sakė Trojanovskis, bet vis 
i karščiau ginkluojamas!, ir 
tik priekabės tereikia pra
dėti naują imperialistinį ka
rą. Jis ragino Jungtines 
Valstijas daryt tikrų žings
nių linkui pasaulinės santai
kos.

Už Vogimus Suimti 4 
Virbickai

Šiaulių krim. policija šiau-
I sudegti, bet neiškęsdamas dide
lės kančios iš ugnies išbėgo, ir 
pabėgęs pelkėje prigėrė.

Padegimo priežastis, matyti, 
buvo nesantaika šeimyniniam 
gyvenime. Paskutiniu laiku jis 

! nieko nedirbdavo, tik gerdavo. 
Kaimynams jis sakė, jog savo 
žmonai jis nieko daugiau nepa
liks tik tuščią lauką ir pelenų 
krūvas. Net savo dukrytės jis 
ketino žmonai nepatikti, bet va
kare, prieš įvykį ją giminės nuo 

, jo atėmė.
—ž-------------

Berlyne, išleidus uždrau
dimą vaikščioti skersai gat- 

i ves, nepaisant signalų, pir- 
_____ jmą dieną tapo areštuota 

! šeimininkas Padegė Visus 11,000 nusikaltusių. Apie 400 
Savo Trobesius, o Pats

Ugny Pasislėpė
KLAUSUČIAI, Biržų v. ba- 

I landžio m. 29 d. naktį 12 vai. 
ūkininko Mykolo Mizaro i 
kilo gaisras. Subėgę žmonės 
rado padegtus visus to ūkinin
ko trobesius, būtent: gyvena
mąjį namą, klėtį, klojimą ir pir
tį. Nebuvo padegtas tik tvar
tas, bet jis stovėjo netoli gyve-

mokinių gavime mokyklai.
3) Visų kolonijų atstovai tu

ri dalyvauti jaunuolių mokyk- r 
los komisijos posėdyj, kuris 
įvyks .laike apskričių pikniko 
3 d. birželio, 1934, 4 vai. po' 
pietų, Elmovich Grove parke, 
Bridgeport, Conn.

Draugai ir draugės, šiemet 
del tūlų priežasčių Waterbu
ry negalėsime vykinti mokyk
los. Todėl šiais virš minėtais 
klausimais skubiai atlikime 
darbą, nes del trumpo laiko 
nebus galima ilgiau laukti ra
portų iš kolonijų, o turėsime 
būtinai išgirsti birželio 3 d. 
Bridgeporte. Nuo šios kon
ferencijos priklausys mokyklos 
vykinimas.

Visoms Darbininkiškoms Or- . .. . . ® .ganizacijoms ir pavieniams 
Draugams.

Connecticut valstijos būsian
čios jaunuolių mokyklos komi
sija laikė savo posėdį 20 d. 
geg., Waterburyje. Po visų 
apsvarstymų, nutarė pasiųsti 
kolonijoms atsišaukimą laiško 

j formoj su šiais greitais reika- 
> lavimais:
; 1) Kiekviena kolonija turi
i apklausinėti vietą būsiančiai 
jaunuolių mokyklai, kuri pra- 

! sides apie vidurį liepos mėne- 
susipratę darbininkai ne-} šio. Vieta reikia patirti gerai, 

kokiomis 
randavoti 
savaites, 
pranešti,

P. B.

250 Chiniečių Užgriūta 
Žemėmis nuo Kalno

liko nubausti.

Darbininkų Sunki Kova su Bosais;
Komunistai Gerai Darbavosi, bet 

Nepavyko Atmust Kompaničną Uniją i
YONKERS, N. Y. — Alex- ma, i 

ander Smith and Sons Carpet' snaudė, rinko 
kompanija užkorė darbinio-p 
kams savo kompaničną uniją,' ninkama naudingą konstituci- 
kuomet pamatė, kad darbiniu-1 ją. Viso išrinko 38 astovus.

