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Darbininkai Vit*j Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesne, Tik 

Retežius, o išlaimėaite 
Pasaulį!
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Mirė T. Mooney Moti
na 85 metą Kovotoja

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių^SAN FRANCISCO, Cal. 

Emergency ligoninėje rugs. 
2 d. mirė Tomo Mooney Mo
tina, sulaukus 85 metų am
žiaus. San Quentin kalėji
mo viršininkam tų pačių 
naktį buvo duota apie tai ži
nia, bet jie nepranešė apie 
motinos mirtį sūnui, kuris 
jau 18 metų įkalintas be jo
kios kaičios. Jis visam am
žiui kalėti nusmerktas pagal 
kapitalistų sumoksią vien už

ŽINIOS IŠ LIETUVOS ,
280 Agronomą •

Lietuvoje šiuo metu iš viso j 
tai, kad buvo darbininkų or-Į dirba 280 agronomų, lauko ūkio! 
ganizuotojas ir 
kovotojas už

ištikimas i specialistų. Atskiromis įstaigo- 
jų reikalus, mis jie pasiskirstė šiaip: žemės 

Per 18 metu beveik kasdien ūkio ministerijoje—79, žemės v
ūkio rūmuose—159, žemės ūkio 
akademijoje—17, švietimo mi
nisterijoje—5, Pienocentre — 6, 
žemes ūkio prekybos kooperaci
joje—4 ir įvairiose valdžios 
įstaigose arba jos palaikomose 
įmonėse—10. Agronomų speci
alistų apskaičiavimu, agrono
miškojo darbo sritys netolimoje 
ateityje į savo darbą agronomų 
viso galėtų įtraukti apie 540— j 
550. |

motina važinėjo pas jį į 
Įėjimą.

ka-

Kovotoja už Sūnaus 
Paliuosavima v

1932 metais Močiutė Moo
ney apvažiavo visą Ameri
ka, kalbėdama masiniuose 
susirinkimuose delei sūnaus 
paliuosavimo. Laike to mar
šruto ji Chicagoj ir apako. 
Jo paliuosavimo reikalu ji 
su maršrutu apvažiavo ir 
Franci ją, Angliją ir Vokie
tijų. O 1932 m. rudenį nu
vyko kaipo delegatė į Pa
saulinį Tarptautinį Raudo
nosios Pagelbos Kongresų 
Maskvoj.

Washington^ valdžia iš 
pradžios nenorėjo duoti jai 
pasporto 
Sąjungų, 
protestai 
privertė 
leisti.

keliauti į Sovietų 
bet darbininkų 
ir reikalavimai 

valdininkus nusi-

Išeikvojimas
Kauno dienraščiai pranešė, 

kad naujas Tauragės apskr. vir
šininkas Petrauskas įsakęs pa- j 
daryti įstaigoje reviziją. Nau-i 
jokų ėmimo skyriuje revizija 
radus trūkumų. Sekretorius 
Stelmokas trūkumus padengęs, 
bet iš tarnybos atleistas. Be to, 
atleistas iš tarnybos ir Taura
gės apskr. savivaldybės kasinin
kas Butkus.

Šiaulių apyg. teismo prokura
tūra jau. surašius kaltinamąjį 
aktą buvusiam Tauragės ligonių 
kasos direktoriui Eidukui. Ei- 
dukas išaikvojęs ir pasisavinęs 
50,000 lt. Be direktoriaus, šioj 
byloj kaltinamaisiais patraukti 

įbuv. kasos buhalteris Stančikas 
ir bu v. kontrolierius.
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Airijos fašistų vadui generolui Owen O’Duffy atvykus į Jungtines 
4irių Partijos suvažiavimą Dubline, airiai melynmarškiniai fašistai 
sveikino jį, hitleriškai pakeldami rankas.

į Reikalaukime Išleist Ii * K. *1 * * | Amerikos Soc. Par-
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Šermenis!
Muškime Telegramas 

bernatoriui ir Kalėjimo 
Viršininkui

Gu-

LONDON. — Sir Henry 
Wood, garsus orkestrų va
das, rašė ir originalius mu
zikos veikalus. Bet angliš
ki kritikai netikėjo, kad jų 
tautietis galėtų rašyti gerų 
muzikų. Tuomet jis ant sa
vo kūrinių pradėjo pasira
šyt “Paul Klenovski,” mask
vietis, ir kritikai tuojaus 
pradėjo jį girt. Taip jis juos 
apgaudinėjo per 5 metus, ir 
tik dabar pasakė sekretų.

tija Už bendrą Fron
tą su Komunistais?

“Times” Sako, Socialistų 
Vadai Išreiškė Pritarimą 
Frontui su Kompartija

AUDĖJŲ VADAI STENGIASI DERYBOM 
SUARDYTI DIDŽIAUSIĄ SALY STREIKĄ

• Slepia Streiko Reikalavimus Nuo Darbininkų; Rūpinasi Fa- 
! brikantų Pelnais; Priešinasi Vienam Kovos Frontui ,

WASHINGTON. — Vi- 
jsuotino audėjų streiko ko- 
Įmiteto pirmininkas Fr. J. 
Į Gorman sako: “Mes mielu 
noru priimtume bile kokį 

■bandymų per derybas susi- 
! taikyt”, ir taip užbaigt 
| streiką. Darbo Federacijos

Ga., visos dirbtuvės uždary
tos; panašiai ir kitose vie
tose.

Federacijos Vadai Kaipo 
Kovos Krikdytoj ai

Senosios audėjų unijos 
prezidentas McMahon, kal-

| audėjų unijos prezidentas i bedamas Providence, R. I

Prezidentas Rooseveltas At
sisakė su Ja Matytis

Jinai buvo nuvažiavus ir 
pas prezidentą Rooseveltą 
su įrodymais, kaip neteisin
gai yra jos sūnus įkalintas, 
ir todėl turi būt paliuosuo- 
tas. Bet Rooseveltas atsisa
kė su ja matytis.

Paskesniais laikais Močiu
tė Mooney buvo kovotoja ne malūnas.
tik del sūnaus paliuosavimo, lentpjūvės naktį 2 vai.
bet už kasdieninius ir revo-ipjūvė ir malūnas buvo neap- Quentin Prison (kalėjimo) valdybai, idant šauktų vi- 
liucinius darbininkų reika-1 drausti. Gaisro priežastis aiš- viršininkui, warden James suotinų streikų. Jų verčia-

kinama. B. Holohan, f ’
Liepos 23 d. pro Promedžiovą Mooney į motinos laidotu- 

ir apylinkę praūžė smarki aud- ves.

Iš Promedžiovos Padangės
Liepos 17 d. Promedžiovoje 

(Girkalnio valse.,Raseinių aps.) 
sudegė p. Vydžiūno lentpjūvė ir

Gaisras prasidėjo iš.
Lent-

Brooklyn, N. Y.—Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos Centro 
Komitetas mušė telegramą 
Californijos gubernatoriui 
Merriam, Sacramento, Cal., 
reikalaudamas, vardu tūks
tančių organizacijos narių, 
paleist Tomą Mooney iš ka
lėjimo atsilankyt į savo mo
tinos šermenis. Antra tokia 
telegrama pasiųsta San

Pr*son (kalėjimo) valdybai, idant šauktų vi-

Gręsia 200 Tuksiančią 
Siuvėją Streikas

CHICAGO. — Nariai In
ternational Ladies Garment 
Workers, ypač baltinių siu
vėjai, daro didelio spaudimo

lūs.
Vargingas Gyvenimas

Jinai buvo ateivė iš Airi
jos. Amerikoj iš pradžios 
apsigyveno Mt. Holyoke, 
Mass. Ištekėjus už anglia
kasio Bryan Mooney, jiedu 
paskui persikėlė į Indianą. 
Vyrui mirus, jinai turėjo iš-

ra, išversdama iš šaknų šimta- 
į mečius klevus.

B. Holohan, idant išleistų mas, unijos prezidentas Da-
. _ • vid Dubinsky, todėl, rugs. 3

LDS TELEGRAMA
BROOKLYN, N. Y., rugs. 

4 d. — Pasiekus žiniom apie 
mirtį Tamo Mooney senutės

Rado Vilko Lizdą su 7
Vilkiukais

Labanoro miškuose žmonės motinos, Lietuvių Darbinin- 
užėjo vilko lizdą. Lizdas buvo kų Susivienijimas pasiuntė

leist laimėjimui jo įrankius, sausoje vietoje, atokiau nuo rai- sekančio turinio telegramų
kad būtų is ko apmokėti lai- sto—oloje. Iškasus olą, vilko Californijos gubernatoriui 
dotuvių lėšas. Su dviem sū-! lizde buvo rasti 7 vilkiukai, iš prank F Mci^rįam: 
nais ir dukteria toliau ji su- kurių 5 patinėliai ir 2 patelės.
grįžo į Mt. Holyoke; gavo Vilkiukai jau buvo paūgėję ir Gubernatoriui Frųnk F. 
darbą skudurus skirstyt po- gana vikrūs. Visi 7 kartu svėrė Merriam, 
pieros dirbtuvėje, o “liuoso- 20 klg. Vietos miškų tarnauto-j Sacramento, Cal.
mis valandomis” uždarbia- tškasę vilkiukus ir suleidę! Varde Lietuvių Darbinio-
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vo, skalbdama svetimus bal
tinius. Negalint šeimynai iš 
jos vienos uždarbio pragy
vent, sūnus Tomas 15 metų 
amžiaus turėjo apleisti mo
kyklą ir nuėjo dirbt į liejyk-

; . .v. . iI narvą, laike juos miške, prie; 
lizdo, per vieną naktį, ir, apsi
ginklavę šautuvais, iki 6 vai., 
ryto lauke ateinant senės vilkės, 
bet vilkė nepasirodė.

Kadangi vietoje neatsirado 
norinčių vilkiukus auginti, 
visi 7 jaunikliai sunaikinti.

tai

kų Susivienijimo 5,000 na
rių, aš reikalauju, kad jūs 
paliuosuotumėte Tarnų Moo
ney iš kalėjimo dalyvauti jo
jo mirusios motinos laidotu
vėse.

R. Mizara, Pirmininkas.
Apart Tomo, dabar liekasi 

duktė Anna ir antras sūnus 
John, gatvekarių kondukto
rius.

Skaudus Gaisras
ŠILAI, Viešintų v. Liepos 

mėn. 26 d. į Sim. Šimkaus trio- 
bėsius trenkė perkūnas ir juos 
uždegė. Kadangi namie tebuvo 

Įtik senutė su 3-jų metų vaiku, 
tai nebuvo kam gelbėti turto.

Dėl Apsileidimo Jautis Mir
tinai Subadė žmogų

ŠIAULĖNAI, 2. VIII 17 vai. Kol subėgo kaimynai, jau viskas 
Šiaulėnų dv. savininko Liands- degė.
bergo bandos skerdžius A. Za- 
charauskas, 45 m. amžiaus, ėjo 
į kūtę pašerti jautį. Jautis stai
ga puolė Zacharauską ir per- 
mušdamas jį ragais mirtinai su
badė; liko 5 vaikai ir žmona. 
Dvarininkui reikia jautį rišti.

Kitos lietuvių darbininkų 
organizacijos, taipgi muški
te tiems ponams telegramas 
su tokiais reikalavimais.

S. Šimkus yra neblogas 
stalius, turėjo vėju varomą te- 
kintuvę su zeimeriu, kuriuos tik 
šią vasarą įsitaisė. Viešintų P. 
P. Bendrovės statomam namui 
dirbo visą įrengimą, kuris taip 
pat sudegė. Priskaitoma virš 
4,000 litų nuostolio.

