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29 Pėdų Submarinas. 
Anglis Vietoj Katorgos. 
Garlaivis “Kim”. * 
Poilsio Parkas.

Rašo D. M. š.

Japonijos imperialistai pradė
jo gaminti mažus submarinus. 
Jie išbandė submariną, kuris 
yra 29 pėdų ilgio, 12 tonų svo
rio; po vandeniu gali pasinerti 
164 pėdas gylio ir išbūt 3 ir pu
sę valandas. Jis ginkluotas vie
nu tarpedų išplukdinimo apara
tu ir kulkasvaidžiu. Ant to sub
marine yra viso 4 žmonės. Jis 
bus naudojamas greitoms ata
koms “priešo”. Jį gali nuleisti 
bile kur nuo didelio karo laivo. 
Sako, kad Japonija yra pasiga
minus dar mažesnių submarinų, 
kuriuose yra tik po 2 žmones. 
Ji visais garais rengiasi karau, 
gaminasi didelius karo laivus ir 
submarinus po 3,500 tonų ir 
mažuosius.

Caro laikais Sachalinas buvo 
katorgos vieta. Sovietų valdžia 
tą salą vysto į kultūrinį kraštą. 
Ten į 9 metus laiko gyventojų 
kiekis paaugo 8 kartus. Yra 5 
judžiai, keletas teatrų, mokyk
los, 18 ligoninių ir nemažai na- 
mų-skaityklų. Sovietai ten ga
mina aliejų ir šiemet bus paga
minta 700,000 tonų anglies. 
Aliejaus ir anglies yra daug Sa
chalino saloj.

Sovietų garlaivis “KIM” par
vyko į Leningradą. Į Jungti
nes Valstijas jis atplaukė iš 
Juodųjų jūrų; tai buvo pirmas 
SSSR laivas pasiekęs Ameriką, 
po to, kai ši šalis pripažino So
vietų valdžią. Jis padarė 12,- 
000 mylių kelionę ir pergabeno 
10,000 tonų prekių.

Maskvoje yra didžiausias po
ilsio ir kultūros parkas. Kiek
vieną dieną ne mažiau 500,000 
maskviečių ilsisi ir šviečiasi ta
me parke. Ten yra visi paran- 
kumai ir žaismams vietos. Ju- 
džių svetainėje telpa 20,000 
žmonių; ji vadinama “žaliasis 
Teatras”.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Milicija Toledoj, Ohio, atakuoja Auto-lite fabriko streikierius. čia milicininkai du streikieriu 
nušovė ir kelis desėtkus sužei dė.
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Kontroliuosią Šerų 
Meklerius

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongresas padarė 
tarimą geriau prižiūrėti Še
rų meklerius ir apriboti 
bankų duodamas paskolas 
gemblerystės tikslais. Bus 
sudaryta tam tikra komisi
ja. Tačiaus didieji Šerų 
gembleriai turės iš ko pa
pirkti komisijos narius.

Prez. Rooseveltas Reikalauja, kad Kitos 
Šalys Mažintų Ginklavimąsi, o iš Tokių 
Sutaupų Mokėtų Amerikai Karo Skolas

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas birž. 1 d. 
padarė kongresui pareiški
mą apie įvairių šalių karo 
skolas Jungtinėms Valsti
joms. Pabrėžė, kad jos turi 
atsiteisti, nes kitaip, tai šios 
šalies piliečiai turės taksais 
sumokėti tas sumas pinigų. 
Rooseveltas priminė, kad 
skolingosios šalys turi su
siaurinti išlaidas savo “ 
cionalistiniams reikalams,” 
supraskite,

“priklauso” birž. 15 d. $174,- 
647,439 naujų įmokė j imu ir 
$303,196,205 užvilktųjų.

Iš visų viena tik Finija 
pilnai atsimoka.

Surišti su Anglijos politi
ka žmonės, kaip pranešta N. 
Y.-World - Telegramai, yra 

na- labai pasipiktinę šiuom Ro- 
osevelto pareiškimu. Sako, 

ginklavimuisi, jeigu visos tos šalys bandy- 
(Tuomet Amerika, matote, tų. atsimokėt Amerikai pa- 
lengviau galėtų pasiekti pir- gąl sutartį, tai pas jas pasi- 
menybę prisirengimuose ka- i darytų tokia ekonęminė su- 
rui.)

Rooseveltas n e s u t i n ka viršų pasaulyje, 
šaukti bendrą visų skolinin
kų konferenciją; bet sako, 
kiekviena šalis gali atskirai! 
derėtis su Amerika, jeigu 
nepajėgia mokėti skolas pa
gal ligšiolinę sutartį.

Amerikai “priklauso” iki 
birželio 15 d. • gauti tokių 
naujų atmokėjimų: iš Ang
lijos $85,670,765, apart nuo 
pirmiau nedamokėtų $176,- 
120,246; iš Francijos $59,- 
000,218, apart nedamokėtų 
$82,308,312; iš Lietuvos 
$147,864/ apart užvilkti} 
$221,169.—Lietuva yra sko-
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Kaip Stovi Audėjų ir Plieno Darbininkų į
Visuotinų Streikų Klausimas

Karščiai Baigia Naikint 
Javus Vakaruose

Vidurinių vakarų valsti-
Washington. — Penkta-;atsisakyti nuo darbininkų Jas aplankė dideli karščiai, 

dienį ir šeštadienį tęsėsi de-! unijos bei bendrų (kolekty-[ Joliet, Ill., birželio 1 d. buvo 
rybos del visuotino audėjų, vių) derybų iš darbininkų 1124 laipsniai karščio; Mil- 
streiko. Darbininkus neva pusės. ' - I waukee, Wis., 103 laipsniai;
atstovauja Thomas F. Mc-1 Pasitarimai tarp NRA i Illinojuj ir lowoj apie 106 
Mahon, prezidentas United valdybos ir plieno darbiniu-: laipsniai. Tie karščiai bai- 
Textile Workers Unijos; fa-.kų vadų birž. 1 d. laikinai'gia sunaikinti javus laukuo- 
brikantus atstovauja G. pertraukti. ' i se.
Sloąn; “taikytojas” iš vai-j’ 
džios pusės yra NRA gene-! 
rolas Johnson. McMahon I 
labai nedrąsiai reikalauja, i 
kad jeigu pagal NRA pa-' 
tvarkymą ir bus darbai su
mažinti 25 nuošimčiais, tai 
turi būt užtikrinta darbi-:

i Darbo Federacijos Vadai jau Pakrikdę 
Toledo Elektros Darbininkų Streiką

I

Toledo, Ohio. — Darbo rėjo po metų sugrąžint se-
7------ a • v ^4 .44 i ninkams 30 valandų darbo i Federacijos vadai tikisi, kad nąją algą. _ _
hnga Amerikai $6,504,544., . aaunama l3er pasidarbavimą jau Kompanija
Iš tų ir kitų šalių Amerikai į Johnson dejuoja kad jsulaužytas darbi- uniją 900 savo darbininkų ir

“to nepakeltų audimo pra-j 
monė.” Bet jis tikisi, kad 
unijos vadai padarys nusi
leidimų ir bus išvengta vi
suotino streiko. McMahon 
gi buvo pagrasinęs skelbti 
streiką nuo šio pirmadienio.

Nežiūrint visų McMaho-

“pripažįsta”

irutė, jog “Sovietai paimtų 
n

delImperialistai Susiriejo 
Nusiginklavimo

Geneva. — Imperialisti
nių šalių politikieriai nusi
ginklavimo konferencijoj 
taip susispyrė, kad nei iš

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

Kairieji Reikalavo Sykiu su Komunistais Kovot prieš Bur
žuaziją delei Kapitalizmo Nuvertimo ir Darbo Žmonių Dik
tatūros {steigimo Amerikoj; Vienos Ex-Valdininkas Šlykš
čiai Užsipuolė Sovietus.
Detroit, Mich. — Socialis- j Ligšiol viešpataujanti maši- 

' na dešiniųjų vadų (Norman
Thomas, Krzycki ir kt.) ga
lėjo suklastuot sau tą kelių 
šimtų didžiumą.

Kairysis sparnas taip pat 
įnešė suvažiavimui rezoliu
ciją—šaukt visuotiną darbi-

j tų Partijos suvažiavimas 
į turėjo audringą posėdį bir- 
! želio 1 d. vakare, ir kairysis 
i sparnas vos tik nepaėmė 
| viršų. Čia tuojaus reikia 
priminti, kad vadai, kalbė
jusieji už artininiąsi su ko
munistais, už sukilimą prieš! ninku streiką, kuomet bur- 
kapitalizmą ir darbininkų žuazija bus pasimojus pra- 
diktatūrą, ne visi ištikrųjų dėti karą; darbininkai turi 
tam nuoširdžiai pritarė, suparalyžiuot kariškus val- 
Tūli jų kairiai kalbėjo, džios besirengimus, jungtis 
idant palaikyt prie Socialis- tokiuose veiksmuose su ko
tų Partijos tūkstančius jos munistais ir pagrobti vals- 
narių-darbininkų. Nes eili- tybės galią į proletariato 
niuose partijos nariuose yra rankas.
labai išaugęs ir vis sparčiau Prieš tokias rezoliucijas 
auga pritarimas revoliuci-1 aršiausiai kovojo streiklau- 
niam veikimui Ir bendram žis Milwaukee majoras D. 
frontui su komunistais. jW. Hoan; New Yorko dele-

Į svarbių rezoliucijų ko-1 Norman Thomas, 
'tTT 11 , Charles

• Solomon ir Jacob Panken; 
'J. Martineck iš Ohio ir kt. 
Jis gąsdino, būk tokia kairi 

! politika patarnautų kapita
listams ir “padėtų jiems įve
sti fašistinę” Ku Klux Kla
no diktatūrą, ir sunaikintų 
pačią Socialistų Partiją. Ta
rytum jie dar nežino, kaip 

to pasiekt, tai darbininkų | dabartinė jų^ politika, PaPę~ 
klasė “turi tuojaus pradėt 
rengtis kovai visais būdais, 
kuriais galima būtų laimėti 
pergalę.”

Del šios rezoliucijos karš
ti ginčai tęsėsi apie dvi va
landas, ir balsavime dešinie
ji gavo tik menką abejotiną 
persvarą. Balsuojama bu
vo sulig to, kiek narių atsto
vauja kuris delegatas. Taip 
susidarė 16,175 balsai išviso, 
ir kairiųjų rezoliucija tapo 
atmesta tik 513 balsų di
džiuma. Bet tai ištikro ne
reiškia jų narių didžiumą.

misijas ir į platformos ko-! ^°,u^s Waldman, 
misiją buvo išrinkta kairių-;
jų didžiuma. Kairysis 
sparnas tuojaus pasiūlė re
zoliuciją, kad buržuazijos 
tvarka turės būt nuversta 
per ginkluotą darbininkų 
sukilimą, ir sunaikinta bur- 
žuazinė valstybė ir Įsteigta 
proletariato diktatūra; kad

džiaudama Rooseveltui, bū
tent ir padeda priruošti dir
vą fašizmui Jungtinėse Val
stijose, panašiai kaip Vokie
tijos ir Austrijos Socialde
mokratų Partijų vadai, sto
dami už Hindenburg^ ir 
remdami Dollfusso “demo
kratiją”, o kovodami prieš 
revoliucinius darbininkus, 
padėjo buržuazijai užriog- 
linti fašizmą ant darbo mi
niu tose šalyse.

Be kitų, sakė prakalbą ir 
buvęs Vienos miesto (Aust-

(Tąsa 5-tam pusi.)

; ninku nusitarimas eiti į vi- pasižada duot jiems pirme- 
1 suotiną streiką. Bennett, nybę, tačiaus fabrikantai 
“kairiai” kalbantis O Myers ; pasilieka teisę samdyti ir 
ir kiti dviem atvejais suštur- 
mavo Edison Elektros Kom
panijos darbininkus atidėti 
streiką, išviso. 48 valandas. 
Tuo tarpu jie mušė teleg
ramą prezidentui Roosevel-

neunijistus. Tuo pačiu lai
ku darbininkams pagal su
tartį yra uždraudžiama 
streikuot prieš Edisono 
kompaniją arba eit streikan 
iš pritarimo kitiems elekt- 

iš-lros darbininkams.
ir . verpėjai gelbėtų Toledo nuo visuoti-

no ir valdžios manevrų, _ta- tui> kad jis įsikištų ir
čiaus, audėjai
turi organizuotis į veikimo no streiko.” Sykiu jie stojo
komitetus ir rimtai rengtis i į nerviškas derybas su Edi-
IrniTJii •« • • • - *kovai.

Kai 
Plieno,

del
Geležies ir Cinos 

Darbininkų A s o c i a c i jos 
skundo, kad kompanijos 
praktikoje laužo NRA tai
syklių 7A punktą ir neduo
da unijistams teisės išsi
rinkti savo atstovus ir per 
juos statyt bosams reikala
vimus, tai generolas John
son užreiškia, kad jis “neži-

vietos linkui nusiginklavi-; nąs”, kur ir kokios kompa- 
mb. Mat, kiekviena buržu-įnijos taip elgiasi. Jeigu tas 
azinė šalis bruka tik kitai | ponas skaitytų “Daily Wor- 
nusiginkluoti. Jie vėl steng-i kerį”, tai matytų, kaip 
sis užtrinti Sovietų pasiūly- Youngstowne ir kitur plie- 
mą visiškai nusiginkluot ar- no fabrikantai varu verčia 
ba bent rimtai sumažinti darbininkus pasirašyti už 
ginklavimąsi.

' į šono kompanijos . pirminin- 
Amalgamated ku Coates. Mat, nuo Ediso

no-elektrininkų streiko dau
giausia priklausė ir kitų 
darbininkų streikas.

Taip penktadienio vakare' 
ir padaryta sutartis su Edi
sono Elektros Kompanija; 
o po tuo pačiu stogu Ram
sey ir kiti Auto-lite strei
kieriu pardavikai skubotai 
derisi su fabrikantais delei 
užbaigimo šių darbininkų 
streiko.

Buržuaziniai laikraščiai 
duoda didelę pagarbą Taf- 
tui, darbo ministerijos at
siųstam tarpininkui, kuris 
taip pasidarbavo išvien su 
federaciniais vadais prieš 
darbininkų judėjimą.

Generalis Ežerų Laivu- 
kų Darbininkų Streikas

kompanionų neva “uniją” ir

Edisono kompanija sutiko 
pridėt darbininkams 20 
nuošimčių algos—tiek jinai 
buvo numušus 1932 m., ir 
pagal tuometinę sutartį tu-

Cleveland, Ohio. — Prasi
dėjo visuotinas mažųjų lai- 
vukų (tugboats) darbininkų 
streikas ant Didžiųjų Eže
rų. Reikalaujama $1,300 
iki $1,800 metinės algos ir 
užtikrint bent 200 darbo 
Sienų per metus. Streikie- 
riai jau apkūlė tris streik
laužius.

Per Los Angeles Policijos Užpuolimą ant 
Bedarbių Tapo Sužeista 50 Asmenų

Los Angeles, Cal.. — 300tnigais kiekvienam bedar- 
policmanų ir ginkluotų pa- biui ir po $3 kožnam nedir- 
daužų birž. 1 d. užpuolė virš bančiam jo šeimynos na- 
3,000 bedarbių ir darbinin- riui. 
kų, kurie susirinko ties pa-i 
vieto pašalpos ofisu reika
laut daugiau paramos be
darbiams. Užpuolikai su
žeidė 40 darbininku, vieną 
gal mirtinai. Darbininkai 
besigindami sužeidė desėtką 
policistų.