Tuo tarpu Komunistų Partiją 
ir Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 172 
kuopa nemiegojo, bet dėjo pa
skutinius centus ir išleido la-

tinkamiausius j J°s tinkamumas ir 
atstovus, kad padarytų darbi- sąlygomis galima

kai pradeda organizuotis į ne
priklausomą darbo uniją. Da
lykas buvo toks:

Kuomet bosai sužinojo, kad 
darbininkai eina prie steigimo 
unijos, tai kad užbėgus už a-1 pelius, atsišaukiančius į dar- 
kių sušaukę dirbtuvėje susi-! bininkus, kad jie nepasiduotų 
rinkimą ir liepė išrinkti iš kož_ ’ kompanijai apgauti, 
no skyriaus po atstovą, kurie 
padarytų konstituciją.

Išrinkti atstovai padarė kon- 
žino- stituciją, labai panašią į au-

MONTELLO, MASS

Lietuvių Tautiško Namo Draugovės

PIKNIKAS
Bus Savame Naujai Įtaisytame Parke j

Tai Bus Penkiy Dienų ir Nakty Piknikas

Utarninke May 29, Gegužės
Vidurnakčio šokiai nuo 9 vai. vakare iki 2 vai. ryte

Seredoje May 30, Gegužės
Šokiai nuo 5 valandos po pietų iki '10 valandos vakare 

Gi anksčiau, 4-tą vai., bus prakalbos

Petnyčioje June 1, Birželio
Šokiai nuo 8 vai. vakare iki 12 vai. nakties

Subatoj June 2, Birželio
Šokiai nuo 8 vai. iki 11:45 vai. vakare

Nedėlioję June 3, Birželio
Volley Ball, Basketball, Virvės Traukimas ir 

Kitokį Įvairūs žaislai

GEORGE O’NEILS KARNIVALAS
Bus per Visas Penkias Dienas ir Naktis

Bert Orris & His Musical Reviewers
Taipgi Yra Užkviesti Visi Naujos Anglijos Chorai, 

Kurie Duos Dainų Prografną

per ištisas keturias
2) Kolonijos turi 

ką daro finansų sukėlime ir
P. Bokas,

Mokyklos kom. sekretorius.

Reformistinės Uni jos Vadai Bando Solan 
žyti Audėjų Streiką, Susipratę Darbiniu 

kai Griežtai Atsisako Skebauti

Hongkong. — Iš nuolati
nio lietaus priežasties, nu
griuvo nuo Kaicheung kal
no daugybė žemių, po kurio
mis tapo palaidotas vienas 
kaimas su 250 gyventojais. 
Dvylika kitų kaimų taip pat 
iš dalies apgriūti ir 150 val
čių paskandinta upėje.

TIKRAS BIČIŲ' MEDUS
“Laisvės” įstaigoje galite 

gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 

[patarimus kaip naudinga svei- 
namojo namo ir jam užsilieps-i yra valdyti bičių medų.

] Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana ž.emos:

į Kvorta 75c ir galionas $2.50

Anglai Kerštauja prieš 
Jungtines Valstijas

London. — Vienas augš- 
tas Anglijos valdininkas pa
sakė United Press žinių 
agentūros atstovui: “Tegul 
tik Amerika pabando ap- 
šaukt Anglus neatsiteisian
čiais karo skolų Jungtinėms 
Valstijoms!” Tai yra grąsi- 
nimas keršto žingsniais iš 
Anglijos pusės. Amerikai 
“priklauso” gauti $85/670,- 
000 iš Anglijos birželio 15

PATERSON, N. J. —^Aso-į ganizuot busas į “Laisvės” pik- 
ciated Silk Workers Unijos ■ niką liepos 1, kuris įvyks Ul- 
vadas E. Keller siunčia savo | mer Park, Brooklyn, N. Y. Ko- 
narius į sustreikuotas dirbtu-1 misija išrinkta iš J. Matačiu- 
ves per National Textile Work-| nas, F. Buslavičius ir J. Bimba, 
ers Uniją. Roy Shop bosas | Girdėjau, kad komisija jau pa-
pravarė vieną darbininką iš! samdė busą. Tad norintieji i priskaitant nuo pirmiau 
darbo. Tuomet kiti darbipin- važiuot, galite jau dabar re-• užvilktus a t S i m okėjimus. 
kai apskelbė streiką ręikalau- gistruotis pas bile komisijos Nieko panašaus, supranta-, 
darni sugrąžint pravarytą dar- narį: J. Matačiunas, 57 Gra- 
bininką atgal į darbą. Roy Į ham Avė. 
Shop darbininkai priklauso Į 
prie NTWU. žinoma, bosas te St. 
tuojaus susiuostė su ASWU! 
vyriausiu vadu E. Keller. Tad St.
E. Keller ir pradėjo siųst savo) Dar viena naujiena, tai LDS 
narius į Roy Shop. Kaip ku-,123 kuopa rengia pikniką, ne- 
rie ASWU nariai atsisakė eit'dėlioję, 3 d. birželio, Sam’s 
skebaut ir pasiuntė E. Keller Village Barn Picnic Grounds, 
eit į peklą. Bet atsirado ir High Mt. Rd., North Haledon, 
tokių tamsių darbininkų, kurie N. J. 
paklausė E. K. ir nuėjo streiku-Pradžia 11 v. ryte. Įžanga 
laužiant, ir dirba po policijos tik 
apsauga. O streikieriai-pikie- ■ 
tuoj a.