ŽUVĖDROS PRIVERTĖ 
NUSILEISTI LĖKTUVĄ
Danų karo laivyno lėktu

vas per stebėjimo kelionę 
virš Fanoe salos pateko į to
kių daugybę žuvėdrų, kad 
lėktuvo sparnai tiek nuken
tėjo, jog lakūnas buvo pri
verstas skubotai nusileisti. 
Nusileidimas laimingai pa
sisekė. . . 1

Milwaukee, Wis. — Ame
rikos Konjunistų Partija at
siuntė savo atstovus, Rober
tų Minorų, Bill Gebėrtų, ir 
M. Childsų į Socialistų Par
tijos Pildančiojo Komiteto 
susirinkimų rugs. 2 d. Atsto
vai buvo priimti ir perstatė 
Kompartijos pasiūlymus dė
lei bendro fronto su socialis
tais, būtent, tokiems dar
bams: Išvien dalyvauti šau
kiamame antrame Amerikos 
kongrese prieš karų ir fašiz
mų; bendrai kovoti už be
darbių apdraudos įstatymų

! McMahon ramina’ fabrikan- 
I tus, kad darbininkai gali nu- 
! sileist nuo tų reikalavimų, 
j kurie buvo išdirbti unijos 
j suvažiavime. Į tai atsiliep
damas George L. Berry, 
darbo ministerijos valdinin- 

'kas, žymus streiklaužis, su
galvojo taikymo komisijų, į 
kurių generolas Johnson ir 
Roosevelto ministerial Ro
per ir Perkjns paskirtų tris 
asmenis-sprendėjus.

Darbininkai, nepasiduoki
te jokiems mulkinantiems 
taikytojams; masiniai pikie- 
tuokite, bendru frontu kovo
kite, kol laimėsite visus rei
kalavimus, kuriuos vadai 
stengiasi paslėpti nuo eili
nių narių. Reikalavimai gi 
yra tokie: Mažiausia mokėt 
bent $13 už sutrumpintų iki 
30 valandų darbo savaitę 
paprastiems darbininkams, 
o $18 iki $30 pusiau-lavin- 
tiems ir išlavintiems.

Minėkite, jog dar nei vie
nų kartų darbininkai nėra 
laimėję per Roosevelto 
pininkų komisijas.

Streiko Plotis
Iki šiol užstreikuota 

3,200 audyklų verpyklų. Au-

tar-

virš

a •*1 “ 1 a • 1 ’ subg H. R. 7598 biliaUS ir.j-^ Pnhrikanhi Tn«Hfnfn<j d. pareiškė, kad viršininkai i . • ,. n • - n v. ainio rabrikantų institutas
jau svarsto streiko klausi- Syk,U v.estl ko7? Prlef meluoja, būk tik 20 nuošim- 
mą. Jeigu streikas būtų pa- !čių darbininkų išėjo strei-
skelbtas, jis apimtų 200,000 
darbininkų ir darbininkių, j ULL 
Unija, be kitko, reikalaus vT‘ 
sutrumpint darbo laikų iki 
36 valandų savaitėj ir 10 
nuošimčių padidint uždarbį.j 

Herbert Hoover Šneka 
Apie “Žmonių Teises” 

PHILADELPHIA, Pa. — 
“Saturday Evening Post” 
išspausdino dalį rašinio H. 
Hooverio, buvusio Amerikos 
prezidento. Jis smerkia N- 
RA politikų kaipo ‘žmonių 
laisvės” priešų; rauda, kad 
biznis dabar “varžomas” ir 
kad dabartinis prezidentas 
pasiėmė į savo rankas be
veik visų galių šalyje.

Prezidentas Rooseveltas I 
jdaro “pertvarkymus”, idant IĮ 
darbininkų kaštais gelbėti 
patį kapitalizmų, bet NRA 
suvaržymais nepatenkinta 
akliausių kapitalistų dalis, 
už kuriuos dabar Hooveris 
kalba.

Naujas Nazię Valymas?
Vokietijos ūkio ministeris 

Schacht reikalauja iš hitlerie- 
čių partijos išvalyti kraštu
tinius gaivalus^ kurie žemi
na šalies vardų užsienių 
akyse.

tama, už darbininkų teisę 
organizuotis ir prieš reak-

New Yorko “Times” rugs. 
4 d. del to rašė: “Socialistų 
Partijos vadai paremia ben- 

Idrų frontų su komunistais.”

pasisakė, kad jis kovojo 
prieš streiko skelbimų, kaip 
prieš kokių “didžia nelai
mę.”

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green Wa
shingtone džiaugiasi, kad 
per streikų audėjai gaus 
“pasilsėti”, o kompanijos iš
parduoti perviršį gatavų au
deklų; o perviršis yra 400 
nuošimčių didesnis negu 
pernai.

New Bedford, Mass. — 
Kairioji Nacionalė Audėjų 
Unija masiniame susirinki
me, kur dalyvavo keli tūks
tančiai audėjų, pasiūlė susi
vienyti su senąja Darbo Fe
deracijos audėjų unija. Dar
bininkai tam pritarė. Bet 
pirmininkas Wm. Batty 
prakeikė pasiūlymų ir už- 
reiškė, kad su raudonaisiais 
nsivienys. {

Bombos — Provokacija
BIRMINGHAM, Ala. — 

Trys streikieriai areštuoti; 
provokatoriai jiems prime
ta, būk šie darbininkai 
sprogdinę bombas.

BOSTONO, Mass., kapita
listiniai laikraščiai praneša, 
jog policijai įsakyta už bile 
žingsnį streike areštuot kai
riosios unijos organizatorę 
Anną Burlak.

Paryžiuje 1742 metų gruo
džio 1 d. Paulė Fiešįe pa
gimdė kūdikį būdama 99

kan. Juk, pav., Eastone, 
Pa., sustreikavo 3,000 darbi
ninkų, tai yra 90 nuošimčių 
viso skaičiaus; Lafayette, metų amžiaus.

Visoms A. L D. L D. Kuopoms
Angliakasyklos Spirias 
už Kainą Pabranginimą

WASHINGTON.' — Atsi- 
statydino Nacionalė Anglies 
Kodekso Komisija todėl, kad 
NRA generolas Johnson ne
sutinka pakelt anglies kai
nas taip augštai, kaip reika
lauja kasyklų kompanijos. 
Komisija dar keiktelėjo, 
kad visi NRA patvarkymai 
toj pramonėj yra bergždi ir 

•neįvykdomi. NRA nori su
tvarkyti taip, kad didieji ka
pitalistai s u s i k 1 a usydami 
galėtų plėšti darbo žmones; 
bet atskiros išnaudotojų 
grupės rokuoja, kad jos 
daugiau pelnytų, liuosai sau 
kabindamos, kur ir kiek ga-

Amerikoje per paskutinę 
dešimtį metų automobilių 
nelaimėse 315,000 žmonių 
buvo, užmušta! ir apie 10,- 
000,000 sužeista.

Draugės ir Draugai!
“Šviesos” No. 3 jau gatavas ir'visoms kuopoms iš

siuntinėtas. Tai labai svarbus ir gražus numeris. 
Jame rasite daug pamatinių straipsnių, gražių eilių, 
tinkamiausių apysakų ir mokslo raštų.

“Šviesa” kas kart vis gerėja. Kiekvienos kuopos, 
kurios dabar pripuola susirinkimai, tad nariai atei
kite ir atsiimkite šį numerį. Centro Komitetas pra
šo, kad atsiimdami “šviesų” užsimokėtų nariai duok
les, kurie dar nėra jas mokėję už 1934 metus. Na
riai, kurie yra be darbo ir negali sumokėti pilnų mo
kestį, tat jie moka po 10 centų duoklių ir gauna kny
gas ir “Šviesų”.

Draugai, atminkite, kad mes spausdiname labai di
delę ir svarbių drg. Kapsuko parašytą knygą, kuri 
greitai bus gatava. Jos išleidimas daug padarys lė
šų. Taipgi “Šviesos” No. 4 už šiuos' metus bus išleis- 

• tas pirm paminėjimo Rusijos proletariato septynio
likos metų revoliucijos sukaktuvių.

Atsiimkite “Šviesą”, mokėkite duokles, siųskite jas 
į centrų, gaukite naujų narių!

D. M. gOLOMSKAS 
ALDLD CK Sekretorius

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

. /
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Senutė Kovotoja Marė Mooney
Su mirtimi Marės Mooney, 85 metų 

amžiaus Tamo Mooney motinos, Tarnas 
Mooney ir podraug visa darbininkų kla
sė netenka darbščios ir energingos kovo
tojos už jo laisvę.

Per tą 18-kos metų laikotarpį, per kurį ' 
Tamas Mooney nekaltai laikomas kapita
listų klasės kalėjime, senutė motina 
Mooney nei minutei nesiliovė kovojusi už 
jo laisvę.

Nepaisydama savo silpnos sveikatos ir 
seno amžiaus, motina Mooney prieš porą 
metų pervažiavo per visas Jungtines Val
stijas ir Europos tūlas šalis—įskaitant 
Sovietų Sąjungą, kur ji buvo Raudono
sios Pagelbos kongrese delegate—šauk
dama darbininkus gelbėti josios sūnų; 
padėti išplėšti jį iš žiaurios kapitalistų 
klasės nelaisvės. Ji dirbo bendrai su• • I
Tarptautiniu Darbininkų Apsigynimu, ir 
su Komunistų Partija.

Lankėsi motina Mooney pas valdinin
kus ir kitus “didelius žmones,” klabindar ;

• ma jų duris, maldaudama padėti jai iš- i 
laisvinti Tarną, bet viskas perniek. Prez. 
Rooseveltas, pavyzdžiui, visai jos neprisi
leido, o kiti valdininkai, prisileidę, paža
dėdavo padėti, bet pamiršdavo greičiau, • 
negu senutė peržengdavo jų kanceliarijų 
slenkstį.

Vedama to įsitikinimo, kad josios sū
nus turi būti išlaisvintas dar jai esant 
gyvai, senutė veikė ir veikČ/kiek tik pa
jėgdama, kad sulaukus tą valandą, kurią 
Tarnas bus laisvas.

Deja, darbininkų klasės masinis spau
dimas už Tamo Mooney laisvę nebuvo už
tenkamai stiprus, kad atidarius jam ka
torgos duris. Ir motina Mooney numirė 
nesulaukdama tos laimingos valandos.

Numirus Tamo Mooney motinai, vienai 
didelei kovotojai už Tarno laisvę, pastip- 
rinkim mes, draugai, tą kovą, kurią vedė 
mirusioji sena kovotoja, Marė Mooney! 
Kovokim griežčiau už Tarną Mooney, Bil
lings^ Scottsboro berniukus, Herndoną ir 
kitų politinių darbininkų kalinių laisvę.

Išnaudotojų klasė padėjo išvaryti se
nutę Mooney iš gyvųjų tarpo. Darbinin
kai, neleiskim jai to padaryti su josios 
sūnum. Neleiskim jai nugalabinti Tarną Į 
Moonęy San Quentin kalėjime!

į unijos veikiantįjį komitetą įęjo Brown 
ir Vyįgb. t! > ■

Ši vienybė—nepaprastas žingsnis, ne
paprastas reiškinys'. Ji buvo pasiekta 
PVięš norą Amerikos Darbo Federacijos 
vadų, skelbiančių karą komunistams ir 
revoliucinams darbininkams. Antra, vie
nybė įvykinta, kaip tik tuo tarpu, kada 
ji labiausiai reikalinga—pradžioj teksti
liečių darbininkų streiko, pradžioj jų 
kovų.