Kaip tik darbininkų dele
gatai įėjo į raštinę persta- 
tyt reikalavimus žmoniškes
nės pašalpos, tuojaus be kokį centą iš žingeidautojų. 
perspėjimo jie buvo detekty- Mergaitės maitinamos po 
vų užpulti. O reikalavimai biskį lašinamu pienu ir siru-* 
buvo tokie—bent po $10 pi-pu.

Veš Mažyčių Mergaičių 
Kvintetą Į Chicagos

Parodą
North Bay, Canada. — 

Biedni farmerėliai Ernest 
Dionene ir jo žmona Olivia, 
vienu pradėjimu pagimdžius 
penkias mergaites, sutinka 
vežti silpnučius kūdikius į 
Chicagos parodą. Gal gaus
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Tekstilės Pramonėj Streikas
Šiuos žodžius rašant, Washingtone 

ADF lyderiai veda su valdžia (NRA) de
rybas delei tekstilės pramonės darbinin
kų streiko. Kaip jau žinia, valdžios pa- 
davadijimu tekstilės pramonėj sumažina
ma 25 nuoš. gamyba ir su tuo, žinoma, 
ant tiek sumažinama darbininkams al
gos. Patvarkymas įeina galion 4 d. bir
želio.

Iš pasitarimų eigos, tačiau, manoma, 
kad šis streikas gali būti numuilintas. 
ADF viršininkai (Mr. Thomas F. McMa
hon, United Textile Workers Union prez. 
ir kt.) savo politika prie to veda.

Tekstilės pramonės darbininkuose no
ras kovoti yra didelis. Jei tik ADF vir
šininkams nepavyks savo pardavikiška 
politika pravesti, tai streikas bus faktas. 

’ Revoliucinė National Textile Workers 
Union ruošia savo mašineriją streikui. 
Jinai turį) išstačius! sekamus reikalavi
mus: J X > .

1. Atmesti NRA ir bosų sugalvotą 25 
nuoš. algų kapojimą.

2. Kiekvienas tekstilės pramonėj dir
bąs darbininkas turi gaut nemažiau 60 
centų į valandą.

3. 30 vai. savaitės darbas.
4. 40 savaičių darbo į metus.
Tekstilės pramonės darbininkai privalo 

budėti, kad reformistiniai unijos lyderiai 
neparduotų bosam jų reikalų.

Žinios skelbia, kad pasitarimuose del 
plieno pramonėje visuotino darbininkų 
streiko, reformistiniai unijos lyderiai da
lykus taip maišo, kad tik kaip nors strei
ko neprileidus. Plieno pramonėj visuoti
nas streikas, kaip jau žinoma, turėtų 
įvykti viduryj šio mėnesio. O plieno 
kompanijos ruošia mašineriją laužymui 
streiko.

<■ Iš kitos pusės, Toledo mieste, kur or- į 
ganizuoti darbininkai jau buvo nutarę j 
visuotiną streiką skelbti, ADF vadai fak- j 
tinai jį bando likviduoti dar nepradėtą!

Šitie faktai dar ir dar kartą rodo kiek
vienam darbininkui veidą pardavikiškų 
ADF lyderių. Laikas ir labai laikas, kad 
darbininkai juo greičiau padarytų tam

Sovietai ir Tautų Sąjunga
Tūlos buržuazinės šalys dabar trokšta, 

kad Sovietų Sąjunga įstotų į Tautų Są
jungą (League of Nations). Sovietų vy
riausybė kel-kas nepasakė savo nuomo
nės. Ji, be abejojimo, padarys tai, jei 
matys reikalo. Gali būti, kad Sovietai 
nusitars dalyvauti Tautų Sąjungoj.

Verta, todėl, susipažinti su esama pa
dėtimi pačioj Tautų Sąjungoj ir, apskri
tai, pasaulyj.

Drg. Radekas nesenai patiektam savo 
išsamiam tuo klausimu straipsnyj žymi 
eilę faktų, rodančių Tautų Bąjungos vi
duj pakitėjimus. Rašytojas nurodo, kad 
Tautų Sąjunga buvo sukurta vyriausiai 
tam, kad pacifistiniais šūkiais aptildžius 
tuoųjętines didžiai nepasitenkinusias ma
ses žmonių ir kovojus prieš proletarinę 
revdliuciją Rusijoj. Bet jai tas nepavy
ko. *• Sovietų Sąjungos žmonės vykusiai 
atmušė įsiveržėlius ir sunaikino imperia
listic Jjlatms. T

Tolydžio pačioj Tautų'Sąjungoj, riety
nių eigoj, įvyko žymių permainų. Dvi 
šiuo tarpu plėšikiškiausios buržuazinės 
šalys—Japonija ir Vokietija—|iš Tautų 
Sąjungos pasitraukė. Faktinai, jos šiuo 
tarpu prieš ją veda kovą. Abi šiq> šalys 
ftokšta karo, trokšta užpulti ^it kitų 

kraštų su ginklu; trokšta pasigrobti iš 
kitų kraštų teritorijų.

Tautų Sąjungoj, iš kitos pusės, pasilie
ka visos mažosios valstybėlės, kurios bi
josi pasaulinio karo, kurios tam kare ga
li būti sutrėkštos. Jos, tuo būdu, bando 
palaikyti taiką.

Tiesa, nurodo rašytojas, Tautų Sąjun
goj dar pasiliko Anglija, Italija ir Fran- 
cija. Šios juk nėra mažosios šalys, bet 
imperialistinės. Ar jos nori taikos? Bri
tanija ir Italija ruošiasi karui pasaulio 
persidalinimui, bet šiuo tarpu jos dar vis 
mano, kad tam laikas nėra pribren
dęs. Jos mano, kad savo pageidavimus 
gal galėsiančios patenkinti išnaudoda- 
mos didžiųjų imperialistinių valstybių 
nesusipratimus.

Skirtingai esama su Francija. Aišku, 
Francija gina savo kapitalizmo intere
sus. Franci jai rūpi apsaugoti įgytas pe
reitam kare kolonijas ir kitus laimėji
mus. Bet, jinai negalėtų apsaugoti jų 
karo keliu, kadangi ji supranta, jog se
kančiam kare ji negautų visų tų talki
ninkų, kuriuos turėjo. Karo metu, kaip 
dabar padėtis rodo, Franci jos imperialis
tams lemta daug kas prakišti, bet ne' lai
mėti. Štai kodėl dabar Franci jos buržu
azija bando palaikyti taiką.

Kitais žodžiais, d. Radekas nurodo, 
Tautų Sąjungą šiandien sudaro didžiu
ma kraštų, kurie sekančio karo bijosi.

Tolydžio Sovietų Sąjunga visais atžvil
giais stiprėja. Josios nusistatymas tai
kos klausimu visiems aiškus. Todėl dau
gelis silpnesnių tautelių ir žiūri į ją, kai- 

' po į taikos palaikytoją.
Kadangi Sovietam rūpi palaikyti pa

saulyje taika kuoilgiau, tai galimas daik
tas, kad Sov. vyriausybė sutiktų įstoti į 
Tautų Sąjungą.

Aną dieną mes nurodėme, kad Sovietų 
Sąjunga šiandien pasirengusi daryti vis
ką, kad tiktai išlaikius pasaulyj taiką, 
neprileidus prie imperialistinio karo, į 
kurį tūlos kapitalistinės šalys dideliu uo
lumu ruošiasi.

Bet yra žmonių, kurie to visko nesu
pranta, o jei supranta, tai tiksliai bando 
už tai Sovietų Sąjunga šmeižti. Vienu 
iš tokių yra Grigaitis. Aną dieną jis po
smuoja, būk, girdi, “... dabar bolševikai 
jau jungiasi su stipriausia pasaulyje mi- 
litarine valstybe (Francija) ir žada pa
vesti į jos miiltaristų rankas ‘proletaria
to tėvynės gyvenimą (?)’.”

Aišku, šis pasakymas neturi jokio pa
grindo. Kaip nurodėme, bolševikai vei
kia su Francija ant tiek, ant kiek pasta
roji veda taikos politiką (nepaisant jo
sios motyvų). Kaip greitai Francija 
bandytų skambinti ginklais ir giedoti sa
vo seną giesmę apie sunaikinimą Sovietų 
Sąjungos, taip greitai pastaroji pakeistų 
savo nusistatymą linkui jos. Taip yra su 
Sovietų politika linkui visų kitų kraštų. 
Sovietai, beje, siūlė sudaryti nepuolimo 
sutartį ir Japonijai, bet pastaroji atsisa
kė. Tuo būdu darbininkų šalis šiandien 
priversta su ginklu rankoj budėti, nes 
ginkluoti plėšikai iš rytų gali bile dieną 
pradėti pulti jos teritoriją!

Daugiau Žinių Api'e
Drg. Menžinskį

“Raudonasis Artojas” suteikia daugiau 
žinių apie nesenai Maskvoj mirusį GPU 
pirmininką, d. V. R. Menžinskį. Štai ke
letas svarbesnių bruožų iš jo gyvenimo 
ir darbuotės:

V. R. Menžinskis gimė 1874 m/ rugsėjo 
m. 1 d. Mokytojo sūnus, jsulig mokslu ju
ristas, jis dar jaunuoliu būdamas 1895 m. 
pradeda aktingai dalyvauti revoliuciniame 
judėjime.

1902 m. d. Menžinskis įstojo į Rusijos so- 
cial-demokratų darbininkų partiją, išsyk po 
2-jo suvažiavimo, 1903 m., prisideda prie 
bolševikų ir, kaip Jaroslavlio partinio komi
teto narys ir kt., aktingai dalyvauja parti
niame darbe.

Laike 1905 m. revoliucijos drg. Menžins
kis veda darbĄ tarpe caro armijos kareivių 

. ir* yra vienu iš labiau aktingų Peterburgo 
bolševikų karo organizacijos veikėjų.

1906 m. caro valdžia atidengia šitą> kari
nę organizaciją ir jos vadovaus areštuoja. 
Po keturių mėnesių sėdėjimo kalėjime d. 
Menžinskiui pasiseka pasiliuosuoti ir pasi
slėpti nuo caro teismo, išvengiant, tokiu bū-
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du, caro katorgos. Gale 1907 metų d. 
Menžinskis priverstas išvažiuot] į užsienį, 
kur aktingai dalyvauja bolševikų organizaci
jų darbe. ’

1917 m. po vasario revoliucijos d. Menžin
skis grįžta į Rusiją. Iki Spalių revoliucijos 
d. Menžinskis dirba Petrogrado bolševikų 
partijos Karinėj organizacijoj, būdamas ka
rinių organizacijų biuro nariu ir redakto
riumi bolševikų karinio laikraščio “Soldat”, 
dalyvauja Spalių ginkluoto sukilimo paren
gime.

Spalių revoliucija d. Menžinskį iškelia fi
nansų liaudies komisaru pirmoje darbinin- 
kų-valstiečių vyriausybėje.
1918 m. balandžio mėn. d. Menžinskis pa
skiriamas generaliniu konsulu Berlyne, iš 
kur tų pat metų lapkričio mėn. grįžta į

ĮDOMUMAI
Pieniški Valgiai

Esame daug sykių skaitę 
visokiuose dienraščiuose ir 
šiaip leidiniuose, kuriuose, 
apart darbininkų organi
zacijų ir valdančios klasės 
užpuolimų, diplomatinių rei- i 
kalų, rašoma ir apie tinka
mesnį žmonių gyvenimą, 
sveikatą; kokį reikia valgy
ti maistą, idant sulaukus il
go, seno amžiaus, kad pri- 
kimšus skilvį bile kokiu 
maistu neištiestum kojas 
dar jaunu būdamas.

valdžiai, o 4 vežėsi Ameri-1 kiškų knygų, 
kon.

Komodo'sala nėra didelė, i
Ji turi 22 mylias ilgio ir 14 ,skaitote aa^liškai ir norite įsi- 
pločio;—gauruota smailu- gytl knyga’ aplankykite In- 
ma, o kloniai apdengti ternatlonal^Book Sk°P ,r lluj i 

Daugumoje tokių patari- šiurkščia žole ir kopūstinė- 
mų buvo sakoma, kad jeigu mis painiomis, lig kad ir 

turėti tyčia prirengta driežų gyve-nori būti sveikas, 1 
maisto malimo geras gir
nas, skilvį,—valgyk daug 
pieniškų gatninių ir galėsi 
pasiekti ąžuolo amž., pragy
venančio kitus medžius. Mė
są tegul ėda ilgadančiai, ke
turkojai žvėrys, nes žmo
gus nuo jų labai daug kuo
mi skiriasi. Ir mūsų dau
guma jau buvom įsitikėję į 
karvės tešmenį, kad, va, jis 
yra mūs žilos senatvės ker
tinis akmuo. Tačiaus pati 
gyvenimo ir valgymo prak
tika rodo štai ką.

Nesenai New Yorko Vals
tijos Medikų Draugija lai
kė konferenciją Uticoj, ku
rioje paaiškėjo, kad dauge
lį vidutinio amžiaus žmo
nių ištinka staigi mirtis, 
nes valgo perdaug pienišką 
maistą. Ten va kaip sako-
ma:

“Vienų metų piaistas yra
kitų metų nuodas. Stiklas į gyvena po kelis metus, 
pieno ir riekelė duonos su 
sviestu yra pavojinga vaka
rienė žmogui 45 metų am
žiaus. Jam pasilieka vienas 
aiškus uždavinys — keltis 
antrą valandą ryto ir jieš- 
koti kiaulės karkos su ko
pūstais. Dijeta ir rūpestis 
yra du dalykai, žudanti vi
dutinio amžiaus žmones. Ir 
ypatingai tuos, kurie labai 
rūpinasi dijetomis."

Tad šitas pareiškimas 
duoda mums suprasti, jog 
vienpusiškas prisilaikymas 
prie stalo, kad va šitas 
maistas mane jaunina, o tas, 
nors ir skanus, sendina— 
neišlaiko kritikos. Aiškiau 
pasakius,—valgyk, kas tau 
yra gardu ir nekenkia svei
katai.

Parvežė Amerikon Tris 
“Apaštaliis”

Porą savaičių atgal, iš 
Komodo salos, Hollandų Ry
tinės Indijos, parvežė New 
Yorko zoologijos parkan 
tris didžiausių^ dar gyve
nančių driežų atstovus, ku- 

Maskvą ir dirba Užsienio reikalų liaudies 
komisariate.

1919 m. gegužės m. d. Menžinskis paskir
tas darbui Ukrainoj, kur ,užima Valstybės/ 
kontrolės liaudiės komisaro vietą.

Nuo 1919 m. rugpjūčio m. d. Menžinskis 
dirba VčK (čeką), po to nuo 1923 m. rug
sėjo 18 d. dirba SSRS Apvienytos Valsty
bės politinės valdybos kolegijos pirmuoju 
pirmininko pavaduotoju.

Po d. Dzeržinskio mirties nuo 1926 m. lie
pos 30 d. Menžinskis yra SSRS OGPU pir
mininku.

XV ir XVI Visasąjunginės komunistų 
partijos (bolševikų) suvažiavimuose d. Men
žinskis buvo išrenkamas Visasąjunginės ko
munistų partijos Centralinio Komiteto na
riu.

BOSTON, MASS.rie yra bjaurūs ir duodą 
prieš-istorinę išvaizdą. Juos 
pagavo Lawrence T. E. 
Griswold, iš Quincy, Mass., 
ir William H. Harkness, iš 
New Yorko.