Tai matote, draugai darbi-' 
ninkai, 
sipratę 
broliai 
pyksta 
sakom, 

•j streiklaužiai ir kad eilinius na- 
Y rius veda prie streiklaužiavi- 
? mo.

kokia ASWU. Nesu- i 
darbininkai ypatingai' 
lietuviški sklokininkai , 
ant mūsų, kuomet mes 
kad ASWU vadai yra

J Gegužės 20 d. įvyko ALDLD 
| 84 kp. susirinkimas ir pada- 
J re keletą gerų tarimų.
į 1. Nutarta organizuotai da- 
j lyvaut visiem nariąpi su savo 
f iškabom 30 d. gegužės Nacio- 
& nalėj Jaunuolių demonstraci- 
I joj, kuri prasidės 1 vai. po 
Į pietų Sixth Ave. ir Butler St. 
& i Visi nariai yra raginami su- 
■jlsirinkt laiku. Taipgi paauka- 
f į vom $2 delei N.Y.D. 2) Pa- 
S ėmėm 25 tikietus delei plati- 
1 nimo Workers International 
I Relief pikniko, kuris įvyks ne- 
? dėlioję, birželio 24 d. ant Lind- 
I berg Park, N. J.
į. 3) Nutarta skaitlingai daly- 
? vaut ALDLD ,11 Apskr. pikni- 
I ke 17 d. birželio, Eagle Rock, 
J W. Orange, N. J., Crystal La- 
f ke Parke. Taipgi išrinkti de- 
I legatai į ALDLD II Apskr. 
H konferenciją. 4) Nutarta or-

ma, Amerika negaus.
F> Buslavičius, 120 Lafayet-
T . ..... „ , Chicagiečią Masinis MitingasJ. Bimba, 111 E. Holsman; . v % — . . °

pnes Jerorą Toledo] ir 
Minneapolyj

Chicago, Ill. — Ateinantį 
penktadienį vakare, birže
lio 1 d., įvyks masinis mi
tingas Coliseum North Hall 
svetainėje, 16th St. ir Mi
chigan Ave., protestuot 
prieš kruvinus kapitalistų 
žingsnius, kurie padaryti 
bei daromi Toledoj, Minnea
polyj ir kitur. Mitingą šau
kia Komunistų Partijos 8 
Distriktas.

25 centai ypatai.
Vietinis.

PLYMOUTH, PA,
Lietuvių Kapinių Korporaci

jos susirinkimas įvyks 27 die
ną gegužės, 2 vai. po pietų. 
Maloųėkitę visi susirinkti lai
ku, neą. turim daug svarbių 
reikalų ir laikas trumpas. Ant 
30 dienos geg. yra kviečia
mas geras kalbėtojas iš New 
Yorko, drg. Buknys ir daly
vaus vietinis Aido Choras, 
Taipgi reikės apkalbėt apvaik- 
ščiojimas laisvų kapinių; pa
roda prasidės 10:00 vai. ryte. 
Visi yra kviečiami dalyvaut ir 
pasiklausyt prakalbų ir dainų. 
Reikės laiku, pradėt, nes kal
bėtojas ir choras turės apt 1 
valandos išvažiuoti j Nanticoke 
dalyVaut.

Kelrodis; Iš Wilkes Barre, 
iš Pittston ir kitų zmiestų va
žiuojant, klauskite Wyoming 
Ave. ir važiuokite iki Stone 
Bridge.