Vienybė įvykinta todėl, kad nariai— 
abiejų unijų—eiliniai nariai darbininkai 
—josios labai pageidavo, už ją kovojo. 
Ir čia yra dar vienas įrodymas, kad ko- J 
munistai ir jų prijautė jai pasirengę da- , - 
ryti viską, kad tiktai suvienijus darbi- ; - 
ninkus, nepaisant jų politinių pažiūrų, į 
darbo unijas ir kad galėjus visiems ben
drai kovoti prieš bendrą pi,riešą—išnaudo- ! 
tojus. 1

Šis Patersono audėjų pavyzdys turė
tų būti pasektas ir kituose miestuose, kur 
veikia dvi arba daugiau unijos toj pačioj 
pramonėj. Eiliniai nariai privalo reika
lauti vienybės, kad ją panaudojus prieš 
atakas, daromas valdančios klasės su 
josios valdžia.

NAUJAS GYVENIMAS ! 1931 m.—595 rub., 1932 m.
I—2,085 rub., o jau 1933 m. 
—4,010 rublių.

Taip Sovietų žemės ūkio 
darbininkai ant griuvėsių

ŠYPSENOS

“Šviesos” No. 3-čias

Tąs buvo prieš 17 metų, į kai. Buvo įvesta gera dis- j 
i kaime Časovenka. Kiekvie- ciplina. Patogesnis gyveni-; 
;ną rytą ir vąkarą skambėjo mas kolektyve pasirodė tuo-i|^°- 
■bažnyčioj varpąį. Ęaukda- jąu. Spalių mėnesį tų pa
inias švilpė .po kiemds šiau- cių metų prie kolektyvo pri- . p.vvpn:rna

Biednieji sidėjo dar 22 ūkiai. Pabąi- J Vertė Petras

statė sau naują, šviesų, lais
vą ir progresuojantį kultū-

'ris šaltas vėjas.
kaimiečiai liūdnai galvojo: goję metų, laike apskaičia- 
;ką daryti dabar, stokuoja į vimo, paaiškėjo 
'pinigų, stokuoja duonos, ne
įžiūrint, kad visi metai pra- lektyvo
ibėgo sunkiai įtemptam dar- karto daugiau, negu indivi- 
ibe, Kaip gyventi toliau? dualių ūkių.
j Tik Časovenkos buožės ir
i du kunigai džiaugėsi pra-
.džia šalto oro. Jie apskai- vietinis kaimo kliubas 
ciavo savo pelnus. Jie turėjo buvo pripildytas. Daugybės 
geiiąusią^emę n gei uiusios į Kaimiečių, delei stokos vie- 
lusies gyvu ips. stovėjo lauke, prie

Biednieji kaimiečiai ėjo į | durų ir langų. Įvykokolek- 
bažnyčią, priimdinėjo komu-i tyviečių ir privatiškų ūki-

aivimo, paaiškėjo rezultatai, ; llff ■ 1 p J
- kad pajamos kiekvieno ko- IflOlluCBl, LdlicNlH

nario išaugo 1.5

Antri metai. Buvo viena 
iš kovo mėnesio dienų, 1930

Jis Save Pamiršo
Jaunavedžiai atėjo ant 

stoties važiuoti ant “medaus
Pavyzdingas Siuvėjų Streikas mėnulio.”

I T j — Ą____ 1 _____

Prie nebepakenčiamo dar
bininkų išnaudojimo bosais,
Montreal© “dresių” siuvėjai, 
vadovybėj Industrinės Unijos,

Vienybė Patersone-------
Gera Pradžia!

Iš Paterson, N. J., pranešama, kad ten 
pereitos savaitės gale susivienijo Nacio- 
nalės Tekstiliečių Darbininkų Unijos lo- 
kalas su Amerikos Darbo Federacijos 
unija,'^American Federation of Silk 
Workers (dalis United Textile Workers). 
Vienybę, sako pranešimai, buvo įvykintą 
dideliu entuziazmu iš abiejų unijų narių.

Vienybė nebuvo padaryta, žinoma, ak
lai. Revoliucinėm unijos nariai, įstodami 
į Federacijos uniją, visųpirmiausiai pa
reikalavo, kad du iš jų tarpo įeitų į mi
nėtos unijos veikiantįjį komitetą; taipgi, 
kad visi revoliucinės unijos naciai turi, 
būti priimti pilnais nariais iš pat sykio, 
kad jiems nereikėtų mokėti jpkios įstoji
mo duoklės, kad jie nebūtų persekiojami, 
nepaisant jų politinio nusistatymo. Visi 
reikalavimai buvo išklausyta ir išpildyta.

Jau išėjo iš spaudos ALDLD leidžiamo 
trimėnesinio žurnalo “Šviesos” numeris 
trečias. Šis, kaip ir pirmieji du, turinin
gas ir įvairus. Dailiosios literatūros 
skyriuj matome eilėraščių St. Jasilionio, 
Jono Kaškaičio ir Raudono Juoko; net 
trys apysakaitės — Miko Rasodos, Andor 
Gaboro ir O. Erdbergo; telpa Dzūkų 
Antano atsiminimų pluoštas iš pereito 
pasaulinio karo.

Karolis Radekas savo straipsnyj, “So
cialistinės Visuomenės Architektas”, įdo
miai rašo apie J. Stalino rolę, kaipo va
do Sovietų Sąjungos darbo masių iš ka
pitalizmo į socializmą. Tai nepaprastai 
įdomus ir gilus braižinį apie didįjį leni- 
nistą, d. Staliną.

Drg. V. analizuoja pereituosius darbi
ninkų streikus Jungtinėse Valstijose. 
Drg. J. Stalino straipsnis — “Apie Lygy
bę ir Sulyginimą”, aiškinąs reikšmę esa
mųjų kolektyvų ir busimųjų komunų, o 
taipgi apie lygybę socialistinėj ir komu
nistinėj sistemose, šis straipsnis reika
linga kiekvienam darbininkui išstudijuo
ti, nes tai nepavaduojamas dalykas kiek
vienam komunistui ir revoliuciniam dar
bininkui. Daugelis mūsų draugų turi la
bai klaidingas nuomones apie taip vadi
namą lygybę ir tikrąją lygybę socialisti
nėj gadynėj. Išstudijavus šį d. Stalino 
straipsnį, be abejo, jie atsistos teisingam 
supratime.

Labai svarbus Jurgio Dimitrovo straip
snis—“Laiškas Austrijos Darbininkams.” 
Trumpai, gyvai ir aiškiai tasai didysis 
revoliucionierius analizuoja Austrijos 
darbininkų klaidas, padarytas 1918-1919 
metais ir jų pasekmes.

Drg. A. Bimba rašo apie Komunistų 
Partijos politiką darbo unijų judėjime; 
J. Siurba—apie Amerikos negrų proble
mas; F. Abekas—apie Amerikos lietuvių 
buržuazijos piriųtakūnus, ir Stebėtojas 
—apie įvykusius Amerikos lietuvių orga
nizacijų seimus.

Įdomus skyrius Literatūros ir Meno 
Apžvalgos. Turiningas Mokslo ir Tech
nikos .skyrius. Svarbus straipsnis apie 
Lietuvos politinius kalinius.

Apskritai, šis “Šviesos” numeris yrą 
. turbūt pats geriausias. Nei vienas dar
bininkas neprivalo nepraleisti neperskai
tęs jo. Kurie trokštate “Šviesą” gauti 
reguliariai, patapkite' ALDLP nąriais. 
Norį gauti jį pavieniais numeriais, 
kreipkitės į artimiausią ALDLD kuopą 
bei josios narius. Pavienio numerio kai
na tiktai 25 centai. Prenumerata me- 
tąrns—$1.

ALDLD nariai, kuoplačiąusiai pasklei
skite savo puiku žurnalą !-

Lenktoje Čivušino para- ' 
pijos knygos rodo, kad kaž- drauge 14 metų ir susilaukė 
koki ’Maigožata ' Krasiuvna ___
ištekėjo už vyro būdama 94 Chinijoj, Fukięno provin- 
metų amžiaus (vyras turėjo j cijoj, netoli Amoy miesto,

105, metus) , jiedu gyveno vaikas vedė mergaitę ir jie
du susilaukė kūdikio, kųo- 
męt ji buvo vos 8 metų am
žiaus, o jis—9. Jų pavardė 
yra Hsi.

Jaunamartė: — Andriau, 
kodėl gi tu nupirkai tik vie
na tikieta? V v

—Matai, mano brangioji, 
streiko kovos lauke laikosi pa- per tą greitumą ėmiau 

save ir pamiršau,—atsakė 
Andrius..,
Atsargumas Nereikalingas
Jis:—Šiandien, mano bran

gi, ėmiau ir apdraudžiau sa
vo gyvybę ant $10,000.

vyzdingai—tvirtai, sykiu su 
neorganizuotais darbininkais, 
stojančiais unijon. Mieste, y- 
pač šapų apielinkėje panašu 
karo stoviui. Bosai parsitrau
kė gaujas baltveidžių ir ne
grų žmogžudžių - mušeikų, 
daugiausia iš S. V. Amerikos.' JR—Tai labai protingai 

buvo jau: su ja*s streikier. veda ar--padarei, mano mielasis. Da- 
i-šią kovą^ plačiu ruožtu, visur^^, maR į-aį nerQpės ir ne- 

j reikės vis tą patį kartoti — 
į “būk atsargus”, “būk atsar
gus.”

Grįžta prie Tikėjimo

iniją, meldėsi prie dievo ir |ninku generalis posėdis. Ant 
! nešė ten paskutines kapei- stalo gulėjo krūva aplikaci- 
ikas. jų del priėmimo į kolekty-
' -------- vą. Viso labo
I’ Revoliucijos banga pasie-ląOO. Net buožės prašė pri ; . , , . x
jkė tą “ramų” kampą. Prasi-'imti jų ūkius į kolektyvą,; Juos sekdanil-v šaP^ augstuoseĮ 
dėjo civilis karas. Į Casoven- bet jt gudrybė nepasisekė- i ?‘nkluotv1 .1"uselkos. Patrulio- 
ką atėjo baltieji karininkai. 15 aplikacijų buvo atmesta. I Papuoius ten būni jų apipul- 
Buvo daug linksmybės del Tą dieną—6 kovo—kolekty-1 tas—kvočiamas — sekamas, 
to įvykio buožėmis ir kuni-' .............. . ■ . -
gams. Jie priėmė brangius 
savo svečius su duona ir 
druska (rusų senas papro- 
tis), aktyviškai organizavo 

| baltuosius būrius kovojimui 
j prieš bolševikus, prieš bied- 
Inuosius. Bet ta linksmybė

I 
įkas.

to įvykio buožėmis ir kuni- 'Vas paaugo jau iki 490 na-išlaikei kvotą—paleis, neiš-
rių arba ūkių. Generalinis laikei—gausi mušti ir šonkau-l^Kunigas:—Ar tu tiki į 
posėdis vienbalsiai _____ ,
uždaryti bažnyčia ir greit i Dabar Jie streikierių jau 
statyti 6 moderniškus gyvu- ' 
liams tvartus. Tą pačią die
ną užvirė darbas. Vieno mė- • ritorijoj, kitas ar tai delei sa-'peklą netikėjau. Bet dabar 
nėšio bėgyje buvo užbaigta Vo kailio, ar iš piktumo pra-'lyg ir pradedu tikėti, nes

nutarė ; ūy neteksi, ar da blogiau... 1 dangų?
:____  v \ į “pa-i Biznierius:—Visai ne.
ragavę’’, pasidarė labai nėr-! Kunigas:—Tai ar tu tiki į 
vingi—bailesni. Sutikę darbo peklą?
laike darbininką siuvyklų te-i Biznierius:—Pirma ir į

nuobiub. net ta unKsmyoe nėšio begyje buvo užbaigta Vo kailio, ar iš piktumo pra-'jyg ir pradedu tikėti, nes 
nebuvo ilgam. Greitai baltie- reikalingiausia statyba. Nuo i deda net virpėti, pirma negu’mano biznis eina toj link- 

! ji banditai buvo išvyti. Ča- t0 laiko kolektyvo progresas 1 tave iškvoš, ir baimingai.
sovenkoje buvo įsteigtas buvo stebėtinai greitas. žvalgosi. j . ----- - .