Jų veislę užtiko 1916 me
tais, Javos muzėjaus direk
torius Owens. Minimi drie
žai auga iki 13 pėdų ilgio, 

į bet amerikonams nepasise- na, būtent, perkant už dole- 
kė pagauti tokių didelių. Jie ' n ar daugiau duodamas 20 
sugavo 43, 8 geriausius iš-;nuoš. nupiginimas. Knygyne 
sirinko; 4 atidavė Hollandų'galima gauti įvairių darbinin- 

, bruošiurų, lai- 
jkraščių ir žurnalų.

Lietuviai darbininkai, kurie

sy-

Darbininkiška Knygų 
Krautuve

Su birželio 1 d. pirmu
kiu Bostone atsidarė darbinin
kiška knygų krautuvė. Ir tuo- 
jaus parduoda visas darbinin
kiškas knygas nupiginta kai-
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ŠYPSENOS

Automobilistas
Teisėjas:—Kodėl jūs taip 

greit važiavote ant tos vie
tos? Jūs matėt iškabas su 
užrašu “Atsargiai, pavojin
ga vieta.”

Šoferis: — Žinoma, kad 
mačiau, todėl ir važiavau 
kaip galima greičiau iš tos 
pavojingos vietos.

Vieta Užimta
Motina:—Palauk tu, šei

ma! pavakarieniauk tik, pa
skiau aš tau išpersiu pas- 

jturgalį!
Vaikas: — Negali, mamy

te, vieta jau užimta.
Motina:—Vieta, kur už

imta ?
Vaikas: — Taip, ta vieta, 

kur lupa. Tėvas pirmiau 
tavęs sakė, kad po vakarie-

Užmiršo Pridėt
Pakeleivis:—Kas do pie- 

, inas, kurį jūs man davėt, 
•,/ijog tai tik čystas vanduo?! m-, v v

pa_| Farmerys: — Atsiprašau, 
tai tikrai turi būti, kad

sipirkite. Be to, ši krautuvėj 
t išrandavoja knygas del skai

tymo. Labai prieinama randa 
Kaip pasirandavoti, visas 
formacijas galite gauti 
čioje krautuvėje.

Krautuvės ;
Broadway, šalę
St.

nimui. Jie valkiojasi klo
niuose ir tykoja pasigauti 
stirną arba kitą kokį gyvū
ną, o pasigavę, nusitempia 
prie urvo- ir suryja auką 
savo liuosu laiku.

Jųjų techniškas vardas: 
varantis komodoensis, bet1 
laivo viršininkai, veždami 
namo, davė jiems šiuos var-! 
dus: Motiejus, Morkus, Lu-I 
košius ir Jonas. Jonas ke-l 
lionėje mirė. Greitai per-1 
skaičius, varduose nesimato i 
nieko gilesnio, .bet kuomet! 
stabteli, pamąstai, tai su-| 
randi, kad jiems suteikta! 
apaštalų vardai. Pasirodo,! 
jog tame laive važiavo 
božninkų, (bedievių) 
pė.

Du toki driežai buvo 
vežti New Yorkan 1926 me-į jų galiu nukasyti. Gi, beka- 
tais, bet bėgyje trijų mene- sant, išberia smulkiais pučke- 
sių nustipo, kuomet Londo
no ir Berlyno parkuose iš-

adresas: 216 man0 moteris pamiršo šian- 
> Washington dieną įpilti pieno į vandenį.

’ J. Robziw.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

RANKAS NIEŽTI NUO (Jums, vienam, bet ir daug kam 
VANDENS i prie panašių darbų, kur pri-

rn., . . . . . .. seina labai dažnai rankos vil-likiu, iog neatsisakysit su-. . .. . .■ , . gyth-slapios, muiluotos laikyti,patarima per. . . . , . .,, . . . i—prisimeta toks niezejimas.Man ranku pirs- XT , .. •i, . . . v. . ; * :Nuo nuolatinio mazgojimo irįtus ir tarpupirstes ima be galo. .... , . . .. . .nnr « ■ v _.. , . , . . . i muilinimo labai išsiplauna ispai-miezeti, taip kad ir iki krau- , . . , ..< . . . odos jos apsaugomoji riebali
nė medžiaga, kuri natūraliai 
priduoda odai minkštumo ir 

Ižvilgumo. Tada oda pasidaro 
perdaug sausa, opi, arži, ir jo
je išsivysto savo rūšies įdegi- 

,mas, ekzema, vietos gydytojo 
’pavadinta “Leaping Lena.” Ir 
'jis Jums sakė, kad geriausiai 
tas niežėjimas gydyti, ven
giant vandens ant rankų. Tei- 

. ‘sybė.I 
reikš-j Suprantu, kad Jūsų, Drau- 

Pas gydyto- 'gc, užsiėmime kitaip negali- 
Tai bent štai kaip da- 

Tcgul Jums vaistinin
kas pagarrnna šitokio mišinio: 

“Powdered tragacanth 1 
drachm, 

glycerin 10 drops, 
phenol 15 drops, 
olive oil 4 ounces, 
oil of bergamot 5 drops, 
distilled water to 

pint.”
žinoma, vartokite 

:r muilo ant rankų 
žiausiai galima. Ir

bez- i
įteikti ir man fe* U" I

liais, pilnais vandenio, o tar-j 
pupirštės įrausta, lyg ir iššutę | 
pasidaro; nors ir visos nuka- • 
sytos vietos pasidaro ružavos 
nuo kasymo ir nuo tų spuo-; 
gelių. O jau kada įkišu ran-i 
kas į šiltą, karštoką vandenį, | 
tai net ir “saldu” darosi nuo ' 
pakilusio niežėjimo.

Paskutiniu laiku net jau iri 
viduryj delnų pradėjo 
tis tų parazitų, 
ją nebuvau, o tik pats ban-'ma. 
džiau trinti su zinc mosčia, bet .rykite, 
nieko negelbėjo. Taip gi try
niau su Unguentine mosčia ir 

' jau buvau apgydęs, bet neil
gam : už poros savaičių ir vėl 
“išdygo.”

Gi mano moteris, nuvykus 
pas vietos daktarą savais rei-

Pažiūrėjus į jų kojų nagus, 
tuo jaus gauni supratimą, 
kad artistas, ką piešė vel
nią, turėjo labai mažą su
pratimą apie kitus gamtos 
gyvūnus ir jų išvaizdą. Nes 
jeigu jam kas būtų parodęs 
tokią koją,—esu tikras—jis 
būtų pridėjęs ją velniui, o 
mūs gerbiamos karvutės 
kojelę palikęs nesutepta ta, 
velniška mosčia. (Velnias 
yra išmislo tvarinys, kad 
juomi bauginti religinius 
žmones.)

Gegužės 30-tą d., Bronx: kalais, papasakojo ir apie šį 
parke, apie tuos driežus j ano railkV niežulį, tai jis, 
tiek prisigrūdo žmonių, ‘ • •
kad negalima prieiti ir pa- i 
matyti juos. Kas stovi to-!
liau, tam siūlo pirkti to , negalima, kaip tik vengti ran-i 
“smako” paveikslą, lig kad,kas nuo vandenio. Bet man 
būtų jau labai branginama i ven£ti rankom vandenio, tai 
atmintis.

Smakais juos vadina to
dėl, kad jie yra labai bjau
rūs užpuldinėtoj ai ir nai
kintojai kitų gyvūnų; prie 
to, jie turi milžinišką spe-! 
ką. Tokį aiškinimą davė jų 
gaudytojai laikraščių ko
respondentams.

make 1

vandens 
kuo ma- 
po kiek- 

į vieno susivilginimo gerai nu- 
Įsišluostykite rankas ir įtrinki- 
jte po keletą lašų šio mišinio. 
Vadinas, taip daryt Jums pri
sieis dažnai per dieną.

Kai kada pakaitomis, vietoj 
sau | šito mišinio, galite rankas, pir- 

. !štus ir tarpupirstes trainioti 
nu-' koldkrčmu. O kai ant ilges- 
ant nio pasitraukite nuo vandens. 

|tai niežinčias vietas suvilgin- 
kite šituo mišiniu:

“Carbolic acid 1 drachm, 
zinc oxide 1 oz., 
lime water 6 ozs.”

Į ping Lena,” kuri nėra užkre-1. 
jčiama ir paeina nuo vandenio, l" 
; Gi nugydyti, sakė jis,

lyginai, kad bandyti išvengti 
ir miego, nes iš užsiėmimo esu 
barzdaskutys ir tik tyo užsi
ėmimu šiandien pelnausi 
duoną.

Ką aš turiu daryti, kad 
gydžius tą įkirų niežėjimą 
mano rankų ?

ATSAKYMAS

Jums, Drauge, 
daktaras teisybę

tas vietos 
sakė.
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Darbininkė ir Seimininkė
Joseph

NUO

Trečias Puslapis,

MOTERIS PRAMONĖJE

North

Buriy Močiutė
VERTĖJOS:

Šis aprašymas nėra jokia prasimanyta pa
saka, bet tikras įvykis. Tai Pennsylvanijos 
farmerių klasinio supratimo pradžia- ir at
vaizdavimas kovingo pančiakinių darbinin
kų streiko, miestelyje Lansdale, 1933 m., 
kur vėliau keli darbininkai tapo peršauti 
šerifų^ir kompanijos pasamdytų mušeikų. 
Tas kampas, apimantis didelį plotą nuo 
Allentown iki Lansdale ir išsišakojęs po vi
są Bucks pavietą, yra pasižymėjęs tikėji
mu į burtus, į raganystes, į laimės prana
šavimus. Jis didžiumoje apgyventas Penn
sylvanijos vokiečių (Pennsylvania Dutch) 
farmerių, tvirtai prisilaikančių senovinių 
savo papročių ir keisto mišinio vokiškos ir 
angliškos kalbos—žargono. Tačiaus ir čia, 
taip jau tamsiame kampe, ačiū didėjančiam 
krizini, vis didesniam taksų užkrovimui ir 
nuolatiniam nedatekliui, klasių kovos su
pratimas pradeda plėstis tarpe tų dievobai
mingų ir pilnų prietarų žemdirbių ir jie, 
sykį supratę jos pamatus, stoja į kovotojų 
eiles.

ir nubarškėjo Lansdale linkui vieną ūkanotą 
pirmadienio rytą. “Aš važiuoju miestan, ma
ma, ir pasijieškosiu sau darbą.” Jo kalba tu
rėjo vokišką akcentą.

Ji tylėjo, žiūrėdama per akinius į užklo- 
dę, kurią ji siuvo jau kelinta savaitė. Ji ne
pažiūrėjo į jį. “Aš sugrįšiu namo sekmadie
nį, mama.” Jis sustojo tarpdury 'ir žiūrėjo

Fenstermakerių klojimas buvo platus ir rau
donas ir stovėjo ant pat viršaus didelio kalno, 
32 mylios atstumo nuo miesto Lansdale, ir ant 
jo kaktos, atkreiptos į kelią, buvo raganystės 
ženklai, nupiešti suvirs pusė šimtmečio atgal. 
Tie ženklai, šešių kampų žvaigždės, buvo aiš
kiai geltoni, aiškiai įžymūs ant tamsiai raudo
nos klojimo spalvos ir jų tikslas buvo nuvary
mui viso blogo ir pikto, kuris nematomai blaš
kėsi po Penhsylvanijos vokišką apielinkę. Nie
kas juk negalėjo užtikrinti, kad Teutonų blo
gos dvasios daugiau nebesišvaisto ore, su juo
domis kentėtomis kepurėmis, jų piktos akys 
žėrėdamos į nelaimingą farmerį, kuris netu
rėjo ganėtinai stipraus ženklo nubaidymui jų.

“Ak, ne.” Motina Fenstermaker kratė gal
va, atsargiai pasitaisant akinius 'ant jos že
mųjų vokiečių nosies, “žinoma, mes netikime 
į burtus.” Bet prispausta, kad paaiškintų, ko
dėl jos klojimas buvo nudekoruotas šešių kam
pų žvaigždėmis, ji atsakė, “Well, nieko neken
kia ją turėti.” -.... *

Visi, kas tik keliauna per puikias, viliojan
čias pakalnes Berks ir Bucks pavietų, galėjo 

* patėmyti tuos ženklus ant klojimų, kurie stovi 
tvirtai, kaip kokie stori vokiški kaimiečiai, 
iškilę viršuj augštų kukuruzų, rugių ir kviečių 
turtingoj šios apielinkės žemėj.

Kada 1930 ir 1931 metais kainos ant rugių, 
kviečių ir kukuruzų, ant agurkų, ant avižų, 
ant Smetonos pradėjo smarkiai pulti, Mama 
Fenstermaker eidavo klojiman, mąstant, kokis 
raganystės ženklas nuvarytų depresijos blogu
mus. Žmonės daug kalbėjo apie Washingtona 
ir Hoover į, kiti kratė galvas apie Wall Strytą 
ir bankierius, ir buvo daug jausmo, kad sun
kūs laikai yra būtini, neišvengiami. Reiškia, 
piktos dvasios švaistėsi po apielinkę ir nieko 
nebuvo galima veikti tuo klausimu! Mama 
Fenstermaker atsiminė senus laikus, lai
kus pirm Fordo, pjaunamos mašinos ir ra
dio laikus, kada kanalas į Mauch Chunk dar 
vis buvo vartojamas ir mulai traukė palei jį, 
aprūpinant miestus anglimis. Tuose laikuose, 
negyva rūpužė^ palaidota pusnaktyj su keliais 
žmogaus plaukais, pilnam mėnuliui šviečiant, 
nubaidė piktas dvasias, ypatingai, jeigu dar 
palaistei krauju iŠ savo dešiniosios rankos. 
Taip, ji atsiminė tatai; ar ne jos senelė pasa
kojo, kad laike civilio karo, kada užėjo didelė 
sausra, tos raganystės gelbėjo. Dvasios liko 

*' sumuštos.
Bet tai buvo sausra, o kaip su morgičiais 

ir notom? Tai skirtingas dalykas. Ar raga- 
nystės-burimai veiks prieš žmonių išrastus 

blogumus, taip supainiotus ir beširdžius, kaip 
sutartys, kontraktai, nuošimčiai ir įvairūs mo
kesčiai? Ji sujudino savo suvargusiais pečiais 
ir nužygiavo klojiman milžtzkarves. Ji susto
jo apytamsoje ir pažvelgė į ženklą, šviesiai 
geltoną, kaip saulė.

Gale vasaros, 1931 metais, jos sūnus, Mak
sas, dirbo apie seną Forduką, užsuko inžiną

“Kokio darbo tu j ieškosi?“—ji paklausė, vis 
dirbdama su adata, plačiu pirštu prilaikant 
kraštą žalio lopo prie raudonų ir geltonų kam
pų; > i

“Aš nežinau,” abejojančiai atsakė jis. “Jie , 
sako, kad yra darbas pančiakų dirbtuvėse, 
Lansdale. Enrikas Heit man pasakojo, kad 
pereitą savaitę jie priėmė 75 darbininkus.”

“Pančiakas?” ji atkartojo. “Makse, tai ten, 
kur dirba šilkines pančiakas, ne?”

Jis tylėjo. Ji pažvelgė, jos kakta susirau
kė. Jis stovėjo tarpe plačiai atdarų durų, ir 
jo dešinė koja buvo ant slenksčio. Ji mąstė. 
Dabar nelaikąs kalbėti apie tokius dalykus. 
Tas gali atnešti nelaimę, ypatingai, kada jis 
stovi ant slenksčio. Ir dar kada jis išvažiuo
ja dirbti į vieną tų velniškų dirbtuvių, kur 
jie stovi prie mašinų per dieną, dirbdami vel
nio darbą—šilkines pančiakas miestinių mote
rų kojom. Tam, kad vyrai daugiau į jas žiū
rėtų ir joms nesipriešintų. Taip, tai velnio 
darbas. Ir ji atidarė savo burną, bet lauke 
buvo apsiniaukus ir audra kilo iš už kalno, ir 
ji galėjo matyti raudoną klojimą ir ten buvo 
raganystes ženklas, ir ji vėl uždarė burną. 
Ir taip, ji nesulaikys Makso. Jis turi savo 
galvą, ir jis ją vartoja.