L.K.K. Rast. J. Staskevičius*

Londone, Anglijoj, taip 
pat jiešRo'pabėgusio Ameri
kos plėšiko - žmogžudžio 
John Ūillingerio.

nojus, tvartas būtų irgi sude
gęs. Pradėjus skubotai gesinti, 
prasidėję gaisrai pavyko užge
sinti. Sudegė tik klojimas su 
buvusiais jame padargais bei 
įrankiais. Gaisrai sekėsi gesy
ti todėl, kad gyvenamio ir klė
ties stogai buvo skardiniai. Pa
sirodė, kad kiekviename trobė- tiek, kiek tik norėsite.
syje buvo atnešta po nemažą 
kiekį šiaudų, kurie buvo padeg
ti. Be to, visi trobesiai buvo 
užrakinti, kad negalima iš ug
nies būtų išgelbėti turto ir gy-

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gaubite medaus

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

Notary Public Tek STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS 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.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Gandai apie Japonijos 
Bombardavimą Sibiriečią

Maskva. — Sovietų žinių; 
agentūra užginčija paskleis-1 
tus Franci jo j ir Jungtinėse i 
Valstijose pranešimus, būk 
Japonijos orlaiviai bombar
davo kaimus sovietiniame 
Sibire ir išžudė tūkstančius 
gyventojų. Sako, tai yra 
šiurkštus išmislas.

NEVYKSTA NULĖKT Į 
ROMOS MIESTĄ

London. — Ląkūnai Pond 
ii! C. Sabelli nukrito ir An
glijoj. Pirmesnis jų lėktu
vo nukritimas įvyko Airijos 
pakraštyj. Taigi nepavyko 
vienu pradėjimu iš New 
Yorko nulėkti Į Romą.

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

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

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

kurią užlaiko plačiai žinomas

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

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

Vodko8; 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 Vojika, kuri yra daroma Lat

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

Aš TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

y
3
5

HmaHiauTsHiaiiiaiiiatiiarMa»uauioiiisiHaiiiBi»ioHiaHioinoiiioiiiaiiiOHisii»SHio»H3’

24k. i



I

I

I

|
i*

1

r

K,*!

S

t

tešlas Puslapis Pirmad., Gegužes 28, 1934

| NEW YORKOIR APIELINKES ŽINIOS
Demonstracija prieš Terorizavimą 

Streikierių: Visi į Union Square

išeity i masinę demonstra- 
protestui prieš terorizavi- 
. streikierių. Prisidėjusiu 

šaukimo ' organizacijų

New Yorko darbininkų or- I 
ganizaeijos išleido bendrą at
sišaukimą į visus organizuotus 
ir neorganizuotus darbininkus, 
kad 
ei ją 
mą 
prie
skaičiuje randame AFL Darbo 
Unijos Komitetą del Bedarbių 
Apdraudps, Darbo Unijų Vie-' 
nybės Tarybą, Komunistų Par
tiją, Jaunųjų Komunistų L’ygą, 
Bedarbių Tarybas, Tarptauti
nį Darbininkų Apsigynimą, 
John Reed Kliubą ir New Ma
ses.

D e m o nstracija pasisakys 
prieš žudymą »streikierių per 
kariuomenę Toledoj, reikalaus 
ištraukti miliciją iš Toledo, 
Minneapolis, New Orleans ir 
iš kitų vietų, kur darbininkai 
kovingai veda streikus.

Atsišaukimas ragina AFL ir 
Socialistų Partijos narius, be 
skirtumo organizacinių ryšių ir 
pažvalgų, stoti į bendrą kovą 
apgynimui t e r o r i z u o j amų 
streikierių, kurie didvyrišku 
pasiryžimu ginasi nuo užpuoli
kų ir saugo savo klases reika
lus. Tad visi į Union Square 
pirmadienį, 4:30 vai.’ po pietų.

. “Daily Worker” Speciale 
Laida

Išleista 50,000 kopijų “Dai
ly Worketio” specialčs laidos, 
kurioje telpa smulkmeningų 
žinių iŠ streikų lauko ir iš 
karžygiškos streikierių kovos 
prieš miliciją ir policiją. Vi
sų darbininkų pareiga pasidar
buoti tos laidos išplatinime. 
“Daily Workerio” ir lapelių 
gausite jums artimiausiame 
Darbininkų Centre.