Apsiginklavę bosų mušeikos,! Neturi — Nereikia 
šnipai ir policija pasiryžę su-! —Kodėl tu nesusišukuoji 
laužyti šį streiką. Bet jiems!savo plaukų? — klausė vy- 
nesiseka. Stoka sk-ebų, ir kliu-’ ras vaiko, kaip ažio pasi
eto streikie/iai. Po stipria ap- šiaušėjusio.
sauga, juos vežioja darban ir —Kad aš neturiu šukų, — 
iš darbo. Kai kurie būna su- atsakė vaikas.
sekti net kur jie gyvena. Ko- __Q Rodei tu negali nau- 
voj narsiai atsižymi ir mote- doti savo tėvo Šukas?
rys streikier. Mušeikų užpulti —Kad ir mano tėvas ne-
streikieriai narsiai ginasi. Vie- suku
noj vietoj nuo 50 streikieriųj _Kode‘j tav0 tgvas neturį 
krito 16 gengsterių, is jų 
jau patys nebeatsikėlė nuo. < ,, 
gatvės. Vienas žiaurus čampi-l ~~ ,e °’. 
onas juodukas mušeika iš S.'ne;J'U1 nel 
V. buvo skaudžiai sumuštas.!vai^as.
Jiems bosai moka po $1 kas' 
valandą ($10 ir daugiau į 
diena)/ | Motina:—Vincuk, kur tu

Policijos ir gengsterių už- gavai tą juodą akį?
pultos moterys pikiete, gatvėj. Vincukas:—Aš vijausi ne- 
parsirito vieną policininką ir pažįstamą vaiką ir ant ma- 
gerokai pakočiojo. Raitoji no nelaimės ėmiau ir pasivi- 
policija naudojo arklius ant jau.
šalygatvių prieš pikietą, bet( -------
šiaip parodo, būk duoda “pi-i Sykiu Pareina 
kietuoti.” Šis streikas sujudino1 Motina pasiuntė mažą

kaimo Sovietas. . Treti metai. 1931 metų
Prabėgo dienos, mėnesiai, pavasarį kolektyve buvo

metai. Kaimas^žingsnis po,jau 599 narių (ūkių). Buvo 
žingsnio pakeitė savo pir- įsteigtos bendros valgyklos, 
mykštę išžiūrą. Bažnyčioj vaikų kampeliai ir t.t. Vie- 
varpai_ jau ne taip tankiai nam į§ naujųjų tvartų rado- 
skambėjo. Ten ėjo pagal pa- 'Si 119 geros veislės karvių, 
protį tiktai senieji žmonės, :vįsį bendri darbai—sėjimas, 

, bet tikėjimas į dievą ir ku- ]pjQVįmas — praėjo labai pa
snigus katastrofiškai puolė 1 sėkmingai. Buvo naudoja- 
žemyn. Kaimas pradėjo ei- ina daug mašinų ir elektros 
ti naujo gyvenimo keliu.

I Pirmieji metai. 1929 me- i bas progresavo. Beraštybė 
! tuose, kovo mėnesį, 4 kai- tarpe kolektyviečių buvo vi
lniečių šeimynos susijungė į sai panaikinta. Sugabesnie- 
kolektyvinį ūkininkavimą, 
bet pagal įstatymus kolek
tyve privalo būti nemažiau 
7 nariai (šeimynos). Inicia
toriai kolektyvo organizavi
mo kalbėjosi su kitais bied- 
nais draugais, aiškindami 
jiems patogumą tos naujos 
ūkiškos sistemos. Jie atsa
kinėdavo—mes suprantam, 
draugai, kad gyventi pagal 
prodėdžių papročius <___
jau netinka, mes turim pa
naikinti mūsų biednystę. Po 
nekurto laiko tokios agita- jta aviu kiauliu> paukžčių ir 
cijos, prisidėjo dar 7 nariai. 'į/j. 
Tokių būdu išaugo pirnąasis J . - .
kolektyvas toje apielinkėje, pildė nustatytą planą; pri- 
vardu “Organizator”. augino iki 1000 galvų raguo- -77 Į --------

Buožės visai neigė tą nau- !čiu, 50 kiaulių, 500 kraliku; | ^toj 30 dirbtu,vių1.išpild\ap Abudu Geri...
2’.  ........... locijas, non tartis stre^ paprastas kareivis atajo

sulaužJyti'pas Pašyti leidimo
. . ' i nnlankvH epraanria savo na- 

kad pakenkus kolektyvui; no apsėjimą ne tik javų, bet. keltį aigas darbininkams, bet. 
kolektyvo narius bjauriau-.R’daržovių. ------- - ------ —i.__i
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energija. Kultūriškas dar-
kad mano tėvas 
plaukų,—atsakė

ji kolektyvo nariai buvo pa
siųsti į miestus mokintis.

Ketvirtieji metai. Javų 
kiekybė padidėjo, ačiū nuo
latinei kovai už tai. Socialis
tinis lenktyniavimas suvie
nijo ūkio darbininkus. Vieš
patavo darbo entuziazmas. 
N a m u o se kolektyviečiai 
skaitė laikraščius, klausė ra- ______ _____________ _____ _____  ___ t
dio muzikos ir pasaulinių | visą miestą, nes visur apsauga Marytę parnešti musėms 

, viešos ir gaudyti limpančios popieros.dabar nauRenū- Apart bendrų gy- policijos padidėjo,

Jo Nelaimė

vulių, kiekviena kolektyvo slaptos, ir aštri, akyli strate-, p0 ilgo laukimo pamatė Ma- 
šeimyna turi nuosavus gy- ginė atmosfera apsiautė todėl,'rytę pareinant, tai paklausė 
vulius, tai yra karvę, kele- kad šį streiką vadovauja tikri ar jį ^urį popieros?

............ kovotojai UŽ darbininkų rei-( Marytė atsakė:—Ne, ma- 
kaįus- v . vt . imyte aš neturiu, bet popie- 

Jau 20 šapų pripažino um- pa turį mane įr sykiu parei- 
ją—pasirasė bosai ir pradės nanip 
dirbti 1,000 darbininkų. Su-’

1933 metais kolektyvas iš-

t

vardu “Organizator”. augino iki 1000 galvų raguo-
Buožės visai neigė tą nau- '-čių.

j'ą ūkiškų sistemą. Jie kaip pastatė dar du naujus tvar-i kieriais. Mano kad ir jos
tik įmanydami, is savo pu- tus del karvių, taip pat pa-|sutiks Bosai nori
sės, agitavo tarpe ūkininkų,' dąugino pašarą ir padaugi-1 streikį apgaule. Jie siūlo* pa-! aplankyti sergančią savo pa.- 
kad pakenkus kolektyvui; no apsėjimą ne tik javų, bet' ke]ti algas darbininkams, bet!&%-
kolektyvo narius bjauriau- R’ idaržovių. . * nenori unijos pripažinti, kas1 Kapitonas, ž i n p d a m as,
siais būdais išjuokdavo; ko-1 Dabar į kolektyvą įeina1 reiškia, kad likus neorgani- ^n kaieiviai, idant gauti 
lektvviečiu vaikus tankiai buvusieji Ūkiai, tai yra, zuotiems darbininkams ir vė-j leidimą, tai paprastai me- 
nasiPTobdavo ir nrimušdavo kolektvvas turi visus-kaimo I lei numuš algas. |luoja, atsiliepė:—Man rodo-
FkTkr^X Ueldvvo "gyventojus, išskiriant buo-i Streikas apima apie 4,000 si, kad tu nesakai teisybės, 
j . P ‘ ' v. > ges Kolektyvas turi 240 siuvėju darbininku ir vis au-,0 be to aš gavau laišką nuo
dargai ir masinos tąųkl.ai;, ... , ul avkill S11 dal.hinillkl, vbvos tavo uačios. kuri urašo neaaigai n pwpos. takiai ... mašinų ir dau-!sa sykiu su darbininkų kovos tavo pačios, kuri prašo ne- 
būdavo Šurnos a^ba ' entuziazmu. [duoti tau leidimo, nes kaip
visai sunarnamos. Kolek- pįdargu Kolektyvo paja- Bedarbis, parvažiuoji namo tai pnsi-
tyvieciai nenusigando U ’ kiękvi(?ni meįi: ——— —----- ■ geri, išdaužai baldus ir ją
šunlupiu. Jie ! energingai’11929 m _12 000 rub„ 1930 Puikus Derhaus Suėmimas apstumdai. . ■sunkųipų. Jie . energijai’ jn.'—^)VUV
t^se.savo.j^jękįyvį, ęąrbą...ro._83,220. vub„ 1031 m.—šiemet Sovietu Sąjungoje
nįų javą iąauginįnjo.< 'Buvo■'661^271 rub? ’

| Kieno produkcija pasiekė:

Jie išvystę kov^- dpl' gerės-; 1,240,455 rb„ 1932 m

nupirkta 10‘ karviiį labai ge- į
ros veisįęs ir 7 arkliaį.. Bu- 19^9 m.—1795 litrus, 1930 
vo pastatyti pirmos rūšies m.— 455,441'litrus, 1931 m. 
moderniški tvartai ir arkly-565,652 litrus ir 1932 m.— 
dės. Visus darbus jie pa-t765,201 litrus. Pajamos 
darė pasėkmingiau ir savo j kiekvieno atskiro kolekty- 
laiku, negu tą galėjo pada- .viečio: 
ryti individuališki ūkinin-;l rub.,

1929 m. buvo 2?6.
193.0 m.—460 rųk,

Kareivis jau buvo priėjęs 
i prie durų, bet staigiai susto- 

MASKVA. — Iki rugpj.b’o ir paklausė:—Tamista, ąr 
25 d. šiemet Sovietų Sąjun-I^.^a^u su tavim kalbėti 
go j 26 nuošimčiais javų dau-;^a}l)Ov ne su bęt

v ;kaip žmogus su žmogum? 
—Kodėl ne?—Kalbėk.
—Aš noriu pasakyti,, kad

giau suvalyta ir grūdų iš
kulta, negu iki tos dienos 
peįeitąis metais.^ Gątavų ^udu esame pirmos, rūšies 
jau grudų (įąųgįs sieųiet, vir- meiagiai: aš visai neturiu 
šija sovietinio plano skaitlį-i pačios.
■nes. 1 įparinko A. Nū Bedięw.
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Darbininke ir Seimininke
I

i • ■ i] įsiėmimą.
Ot jums buržuazine moterų j 

lygybė! Moteris privalo būti!

Trečias Puslapis“1 A

Neorganizuotos Tarnaitės—Buržuju Aukos
y*. 4 i ♦ < 1 : . >

i

gurno eigos darbininkų, biznie
rių ir visuomenės'naudai.”

Štai jums, darbininkai, pa
nelės darbo ministerės pasiūly
mas. Negana, kad trylikai milio
nų iš jūs nedavė žadėtųjų dar- 
bų. Negana, kad jūsų taupme- 
nys išsibaigė ir jūs badaujate. 
Negana, kad korporacijoms ke
leriopai' padauginot pelnus ir 
sudėjot į bankus jų vardu 3 
bilionus dolerių—ant jūsų gula 

I atsakomybė už ateitį, jūs dar 
labiau susiveržkit pilvus ir ko- 
operuokit tęsime to jūs plėšimo.