Ir prie to mintis lakstė jos galvoje taip, 
kaip vėjas tarpe cedrinių medžių, o kas bus su 
mokestimi ant morgičiaus, ir dviem notom iš 
Farmerių Nacionalio Banko, kur vyrai, rodos, 
buvo iš krakmolo, su augštais baltais kalnie- 
riais, kurie kalbėjo žemu įtikinančiu tonu ir 
nežiūrėjo į tave, kada prisiminė, kad būtinai 
viskas turi būti sumokėta?

“Sudiev, Maksį. Tai sekantį sekmadienį.. . ?” 
Jis palingavo ir pranyko. Ji sėdėjo ten, kada 
jis užsuko forduką, bet kada jo barškėjimas 
pasiekė jų keliuką, ji nejučiomis pakilo ir pri
bėgo prie lango. Ji nemosikavo ranka, nes 
žinojo, kad jis nepažvelgs atgal. Jis niekuo
met nepažvelgė atgal, -ir nuo mirties jo tėvo 
ji priprato užsitikėti savo sūnui. Kada tik 
prisieidavo parduoti karvę, ar plūgą, ar suarti 
naują ganyklą, jo užsimanymą nebuvo galimą^ 
permainyti. Ji galėjo turėti skirtingus suma
nymus, taip, bet jis savo nemainė. “Mama, aš 
žinau geriau,” jis ramiai tardavo, jo mė
lynos akys rimtos, ir jo smakras su duobuke 
viduryj, paveldėta nuo tėvo, buvo lengvai iš
sikišęs priekyn.

Vertė—B. E. SENKEVIčIENe.
(Tąsa sekančiam “D. ir š.” numeryje)

Sesute!
Sesute, neverkie 
Už savo likimą, 
Nes ašaros nieko 
Padėti negali. 
Turtingojo širdį 
Ne tau atdaryti, 
Jo tikslas—naudoti 
Vargdienį bedalį.

Tave jis naudoja 
Ir turtą sau ima, 
Jisai nesupranta, 
Ką reiškia badauti; 
Jam vaišės kasdieną, 
O tau—nepritenka 
Nė duonai, nė rūbui,— 
Gana nuolankauti.

Sesute, žinokie, 
Jog tavo likimas 
Priklauso nulemti 
Per aštriąją kovą; 
Tu stokie į būrį, 
Kurs kovą jau veda, 
Kurs turi marksizmą 
Už savo vadovą.

ST. JASILIONIS.
23-11-31.

Vergavo Visą Amžiy-Dabar "inku’Ji,nai paleįsta
® Y T t.Amvstofi tnin Vnin ir ošimi

Badauja

tų išmaišytų vandenyje. Viską 
užvirinkite ir paduokite su 

1 rūgščia grietine.
' Ukrainiški barščiai darosi 
1 labai »panašiu /būdu, kaip ru
siški barščiai, trik į juos dedasi 

I po kelis šmočiukus sūpjausty- 

milionai darbininkių grumiasi.! ~ ZLL21Z2— 
i Ir toje kovoje mes turime įš-l 
įstatyti savo opiausius reikalą-! Draugė S. klausė mūs, kaip 
•vimus, kaip tai: už lygų dar-• gaminti lietuviškas “auseles” 
ibą, lygaus atlyginimo; už ge-1 arba “grūzdus.” Draugė K. 
Iresnes darbo sąlygas ir trum-i norėtų patarimą gauti, kaip 

I pesnes valandas. O tuos reika-J preservuoti-kenuoti uogas, že- 
įlavimus galima įsigyti tik tuo-' muoges, 
'met, kuomet pati moteris už 
įjuos kovos. Kad būti bendroje 
kovoje, reikia turėti ir ben
dras sąlygas. Tiktai tas, o ne 
kas kitas darbininkę pastatys 

į ant vienodo laipsnio su vyru 
darbininku.

i Gyvenimas, kaip ir visi kiti rias pramonės šakas, neturime! 
dalykai, nestovi ant vietos.grįžti atgal į šeimynos užpeč- 
Juda-kruta, žengia pirmyn.!, . , , , . ..... v. ,.T7 , . _ 1 , J . ki, bet turime eiti i plačia dir-Vystosi pramone, gamybos į-1 , , . _ . \ . . . u-- ---- - ------------i • • i -v. • v .. va klasines kovos, kurioje jau ln<5 viihncnc zjnx,.norankiai, keičiasi žmonijos __ !los R1,hasos-uesi os.
santikiai ir net pačių valstybių ~
vairas. Visas šitas verpetas; 
nepalieka nepalietęs ir moterį. ! 
Šiandieną moteris nebegali bū- Į 
ti tokia, kokia ji buvo kelios | 
dešimtys meti) tam atgal. Tuo
met ji buvo tik motina-gimdy- 
mo mašina, namų dabotoja, 
šeimininkė bei tarnaitė.

Atsiradus įvairioms maši
noms, atsiradus garo ir elek
tros jėgai, prireikus daugiau ir 
pigesnės darbo spėkos, mote
ris tapo išstumta iš užpečkio 
į platųjį veikimą. Dabar ji 
eina į dirbtuvę, raštinę, jinai 
dirba ant gelžkelių, amunici
jos fabrikuose ir visur, kur tik 
randasi kokios nors darbavie
tės. Kur šiandien moterį nega-!muose gamintų maistą ir kūdi-

Reikia Daugiau Bendradarbių ' ]jma sutikti? Visur ji puola į
Daiigelis mūs buvusių ben- ' Puriojo kapitalo nagus ir tas 

idradarbių laiks nuo laiko ra-1 kaPltaIas « ,snal!do;'a dau’ 
j šinėja “L.” moterų skyrium j
Gaunasi viena kita ir naujų. ! 
Tačiaus mūsų skyrius didžiu- j 
moję tebėra pačios redakcinės 1 
komisijos užpildomas. Chica. 

, gietės tebeturi pirmenybę, pas 
Į jas daugiau moterų bendra- 
I darbių moterų skyriuje. Nors, 
! tiesa, ir jų skyriaus žymią dalį 
j redakcinė komisija užpildo, 
bet joms to nereikėtų, jei jų 
skyrius tebūtų to pat dydžio 
kaip mūsų. Chicagiečių skyrius 
kita tiek didesnis už mūsiškį. 
Laukiame daugiau talkos iš 
brooklyniečių ir iš plačios a-

i pielinkės.
Į Padirbėkime Del T. Moterų 

Kongreso
Dar mažai atbuksiu apie vei

kimą del Tarpt. Moterų Kon
greso prieš Karą ir Fašizmą.

I O laikas jau vėlus. Pranešimų 
I turime iš Chičagos, Eastono ir 
Brooklyno. Eastone/veiks ben
drai su tarptautiniu .judėjimu. 
Tai ir gerai, bile tik darbas

■ eina ir mūsų draugės bei drau_ 
I gai prie jo prisideda. Visur 
reikia pasirūpinti ir aukomis. 
Svarbiausia parinkti pagal 
stubas,\nes tai bus gera propa- 

prieškarinį veikimą.' 
alyką išdėsčius negi

Bėgančiais Svarbiais 
Reikalais

i Draugių Chicagiečių Darbai
Draugės chicagiętės veda 

į platų darbą prieš augštas pra- 
' gyvenimo kainas. Moterų Ko- 
■ mitetas tuo klausimu siuntinė
jo į kuopas laiškus su blanko- 
mis ir siuntė komisijas į kata
likų organizacijas, kviečiant 
prisidėti prie tos kovos.

Teko pastebėti, kad jos jau 
turi išrinkę atstovių, ir į kon
ferenciją del T. Moterų Kon
greso. Kadangi jos pradėjo 
seniau kampaniją prieš augš
tas kainas, tad tos dvi kampa
nijos bus rišamos sykiu.

kitokias, taipgi, 
prieskonius prie 

daržovių žiemai. 
Š. nogėtų žinoti,

ir 
kaip daryti 
mėsos iš 
Draugė O.
kaip virti įvairias šaltas sriu
bas vasaros laiku.

A)- galite, draugės-draugai 
bendradarbiai, suteikti tuos 
reikalaujamus patarimus? Už 
suteiktą kooperaciją būsime 
labai dėkingi.

Prie socialistinės tvarkos ne- 
: bus skirtingų moterų reikalų 

į nuo vyrų, kur vyras būtų vien ______
(tik dirbtuvėje, o moteris na-' D1.aug5 įj j -vilnies” Mo- 

Į torų Skyriuje rašo, kad mū
sų šeimininkių skyrius gana 

: gerai sutvarkytas, bet ir jame 
i randasi dalykų, kurie nepri
imtini. Už gerąją skyriaus pu
sę turime paačiuoti mūs drau- • 
gėms ir draugams, kurie taip 
gausiai atsiliepė į mūsų pa
raginimus. Apie silpnąsias pu- 

i sės mes nesiginčysime, nes ži- 
į nome, kad jų yra. Mes tik 
Įprašome d. U. J., kad nuro
dytų mums, kokie dalykai yra 
nepriimtini, o tada mes stensi- 
mės išvengti jų. Draugiška 

! kritika visuomet neša naudą.

kius auklėtų. Tokia tvarka 
buvo praeityje ir fašistai sten-; 
giasi ją palaikyti ir suversti į 

jgiau, negu vyrą darbininką, krizio naštą ant moterų pečių, 
dirb- kaip pavyzdin: Hitleris Vokie- 

yra surišta su kasdio- tijoj įsakė moterims grįžti prie 
darbininkų klasės rei- pečiaus, vaikų ir bažnyčios.

Bet ta tvarką žlugs sykiu su 
kapitalistine sistema ir prie so
cializmo tvarkos ji nesugrįš. 
Šiandien moterų vieta ne vir
tuvėje, ne bažnyčioje ir prie 
vaikų, bet plačioje darbininkų i 
klasės kovų* dirvoje. Tik per Į 
sunkią ir neatlaidžią kovą mes 1 
laimėsime pasaulį, kuris mums ; 
priklauso.

Darbininkė, būdama
■ tuvėje,
| niniais
j kalais........ ..........

Q I dymas stumia ją
savo išnaudotojus,
kovos sūkuryje, 
daugiau protauti, daugiau žin- 
geidautis gyvenimo reikalais.

Todėl mūsų, darbininkių, už
davinys nejieškoti mūsų siau
rame šeimyniškame gyvenime 
išganymo, nes to nerasime. 
Darbininkes, išėjusios į įvai-

Pats dabartinis surė- 
, į kovą prieš 

o atsidūrus 
jiJ pradeda

O. Girniene.

“Koks Puikus Laikas Gyventi!’’
• “Koks puikus laikas gyven

ti !,” pareiškė ponia Roosevelt
ienė, kalbėdama Todhunter 
mokyklos studenčių grupei. 
Jinai pripažino, kad metai 
prieš mus bus labai svarbūs 

j ir kad moterų rolė eina svar- 
byn. Jinai toliau sako:

“Nieko nėra puikesnio, kaip 
šiandien užaugti. Viskas yra 
atsiekimu ir mes nežinom ko
kios bus to pasekmės.” Ir to
liau ji sako:

“Dabar ne laikas būt ramiai. 
Jauni žmonės eis ir atliks da
lykus.”

Puikus laikas gyventi po
niai Rooseveltienei ir kitoms 
tokioms, kurios palociuose per
tekliuje gyvena ir tik tarnaites 
kamandavoja. Bet darbinin- 

1 kėnis, dirbančioms už bado al
gas ir šimtams tūkstančių be
darbių, šių dienų gyvenimas— 
kančia. Jau nekalbant apie 
motinas, kurios turi žiūrėti į 
išbadėjusius kūdikius, jaunuo
lės taipgi kenčia.

I Pas mano kaimyną yra pen- 
(rpriniiqinq kios jaunos dukterys. Viena iš 

Draugės mo-į« dlrba uz $18 1 sava,tę’1 
Į terys pirmoj vietoj turėtų rū-, 
pintis tuom darbu ir įtraukti 
visus. Mūs jaunimas turi rū
pėti. visiems.

Viena Iš RK.

Iganda
1 Menkai 
gausi pinigų. Taip pat reikią 
ką surengti tam tikslui, ar iš 
iždo paaukoti.

| Vaiky Kempėsi x
J Daugelyje apielinkių yra pi
onierių ar šiaip klasiniai sąmo
ningų darbininkų užlaikomos 
kempės. Tą progą reikia iš
naudoti pasiuntimui ir lietuvių 
darbininkų vaikų. Jei norime 
iš savo vaikų organizatorių ir 
kovotojų—duokime jiems ke-

* lėtą savaičių pionierių kempę 
■ Reikia parinkti 
Į energingiausius.

į San Francisco Moterys 
Kovoje.

r

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

)

Sako, 6,000 Amerikonų 
Siūlosi į Paraguay 

Karą su Bolivija
Washington. — Paragua- 

! yaus ambasadorius sako, 
6,000 Amerikos

Antra retkarčiais dirba, o ki
tos visos be darbo. Tėvai seni I 
ir taip pat be darbo. Mergi- kad virš 
nos eina diena dienon darbo! piliečių padavė prašymus 
jieškoti ir kada pareina at-i priimt juos į Paraguayans 
stovėję agentūrose ir dirbtu- į armiją karui prieš Boliviją. < 

pra- Tai, suprantama, daugiau
sia' bedarbiai, kuriems grę- 
šia laipsniška bado mirtis 
“savo tėvynėj.”

vių raštinėse—jos sako : 
keiktas gyvenimas.” Sulaukus 
šventadienio norėtų išeiti, susi
eiti su jaunimu, bet nėra 
žmoniškesnės suknelės, batai 
kiauri, gražios kojinės ir 
puraitės senai išsikraustę 
stubos.

aip. šlykštu ir skaudu
v I,” sako viena iš tų mer-I 
gaičių su ašaromis žiūrėdama! 
į lopiniuotą suknelę, kada nu-1 
ėjau pakviesti eiti su manim į; 
jaunųjų parengimą. ' į

Tiesa, dabar ne laikas būt 
ramiai ir jaunieji išeis ir at-! 
liks didelį darbą, nušluos dy-i 
kaduoniu lėbavimą ir sutvers!

*■ * I

dirbančiųjų pasaulį. Mes, su
augusieji, taip pat nemanome 
užpakaly liktis. Bet ponia 
Rooseveltienė ne to mums 1 įni
ki. i

ke-

gy-

AR GALITE PASISIŲTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

forma numeris 1830 yra 
14, 16, 18, 20, 30; 
ir 40 dydžio. Del 16 
trijų ir septynių a§- 
7-8) yardų 36 colių 
Sykiu rasite paveiks- 
pamokinimą. (anglų

38

i

Suknelės 
gaunama 
32, 34, 36, 
dydžio reikia
tuntadalių (3 
pločio audimo, 
luotą siuvėjai 
kalboj).

penkiolika centų (15c) 
stampomis (pageidauja-

K

Mažytė.

kite 5 svarus raudonų burokų; 
supjaustytų į ilgas, siauras Į 
skeveldras ir vėl virkite 1 va- *. 
landą. Nupilkite 1 kvortą to j 
raudono rašalo ir padėkite at- j 
skirai (ilgas virimas sunaikina j 
gražią raudoną spalvą), 
pilkite daugiau vandens 
mėsos ir burokų, dadėkite 

į 5 morkas, supjaustytas, 
keturkampiai pjaustytas 
ves, taipgi 1 ar 2 cibuliu, ir 
virkite viską, kad daržovės bū- į 
tų minkštos. Pridėkite raudoną I 
buljoną, sušildykite ir paduoki
te su šaukštu rūgštos grietinės 
kiekvienoj lėkštėj.