Iš Diskusijų Unijų Klausimu
Lietuvių Kriaučių Nepri

klausomas Kliubas rengė dis
kusijas temoje: ar teisinga Ko
munistų Partijos linija unijų 
klausimu? Pilnutėlė Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo svei- 
tainė žmonių. Kompartijos li
niją gynė drg. A. Bimba; jos 
“klaidingumą” įrodinėjo rene
gatas J. Butkus. Abiems bu
vo skirta pradžioje kalbėti po 
30 minučių . ir atsakyti po 10 

•minučių, o paskui seks disku
sijos iš publikos. Butkus turė
jo pirmas pradėtu nes tai jo 
pareiga buvo įrodyti,. jcUF yra 
“neteisinga” Komunistų Parti
jos linija, bet Butkus bijojo 
pradėti, jis pasislėpė už Vaitu
kaičio nugaros.

Kalba drg. A. Bimba. Jis 
įrodė, kaip KP veda kovas vi
suose frontuose už darbininkų 
klasės reikalus. Nurodė, kad 
jau nuo 1921 metų KP turi 
teisingą darbo unijų klausimu 
liniją—organizuoja kairį spar
ną senose, reformistinėse uni
jose ir organizuoja neorgani
zuotus darbininkus į naujas 
revoliucines unijas. Jis nu
rodė, kad dabar yra Jungti
nėse Valstijose reformistinės, 
neprigulmingos, revoliucinės ir 
•kompaničnos unijos, kad Ko
munistų Partija deda pastan
gas apjungti revoliucines ir 
neprigulmingas unijas, kad 
svarbiausias dabar darbas, tai 
organizavimas neorganizuotų 
darbininkų »ir pavertimas jau 
esančių darbo unijų į darbinin
kų kovos įrankį, kad jos veik
tų Jtaip «revoliueinės darbo uni
jos veikią^ > -..j t
p Atsistoja Butkus ir vieton 
kalbėti unijų reikalu, tai užsi
ima1 visokiom fe demagogijomis 
Pirmas dalykas pareiškia, kad 
jis1 sutinka* kovoti. Supranta
ma,' kas jam žodžiu tą pasaky
ti,-kuomet' gyvenime sėdi ant 
pečiaus. > Paskui išplūsta Aus
trijos ir Vokietijos komunistus, 
sako,' kad ten • kovoję tik so
cialistai, o “komunistai buvo 
sulindę po šluota.” Toliaus sa
ko:-“Ar žinote'iš kur-atsira
do dualinių - unijų pradžia ? 
Nagi, Maskvoje, 1928 metais 
suvažiavo visų Komunistų Par-

* • * ; » 1

HIPPODROME NATIONAL 
QPERA CO. ‘ 1 

Didžiausia Optra už prieinamų kainą 
Pasquale Amato, Direktorius

Panedill vakara t...;...'...;..;..... {..... MIG^bN
L'taminko vakare ........... LA TRAVIATA
Seredos vakare ............................ NORMA

R Ketvąrgo vakara ...........  LUCIA DI LĄM-'
j MERMOOR

Pitnyčioa vakare
Subatoi po L---, - ___ __________ .

• i f fiTICANA ir PAGLIACCI
Subatoi vakare* MAJTON iLESCAUT 
Hedilioa vakare ...............  UN BALLO IN

M ASCII ERA
Hippddrofae - 6th Avė. Ir 43rd Stl
- - - Tikietai ^5c. jr augščjau.

tijų vadai ir iškepė tą dualiz
mą. Jie išgalvojo ir trečią pe
riodą, kuris yra niekas kitas, 
kaip ttf< durna kvailystė, nes 
tie vadai neva numatė kokį tai 
darbininkų judėjimo pakilimą 
ir Chinijoje revoliuciją.” Ma
tote, tam gaivalui trečias pe
riodas—darbininkų kovų pa
kilimas tik “durna kvailystė,” 
Jis aklas, jis nemato, kad 
darbininkų kovos auga, atsi
buvę mūšiai Austrijoje, Fran- 
cijoje, nuolatinis kovų didėji
mas Jungtinėse Valstijose tik 
patvirtina Komunistų Interna
cionalo išvadas. Jis aklas ir 
nemato, kad Chinijoje, kur 
1928 metais veik nebuvo So
vietų valdžios, tai dabar jau 
ji apima virš 100,000,000 gy
ventojų, kad ten Komunistų

’ Laidotuvių apeigdm rūpina
si graborius J. Garšva.