Panelės Perkins programa, 
tai tiesioginis užgynimas to ple

kšimo, tai tyčiojimasis iš darbi
ninkų, ypač moterų darbininkių 

, reiks platesnio, rūpestingiau “skuiclo, kurtos, būdamos la- 
prirengto aparato. Jį turės pa-: ’^naudojamos, už vis la-

rūpinti Antrasis J. V. Kongre-’^įau .iaue’a tą paneles gero- ;rnu§ę^ paliko, 
sas, ypatingai kongreso moterų ant savo pečių. Pa piakeik- 
konferencija. į^a £eiovė

į nantis žiemai, 
' Draugėms, tikinčiosioms da- anglių, šiltesnių 

kurie vienos nakties bėgiu gali: lyvauti kongrese, jau dabar lai-!ir šeimynai. O 
būt paversti į eksploduojancių kas pagalvoti, studijuoti savotiškai pakilo, 
medžiagų gamintuves. Daugelis! kolonijos padėtį ir sulyg to “Puikus pasirinkimas drabu- 
jų dirba automobilių fabrikuose, Į rengtis prisidėti sekamoj mote-.^ių... patiks motinai ir dukte- 

- i ru knn fprenei ini su ev-ra is pa-|rei/’ rekia krautuvių skelbi- 
Bet pirm visko pasi- maį. Patiks, kodėl ne, tik iš kur 

imti pinigų, kuomet rudeninis 
ploščius kainuoja 45 dolerius 
ir augščiau, kuomet darbo nėra 
ir kuomet dirbančios vos uždir
bam ant šiokio tokio maisto? 
Kas kita ponioms, kurių kišo-l 
niuse atsidūrė milionai dol. Bet! 
ai- ilgai mes, darbininkės, 
minsim 
skanius 
kumus, 
juos su 
ir badą?
toms panelėms ir ponioms, kad: 
ir mes esame žmonės ir trok-1 
štame žmoniškai gyventi? :Man 
rodos, kad šiandien kaip tik tam' 
patogus laikas.

Smalsa.

Rengiamės Prieškariniam Kongresui
bus svarstomi planai, kaip pri-į 
taikinti prie vietos veikimo Pa
saulinio Moterų Kongreso, Pa
ryžiuje, priimtą programą ir 
kaip įtraukti daugiau moterų į’ 
prieškarinį - priešfašistinį vei-

Čia, be abejo, iškils ir

Visi smarkiai rengiasi prie 
Antro Prieškarinio-Priešfašisti- 
nio Kongreso, kuris įvyks 28, 29 
ir 30 d. šio mėnesio, Chicagoje. 
šį kongresą norima padaryti už 
vis labiau atstovingu. Dedamos 
didžiausios pastangos įtraukti i kimą. 
darbo unijas, nes, galop, nusve-1 Amerikos Prieškarinės-Priešfa- 
riamoji pajėga guli darbo uni-1i.šistinės Lygos Moterų Sekcijos 
jose ir fabrikuose. Nepaprastai klausimas. Iki šiol turėjome 
svarbu, kad, pirmoj vietoj, pa- f Laikiną Moterų Kongreso Ko- 
matinių ir visų industrijų dar- j m į tetą. Kongreso komiteto, kal
bininkai butų prieškariniai-1 p0 tokio, tikslas pasiektas, bet j 
priešfašistipiai .nusiteikę, nes i pravedimo kongreso programos; 
sulyg jų nusistatymo tvarkosi. fiarbas tik prasidėjo, jis turėsi 
industrija, be* kurios negali ša- ’ plėstis, tobulėti. Jo pravedimui 
lis vesti bent kokį didelį žygį. rejks platesnio, rūpestingiau

Jungtinių Valstijų industri
joj žymią vietą užima moterys. 
Jų skaičius industrijoj ūmai kils 
paskelbus karą. Kas negirdėjo 
apie desėtkus tūkstančių mote
rų, dirbančių Rayon fabrikuose,'

prie maisto gaminimo, adatos |rU konferencijoj su gerais 
amatuose ir gaminime kitų j siūlymais, 
daiktų, be kurių jokia valdžia 
negalėtų kariauti.
Pasiųskim Moteris Kongresan

Suėmus visus tuos faktus aty- 
don, neperdėsime pasakę, kad 
Antrajame J. V. Kongrese Prieš 
Karą ir Fašizmą turėtų būti di
delis nuošimtis moterų, jei nori
ma padaryti kongresą tikrai at- 
stovingu. Delegatės turėtų būti 
fabrikų darbininkės, nepalie
kant nuošaliai ir kitų moterų, 
kurios esamos bedarbės bei tūlų

rūpinkit apie pasiuntimą dele
gačių.

Finės Gerai Rengiasi
Teko girdėti finių moterų or

ganizacijos sekretorės, Evi Su- 
ivanto raportą nacionaliam MK-į 
K susirinkime. Ji pareiškė, kad 
jų organizacija nutarė pasiųsti 
po vieną delegatę iš kiekvienos 
kuopos. Jos jau turėjo visą ei
lę susirinkimų ir masinių mitin
gų tuo klausimu, turi išrinkę 
delegačių ir veda kampaniją už

kitų priežasčių yra išstumtos iš Į sukėlimą lėšų kelionei ir popu- 
industrijos, taipgi ir tų, kuriosį liarizavimui paties kongreso.
niekad nebuvo industrijoj, bet į Svarbiausia tas, kad jos deda 
kurios nepaprastom aplinky- j pastangas laikyti susirinkimus 
bėm užėjus bus priverstos'eiti į atvirame ore ir pasiekia mases 
į dirbtuves ir užimti vyrų vie- i tokių darbininkių, kurių nie- 
tas> kaip nepasiektų svetainėse lai-

Aišku, mes turime stengtis komais susirinkimais.
padaryti kongresą kuo skait-1 Lietuvės moterys neturime at- 
lingiausiu, pasiunčiant į jį kiekiskiros moterų organizacijos. Už- 
galima daugiau delegatų, bet to,tai mes esame skaitlingos ben- 
negana. Renkant delegatus, mes | drose <
turime rimtai pagalvoti ir apie ALDLD, LDS, SLA, unijose ir 
delegacijos atstovingumą, kad į lokalinėse draugijose, c— ----
ją įeitų nemažas skaičius mote-j galime pravesti sėkmingą kam- 
rų ir jaunuolių.
Kongreso - Moterų Konferencija

Kongreso moterys delegatės I ningumo.
turės savo konferenciją, kurioje

Moterys Su Ginklais
Rankose Saugo 

Savo Vadą

Į daug geresne už gerą vyrą spe- l 
jcialistą, kad gauti vietą, išski- 
I riant tas, kurių vyrai nenori.
Sovietų Sąjungoj, beje, ne taip 
riša šį klausimą. Ten nežiūri 
ar vyras, ar moteris, bet kas 
tinkamiau darbą atliks. Ten 
geriausias gauna geriausią vie
tą, dėlto ten progresas šuoliais 
eina pirmyn.

Hardin County, Ohio. —- Svo
gūnų augintojai, nepakentę dide 
lio išnaudojimo, išėjo į streiką 
už pakėlimą algos ir sutrumpi
nimą darbo valandų. Streikas 

lyra vadovybėj Agrikultūrinės 
Darbininkų Unijos.

Po keletas savaičių atkaklios 
kovos, bosai, negalėdami sulau
žyti streiko ir streikierių ūpo su 
šerifų ir mušeikų pagalba, ban
dė sulaužyti streiką išvogdami 
streikierių organizatorių, Okey, 
Odeli. Išvežė jį į laukus ir, su-1 

Odeli parėjo na-j
mo visas sužalotas. Bosai, suži
noję, kad Okey Odeli namie, pa-j 
siuntė reikalavimą, kad jis iri 
jo šeimyna apleistų miestą į 24 i 
valandas. Odeli į šį reikalavimą i 
atsakė, kad: “Jūs tik mano la-' 
voną iš čia išnešit.

Mirus Kovingai Motinai 
Mooney

sezonui pasibaigus, 
nebuvo ‘sutartis’ apie 
90 dienų minėta, ar

itin jaučiama arti- 
kuomet reikia 
drabužių sau 

viskas nežmo-

pa
tuos gražius drabužius, 
valgius ir kitus paran- 

o pačios tik žiūrėsime į 
širdgėla ir kęsim šaltį 

Ar ne laika

Sumušė Motiną

Pasidė.i° BOS 
revolverį po galva ir nuėjo gul- 
ti.

Tuo kartu moterys darbiniu-: 
kės-streikierės, su ginklais ran-1 
koše, apstojo savo vado namus ■ 
ir pareiškė, kad jos nušaus 
kožną vieną, kuris bandys už-1 
kliudyti jų vadą. Jos po pen-į 
kias, apsimainydamos, saugo i 
savo vada. Fašistai nei, mušei-Į 
kos nedrįsta eiti artyn Odeli ; 
namų. O jisai pareiškė, kad | 
kaip tik sugys—tuojau vėl leisis I 
darban, kad padėjus darbinin
kams laimėti streiką.

: ■' 'Darbietė.

Motina Mooney
Pirmam “Laisvės” puslapy-į 

je rasite liūdna žinia, kad ko-l v ii vinga Motina Mooney, mirei 
I nuo širdies atakos, kuri tapo: 
! susilpninta skausmais, pergy- 
i ventais nuo neteisingo įkalini- 
; mo jos mylimo sūnaus ir dar- 
I bininkų vado Tom Mooney, 
San Quentin kalėjime. Senu
tė 85 metų amžiaus motina 
paskutinius 18 metų praleido 
nuolatinėse ' pastangose pa- 
liuosuoti kovingą sūnų ir J* 

.troško pamatyti savo Tomą' 
Diskriminuoja Moteris'laisTvu pnr y-m«rksiant akisj ; Ji nesulauke, tarnaus mes,l 

Ohio Universiteto profesorė, darbininkų klasės moterys 
---- ... ... Wi.koff,. pareiškė, kad motinos galime L , 

^moterims nesą ateities chemijos laisvinti Tom Mooney, išpildy1- ved^ioti. 
[srityje. Vienas samdytojas pa- ti Motinos Mooney paskutinį1 vemmą, 
į reiškęs, jog jis geriau samdytų j troškimą, 
'antra-eilį chemiką vyrą, negu 

Ji-

Skurdus gyvenimas yra fa-Į mokėti 
brikų darbininkių, bet kur kas 
skaudesnį likimą sutinka dar
bininkės tarnaitės, kurios iš
mėtytos po vieną, po dvi ats
kiruose namuose, neorgani
zuotos, negali pasipriešinti iš
naudojimui. čia rasite vieną 
iš tūkstančių įvykių žiauriam 
tarnaičių išnaudojime per 
buržujės moteris, kuris supur
to skaitytojo jausmus. Beje, 
tas dedasi “demokratiškame” 
New Yorke, 'o ne kokioj nors 
Indijoj ar Afrikoj.

“Nesenai mano atydą pa-įyra 
traukė tikslus piktas elgimasis ; 
su tarnaite bosų, kurie tikėjo
si, kad dalykas pas juos ne
grįš,” rašo, negrė tarnaitė, tar
naičių unijos narė.

“Jauna negrė mergina, už
baigusi 1 kolegiją, 1 susidėjusių 

.ekonominių sąlygų, buvo pri
versta imtis tarnaitės darbo. 
Jai buvo ponios užlaikyta u- 
bagišką dvidešimties • dolerių 
mėnesinė alga, aiškinantis, 
būk tiek buvę susitarta už vi
są sezoną, o ne į mėnesį, reiš
kia, už tris mėnesius. į “Mes kovosime šią bylą.