Da- 
ant“Pork Chops”

Paimkite “pork chops” sulyg 
šeimynos didumo ir tą mėsą pa
barstykite miltais. Kepkite ant 
skaurados, kad parustu. ^Tada 
paimkite 1 keną tomaičių zu- 
pės (Campbells), supilkite puo- 
dan, sudėkite mėsą, o ant vir
šaus apdėkite kokius 2-3 cibu
lius, supjaustytus į griežinius, 
pipirų ir žalio pipiro, druskos 
sulyg skonio, ir dušniai užden
gus virkite. Reikia tankiai mė
są pavartyti, kad 
Galima atskirai išvirti makaro
nų ir nusunkus užpilti ant jų 
to

ir 2 
bul-

San Francisco moterys skai
tlingai dalyvavo uždraustame 

| NJD parade ir gretą savo 
draugų vyrų kovėsi su polici- 

| ja. štai. kaip rašoma apie 
jas:

“Moterys šaukė padrąsinimo 
šūkius maršuotojams, kada 
juos puolė policija. Jos su
darė grupes ir bandė numesti 
nuo balno puolančius kazokus, 
daugelis iš jų gaudamos lygią 
dalį buožių su vyrais. Kitos 
moterys pakeldinėjo kritusius 
vyrus ir spiegdamos prakeiks
mą daužytojams, vedė arba 
nešė sužeistuosius iš mūšio vie
tos.”

darbininkių kapitalistinėj sis
temoj. Dirbus, vergavus visą 
amžių, o sulaukus senatvės 
nėra iš ko gyventi. Oi, reikia, 
labai reikia ir čia Sovietų.

l 1S 
( tarnystės, taip kaip ir šimtai 
tūkstančių kitų darbininkų bū
na atleisti, kada sulaukia se
natvės.

Ponia Lincoln dar tebegyve
nanti, tačiaus Mary Peck pa-

Barščiai Be Mėsos
Išvirkite sriubą iš žalumynų,

Mary Peck, 72 metų 
žiaus, dabar gyvenanti Brook- 
lyne, dirbo ilgą laiką virėja reiškė neisianti maldauti iš- 
pas Robert T. Lincoln, sūnų 
garsaus prezidento Lincoln, 
Manchester, Vt. Ji ten tarna
vo iki porą metų atgal. Mi-

am-

maldos. Jinai skundėsi, kad 
jai atsakyta duoti pašalpą, 
kaip valdiškose, taip privati
nėse pašalpos įstaigose, būk

Paryžius. — Francu zų 
Sportų Akademija paskyrė 
$1,650 dovanų lakūnams M. 
Rossi ir P. Codos, kurie per-

j rus jos vyrui, kuris tai pa- tai dėlto, kad ji neišgyvenusi skrido per Atlantiko vade- 
čiai šeimynai tarnavo darži-| mieste du metu. Tai likimas Įnynų į Ameriką.

neprisviltų. kaiP: selerių lapų, cibulio, mor-

padažo. Paduoti prie mėsos.
V. M.—Teaneck, N. J.

Juk tai karžygių darbai. 
Garbė joms, jos tveria Ameri
kos darbininkių istoriją. Dau
giau tokių.

Rusiški Barščiai
Virkite 2 svaru geros jautie

nos mėsos ir kaulą daugely van- 
Į dens, per 1 valandą. Tada įdė-

kos, lapelių ir vandens. Ats
kirame puode sudėkite 1 puodu- 

i ką pjausytų kopūstų, 4 buro
kėlius ir 1 didelę bulvę. Taip
gi įdėkite 1 šaukštą šviesto ir 
apipylus vandeniu virkite vis
ką 1 valandą. Tada bulvę ąp- 
grūskite šakute?^ įpilkite iš
koštą žalumynų sriubą, bisku- 
tį citrinos sunkos ir biskį mil

Atsiųskite 
pinigais ar 
ma pinigais), už šią Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West* 17th Street, New York City.
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Dar ne Visos Kuopos Mokėjo Duokles

jstiprinsime ALDLD kuopas ir 
įgausime daugiau narių.

M. Žalei.

Nesenai gavau nuo drg. į blausiam klasių mušyj, tai 
Šolomsko laišką, kuriame nu- j klausimas, kam tokia organi- 
rodo, kad dar’dalis ALDLDRacija Pasitarnauja?l Atsaky-

mą gausime, kad nepasitar
nauja darbininkų klasei. Tad 
ar ne laikas pamąstyti rimčiau,

6 apskričio kuopų nemokėjo 
už šiuos metus mokesčių. Tas 
rodo didelį apsileidimą ir ne- kur link mes žygiuojame? 
del taip elgiasi draugai valdy
bų nariai, tai sunku pasakyti

ALDLD 6-to APSKRIČIO 
PIKNIKAS

' šiemet moterims yra proga Readingo ir kitų apįelinkinių | reikalų yra apsvarstymui, 
išlaimėti"elektrinį šaldytuvą ir miestų-draugai.
trumpų, vilnių radio, su kuriuo stengkimės juos išplatint.
bus galima gauti programą 
tiesiai iš viso pasaulio.

Ledai iškrito Panevėžio ( Vėliau bus garsinama pla-
Lindinės — Pajuodžiu čiau apie pikniką.

j sudegė.trobesiai pas tris ūkinin- 
( kus Panevėžio ir Raguvos vals- 
I čiuje. Gegužės mėn.< 3 d. turė- 
: jome smarkų lietų vietomis? su 
Į ledais. Z___  ~ _______
I valse.
km. rajone ir Karsakiškio — 
Tiltagalės km. rajone. Išmušta 
apie 50% žieminių javų; nuo- 

| stoliai dideli. Pažymėtina, kad

Visi ir visos

O reikia pasakyti, kad ne- 
• vien tik Camdene tokia padė- 

Nesinorėtų tikėti, kad tas yra i tis. Ji yra veik visose koloni-
daroma kokiais tai tiksliais j jose, ypatingai 6-to Apsk-. ry- 

bose. šis kaltinimas yra skau
dus, bet jis teisingas.

Kad bent kiek pataisius 
veikimą šiame taip svarbiame 
laikortapyj, turime daryti se
kamus žygius. 1. Negali skai
tytis nei 
ALDLD, 
rinkimų, 
stitucija.
turi dalyvauti dieninėse kovo
se1 už bedarbiams apdraudą ir 
tuojautinę pašalpą. 3. Kiek
viena kuopelė turi rūpintis 
skleidimu literatūros. Dabar 
yra išėję naujų knygučių, ku
rias reikia nešioti po stubas ir 

(platinti. Reikia platinti “švie
sa.“ 4. Kiekviena kuopelė tu
ri remti streikus ir dalyvauti

. , ...... i. sumetimais, bet tas nerangu
mas neleistinas.
pamirškite, kad niekas 
nekovos už darbininkų 
reikalus, kaip tik mes 
ALDLD kuopos yra ta 
nreacija, kuri neša klasinę są
monę darbininkams. Kitaip 
sakant, ji laužo storuosius le
dus ir rengia spėkas revoliuci
nei Komunistų Partijai. Pa-

« klauskime patys save, ar mes 
išpildėme savo pareigas? Ir

rduokime teisingą bolševikišką 
atsakymą. Atsakymas bus, kad 
mes neišpildome savo pareigų. 
Jeigu neišpildome savo parei
gų, tai žūrėkime kodėl? Kas 
pastoja tam kelią? Kas truk
do tam visam darbui? Ir jei, 
teisingai pažvelgsime patys ( 
apie save, ir pakratinėsime, 
ką mes veikėme per praeitus 
penkius mėnesius del ALDLD 
savo kuopų, tai atsakymą gau-i 
sime; kad daug gerų progų 
turėjome pasidarbuoti del or
ganizacijos, bet jas apleido
me. Penki mėnesiai prabėgo ir 
nieko nepasidarbavote del or
ganizacijos! O dar yra kelios! ūkininkas J. Kalade pastebėjo, 
kuopos, kurios ir susirinkimų kad į jo klojimą vis kelintą kar-

* nelaikė per pėnkius mėnesius, tą dienos metu atbėga lapė. La- 
Ne tik nelaikė, bet ir negavo pe buvo labai nebaili: ne tik 
progos sušaukti susirinkimą. ‘ žmonių, bet ir šunų nelabai bi- 
Atrodytų, kad tie draugai la-jjojo. ūkininkas susidomėjo ir 
bai daug darbuojasi revoliuci- toje vietoje, kur lapė landžiojo, 
niam judėjimui ir todėl laiko atplėšė grindis ir labai nustebo: 
neturi. Bet taip nėra. Jie snu- (vienoje krūvelėje gulėjo 5 lapiu- 
doriuoja pesimizme. Jie labai kai, o truputį toliau — dar trys, 
mažai kur veikia. Bet daleis-! Kitą dieną nuėjus ūkininkui pa- 
kime, kad ir‘daugiausia veik-! žiūrėti, lapiukų jau nebebuvo— 
tų. Jokiu būdu negali pasitei-(lapė juos visus išsinešė.
sinti tas draugas ar draugė,; -------- 17.. . _cn . 7 . ’, . , ... • n -ii Klaipėdoj steigsianti savo sky-kad jis buvo užimtas per pen- Didelis Gaisras, Pareikala- jr djde]ius d

.kius menesius ir negalėjo su-( C.vwhnc I 1
šaukti susirinkimo. Nelaiky-; 
mas susirinkimų yra laipsnis-1
kas marinimas organizacijos, i rU nuo Zarasų Guberanės vienk.,

Paėmus kiekvieną koloniją 
atskirai, ten rasime darbinin
kų judėjimą. O mūsų revoliu
cinės

• laiko 
-kius 

» phia
Jonija. Ten daug lietuvių be
darbių. Virš 30 priklauso prie : 
bedarbiu tarybos. Jie laiko 
susirinkimus kas savaitė ir ko
voja už pašalpą, grumiasi su anį ]įny krūvos jo 15 metų sū- 
policija. O ALDLD kuopelė 1 nus Edmundas, 
nei nežino kas dedasi jos te-Į r 
ritorijoj. Frankford taip pat 3 veršiai ir 30 avelių, be to 
yra bedarbių ir jie kovoja už|Vejk vjsį prje tvarto stovėję že- 
pašalpą, prieš išmetimus iš na-Įmes ūkio padargai. Bematant, 
mų. Jie skleidžia revoliucinę | ugnjs persimetė į klojimą, sto- 
literatūrą, rengia mašininę su-ivintį nuo tvarto maždaug už 
sirinkimus, mitingus, o mūsų 120 metrų. Viskas sudegė iki 

pamatų.

Draugai, ne- 
kitas 

klasės 
patys, 
orga-

viena kuopa naria 
jei ji nelaiko susi- 

kaip reikalauja kon- 
2. Kiekviena kuopa

Kaip jau buvo rašyta, bir- į vietomis ledai buvo mažne viš- 
iželio 17 d. bus didelis ALDLD! tos kiaušinio dydžio. Panevė- 
6-to Apsk. piknikas. Koloni-!žio apskr. pernai ūkininkai la
joms yra išsiuntinėta garsini- (bai nukentėjo nuo pavasario ir 

j mai ir laiškai, kad mobilizuo-1 
i tusi kuo skaitlingiausia 
j vauti minėtam piknike.

Šiame piknike bus ir 
j programa. Prie to, yra 
j dynės. Norinti maudytis, 
progą.

Piknikas bus ant Jono Na
vicko farmos, Village Green, 
Pa. Phila. ALDLD. 10 kuopa 

! išrinko komitetą organizuoti 
ibusus, kuris gana energingai 
'darbuojasi. Bušai jau yra nu
samdyti ir tikietai ’ platinami. 
Nuvažiuoti ir parvažiuoti 
60 c. Tikietus gali gauti 
ALDLD narius Šmitienę, 
manauską, Masionį, Scoth, 
ranauską, Klimą ir kitus.

M. Žalcl«IŠ LIETUVOS
Lapė su 8 Lapiukais 

Klojime
Skapiškio valse. Eičionyse

organizacijos kuopos ne- 
nei susirinkimų per pen- 
mėnesius! W. Philadel- 
yra nemaža lietuvių ko-

j vasaros pradžios liūčių. Dau- 
daly- j gelis pristigo sėklų, teko pra- 

l syti vyriausybės pagalbos, kuri 
i Panevėžio, Raguvos ir Ramyga- 

gera į ]os valsčių nukentėjusiems šį 
mau-; pavasarį išskolino 3,000 ceųtne- 
turės Liucb.rių javų.

Kaip Stovi “Laisvės” Pikni
kas Šiemet Philadelphijoj

tik 
pas 
R^-

tistikos biuro duomenimis, 
met per pirmuosius 3 mėn. 
rė 8,995 žmonės.

Palyginant su praeitų metų 
tų pačių mėnesių vidurkiu, gy- 

( ventojų mirtingumas sumažėjo.

ši e- 
mi-

! Sovietai Klaipėdoj Steigsią I 
Prekybos Atstovybės

Skyrių
KAUNAS. — Kadangi latviai 

( varžo prekių tranzitą per savo 
teritoriją, tai dalis Sovietų pre
kių eina jūromis į Klaipėdą.

i Pagyvėjus Klaipėdoj prekybai, 
! Sovietų prekybos atstovybė

vęs žmogaus Gyvybės
Imbrado valse., 13-14 kilomet-' Į Klaipėdą Atplauks Japonų

gegužės 11 d. apie 9 vai. kilo 
nepaprastas gaisras. Užsidegė i 
to vienkiemio gyv. Jono Pipiro 
tvartas. Pačio Pipiro tuo metu 
nebuvo namie, dirbo pas kaimy
ną talkoj. Tik grįždamas na
mo, jis pastebėjęs, kad ties 
tvartu kažkas pradėjęs degti, 
bet kuomet jis prisiartino, lieps- 

' na jau buvo apėmusi pusę tvar
to. Liepsnose žuvo kitame 
tvarto gale miegojęs tuo metu

revoliucinių organizacijų drau
gai nei akių nerodo. Camden, 

gana smarkiai kovojo 
budavotojai ir sriubos i 
apie du mėnesiu. Jie! 
su policija ir skebais. 

dirba

Karo Laivai
KAUNAS. — Gauta žinių, 

j kad šią vasarą japonų karo lai- 
i vyno dalis atsilankysianti Balti- 
i jos jūrose ir Pabaltijo valstybių 
! uostuose. Ta proga japonų 
kreiseriai atplauksią ir į Klai- 

! pėdos uostą.

Be to, sudegė
9 melžiamos karvės, vienas jau-

šių Metų Lietuvos Ekspor
tas ir Importas

KAUNAS. — Per pirmuosius 
šių metų 4 mėn. iš Lietuvos ek
sportuota už 51,3 mil. lt.,’ im
portuota už 45,5 mil. lt. Ta
čiau balandžio mėn. eksportuo- 

už 10,8 mil. lt., o importuo- 
už 15,1 ii. lt.

ta 
ta

6,000 Tilžiškių Vėl Gaus 
Korteles Pirktis Maisto *

Panemunėje
KAUNAS. — Vokiečių įstai-

laivų 
virėjai 
mušėsi 
O minėtose dirbtuvėse 
nemažai ir lietuvių darbiniu- • g0S Tilžėje vėl pradėjo išduoti 
kų. ‘ALDLD kuopa nematė 
nei reikalo sušaukti susirinki-'

• mą.
Tokiam atsitikime, ar gali 

... augti narių skaičium ALDLD 
kuopa? Atsakymas, ne. Ne 

;; tik kad neauga ir neaugs, bet 
puls žemyn. Kas nedalyvauja 
klasių kovoje, tas miršta, tą 
nustumia/ darbininkų judėji- 
mas į užpakalį.