IŠRANDAVOJIMAI

Pruseika h kiti. Aidobiistas jjrooklyno Policija ir Spauda 
•Kalpokas saukė, kad komums- .. _i , . r
i tai yra fašistai, kad Sovietų i Kelia Kasiy Neapykantą 
| Sąjungoje viešpatauja fašiz-į Dar kartą paaiškėjo polici- 
mas. Po jo kalbėjo Leonas Į jos ir kapitalistinės spaudos 
Pruseika, bet nei pusės žode- j pastangos užkafti negrų ma- 
lio nepasakė prieš Kalpoką, sems kriminališkumą, po to, 
Mat, jis sutinka ir Kalpokui kaip nežinomas vyras užpuolė 

Cibulskienė, moterį, Dolores Chico, nuo 
Tas 133 Concord St.

Pasirodė, kad ta moteris
priešų ’ buvo permušta ir be sąmonės i . * ! 1

smarkiai plojo 
Paukštienė ir Kreivėnas, 
tik parodo, kaip skloka toli 
nusirito į darbininkų 
logerį.

Už Komunistų Partiją kal
bėjo dd. Buivydas, Jankaitis, 
šolomskas, Rarpoška ir eilė ki
tų. Pabaigoje drg. A. Bimba 
pasiūlė pasiųsti protesto tele
gramą Ohio valstijos guberna
toriui, reikalaujant ištraukti iš 
ten miliciją ir armiją. Tele
grama priimta.

Iš pasikalbėjimų t.eko patir
ti, kad, darbininkai daugelis 
stebisi, kaip galėjo Butkus- 
Pruseika taip suniekšėti. Nie
ko naujo. Ji senai buvo vilkai 
avies kailyje. Ir šiose diskusi
jose Butkus ir Pruseika elgėsi 
taip, kaip Grigaitis, kad “kri
tikuoja” Sovietų Sąjungą, rė
kia, tas “negeraij tas supuvę,” 
o apie KP atsiekimus užtyli. 
Vis tiek, nepaisant jų, po šių 
diskusijų Komunistų Partija 
gavo sau simpatikų ir iš tų, 
kurie pirmiau sekė jos priešus.

Lietuvių Kriaučių Neprigul
mingas Kliubas labai gerai pa
darė, surengdamas šias disku
sijas. Reikėtų daugiau viešų 
diskusijų tais įvairiais klausi
mais. Ar tas pats kliubas, ar 
kitos masinės organizacijos 
turėtų vėl surengti platų ma
sinį susirinkimą rišimui tų pro
blemų, kurios stovi prieš Ame
rikos darbininkus.

Darbininkai sekanti Ifrusei- 
ką-Butkų ir esanti kitose^’ieš- 
komunistinėse organizacijose 
privalo pagalvoti ir atsimesti 
nuo tų apgavikų.

Senas Darbininkas.

pirma, negu ji turėjo progą 
pamatyti užpuoliką. Kita, mo
teris, Annette Bąrtolino, ma
tė užpuoliką' tik iš užpakalio. 
Iš jos abejotino apibudinimo, 
policija padarė išvadą/ 
puolikas buvęs negras,

būk

Sean Murray Išleistuvių 
Bankietas

Airijos darbininkų vadas, d. 
Sean Murray, kuris apvažiavo 
airių darbininkų kolonijas, tu
rės paskutinę prakalbą New 
Yorke, antradienį, gegužės 29 
d., Irving Plaza, 15th St. ir 

'Irving Place. Apart jo kal
bės Earl Browder, generalis 
KP sekretorius, ir kiti kalbė
tojai. Po d. Murray įtekme 
airių darbininkų veikimas šio
je šalyje sustiprėj'o ir rengia
si kovingiems darbams.