“Tas ‘išsiaiškino’ tada, ka? Mes protestuosime prieš Col- 
da mergina, po išdirbimo duj lege Agency. Klasiniai są- 
mėnesiu, po gavimo $10 ir' moningų darbininkų užduotis 
po pakartotino prašymo už- yra ateiti į tą negrių 
dirbtų pinigų, pritrūko kan- čių kovą, kovoti ne tik už pa- 

Į trybės, susirengė visai išeiti ir gerinimą sąlygų, bet ir už pra- 
paprašė atmokėti. Prieš tai, j šalinimą tiesioginio apiplėši- 
kada mergina paskutinį sykį'mo. Aš šaukiu visas tarnaites 
prašė pinigų, samdytoja at-Į kreiptis į tarnaičių uniją, 415 
sakė, kad ji mano “viską” at-| LenoX Ave., New Yorke.”

Niekad 
$20 už 
bent duota taip suprasti.

“Kuomet merginos giminės 
užprotestavo, samdytoja pik
tai atrėžė, kad ji padariusi': 
sutartį ne su giminėmis, bet su 
mergina ir su mokyklos agen
tūra. (Darbas buvo gautas per- 
Brooklyn College Employ
ment Agency.)

“Kad tas visas, dalykas bu
vo tiksli apgavystė — negali 
būti abejonės. Tas, žinoma, 
/‘ ‘į tik yienas įvykis. Mes, ne
grai, kurie ‘esame dirbę tarp ’ 
negrų, žinome daugiau tokių 
atsitikimų.

“Buvo įvykiai, kuomet po-: 
nia sufremavo apiplėšimo by-' 1 
las. Ji pamėtė kokius bran- 
gumynus kaip tik prieš algos 
laiką. Kituose atsitikimuose 
jų vyrai subankrutuoja; arba 
jinai pažada mokėti, bet kada 
tarnaitė praleidžia kelius do
lerius važiuotei, bandydama 
išrinkti algą, ji netenka vil
ties bent ką gauti.

“Mes kovosime

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

tarnai-

i Helen L..

'antra-eilį chemiką vyrą,
■ pirmaeilę chemiką moterį.

Teisėjas Atkinson Costello,1 nai sako, kad moterims neverta tbrišką

Drg. G. ž., iš Suffield, Conn., įsarininkus. Jiems tik tas rūpi, 
prisiuntė savo giminaitės laišką, [kur kokį politinį susipratusį 
kurį jis aplaikė iš Lietuvos, žmogelį išduoti.

J1| Svarbesnes ištraukas paduoda-
- j me.

Sviekas, dėde i
j ’i • Mano motina jau labai silpna 

ir turime iš-l*r a^’m’s mažai mato. Reikia ją 
", Kas liečia mano gy- 

, tai taip sunkus, kad 
^o‘|kaip kada nenoriu nei gyventi,

I rodosi, tik nusipirkti nuodų tau
relę, išgerti ir bus spakaina, bus 

vertingai baigtas tokis gyvenimas. Vis 
laukiau kada bus geriau, bet 
nežiūrint kaip vertiesi sunku ir 
sunku išgyventi. Kambariai la
bai brangūs, į kaimą, pas brolį 
grįžti—nėra kas ten veikti. Ro
dosi, visaip sukuosi, bet negali- 

pasiuntė ma bent kiek žmoniškai gyven
ti.

O, kad mane išleistų į Sovie
tų Rusiją. Iš laikraščių matosi, į 
kaip ten darbininkai gyvena. Iš 
Kalvarijos, viena panelė išva
žiavus į Rusiją, tai rašo, kad ge
riau žmogui ir negali būti, kaip 
Sovietų Rusijoje. Ten darbinin
kai pavalgę, apsirengę, kamba
riuose gyvena kaip žmonės. Ten 
yra visko, ko tik žmogui rei
kia.

O pas mus, Lietuvoje, pilvus 
įsipenėję tik kunigai, pralotai, I \J JO V4ZJ V1O ZJ1CV V<X ICC UO1 (J , V1UU1” ... .. y _ . . . .

J v. . ... t x visokį ponai, žmones biedm,amžių kankinimų. Jos tarpu-1 , , . , . . . . ,. y y. . y . duonos kąsnio neturi, kaip kadapirsciuose sudėtos geležys ir.......... .. y v. , . > .
y, . i ■ l įeini į bažnyčią kunigo pamoks-suverztos virve. Golovina nuo ; ,, .. . y. , . _ t |lo paklausyti. Jis Įsilipa į saky-kancių neteko sąmones. Jos1,, 1 . y , ,

galva ir veidas sudaužyta. vo,s Pllv^ ‘ne,sa’ ° kad pra’ 
Visus tuos kankinimus sakyti pamokslą uz,pasmT

Į ko Japonijos viršininkai., Vė-!kav1^- Sako’. kad lr dlevas 
liau, nežiūrint jos silpnumo, pasnikavo. O jis-dievo tarnas 
ji buvo išvesta gatvėn, jmesta tal kodel Jls taiP nedar0’ kodel 

I i „i™, „naikinsi vrfim, ir nepasmkauna, bet pilvą augi-

Sustiprinkime 
va už Tom Mooney paliuosa- 
vimą ir tuomi pastatykim is- 

paminklą
organizacijose, kaip kad! Philadelphijoj, sulaikė po $5,000! imtis chemijos ir kad tik mote- Motinai Mooney.

-. kaucija Joseph McGloughlin,1 rys su nepaprastais gabumais 
Jose mes,^uias sumušė savo 52 metų mo- toje srityje gali tikėtis bent 

tina. Ji rasta be sąmonės, su su- kokio darbo. Ji sako: 
laužytais žandakauliais, nosimi j “7*paniją už kongresą ir moterų

atstovybę tame kongrese, tik^r mėlynėmis ant veido ir viso .sprendžiamuoju dalyku chemi-j 
reikia pasirįžimo veikti ir pla-

Japonai Kankino Sovie-
Kadangi lytfs tankiausia yra I ty Pilietę Goloviną 

rr i O i i iii rl n I t t I r 11 i I **
kūno, 
“bjauriausiu niekšu, 
nepatiko, kad Juozui is 
policijos pavyzdį, kuri žiauriau-1 blausia nepatraukiančios, 

j šiai elgiasi su darbininkėmis j Ji toliau sako, kad 
! motinomis, dalyvaujančiomis pi- taipgi audimų ir dažų 
kieto linijoj ir prie šalpos biu- chemijoj bei chemijos 
rų, kaip kad sU Mrs. Raffe, me didžiuma iki šiol 

Panelė Perkins, Roosevelto šoko, štai kad ir Sears, Roe-,New Yorke. moterų chemikų randa
valdžios Darbo Departmento se- buck kompanijos paskelbti pel-' 
kretorė, Darbo šventės proga Inai tą patikrina. Per 24 savai-1 
pareiškė, kad Amerikos žmo-.tes šių metų, prie NRA, minėta 
nėms daug geriau gyvenasi prie [kompanija padarė $6,808,189 
NRA. Turint mintyje faktą, kad. pelno, kuomet per 1933 metų tą 
panelė Perkins turi mintyje patį laikotarpį pasidarė tik $1,-

Panelės Perkins Gerovė Prie N.R.A.

Teisėjas sūnų pavadino ko parinkimui, tad moterys che- 
Matomai, mikai turi kreipti savo atydą į 

pasekė tas vietas, kurios vyrams la- 
n 
maisto, j 
srities 

mokini-

Sovietų valdžia 
stiprią protesto notą Japoni
jos vald. reikalaujant, kad Ja
ponų valdžia imtųsi griežtų 

j žygių sulaikymui areštų ir ne- 
! žmoniško kankinimo Sovietų 
piliečių. Tass, Sovietų žinių 
agentūra, praneša sekamusbuvusių I faktus. 

sau uz- T___

619,811. Atlantic Refining i 
kompanija per, pirmus 6 mene-1 
sius šių metų padarė pelno $2,- Į 
990,578 arba po $1.12 ant kiek
vienų 25 dolerių sero. O tokių 
kompanijų su pelnais labai i 
daug, negi visas išrokuosi. Tai 
tos sumos ir sudarė tuos 3 bi-

buržuaziją, kuomet kalba apie 
žmones, sutiksime, kad jiems ti
krai geriau. Pairnsime jos pa
čios raporto ištraukas.

“Netoli 2,000,000 vyrų ir mo
terų, kurie metai atgal buvo be
darbiai, šiandien dirba privati
nėj industrijoj.”

. . , ... Ilionus naujų įdėlių bankuose.Ar tie apie du milionu grą-j ‘
žintų darban darbininkų reiškia 
pagerėjimą padėties? Ne. Jei
gu paimsime faktą, kad metai 
atgal buvo 15 milionų bedarbių, 
o už metų laiko trylika milionų 
tebėra bedarbių eilėse, tai su
rasime, kad vargas padidėjo. 
Metai laiko be darbo išsėmė pa
skutinius taupmenis tūkstan
čiams šeimynų ir jie stovi ant 
bado slenksčio. Toliau panelės 
raporte randame:

“Tos pagerėjusios sąlygos at
spindi pakilime virš trijų bili- 
onų ($3,000,000,000) respubli
kos bankų įdėliuose, didesniuose 
korporacijų pelnuose ir paki
lusiose taksų rinkliavose.”

Tiesa, panaite, tiesa. Korpo
racijų pelnai iki padangių pa-

Taksai—o, tą tai mes, darbi
nio. jau gerokai pajutome ant 
savo sprando ir dar vis krauna, 
o kompanijos nuo jų pasprukti 
tankiai suranda įstatymuose 
skylėtų vietų ir jomis išlenda, 
tik darbininkai pro jas negali 
pralysti, nes nėra pinigų nusi
pirkti bilieto lindimui pro tas 
skyles—pasisamdyti advokatų ir 
įsigyti draugų teisėjuose bei ki
tuose įstatymų sarguose. O ką 
Perkinsiutė siūlo ateičiai?

“Dirbančių už algas atsako
mybė didėja, nes įstatymai ir 
valdž. agentūros, turinčios rei
kalą su industrijos ir darbinin
kų problemomis, remiasi vis 
daugiau ir daugiau ant darbi
ninkų kooperacijos del sekmin-

RUSŲ MERGINOS TAIPGI ŽAIDŽIA

Neatsižvelgiant Į tai, kad jos turi suimti nuo pievų 
milžinišką šieno derlių Maskvos distrikte, tos rusų 

merginos suranda laiko kelių minučių 
pasilsiui ir juokams.

Japonų žandarai- Harbine 
suareštavo moterį raštininkę, 
Goloviną, kuri dirbo ant Ry
tinio Chinijos Gelžkelio. Po 

i tūlo- laiko ji- pašaukta kvoti- 
I mams. Jos “kvotimai” susidė
jo iš už vis žiauriausių, vidur-

tai kodėl jis taip nedaro, kodėl
į pirmą pasitaikiusį vežimą ir 
pasiųsta namo be palydovo, 
dar grasinant, kad 
areštuota, kuomet 
Dabartiniu laiku, 
giant į jos kritišką 
Golovina randasi ligonbutyje. 
žinias suteikė pati Golovina! 
Sovietų generaliam atstovui'vu’ kelis litus. 
Harbine ir patrikino spaudos 
pranešimus, apie dar nežmo- 
niškesnius kankinimus, kuriais 
bando priversti Sovietų pilie
čius “prisipažinti” primeta
mus puolimus ant Rytinio Chi
nijos Gelžkelio. Tačiaus ne
gauna provokatoriai tų “iš
pažinčių,” Sovietų piliečiai sa
vo krauju ir kančiomis pajėgė 
suardyti imperialistų provo
kacinius planus.

ji vėl bus 
pasveiks.
atsižvel- 

padėtį,

na? Kunigo pamokslai, tai jo 
darbas, žmoneliai kvaili, kaip 
koki asilai, paskutinius savo 
centus kunigui nuveža. Jie sa
ko, “Kągi darysi, kad ir neval
gę pabūsime, bet dievo loską 
apturėsime ir paaukausime die-

Taigi, maža grupelė susipra- 
i tusių negali visiems būvį page
rinti. Turi visi darbininkai su- i » * • < 
si p rasti ir padaryti Lietuvoje 
taip, kaip Sovietų Rusijoje yra. 
Bęf ,/kąda tą pasakai', tai dauge
lis atsako: “Dieve apsaugok, 
Rusijoje nėra nei kun., nei baž
nyčių, tai kaip ten gyventi.” 
Nelaimė tų žmonelių—jeigu bus 
gerai gyventi, tai bus galima ir 
į bažnyčią eiti. Bet kada vargas 
iš visų pusių spaudžia, tai man 
nesinori nei girdėti apie ją. Pa
rašykite laiškutį.