Ką Camden lietuviai darbi
ninkai žino apie ALDLD kuo
pą kuomet ji nepasirodo nie
kur klasių kovoje, negelbsti 
darbininkams laimėti kovą? 
Jau nekalbant apie dalyvavi
mą ant pikieto, bet skleidime 
apšvietos, literatūros ; 
pasidarbuoti. Ir kuomet nei 
vienokio, nei kito darbo nedir- 
ba kultūrinė organizacija svar. . KAUNAS.—Centralinio sta-

. Nai4ų 
I dalyvavimas susirinkime būtinai rei
kalingas. Bus pranešimas apie bū
simus provincialius rinkimus i Onta- 
rijos parlamentą.

Nepamirškite susirinkimą
162 kuopos Valdyba.“Naujoji Dalyba“ veda dar- 

ibininkų klasę į kovą už geres
nes gyvenimo sąlygas, už lai
svę streikuot. Streikai kyla 

i kas dieną už algų pakėlimą, 
uz sutrumpinimą darbo valau- vakare, Į 
dų. Minneapolis, Toledo įrodė j

GREAT NECK, N- Y.
Pirmyn Choras rengia šokius, ku

rie įvyks 9 dieną birželio, Sabankos 
svetainėj, 91 Steamboat Rd. 8 vai. 

įžanga 35c.
Bus puikus pasilinksminimas netik 

a kovos pakilimą, šio-j •iaunicms’b?t ir seniems; bus gera i . ‘ . . orkestrą, kuri gries lietuviškus ir; se kovose losią svai blausią i o-, amerikoniškus šokius, tad visus kvic- 
I lę mūsų darbininkiška spauda : I čiam atsilankyti ir'paremt chorą, 
i “Daily * Workeris” su kalbi- (1,!el.c?or?s..vi.saon?.e,t_ ,u'atSa!<.0 
niais laikraščiais. Jei bosai j 
neturėtų’ savo spaudos, savo 
agentų unijose, socialistų par- 

įtijoj ir visų atskilėlių, kurie 
I ardo darbininkų vienybę, tai 
I šiandien darbininkiškas judė
jimas’ daug aukščiau stovėtų, j 

Darbininkiškų Organizacijų (Juo greičiau daibininkai pei- 
Narių Atydai Sąryšyj Su A.L.- sitiki ins savo spauda, tuo giei- 

! D.L.D. 6-to Apskričio Reikalais čiau Jie nusikratys savo prie
šus ir laimės pergalę.

Rausvietis*

Pereitais metais buvo daug 
trukumų ii- klaidų, šiemet tą 
visą reikia pataisyti. Parkas 
bus pataisytas. Pereitais me
tais philadelphiečiai su apie- 
linkiniais miestais daug pasi- i 
darbavo surengime pikniko, gi 
šiemet vėl visi, pasimokinę iš 
pereitų metų, turime surengti 
dar didesnį, pikniką naudai 
mūsų spaudos.

Rausvietis.

lyvaut visur už dyką, todėl ir mes 
visi pasistengkim palaikyti ji, nes 
palaikymui choro susidaro daug iš
laidų.

Komisija.

PHILADELPHIA, PA Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

I Philadelphijos ir apielinkių Į 
■ miestų darbininkiško judėjimo!Pereitais metais 

šiam “Laisvės“ piknike 
suvažiavę tarp 6000 ir 
žmonių. Tai didžiausias 
kas atsibuvo rytuose.

šiemet Philadelphia su apie-! ko, kuisis įvyks liepos^!, May- 
i linkiniais miestais vėl rengiasi j nard, Mass. j.
Į prie tos didelės demonstraci- i Visi tie draugai pasiėmę ti-[ ........
jos, kuri įvyks toj pačioj vie-į kietokus dęl išplatinimo turi Cleveland, 
toj 2-rą dieną rugsėjo. Apie-

i linkiniai miestai skiria šiemet 
peųkias dideles dovanas ^prie 
įžangos \ikieto. Kas svarbu, 
tai kad šiemet vakarinės Penn-

isylvanijos mainieriai ateina į i Philadelphia, Pa. 
į pagelbą su dviem chorais: iš! Pereitais metais 
i Wilkes Barre ir Shenandoah. I massačiužiečiai
i ls ten^draugai rengiasi masi-: prigelbėjo rengiamam
; niai atvykti į pikniką. Tai j ves 
bus naujiena rytų draugams apielinkėj. 

(susitikti su mainieriais.
i Philadelphijos rengiamo 
“Laisvės“ pikniko įžangos ti- 
kietukai gerai platinasi. Drg. 

(Teresė Baranauskienė jau iš- 
įplatino 147 tikietukus. Mary 
Scotch ir W. Scotch išplatino 
150 tikietuku.

atsibūvu
buvo 1 draugai šiemet pasiėmė del iš- 
70001 platinimo įžangos laimėjimo 

pikui-. tikietuku Massachusetts drau- 
igų rengiamo “Laisvės“ pikni- 

-! ko, kuijis įvyks liepos 4, May- 
. i , A

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
J,.I).S. 86 kuopos susirinkimas 

j Įvyks ketvirtadieni, 7 dieną birželio, 
’:30 vai. vakare, 1035 uniff St. arti i

stengtis juos išplatint ir pri-j
duoti tiems draugams, nuo ku-i . ...

•’t j L J •

rių priėmė iki 25 d. 
Galima priduoti pas 
Ramanauską, 706 N.

birželio, 
drg. A. 
5th St.,

d ra ugai 
labai daug

Visi nariai malonėkite būti laiku, Į 
nas yra daug svarbių reikalų apsvar- j 

Taipgi yra neužbaigtų dalykų 
Fin. Sekretorė A. Varaneckienė

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiamo jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1-25
10 Svarų už $2.25

i Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

HARTFORD, CONN.
T.D.A. 202 kuopa šaukia svarbu 

mitingą, kuris įvyks 4 dieną birže
lio, 8 vai. vakare, Laisves Choro 

Lais- svetainėj, 57♦Park Str.
Visi nariai turi dalyvauti, nes tu

rim dauj< svarbių reikalų; taipgi visi 
pašaliniai yra kviečiami atsilankyti.

Kviečia T. I). A.

piknikui Philadelphijos 
Taigi šiemet phila-

delphiečiai turi atsilyginti 
tuo patim draugiškumu.

Massachusetts draugų pik-! 
nikas įvyksta daug anksčiau 
už Phil adei. Vadinasi, 
savo pikniko vėl pagelbės phi- 7:30 vai. vakare, :

• | Visus narius kviečiame dalyvauti i
1 ( i kuodaugiausiai svečiu atsivesti. Bu

TORONTO, KANADA
ALDLD 162 kuopos narių sųsirin- | 

J1C ]1O kimas įvyko birželio menesi 6 diena ( 
382 Queen str. W. |

1 1 1 1 •• • rr-i •zx4..ir.. i visus nanus Kviečiame dalyvauti ir.ladclphijai. Tikietuku tun pa- )(uodaugiausjai svečių alsiv'sti. ,ius| 
ėmę Baltimorės, Eastono, svarbus susirinkimas daug svarbių 1

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

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

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

. ’ ■ I i • ( X •

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

Nedelioie, 17 d. Birželio-Jurie, 1934
EAGLE ROCK. W. ORANGE, N. J

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

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

anksti, išsimaudykite ir pasišokite

I

LictuVos Protestas 
pkietijai

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Lietuvos pasiuntinys Berly
ne dr. šaulys, įteikė vokiečių 
užsienių reikalų m-jai notą, ku
rioj protestuojama prieš vokie
čių spaudos, ypatingai Rytų , 
Prūsijos laikraščių, sistematin- 
gai jau ilgą laiką varomą Lie
tuvai nedraugingą kampaniją, j 
Notoje pareiškiama, kad Lietu- I 
vos vyriausybė pakartotinai 
matėsi priversta atkreipti vo
kiečių vyriausybės dėmesį j tai,

didesnį kiekį “šeimos kortelių“ 
maistui iš Panemunės parsineš
ti. Šiomis dienomis bus išduo
ta iki 6,000 kortelių, kurios 
anksčiau buvo atimtos. Korte
lės išduodamos pirmoje eilėje 
darbininkams ir valdininkams, (kad tokia planingai varoma ne
uždirbantiems per mėnesį ne
daugiau 150 RM. Prie Tilžės 
miesto savivaldybės dabar per 
dienas stoyi ilgiausios eilės til
žiškių, laukiančių kortelių. Til
žiškiai, ypač darbininkai, nuolat 
kreipiasi į Vokieti jVs centro 
įstaigas, prašydami panaikinti 
mažojo pasienio susisiekimo su- 
vąržymus.

apykantos ir kiršinimo propa
ganda gali turėti žalingų pasė
kų abiejų valstybių santykių 
plėtojimui, ir nurodoma, kad to
kios rūšies spaudos kampanija 
neturi sau pavyzdžio tautų san
tykiavimo istorijoje.

gagėjo Kiek Mire žmonių per Tris
Mėnesius

Audringas Pavasaris
Iš Panevėžio apskr.— šį pa

vasarį mūsų apskr. aplankė au
dros ir padarė nemažų nuosto
lių. Balandžio mėn. 19 d. pla
čiu ruožu praėjo audra su per

Žuko Orkestrą
Grieš Šokiams

Pradžia 12 vai d. 
įžanga 25 centai

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn, Sietyno Choras iš New
ark, Bangos Choras iš Elizabeth, Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.

BASEBALL LOŠ NEW JERSEY IR NEW YORKO TYMAI
Basebolei lošt yra atskira pieva, netrukdys šokiam nei šiaip pikniko dalyviams baseball lošimas 

Iš BROOKLYNO VAŽIUOKITE BUSAIS
A.L.D.L.D. 1-ma kuopa ir-Aido Choras važiuos b ūsais. Tuojau registruokitės važiuoti busais. Kaina 

labai žema : Tiems, kurie iš anksto užsiregistruos ir užsimokės 85c. ypatai ir $1.50 porai. Paskutiniem 
dienom, birželio 16 ir 17 kaina $1.00 ypatai. '

Užsiregistruokite tuojau “Laisvės“ raštinėje.

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

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

I
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Penktas PuatoplB

<nEASTONIECIAI JAU RENGIASI PRIE 
DIENRAŠČIO “LAISVES” PIKNIKO

Komunistu Internacionalo Septinto Pa
saulinio Kongreso Darby Programa !

<0

< > ‘LAISVES’ NAUDAI <0

ma tokia vakarienė su tokia 
maža Įžanga, tik 25c ypatai. 
Vakarienė rengiama Maple 
Parke. Kviečiame Lawrence 
visuomenę dalyvaut. Taipgi at-

_ „ . T , . v. , .važiuokite iš kitu kolonijųEaston^ Pa— ALDLD 13 į antra, kaip smagu važiuot, bu- jaj |ai](a su mumjs );artu 
kp. ir LDS jaunuolių kp. įsrin- su, visi sykiu linksma, daniuo-, ..^^. Aįminkit kad va. 
ko kom.sija suorganizuoti ; darni; juokaudami, ir traukia- Į karfen5 nepaisant oro
Kaštono darbininkus ir darbi- me per žaliuojančius laukus. . n n 
ninkes važiuoti Į Laisvės Mes atsimenam, kokią smagią j . 
pikniką Brooklyn, N. Y. .’kelionę turėjome pereitais me- Į * _____ _

Abi komisijos dirba bendrai, ,tais važiuojant Į pikniką Phi- 
kad gavus kuodaugiausiai pa- 
sižyrų, kad sudarius busą, ir I 
jei gerai pasiseks, gal ir du bus daug 
busu.

Jau sužinota su būsų kom- prisidėsime prie parėmimo sa- 
panija. Pasirodo, kad kelione, vo laikraščio “Laisvės,” kuris 
Į abi puses ypatai lėšuos tik 1 yra darbininkų laikraštis, ir 
$1.50. ; gina darbininkų klasės intere-

Tai nėra per daug brangu sus. Todėl registruokimės tuo- 
ir kiekvienas tokį mokestį ga- jaus, ir kuo didesnę grupę šti
li išgalėti užsimokėt, nes tai darysime, tuo geriaus. 
verta. Viena, pamatyti tokį di- i Smulkmeniškai apie kelionę 
del j puikų pikniką, kokis yra pranešime vėliaus per “Lai- 
“Laisvės” piknikas, matyti svę.” Galima užsiregistruoti j 
tiek svieto, susieiti pažįstamų pas šiuos dd.: V. Stančiukas, 
iš kitų tolimesnių miestų, su- J. šlapikas, V. Kaulius, ir K. pirmą dieną gegužės, 
sieiti seniai matytų draugų. Bakanauskas. 
Juk tai svarbu kiekvienam. O 1

Sklokos korespondentas pa
jam 

! taip pasidarė draugas Bimba 
'strošnas, kad vyras negali nė 
| miegoti, nė dieną ramiai gy
venti. Pabudęs iš ryto ir jau 
j ieško Bimbos, arba “bimbu- 
kų.” Paimk “Klampynę,” tai 
pamatysi taip ir mirga “Bim- 

I ba,” “bimbukai.” O užsibai
gia provokacijomis. Nieko 
daugiau iš sklokos negalima 
laukti bei tikėtis.

ladelphia, Pa.
šiemet'kelionė į Brooklyn?j»fa.vo l’riepllolį- 

smagesnė. Taipgi'
nuvažiuodami Į pikniką, mes,

Maskva;—Komunistų In-j 3. Rengimais! naujam im- 
ternacionalo P i 1 d a n č iojo perialistiniam karui ir Ko- į 
Komiteto prezidiumas skel- munistų Partijų uždaviniai- 
bia tokią dienotvarkę atei- kovoj prieš imperialistinį 
nančiam Septintam Pašau- • karą. Raportuos drg. Erco- 
liniam Kom. Internacionalo l Ii.
Kongresui (suvažiavimui): 1 4. Socializmo kūrybos vai-

1. Raportas iš Komunistų i šiai Sovietų Sąjungoj. Ra-j 
Internacionalo Pildančiojo portuos drg. Manuilski. 
Komiteto veikimo. Rapor
tuos drg. Pieck.

2. Užpuolimo judėjimas iš nalo organų.
fašizmo pusės ir Komunistų Į Šitokia Septintam Komin- 
Internacionalo uždą viniai; temo Kongresui darbų pro- 
kovoj už darbininkų klasės' grama, patiekta pagal nuta- 
vienybę prieš fašizmą. Ra- rimą Kominterno Pildančio- 
portuos drg. Georgas Dimi- joj Komiteto Trylikto Ple- 
trovas. numo.

5. Rinkimas vadovaujan
čių Komunistų Internacio-
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Komisija.

BRIDGEWATER, MASS
Bruožai iš Mūsų Revoliucinio 

Veikimo

Sušilus orui, prasidėjo pik
nikai. šiemet bridgewaterie- •s
čiai pradėjo labai gerai veik
ti. Jeigu nesutings, tai šią va
sarą bus daug kas nuveikta.