Kepurių Dirbėjai Ruošiasi 
Streikui

Kepurinių lokalai, 7 ir 8, 
streikuos birželio 1 'd. Jie rei
kalauja algų pakėlimo ir kai 
kurių kitų dalykų.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

PASIRANDAVOJA šviesus, didelis 
kambarys, Brooklyne (Williams

burg apielinkėj), del vienos ypatos, 
yra maudynė, šiltas vanduo ir apšil
domas. Visas kitas informacijas gali
te gaut “Laisvesl’ ofise.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU patyrusio antrarankio 

(assistant) virėjo, kuris norėtų pa-į 
gelbėt kuknėje, atsišaukite greit pas i 
Mrs. Shopis, 490—11th Ave. (cor. W. 
39), New York City.

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

■e arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

ryto

/

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Št.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Jums į Namus

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums į 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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Štagg 8847 DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES
■ Amerikoniškos ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod- 

m
ka, bet labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

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

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

gana žemą kainą.

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

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

Kalba* Li<tuyl5kai
Hippodrome Teatre Galima 
Girdėti Pppuliariškomis 
Kainomis Operas ’
’ Hippodrome National Ope
ra dabar duoda eilę operų,.ku
rios vaidinąmos kiekvieną. va
karą Hippodrome teatre (New 

lYųrke). Reikia pripažinti, 
I kad ši opera turi gerų artis- 

-Queens darbininkų organi-' tų-dainininkų, puikus orkes- 
zacijų delegacija, vadovauja-i tras ir gera direkcija. Vaidi- 
ma Komunistų Partijos, nuėjo • narnos, žinoma, buržuazinės 
pas majorą reikalauti leidimo operos, tačiaus darbininkams, 
priešfašistinei demonstracijai. 
Majoro sekretorius Dunham 
griežtai atsisakė tą išpildyti. g°s kainos neaugštos.

Valdžia ir Policija Atvirai
Partija nuo 10,000 narių išau-i. Remia Nazius 
go iki 450,000 narių! Prie to, i 
tokia teisybė jo ir unijų takti
kos klausimu.

Butkus plūdo, puolė Komu
nistų Partiją ir visus veikėjus, 
o paskui užbaigė demagogija j 
už “vienybę.” Butkus pra-į 
džioje savo kalbos pasakė, kad į Visame nuogume pasirodo 
neturi dokumentų, 0 paskui iš, zįų bernais, 
vieno popieruko jis “citavo” ir 
“Komunistų Internacionalo ta
rimus,” ir “Komunistų Parti
jos rezoliucijas.”

Drg. A« Bimba į 10 minučių 
negalėjo atsakyti į visus But
kaus išmislus. Bet nurodė ke
lis faktus ir perskaitė 309 Au
strijos socialistų pareiškimą, 
kuriame jie aiškiausiai patvir-1 R00seveltui ir gub. White, pa
tina, kad socialistai vadai pa- smerkdami žiąurų puolimą To- 
liko juos, pabėgo, o tik Ko- ]edo streikierių. Jie taipgi 
munistų Partija pasiliko, išti- kad AFL darytų spaudimą į 
kimas proletariato vadas. Kasj vadžią del sulaikymo teroro, 
gi geriah žinbj ar tie, ihirie ko- Darbininkai yra organizuoti į 
vojo Austrijoje ant barikadų, AFE Uniją. Panagius ręikala- 
ar ponas Butkus, jokio kovoj vimus jie pasiuntė į Minnea- 
nedalyvavęs, kuris net pabėgo' po]is ir Farmer Labor guber- 
is Soviėtų Sąjungos.’kur revo-! natoriui Olsen, 
liucija jau laimėta? ’ Vaistininkų unija, New Yor-

feutkus išėjo ir dar 10 mirtų-, ke, su 1,500 narių, taipgi pa
čių niėkinb komunistus, komu-siuntė panašias telegramas, 

reikalaudami ištraukti gvar
diečius. ' ' .

na-

Bleyer Šapos Darbininkų 
Protestas

Bleyer Paper Products Co., 
Brooklyne, darbininkai susi-, 
šaukė šapoje susirinkimą ir 
pasiuntė protesto telegramas 
pasiuntė Greenui reikalavimą,

kare ... ĄNDREA CHENIER ! 
pietų CAVALLERIA RU-

nistai ir Komunistų Interna- 
cidiialas šiokis ir tokis. ■ But
kus taip kalba, kaip nedrįstų 
kalbėti nei vienas su tiesa be- 
siskaitantis žmogus. Visas jo 
noras—kuo daugiau melo ir 
neapykantos paskleisti prieš 
komunistus.