Magdė,

Mirė Šimtametė 
Moteris

Rugpjūčio 22 d., Atlantic Ci
ty, pasimirė ponia Henrietta 
Dannenbaum, išgyvenusi šimtą 
metų. Jinai buvo gimusi Kiss- 
ingen, Bavarijoj, 1834 metais. 
Jos tėvas buvo miestelio virši
ninku ir turėjo, apart jos, dar 
7 dukteris, kurių viena buvo 
Henriettas dvynukė sesuo. Jos 
abi su tėvais atvyko šion šalin, 
laivu, kuris plaukė per Atlanti- 

įką 50 dienų. Sakoma, kad jinai, 
buvusi seniausia dvynukė Ame
rikoje. Jos sesuo mirė pereitą 
gruodžio mėnesį, bet nuo šios 
buvo slėpta ta žinia.

Ponia Dannenbaum, veikiau
sia, būtų negalėjus taip ilgai gy- 
.venti, jei būtų buvus biedna 
darbininkė. Kaip jau minėjom, 
jos tėvas buvo miestelio virši
ninku Vokietijoj, o atvykęs Šion 
šalin užsidėjo moteriškų kepu
rių urmo pirklybą, Philadelphi- 
joj. Paskiau Henrietta ištekė
jo už turtingo šilkų fabrikanto. 
Ir taip iki paskutinių trijų sa
vaičių, be vargo ir rūpesčio už 
duonos kąsnį, specialisčių slau
gių ir gydytojų prižiūrima, ji
nai džiaugėsi puikia 
Bepigu ponioms ilgai

Taigi, Lietuvoje didelis var
gas, del to, kad nesusipratę ir 
dideliam tamsume gyvena visi 
darbo žmonės. Gi ponai, kuni- koms gyventi, 
gai ir kiti vergėjai yra pasi
žaboję tuos darbo žmonelius, jo- darbininkėms lemta būti svei- 
dinėja Ant jų. Kalvarijoje yra jkoms ir ilgiau gyventi, kur vis- 
žmonių, kurie politikoje su-.kas daroma palengvinimui jų' 
pranta dalykus. Bet jų labai'gyvenimo. Tas dedasi Sovietų 
mažai. Jaunimas labai mažai j Sąjungoj, kur darbininkai valdo 
galvoja, daugiausia susirašo į šąlį.
šaulius, kiti į davatkas ir pava-1 R,

Beje, randasi šalis,

sveikata, 
ir svei-

kur ir
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LEDAIIPRALAUŽTA
(Pabaiga)

Bedarbių Tarybos irgi nebuvo prireng
tos, bet jos greitai parodė, kad kovos me
tu bedarbiai darbininkai gali labai daug 
pagelbėti. Su masinėmis kalbinėmis or
ganizacijomis irgi buvo stoka ryšių. 
Bendro fronto konferencija pravesta ne
vykusiai, atsišaukimai buvo pagaminti 
net kelių atskirų organizacijų vardais, 
tartum šaukta kelios bendro fronto kon
ferencijos prisirengimui prie generalio 
streiko, o ne viena. Tas daugelį darbi
ninkų suklaidino. Partija perdaug maža 
tokiame mieste ir kovos metu mes tik 50. j 
nuošimčių partijos narių įtraukėme į ak
tyvų veikimą. Dar reikia pažymėti, kad 
vietos vadovaujanti draugai turėjo klai
dingą nusistatymą, kaip ir nepasitikėji
mą eiliniais nariais. Patys vadai daug 
dirbo, bėgo, bet nesistengė į darbą 
įtraukti narius. Taip buvo prieš streiką. 
Užėjus streikui, nors nariai ir parodė ge
riausio noro veikti, bet praktiškai nesu
gebėjo. Šičia tai buvo mūsų klaidos, mū
sų nedatekliai, ką ateityje reikia vengti 
ir iš Toledo streiko gauti pamoką.

Streiko pradžioje partija užėmė teisin
gą ir strategišką liniją — pasiekti Auto- 
Lite fabriko darbininkus. Tuojaus im
tasi organizuoti bendras frontas. Iškelta 
obalsiai, reikalaujant prašalinti Naciona- 
lę Gvardiją. Masiniai dalyvauta pikietų 
eilėse. Leista kiekvieną dieną lapeliai, 
nušviečiant įvykius. Demonstracijos pa
tvirtino, kad mūsų partijos taktika buvo 
teisinga, ir kad kovų metu mūsų įtaka 
masių tarpe milžiniškai išaugo.

“Daily Workerio” vardas pasidarė ži
nomas darbininkams ir jie su ukvata 
stveria jį ir skaito. Pradžioje streiko 
mes turėjome tik 10 grupių susirišusių 
su industrija, dabar jau turime 24 parti
jos grupes. Mums pavyko sudaryti tvir
ti kairiojo sparno branduoliai.

Tarpe automobilių industrijos darbi
ninkų, Toledo mieste, mes vystome kairįjį 
sparną darbininkų, nes toje darbo šako
je darbininkai Veik visi apjungti. Mū
sų draugų pareiga numaskuoti pardavin- 
gų vadų žygius ir padaryti tas organiza
cijas dalyvaujančias kovoje ųž darbinin
kų reikalus. Komunistų Partijos dalyvu- 
mas šioje kovoje padarė ją žinoma dar
bininkams. Tūli unijų lokalai priima re
zoliucijas, dėkojančias Komunistų Parti
jai už tą pagelbą, kurią mes teikėme šia
me streike darbininkams Amerikos Dar
bo Federacijos viduje.

Mustiečiai čionai atvyko tik tam, kad 
išgarsinus savo naujai užgimusią, be- 
narę ‘“Amerikos Darbininkų Partiją,” 
bet pasirodo, kad jiems nieko nepavyko 
atsiekti.

■*

Paraše
VALSTIEČIO SŪNUS

Organizaciniai del Komunistų Partijos 
permažaį padarėme laike šių kovų. Į Ko
munistų Partiją įstojo 30 naujų narių, 
jų tarpe didelė didžiuma iš Auto-Lite 
fabriko darbininkų, o į Jaunųjų Komu
nistų Lygą 10 naujų narių. Tai perma- 
žai. Naujų narių rekrutavimą reikia su 
visa energija tęsti, kad pakėlus partiją, 
nariais. Ir šioje kovoje mes nesugebė- 

* j ome daugelio darbų tinkamai atlikti tik 
todėl, kad partijoje permažas skaičius 
yra narių. Reikia arčiau susibendrinti su 
darbininkais, kad jie suprastų, kad jų 
pirmoji pareiga būti jų klasės partijos 
nariu, kad to reikalauja kasdieninė kla
sių kova.

Po draugo Wiliamsono kalbos keletas 
darbininkų ant vietos padavė prašymą 
priimti juos į Komunistų Partiją, o kiti 
nariai pasižadėjo su didesne energija 
kalbinti savo draugus į partiją.

3.
Liūdna procesija. Du kritusius kovoje 

darbininkus atlydėjo į kapus. Darbinin
kai ir darbininkės rimtais veidais paly
dėjo savo draugus. Kiekvienas iš jų jau
tėsi, kad ir jis galėjo būti auka kapita
listinės tvarkos žiaurumo. Šerifai, poli- 
cistai ir gvardiečiai nesigailėjo prieš ko
vingus streikierius nei gazų bombų, nei 
plieno kulkų. Kada draugai grabus nu
leido į duobę, vienas iš streiko eilinių va
dovaujančių draugų tarė:

—Draugai ir draugės! Mes laidojame 
dar dvi aukas kapitalistinės tvarkos. 
Žiauri reakcija išplėšė šiuos mūsų drau
gus, kada jie kovojo už duoną. Kas me
tai vis daugiau žiaurėja Jungtinėse Val
stijose viešpataujanti klasė ir jos val
džia prieš darbininkus. Bet tas tik reiš
kia tą, kad išnaudotojai vis silpniau jau
čiasi viešpatavimo pozicijose. Jokia re
akcija, jokis žiaurumas negalės darbi
ninkus sulaikyti nuo kovos. Rusijos ca
ras šimtais ir tūkstančiais grūdo į ka
lėjimus ir žudė kovotojus, o kur jis da
bar yra? Jo viešpatavimas sutrėkštas! 
Buržuazija nugalėta. Ant buvusios Ru
sijos teritorijos jau septyniolikti metai 
gyvuoja Sovietų Sąjunga, kur patys dar
bininkai yra šalies valdonais. Neišgelbės 
reakcija ir Jungtinėse Valstijose kapita
lizmo viešpatavimą. Darbininkų klasė, 
biednieji farmeriai ir visi, kuriems sun
kus gyvenimas šioje išnaudojimo tvarko
je, susijungs po Komunistų Partijos vė
liava ir įvykins revoliuciją. Kapitalisti
nės Amerikos vietą užims Sovietų Ameri
ka. Ilsėkitės, brangūs draugai, jūsų var
dai bus atminti, jūsų kovos ir kraujas ne
nueis veltui, tas viskas dar daugiau ap
jungs Amerikos darbininkus, darbinin
kes ir atves prie laimėjimo!

Raportai apie Dabartino Padėtį Korėjoj
buvo aprengti skarmalais, 
stokavo kaip maisto, taip va
dovėlių. Bet kiti mokytojai 
niekuomet nesirūpino jais. 
Minimas mokytojas, būdamas 
progresyvis, nusprendė, kad 
jis turi mokinti, perstatant da
lykus tikrenybėje, ir išgelbėti 
tuos jaunus suvargusius vai
kučius nuo imperialistinių 
nuodų, kuriais juos bando ap- 
nuodinti. Jis sugabiai, leng
vai suprantamu būdu mokino 
juos apie įvairias socialines 
problemas, kaip tai: apie 
priežastį bedarbės ir krizio, 

I apie išnaudojimą jų tėvų, ku- 
i rie už porą svarų ryžių turi

(Pabaiga)
Bet ar kiekvienas mokyto

jas tapo toks ištikimas val
džios šuo? Ne! Daug pro
gresuojančių mokytojų stojo 
į darbą už tikrą apšvietą. ži
noma, tas yra baisus dalykas 
del valdžios, todėl jie žiau
riausiomis priemonėmis perse-, 
kioja tokius mokytojus, tuo
jau juos areštuodami ir įka
lindami. Bet jie niekaip ne-1 
gali sustabdyti mokytojų 
priešimperialistinio ir karinio 
darbo.