Gegužės 25 d. draugai su- 
i rengė “surprise party” del 
■draugų Seilių paminėjimui jų 
20 apsivedimo sukaktuvių. 
Susirinko geras būrelis drau
gų. Vakariniaujant drg. Pes- 
lis priminė apie dabar einan
čią streikų bangą ir areštavi
mus darbininkų. Kadangi 
Tarptautinis Darbininkų Apsi-į

imk jų aprašymą, apie 
‘‘Klam

pynės” korespondentas paduo-1 
da, kad demonstracijoj dalyva
vę tik 300 žmonių. Tuo tar
pu publikos buvo iki penkių 
šimtų. Taigi, tas korespon
dentas negražiai apsimeĮayd. • 

Pirmiau jisai apmelavo drg.’ 
čiuladą, kuris buvo paskyręs j 
$25, jeigu tikrai darodys jam 
daromus užmetimus. Nedaro- 
dė. Pasiliko šmeižiku.

Kairysis Sparnas Soc. Parti- * r— z* J 1 j • • f— o 12 1. C v. . ri m ia 156 delegatai ir 53 alter-jos Suvažiavime vos tik Ne- t *senosios e.vardi.
11 d v c v 1 j 1 o O tz 11 V/ o 4 U o V c 4 1 H1

paėmė Virsy Prieš 
Dešiniuosius

(Tąsa iš 1-mb pusi.) 

rijoj) vice-majoras 
Winter. Jis “aiškino”, kad 

 į tokioj mažoj šalyj kaip Au-
Kažin kaip dabar jaučiasi • strija negalima esą padaryt 

I Prūseikos pasekėjai apie la- darbininkiškos revoliucijos.

jos” daugiausia suvažiavę 
viršininkai, viršininkėliai ir į 
jų pakalikai, su diktokuj 
skaičium priemaišų iš vidų-1 
tinęs ir smulkiosios

Max j zijos.
irzua
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PIKNIKAI
Dovanos Prie Įžangos

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

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music H&I1, Brooklyn, N. Y.

Gavome žinių, kad programoje rengiasi dalyvauti 
kad 
pa-

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

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

nes

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

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

sekamos:
10

Dovanos yra
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Turime Užsibrėžę daug veikti. | ka£| kūną Janušauskų. Patys agi- Austrija, sako, yra apsupta

vo pirmas piknikas geg. 20 d. 
Pasekmės buvo geros, žmonių 
buvo* gana daug pagal mūsų | 
mažą koloniją. Pelno taip gi 
liks, šios organizacijos iždas 
jau buvo tuščias, nes mes pi-; 
nigų ilgai ižde nelaikome: j 
kaip greitai uždirbame, tuo- • 
jaus išaukojame darbininkiš- 
kiems reikalams.

I nius, tai atsišaukus auku, šie I i
i draugai aukojo: J. Jozeck, L. i 
, Kusbarsky, J. špakausky, J. 
j II. Lukaševicz, K. Kalvelienė, 
j J. Kalvelis. A. Biekša, G. ši- 
l laikis, šarkiūnas, K. Peši is, O. Į 
i Peslienė, D. Vitkauskas, 
' Krukonis, po 25 centus; W. Į 
i Zmuidin, W. Galasevičius ir 
j K. Ustupas po 50 centų, ir J.
! Seiliai $1. Višb suaukota $6.

I tavo, kad pinigų dėtų ir auko- 
jtų, kiek tik išgali ir patys da- 
Į vė, kad tik pagelbėti Lietu- 
i vos fašistinei valdžiai.

Dabar dirbame sušilę del 
7-to apskričio pikniko, kuris 
atsibus Maynarde, Mass., lie
pos 4 d. Mūsų mažai koloni
jai paskyrė net už $50 tikie- 
tų (serijų) išplatinti. Bet 
bridgewaterieciai neturės sar
matos, kad jie yra tinginiai. 
Skilti mums tikietai jau be
veik visi išparduoti. Kaip pa
sirodo,
Draugas K rančius 
dęs,” kad reikėsią daugiau par
sitraukti ! Mat, kas dirba, tam 
ir sekasi. Bet jeigu draugai iš 
kitų kolonijų neišplatins savo 
paskirtų kvotų, tai 
jiems. bus pasiteisinti 
bridgewateriečius.

šalių, kur siaučia fašistų 
diktatūra. Taip pat ir “Sta-

__ ____ Pats lino diktatūros” politinis
’j M. Stakionis net lapelius dali-j spaudimas, girdi, “apsunki-1 

p’ į no, o dabar gal susiraukė, nes į na Austriją,” tęsė tas Aust-
’ 1 žmones apgavo. Sudėtus pi- 
inigus sunaudojo ponai Grigai-
1 čiai su savo kolegomis. O lakū
nas kaip tupėjo, taip tupi ant

Vardan Tarptautinio Darbi- V’e^0S’
ninku Apsigynimo visiems au-1 
kotojams tariame širdingą ' 
ačiū.

11 Lietuvių Sužeista 
Automobilio Nelaimėj 

Brocktone, Mass.

<0

<0

<0

lengvai platinasi.
nusigan-

sunku 
prieš

1.
2.
3.

’ 4.
5.
6.
7.
8.
9.

19. A. J.

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

Katkauskas

$100 
75 
50 
35 
25 
20 
15 
10 
10

$

$
$ 
$

$ 
$

12.
13.
14.

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

<0

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

<0

<0
16.
17.
18.

aukojo drabužiu

<0

<0

$10
$10

5
5
5
5
5
5
5

vertes $5
20. J. Baltramaitis aukojo daiktais vertės $2.50
21. H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50

Tarpe Jų Yra Stephania i 
Gutauskaite ir Jos Brolis j 
Jonas Gutauskas iš Mon- ' 

tello, Mass. !
Nelaimė įvyko ketvirta- I 

dienį, 31 dieną gegužės, ar- ■ 
ti I^rocktono miesto, prie' 
Fair Grounds. Sužeisti ir ’ 
nugabenti ligonbutin yra se
kami asmenys: Stephania' 
Gutauskaite, 25 metų — su-!

J tiį Respubliką. Jis nei pu-i žeista kakta ir-krūtinė; Jo-1 
ijsiau lūpų neparagino kovoti'nas Gutauskas, 24 metų, — ’ 

užbaigėįKltl nei PraueJ° miegon ov-,uz, ptui nusavini a, iu uai ui- suzeisias aesmysis šonas. I 
'laukdami to “didvyrio.” Bet.ninku, kurie tapo Austrijoj, Manoma, ar ne sunkiausia į 

J jo kaip nėra, taip nėra. Išeina |ir kitur įkalinti UŽ kovą j bus sužeistas Juozas Pakau- j 
mį g„s, 2S ja,„

, i - - - - * ‘ ... ....
nori lėkti. Štai ir devintinės: 
kam gerai, 
ponams tai gerai, nes jie susi-! “sykiu visose šalyse. . ." 
kolektavo po kvoterį. | Socia]istų partijog pirmi.

ninkas Krzycki savo kalbo
je numetė porą veidmainiš
kų žodžių ir prieš Roosevel- 
to N RA, pataikaudamas 
darbininkų minioms, vis 
ryžčiau išstojančioms prieš 
tą streikų laužymo ir gyve
nimo bloginimo įstaigą. Bet ‘ 
juk dvasinis Soc. Partijos 
galva Norman Thomas ir 
eilė kitų pranašių vadų pa
kartotinai užgyrė Roose vėl-; 
to politiką; o Krzycki viena
me vežime su jais važiuoja.

Socialistų Partijos suba- 
žiavimas yra laikomas Fort

<0

<0

rų darbininkų revoliucijos 
pardavikas, užsipuldinėda- 
jnas Sovietų Sąjungą ir pa- 
šlemėkiškai m a i š y d a mas 
proletariato diktatūrą su 
fašistų diktatūra. Bet jis 
nieko nesakė prieš Japonų 
imperialistų provokacijas ir 

an p°i-■ ginkiavimąsi užpulti Sovie-

<0
<0

<0

Buvau pamiršęs apie kitą 
lakūną, būtent poną Vaitkų.

į Garsinimuose sakė, kad jis ro- 
į dys stebuklus Lowell
te.” Na, žmonės nuvyko žiūrė-Į 

| ti pono Vaitkaus stebuklų. Už- 
jsimokėjo po 25 centus. Laukė,

šinmic dipnnmic nžhnio-o!kiti net pradėjo miegoti be-,už paliuosavimą tų darbi-1 sužeistas dešinysis
.... T> . ,. 'laukdami to “didvyrio.vietines Rutgers Pharmaceuti-1 

kos (aptiekorystės) Kolegijos! 
kursą Ona Stalmokaitė. Ji j 
darbšti darbininkiškų pažiūrų 
jaunuolė. Dalyvauja Sietyno 
Chore, turi geresnį. už vidu
tinį soprano balselį. Griežia 
smuiką ir piano; gera teatrų 
lošime. Darbą gavo vietinėse 
vaistinėse.

Bridgewaterio Pilietis.

NEWARK, N. J

K. Jonaitis pranešė, kad jis 
vėl, prašomas jaunuolių, šio
mis dienomis pradės naują ru
sų kalbos kursą. Kurie norė
tų pasimokyti, gali kreiptis 

jo—14 Wilson

Birželio 16 d. subatoj, va
kare, rengiam pikniką parė
mimui draugo Abišulos. Mat, 
jis sunkiai serga ir nežinia ka
da sugrįš iš ligoninės. O su šei- tiesiog prie
myna esant, draugas atsidūrė Ave. del informacijų, 
sunkioj finansinėj padėtyje. Jis taipgi verčia iš rusų kal- 
Kadangi būdamas sveikas, bos M. Trigerio < 
Abišula prigulėjo prie darbi- i veikslų dramą iš 
ninkiškų organizacijų ir nieką- j bedarbių gyvenimo, 
dos neatsisakydavo ] 
darbininkiškiems 
todėl idėjos., draugai 
dabar jį paremti. Piknikas Į- 
vyks Grange Parke, 
Street ir kviečiame 
tuvius dalyvauti.

dviejų pa- 
Vok i et i jos 

. Veikalas 
paaukoti j bus tinkamas daugiau silpnes- 

reikalams,; n^m kolonijom.
turime Darbkoras.
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kino, kad jeigu socialistinė gai sužeista galva, akis ir
, o kam blogai, bet revoliucija įvyks, tai tik ranka. ■
■  ‘   ' * _  — - i t t . r, A c, z-, U TX*1 •

ALDLD kuopos organizato-j 
rius pranešė L.K. Biurui, kad 
kuopos susirinkimas Įvyks bir
želio 7 d. 6:30 vai. vakare L. 
U. Kliubo svetainėj. Tai visi 
nariai malonėkite atsilankyti, 
nes kito kuopos susirinkimo 
neturėsime prieš “Laisvės” 
pikniką, kuris Įvyks liepos 4 d. 
Maynarde. Turime daug rei
kalų apsvarstyti.

L. K. Biuras.

Kiti sužeisti iš tos grupės 
ir nugabenti ligonbutin, tai 
Christina Pagoris, 18 metų, 
Bennie Sanak, 24 metų; 
Stella Smeltus, 24 metų ir i 
David Davis, 17 metų, iš 
North Easton, Mass.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
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ant South 
visus lie-

LAWRENCE, MASS.

Washington. — Sovietų 
ambasadorius Al. Trojanov- 
ski rengiasi kelionėn į vaka
rus pasižiūrėt Los Angeles, 
Cak, ir kitų vietų.

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., Stagg 3847

> >X

išdirbystė-Darbai čeverykų 
je visai šlubuoja. O Brockto- 
no apielinkėje kitokių darbų 
nėra. Seniau Brocktonas ir a- 
pielinkės miestukai skaitėsi di
džiausiais čeverykų pramonės 
ceptrais pasaulyje. Bet dabar 
labai susmukę, daug didelių 
dirbtuvių nugriovė, o kad Mr 
kurie budinkai (šapos) „stovi, 
tai pustuščiai. Didžiosios kom
panijos, kaip Endicott John
son Co. ir International Shoe 
Co. neprileidžia darbininkų 
susiorganizuoti į unijas ir la
bai žemas algas moka. O 
Brocktono darbininkai šiuo 
tarpu stipriai organizuoti Į 
uniją. Todėl didieji fabrikai 
mažąsias šapas naikina be pa
sigalėjimo.

r**

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

bus puiki dainų programa ir žaislai

Shenandoriečiai visada .dalyvaudavo Wilkes Barre 
spaudos piknike, ubį dabar wilkesbarrieciai turi da
lyvauti Shenandoahyspaudos piknike.

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

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

1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149 

grynais pinigais $75 
grynais pinigais $50 
grynais pinigais $25

to

3. Dovana
4. Dovana
5. Dovana

Išanksto samdykitės busus važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite Įžangos tikietus.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

>
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LAWRENCE, Mass. — Geg. 
25 dieną rusų svetainėj buvo 
surengta “nlinstrel Show.” 
Rengė rusų jaunuoliai su Liau
dies Dailės Choro nariais. Tai 
buvo puikus parengimas. Pub
likos buvo pilna svetainė, ne
buvo sėdynių pakankamai, tu- 

buvo ' garadžiais, darželiais visose lietuvių 
nak-

Įsigyk Sau Namus!
I Metus Laiko Namai 

į 

Pabrangs Dvigubai
Išmintingi žmonės, juos perka 

dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir su

rėjo stovėti. Po lošimo 
šokiai. Tęsėsi ligi vėlai 
ties.

Cho- 
pikniką

Geg. 27 dieną Liaudies 
ras buvo surengęs 
Maple Parke, Methuen, Mass. 
Publikos buvo nemažai. Daug 
jaunimo buvo suvažiavę. Taip
gi ir iš kitų kolonijų buvo at
važiavusių draugų. Smagiai 
laiką praleido tyrame ore. Bir
želio 9 dieną bus ALDLD 37 
kuopos puiki sandvičių vaka
riene ir šokiai. Tai dar pir-

Brook-apgyventose vietose—Bronxe, 
lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir 
Lengvų Sąlygų 

Galima Papirkti už Mažą 
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
vania 6-8378. Atmink: Savas pas Į 
savuosius gauna sąžiningą patarna- i 
vimą!

ant

$500

Tel. STagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

Notary public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Ignition Specialist

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST.,

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

tas ir už prieinamą kainą.
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NEW YORKO IR APSUNKĖS ŽINIOS
yra kviečiami dalyvauti ir atsiveskite 
savo draugus ir drauges, susivieny- 1 
kim jaunuoliai ir stokim į kovą prieš I 
visą kapitalistinę tvarką.

Komisiją.

Konferencija CWA ir Bedarbių Reikalais i LaGuardia Konferavo Su Fi į _ p u uuut<i
 nansieriais prieš Bedarbius .birželio 4 d., šv. jono kapinė-

Hill, mirė birželio 1 d., šv^ Jo
no ligonbutyj.' Bus palaidota

Visoms Darbininkų Organi-i darbininkų nepasitenkinimą 
zacijoms: Fratemalėms Orga- ■ negalima ilgiau pasitikti ap-j 
nizacijoms. Darbo

Pašalpos Darbų ir Bedarbių i dais.
Grupėms

Nuo pirmos sesijos Didžio
jo New Yorko Konferencijos, 
įvykusios kovo 4 d., tos kon
ferencijos išrinktam Bendro 
Veikimo Komitetui pavyko pi- 
kietavimu ir griežtu reikalavi
mu daugelyje atvejų išgauti 
iš valdžios sugrąžinimą paleis-Į 
tų darbininkų, didesnę pašalpą! 
New Yorke, negu bile kur ki
tur, taipgi prašalino originaliai 
planuotą “ubago priesaikos” 
kvotimą.