Po to sekė diskusijos veik 
per 3 valandas. Iš publikos 
buvo leista kalbėti po 10 mi
nučių. ' šiose diskusijose aiš
kiai dar kartą buvo demons
truojama, kaip sklokos, socia
listų ' ir aidoblistų vadai eina 
iš vien prieš komunistes. Visi 

' jįę veirtė melų ir šr^eįžtų kal
nus. Socialistai Žilinskas. Mi- 
chelšonas, pruseikiniai i Jaku-, 
bonis,- Paukštienė, Antanaitis,

kuomet yra proga, neprošalį 
susipažinti ir su jomis. O įžan-

Augš- 
čiausias tikietas—99 centai, j 
Galima gauti neblogą vietą ir i 
už 50 centų.

Pereitą penktadienį teko 
matyti vandinant “Faustą”. 
Vaidinta francūzų kalba. Vai
dino sekami dainininkai: Mar
garita—Stana Biondo ; Fausto 
—Rolf Gerard ; Mefistofelio— 
Nino Ruisi; Valentino—Edgar 
Allan; Siebelo—Carlotta Bru
no; Martos—Georgia Stand
ing; Wagnerio—Paul Farber.

Keletas dainininkų buvo 
tikrąi ' ger.ų. Choras taipgi 
puikiai pasirodė.

, Andai mačiau vaidinant 
“Aidą,” kuri panašiai padarė 
gero įspūdžio.

Depresija paliko daugybę 
gerų daip'inijiKų be darbo, to
dėl dąlis jų,.susibūrė į Hippo
drome National Operą ir tuo 
būdu populįarėmis kainomis! 
vaidina operas. '

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James Št. East 
Tel. HArbour 3424

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. /. CORN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

X

*■
KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau bmiaa ir chroniškai vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telephonas MEdallion 3-1328

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

Juozas Levanda
(Levandauskas) 
'GRABORIUS

Patarnauju visiems he skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen *8-9770 |

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
I Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
i ant visokių kapinių; parsamdc au-
I tomobilius ir karietas veselijoms, 
j krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu 
Chroniškos

Vyru ir Motery 
Ligos Gydomos

Rendy Streikas Plečiasi
Gyventojai 1424 Crotona 

Park East, Bronx, sekdami sa
vo susiedus iš 1428 numerio, 
pareikalavo numažinimo rendų 
10 nuoš. Išrinko komitetą pri
duoti reikalavimus savininkui 
ir jeigu jų neišpildytų, gyven
tojai yra pasiryžę streiku pa
remti savo 'reikalavimus.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Vincas Krapukaitįs, £8 m. 

amžiaus, 19 Chestnut St., mi
rė gegužės 24 d., Laidos ge
gužės 28 d., šy. Jono kapinėse.

Viktorija Mileriene, 47 m. 
amžiaus, 154 N. 9th St., mire 
gegužės 25 d. Laidos gegužės 
28 d.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS
I * -• f • ' t

Senai’: dirbąs’ graborystės profesi
joje ir Ėrooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo, ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

BROOKLYN, N. Y.

197 HAVEMEYER STREET

r

Telephone Stagg 2-7057

j

Penkiolika Pikiety Areštuota 
. Penkiolika darbininkų tapo 
areštuoti už pikietavimą Karp 
Brothers Fruit, Market, - 2221 
65th St., Brooklyne.

' Parduokite QflWf < A T TV Q A Mokame augštą
Savo Kainą

•! ! Jungtinių Valstijų valdžios laisniuoti pirkėjai
Atneškite ’ hr piisiųskite seną auksą, seno aukso sulaužytus žiedus, 
laikrodžius, branzalietus arba< kokius atlikusius auksinius daiktus.

A, HILLMAN, M INFANTINO WP. r. c.
, Tel. Canal .6,9008 (B.M.T, ;trainą ' itnkito— išlipkite ant Bowery stoties) .

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis. ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

v6m, paržm, krikitynom ijr kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) • •
• BROOKLYN, N. Y.,

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 

j d u liai, Skilvio, 
* žarnų ir • Mešla- 

žamės Ligos. A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu tūrite 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

DR. ZINS
110 East 1GST. N. Y

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

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

!• I J