Dabar administracija 
skplbė programą verstino dar-j

Pereitą trečiadienį majoras 
Unijoms, gaudinėjimu ir tuščiais paža-; LaGuardia susišaukė finansie- 

: Tas taipgi parodo, kadrus, Morganą ir keletą desėt-
■ valdžia pasiryžus pravesti to- i kų kitų, su kuriais jis diskusa- 
limesnį pašalpos kapojimą te- vo,.
roru ir prievarta.

Visos darbininkų organiza- pinęs” bedarbių reikalais, kad 
cijos turi atsakyti į policijos i į pasitarimą neįsileido nė vie- 

/ i Ųrutališkumą bendru darbi
ninku frontu, prieš pašalpos organizacijų atstovo.

į kapojimą ir paliuosavimą nuo j Toks “rūpestingas” LaGuar-
I pašalpos darbų, už padidintą' dijos tarimasis slapta su finan- 
: piniginę pašalpą, už nuolatinį sieriais rodo, kad valdžia yra 
•rendų apmokėjimą, už lygią pasiryžus badu marinti milio- 
| pašalpą, rendą ir progą dirbti nūs bedarbių, ir jų protestą už- 
i negrams ir baltiems darbiniu-■ gniaužti dar didesniu policijas 
i kams ir už Darbininkų Bedar-(teroru. Tačiaus kulkomis ai
bių Apdraudos Bilių II. R.Skanieji nebus sotūs, darbinin- 

pa- 7598. ! kai kovos už duoną ir gyvybę.
i Tuo tikslu organizacijos yra ' Darbininkų bendras frontas 

bo, pašalpos kapojimo, praša- į kviečiamos atsiųsti po du de- tose kovose reikalingesnis, ne- 
linimo nuo pašalpgavių sąra
šo 20,000 darbininkų ir tūks
tančius nuo pašalpos darbų.
Darbininkų protestą ramiu pi- 
kietu, gegužės 26 d., norėjo 
nutildyti daužymu ir įkalini
mu.

Tas atsinešimas rodo admi
nistracijos pamatymą, kad

se. Laidotuvių apeigom rūpi
nasi graborius Mathew P. 
Balkis.

i

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, birželio 4-tą <1., 8 j 
vai. vakare, “Laisvės” raštinėje.

Visi nariai atsilankykite ir naujų ' 
aplikantų atsiveskite . 1

Šerk. A. Bakaitis. i 
(130-131)

kaip “pagelbėti” bedar
biams. Majoras taip “susirū-

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N- Y.

’. Jurgio Draugijos Susirinkimas 
Draugijos narių mėnesinis susirin- 

no bedarbių bei darbininkų ! kimas įvyks ., trečiadienį, birželio 6 
i d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Ame- 
i rikos Piliečių Kliubo Svetainėj, 80 
Union Ave. Brooklyn, N. Y. Šiame 
susirinkime visi nariai prašomi būti
nai dalyvauti, nes. bus renkama pusė 
draugijos komiteto. Be to bus ir 
daugiau dalykų apkalbėjimui. Reikia 
prisirengti prie pikniko, kuris Įvyksta 
šeštadienį birželio 30 d. Dexter Par
ke.

) Nepamirškite pasjmokčti draugijai 
prigulinčius mokesčius. ,

Sekr. J. A. Draugelis.
(131-132)

gu buvo bent kada.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda saliūnas ir restauracija, 
biznis eina puikiai. Vieta tinkamai 
įtaisyta prie marketo, arti didelių 
dirbtuvių ir laivų. Apiolinkė visuo
met pilna, anksti ir vėlai, gerai ap
gyventa žmonėmis.

Parduosiu ir kartu namą. Namas 
mūrinis, dviejų šeimynų ir biznio vie
ta, garadžius 3 karam, visada išran- 
davotas. Jei vienas namas būtų, tai 
parduočiau greit, bet turiu parduoti 
•su namu, nes vyksiu j Europą ir ne
žinau ąr grįšiu ar ne.

Prie saliūno biznio nėra buvę jokio 
prasikaltimo prieš įstatymus, viskas 
yra gerai. Turiu parduoti iki pa
baigai birželio-June; taipgi pirkė
jas irgi turėtų gerą progą su pra
džia liepos-July išsiimti laisnius ant 
savo vardo.

Vieta Brooklyne; kreipkitės j 4G 
Ten Eyck St., iš čia gausite nu-

DEGTINĖS GERIAUSIOS RŪŠIES
, .Amerikoniškos ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS r
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vow- 
ka, Det labai rotoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vočf- 

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

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

gana žemą kainą.

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

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

—v

&

į

Salvation Army Pinigaujasi pas Biedniokus
Per laikus Salvation Army 

yra privatinė “pašalpos” įstai
ga, nuolankiems ir poteriau
jantiems biedniokams duoda 
kavos ir tt. Tačiau, kaip pa
sirodo, ponams iš Salvation 
Army ne tiek pašalpa, kiek 
gerai pasipinigauti ir pasilai
kyti gerą būrį riebiai apmo
kamų oficierių apeina.

Nesenai “Daily Workeryj” 
tilpo laiškai buvusių toje orga- 

• nizacijoje nariais per daugelį 
metų. Pasirodė, kad kol eili
nis narys stovėjo ant kampo 
su rėčka ir nieko iš ponų ne
reikalavo, tai buvo gerai, bet 
kaip tik atsidūrė bedarbių ei
lėse, tai ta pati organizacija, 
kuriai jis patsai surinko šim
tus dolerių, neva šelpimui 
biednų; ne tik kad jį nešelpė, 
bet pristatė prie darbo. Ka
dangi jis atidirbdavo daugiau, 
negu už maistą, tai jam turė
jo atmokėti tuos 48 centus į 
dieną, kuriuos SA gauna nuo 
valdžios už užlaikymą šelpia
mųjų. Bet tie centai nuėjo į 
ponų kišenius, jam nė cento ne 
davė? • žmogus netekęs kant
rybės iškėlė visą tą spaudoje.

Daftar SA Brooklyne vėl ve
da specialį vajų už aukas. Iš-

legatus nuo kiekvienos vieti
nės ir centralinės organizaci
jos į ketvirtą sesiją Didžiojo 
New Yorko konferencijos del j 
CWA ir Unemployment, kuri! 
įvyks sekmadienį, birželio 10 Į 
d., 2 vai. po pietų, Stuyvesant i nanti 123 67th St. 
Casino, 142—2nd Ave., tarp 8 į ne, gavo teisėjo pagyrimą už 
ir 9 St., New Yorke. į šluota apkūlimą vagišiaus.

Jinai pasakojo, kad sugrį-l 
žus namo ketvirtadienio vaka
rą atrado išmuštą langą. Ap
siginklavus su šluota jinai pa
sileido po stubą jieškoti įsiver
žėlio, kurį ir atrado skiepe. 
Iškėlus šluotą ji puolėsi 
či|ą 
k ‘

siuntinėta 30,000 laiškų, kau
lijant juose iš kiekvieno po I 
po 35 c., su išpūtimu SA “dide
lių darbų”, ir, žinoma, tikisi, 
kad kiekvienas duos kelerio
pai daugiau. Be to, kolekto
riai lando visur. Darbininkai 
neturėtų duotis save išnaudoti 
tiems, ar kitaip pasivadinu
siems “labdariams” ne išmal
dų keliu, bet kova už bedarbių 
Apdraudos Bilių H. R. 7598 
darbininkai pagelbės savo 
draugams bedarbiams.

Beje, reikia priminti, kad 
SA rėmėjų sąraše yra ir Broo
klyn Union Gas Co. su $1,211,- 
75. Tie pinigai didžiumoje 
yra kompanijos darbininkų su
dėtos aukos, kurias ant'darbi
ninkų uždeda “labdarybės” 
tikslam, kad kompanija galėtų 
pasigarsinti. Tai ta pati kom
panija, kuri ima po dolerį į 
mėnesį už gasą, nors biednas 
žmogelis taupindamas centus 
išvartoje 10 centų vertės ir 
kuri yra taip “mielaširdinga”, 
kad uždaro biednioko gasą 
taip greitai, kaip greit jis ne
beišgali kompanijai dolerius 
mokėti. Nieko sau “labdariai.”

Rep.

Moteris Sumušė ir Išvijo

Mrs. Rose Charlton, gyve-
Brookly-

sve- 
mušti per galvą iki šluot- 

otis sutruko. Paskui jį išsi-l 
, jo gatvėn, bet jo būta grei
tesnio ir jis išsisuko. Tada pa
šaukė policiją, kuri vagišių su
rado.

Kada pagautas vagis, Mag
nus Ronning, tapo atvestas Į 
teismabutį, su apraišiota gal
va, teisėjas rodydamas į jį už
klausė moters: “Ar tu padarei 
tas žaisdas?”, moteris, verkš
lendama, prisipažino, 
verta 
sėjas, 
čiai. 
moterų būtų daugiau, 
vagystės sumažėtų.

Tai tu 
pagyrimo,” pasakė tei- 
“tu esi kreditas tavo ly- 
Jeigu tokių, kaip tu,

SO. BROOKLYN, N. Y.
Svarbus pranešimas jaunuoliams,1 - -

nesenai suorganizuota kuopa turės ro(lymus, kur ta vieta yra. 
savo susirinkimą, kuris įvyks June!
4, (birželio), 8 vai vakare, Workers.
Center 723-5th Ave. Visi jaunuoliai ;

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-I6G1 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

O/Z

fe

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PUIKI VAKACIJOM
FARMA

Didelis sodnas įvairių vaisinių me
džių, visokių prie namų auginamų 
trogų nuo anksti pavasrio iki 
rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNĖS
Yra puikus prūdas maudytis:

vėlai

PARSIDUODA
Parsiduoda Bar & Grill; gera vie- 

I ta; per ilgus metus gerai biznis iš- 
I dirbtas ir galima geras pragyveni- 
| mas padaryti. Priežastis pardavimo: 
' turiu išvažiuot į kitą miestą. Mo- 
' derniškai įtaisyta viskas ir parsi
duoda už prieinamą kainą. Kreipki
tės po numeriu, 187 Me^erole Str., 
Brooklyn, N. Y.

(129-131)

pasi- 
i vaikščiojmui plačios pievos ir miškai. 
I Naujai perbudavoti kambariai, pa
togūs poilsiui. Valgis gaminamas iš 
šavo augintų daržovių, uogų, pieniš> 
ko ir mėsiško maisto.

KAINA LABAI ŽEMA 
Kreipkitės sekamu antrašu: 

A. Bloznelis, 240 Cantershili 
240 Canterskill Ave. 

Catshill, N. Y.

PARSIDUODA bučernč ir grosernė;
jau 20 metų kaip šioje vietoje tas 

biznis laikosi; kaina prieinama; ga
lima gražiai pragyventi iš to biznio. 
Vieta gerai lietuviais apgyventa. 
Kreipkitės i “Laisvės” ofisą.

(Vieta Long Islande.)
(126-131)

Avė.

<<

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW

K

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. IIArbour 3424

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. 1
Telefonas: EVergreen 7-1661

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

Williamsburghe;
252 Derry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grapd Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1
nuo. 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

t

Mergaitė įkliuvo Rynon
. Dviejų metų mergaitė, Do
rothy Zito, 23-08 Newton 
Ave., Astoria, žaisdama kie- _ 
me įkliudė koją vandens s 
nuolaidos rynon. Mergaitės 
pastangos ištraukti koją ne
vyko, koja smego gilyn. Ant 
mergaitės verksmo atbėgo jo
sios tėvas, tačiaus ir jis nieko 
negalėjo padaryti. Pašaukta 
Hunters Point policija, kuri su 
pagelba acetylene išpjovė ry- 
ną ir paliuosavo mergaitę.

MIRT YS—L AIDOTU V ĖS
Mary Roth, 41 m. amžiaus, 

97-26—133rd St., Richmond

atstovai Wm. F.

Trys Kongresmanai Pasirašė už HR 7598 Bilių
Trijų New Yorko kongres-'susirinkimas ant City Hali ple_ 

manų vardai jau randasi tarp ciaus, kur delegacija išduos 
25 ant peticijos, kuri yra lei- raportą. Visos prisidėjusios
džiama tarp Buto Atstovų per ’ fraternalės organizacijos da- - 
kongresmaną Lundeen iš Min- 
nesotos. Joje yra reikalauja
ma, kad Darbininkų Bedarbių 
Apdraud. Bilius H.R. 7598 būt 
perduotas Atstovų Butui svars
tyti, o taip vadinamas Labor 
Committee, būtų panaikintas.

Trys New Yorko kongres
manai
Brunner, Stephen A. Rudd ir 
Wm. I. Sirovich—buvo pa
kviesti per Fraternalę Federa
ciją del Socialės Apdraudos 
prisidėti prie delegadijos iš
rinktos pereitoj konferencijoj, 
įvykusioj balandžio 22 d., 
1934. Minėta delegacija eis 
pas majorą LaGuardia birže
lio 30 d., 1 :30 po piet, reika
lauti, kad jis užgirtų bilių H.R. 
7598 ir kad jisai jį perduotų 
aldermanams, kad jie užgirtų.

Kongresmanai Rudd ir Siro
vich jau pranešė Fraternalei 
Federacijai, kad jie pakvieti
mą priėmė.

Kuomet delegacija lankysif 
pas majorą, bus atviram ore

lyvaus. Naujos organizacijos 
taipgi nuolat prisideda. Da
bartiniu laiku Federaciją re
mia apie 250 fraternalių New 
Yorko organizacijų, atstovau
jančių apie 40,000 narių.

Iki' šiai dienai majoras La
Guardia nedavė atsakymo kas 
link priėmimo delegacijos, bet 
neatsižvelgiant to, planai da
romi ir demonstracija įvyks.'

LDS 13-tos Kuopos Nariam
šį vakarą, birželio (June) 4 d. 

įvyks LDS 13-tos kp. mėnesinis 
susirinkimas Kiburio svetainė
je, 950 Jamaica Ave., B’kl’n. 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Visi nariai pribūkite. Sekr.

Phone
Valandos:

YORK, N. Y.

Bryant 9-7763 
nuo 1—6 po pietų

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

dienomis 
vakarais 
iki 1

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiaa ir chrontikafl vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10:30 iki t. Po pietų nuo 4 
iki 8, valandai vakare

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

------ -------------------------------------- —TA-.-x.--rrr?—--------------- ----------------- - ■

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

■‘H

302
Graborius (Undertaker)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus, familijų, ves
tuvių, kitokių

512

grupių ir pavienių 
Iš sėnų 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

P"K“'SENĄ AUKSĄM°l‘™i„*"'‘‘‘’
Jungtinių Valstijų valdžios laisniuoti pirkėjai

Atneškite ar prisiųskite seną auksą, seno aukso sulaužytus žiedus; 
laikrodžius, branzalietus arba kokius1’ atlikusius auksinius' daiktus,

A. HILLMAN, c-o INFANTINO Prln“’s“S,»^. Y. c.
Tel. Canal 6-9608 (B.M.T. trainą imkite—išlipkite ant Bowery stoties)

“Laisvės” 'įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei-! 
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
i Kainos gana žemos: 
Kvorta 75c ir galionas $2.50 ;

Tuo jaus kreipkitės į “Lais-1 
vės” ofisą ir gausite medausi 
tiek, kiek tik norėsite. i

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apidinkėj 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.

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.

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

231 Bedford Avenue

/ H BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos
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SOVIETU VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

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

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

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

Atdara nuo anlcsti ryto iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yraxdaroma Lat

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

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

o

o

o

o

o

o

o

o

h! iiaiĮiaiiiaiiiai

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

BROOKLYN, N. Y.

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu- 

v3m, paržm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški 
d u liai, 
Žarnų ir Mėšla- 

• 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 turite kokį negerumų, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

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

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

i I

D R. ZINS
110 East 16 ST. 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.
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