Hukuoka distrikto kalėjime 
yra pūdomi 24 mokytojai. Ką ,. , .. _.o . ,
jie padarė? To klausimo at-l dlrbtlo12.vala"dų po

• o-nm naviotii iv rnn
sakymui, mes paduosim vieno 
iš areštuotų mokytojų draugo 
Ipa.nago trumpą jo darbo bio
grafiją. J

Draugas Inanagas buvo 
liaudies mokyklos mokytojas 
ir mokytojavo arti miesto Hu
kuoka, mokindamas mainie- 
rių vaikus. Vaikai buvo 
vargę, išblyškę, daugiau 
našūs į gyvus skeletonus.

su-
pa- 
Jie

I apie Sovietų Sąjungą ir ten 
esamą tvarką, ir kitais klausi
mais, 
gino savo mokinius, sakyda
mas : 
kim prieš buržuaziją.” 
55 mokiniai gerai suprato 
mintį ir su juo sutiko, 
sidarč vienminčiai, 
gaudydami ir išnaudodami' 
kiekvieną progą; jie išleido 
savo rųokyklos laikraštuką,

Diena iš dienos jis ra-

Susivienykim ir koyo- 
Visi 

jo 
Jie pa-

aktyvūs,

kinomatografąi, žurnalai, lai
kraščiai diena iš dienos karto
ja vieną ir tą, patį—apie ka
rą. Gatvėse, aikštėse, par
kuose per visas dienas trem
pia žemę kareivių kojos. Mer
gaitės grožėjas papuošalais, 
kurie yra panašūs į rankines 
granatas ar bombas. Plačiai 
siaučia neperstojantieji gan
dai apie tuojautinį karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Mokines į 
liaudies mokyklų, vidurinių ir 
augštųjų tankiai veda į ka
reivines prirengimui iš jų “im
perijos moterų.” Įvyksta ma
siniai areštavimai darbininkų, 
kareivių ir studentų, įtariamų 

J priklausymui ar simpatizavi- 
mui Komunistų Partijai. Tas 
yra suprantama, kadangi ko
vą prieš karišką smarvę pas 
mus veda vien tik komunisti
niai žurnalai.
Kalinių Kankinimai Chinijos 

Kalėjimuose
Draugas Sin-ču, pabėgęs iš j 

Duo kalėjimo, Chinijoj, rapor
tuoja :

Administracija, Duo kalėj i-į 
mo Kiangsi provincijoj, 1 
randasi Caohociu mieste, 
ja baisiausius žiaurumus ir kan
kinimus 2,000 kalinių. Po admi
nistracijos leteną ilgiau išlai
kyti gyvybės jie negali, štai aš 
įgaliotas savo draugų išduodu 
raportą de] viso pasaulio pro
letariato apie mūsų pragarišką 

I gyvenimą ir kankinimus mini- 
jmam kalėjime. Prašyčiau visų 
j draugų, kurie sugeba, išversti šį 
[raportą į kitas kalbas, kad žino
tų viso pasaulio tautos ; 
baisius mūsų kankinimus impe-1 
rialistinės Chinijos valdžios, 
kurią remia Amerikos, Japoni
jos, Anglijos, Francijos ir kitų 
kraštų buržuazinės valdžios.

Pirmiausiai aš

kuris 
varto-

Trečiadieri., Rugsėjo..5,1934
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dalyvaut.
(210-211)

Vertė Petras.
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20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Tad kviečiam visus atsilan- 
ir linksmai praleisti laiką.

(209-211)

turime 
reikalų apkalbėt. 
Kuopos Koresp. P. Bocka.

(210-211)

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Rai
dų. Kalbėjo 
ir M. W. I. U. 
ji yra jau nu- 

ko ruošiasi.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 4 kuopos iš Lawrence, 

Lowell, Haverhill ir Nashua bendrai 
rengia didelį piknike, kuris įvyks 
nedėlioj, 9 dieną, rugsėjo (Sept.) 10 
vai. ryto, Mapl^ ( Park, Methuen, 
Mass. , .

(Busi graži programa, Liaudies cho-

2 
2 
2
2 
2 
i
2 
2 
§

prieš eilinius

k iras dalyvaus, taipgi ir kiti chortu, 
aai" bus gera • drkestra šokiams.

i ‘ Bus ir geras kalbėtojas, draugas 
jie J. Siurba iš Brop^lyn, N. Y. “Tie- 

. Taipgi bus viso- 
! kių rpe; o žaislų/ gardžių valgių ir 
! gėrimų.
kyti

sos” No. 3, 
bai svarbus, 
naujų narių 
organizaciją.
ALDLD 143 Kp. Sekr. P. J. Michell.

(210-211)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, G d. 
rugsėjo, 7 .vai. vakare, pas draugą 
V. Kralikauską, 13 Monmouth St. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turim labai daug svarbių reikalų ap
kalbėjimui, taipgi reikės darbininkai 
rinkt del ateinančio pikniko. Taipgi 
spręsim moyklos klausimą.

Kp. Šekr. I. Klevinskas.
(210-211)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD. 57 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, 7 d. rugsė
jo, 7:30 vai. vakare, kliubo svetai
nėje, 4015 E. 61st St.

Draugai ii- draugės prašome visų 
dalyvaut nes1 turime labai daug 
svarbių

smarvės. žiemos laike kamero
se visuomet esti šalčiau nolio, o 
vasara yra tiek smaugiantis 
karštis, kad negali pagauti oro.

Higienos ir medicinos žvilg
sniu yra sekamai: Bliūdai, su 
kuriais /duoda mums valgį nėra 
niekuomet plaunami. Juose vi
suomet randasi gyvo ir negyvo 
visokio brudo. Mums teleidžia 
nusiplauti tik sezone tarpe bir- 

Iželio ir rugsėjo mėn. 2,000 ka
linių prausiamos pagal eilės ta
me pačiame vandenyje. Pasek
mes turime tokias, kad vieton 
apsišvarinti, apsikrečiam įvai
riomis ligomis. .Taip vadinami 
“vaistai” yra vieni ir tie patys 
visiems ir nuo visokių ligų. Ne- 
kurie iš ligonių prašo privatiš-! 
ko gydytojo, bet kadangi tas 
reikštų, kad gali išeiti viešumon 
tas baisus laukinis kalinių kan-i , VUUCi UUVIliai
kinimas, todėl jie jokiu būdu1 yejigtas per Steel and Metai.pVQUt iajku, kad neužsivilktų peir ii 
nepavelina. Kaliniams, kurie' 
yra palikti būti visą dieną ka
merose, yra griežčiausiai už- 

I drausta tarp savęs kalbėtis, nors 
[toje pačioje kameroje sėdi po 
[septynius. Dažnai kaliniai yra 
[baudžiami mušimais ir visokiais 
kankinimais vien tik del to, kad 
tas patinka budeliams. Kariš
ki kaliniai tankiausiai yra ap
kaustyti su pančiais ant rankų 
ir kojų ir taip palieka iki pa- 
liuosavimo (jei kurio giminės jį 
išperka), o tankiausiai iki mir
ties. Dirbtuvėje, kur dirba ka
liniai, yra irgi uždrausta kalbė
tis tarpe savęs, o jei kuris nori 
eiti į išeinamąją vietą, tuomet 
jis turi gauti tam tikrą leidimą, 
kas užima nemažai laiko. Mums i

norirp laipsniškai mirti po to
kiais' kankinimais, ]
maisj Jeigu mes turim mirti, te
leidžia mirti tuojaus! Mes ne
jaukiam ir nenorim jokio pasi
gailėjimo iš Chinijos paraziti-

WORCESTER, MASS.
Svarbus pranešimas ALDLD. na- 

jams. Draugai, 7 dieną rugsėjo, 7:30 
Vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St. jvyks visų organizaci
jų ir simpatikų mitingas. Čia bus 
apkalbėta keletas labai svarbių klau
simų. Taipgi bus apkalbėta Aido 
choro žieminio sezono veikimai, ir 
lavinimosi planai. Kviečiam visus ir 
visas

_ . OVUIUUS pianvounac u jl/ . ii<x-

nes valdžios ir JOS pakallky,. nams ir Laisves ir Vilnies skaityto-
mes tikim tik į proletarinę re
voliuciją, kuri nušluos parazi
tus nuo žemės paviršiau^ pa- 
liuosuodama ne tik mus atsili
kusioje nuo kultūros Chinijoj, 
bet taip pat milionus draugų, 
kurie yra žudomi kultūriškoj 
buržuazinėj Europoj ir Ameri
koj. . v

i Worcester, Mass
Pirmas Piknikas

SCRANTON, PA.
ALDLD. 39. kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 9 d. rugsėjo, 9 vai. ryto, 
Leonard svetainėje, 111 W. Market 
St.

1 Draugai ir draugės visi malonė- 
j kite dalyvauti susirinkime ir- laiku,'
1 nes tą dieną “Laisvės” naudai pik-< .

Pirmas piknikas buvo -su-l^ atsibusiant Valley Vįew par- .
1 . I ko, todėl būtinai visi turime daly-

x--- ---------- -------- --------- i vau b lamu, naa iivuz.»iviimu jtci >!•'
Workers Industrial Unijos lo-[ gai mitingas, bet kad galėtum į pik- 
kalą 125. Jis atsibuvo sekma- nik^ nuvažiuot. -
dieni, rugpjūčio 26 d., ant 
Charlie Lucas farmos, Leices
ter, Mass. Piknikas, pavyko1 
visom pusėm. Publikos buvo 
pusėtinai daug. Dirbtuvių 
darbininkai, kurie tik lankėsi 
tame piknike, yra labai užsi
ganėdinę daugiausia iš kalbė
tojų pusės. Taipgi Amerikos 
Darbininkų Choras labai už
ganėdino publiką su savo dar-i 
bininkiškomis dainomis, 
betoj ai buvo 
plačiai apie S. 
ir jos rolę, ką 
veikus ir prie 
Kalbėjo plačiai 
ir A. F. of L.

į verčia dirbti 20 valandų į dieną, iJie ar uojasi 
bet atlyginimo jokio negaunam.
Jeigu kuris iš kalinių nepadaro

i nustatyto darbo, tuomet yra jis 
mušamas be pasigailėjimo ir dar 
priedui prie to neduoda visą pa

READING, PA.
ALDLD. 143 kuopos reguliaris su

sirinkimas atsibus sekmadienį, 9 d. 
, rugsėjo, 2 vai. po pietų, pas drau- 
j j gus Romikaičius, 65 Arlington St. 
' i Visi nariai ir narės yra prašomi bū- 

apie N. R. Antinai dalyvauti šiame susirinkime, 
Vadus ir kaip, nes yra labai daug svarbių reikalų.

■ I Taipgi ateikite ir atsiimkite “Švie-
kuris atėjo ir yra la- 

Prašau atsivesti ir 
į mūsų klasinę kovos

narins.
N.R.A. Unijos Rinkimai

Štai kokių atsitikimų yra 
Worcesteryje tarpe plieno 
darbininkų. NRA. yra sutve
rus kompanijos uniją Ameri
can Steel and Wire uniją. Ka
da būna jos viršininkų rinki
mai, tai ant rytojaus po jų 
bosai paskelbia rinkimų pa
sekmes. Kapitalistų laikraš
čiai didelėmis raidėmiš pfane-! 
ša pasauliui, kad 90% <__
bininkų balsavo už “darbi 
ninku kandidatus,” kaip 
sako. Bet jie nepasako, kaiP|Sęs” redaktorius, 
tie rinkimai pravedami, ko-[ 
kią veikimo programą turi 
darbininkai ir “jų” ta unija, 
taipgi užtyli apie tai ar darbi
ninkai yra patenkinti ta uni
ja. Laisvę laike rinkimų turi 
.tik kompanijos agentai sakyti, 
ką jie nori. Bet jeigu nors 
kiek kuris darbininkas išsi- 
reiškia skirtingiau, tai tuojaus 
prieš jį imama žingsniai, o j 
jeigu pareikštų mintį prieš! 

lieka viskas po senovei. Patali-, kompanijos uniją, tai jis būtų 
pinigus susikimšdami į savo ki- nes kurias ryte prieš komisijos I išmestas iš darbo. Tie rinki- 

Praeitais metais kariški atvykimą išduoda, vakare yra; mai yra apgavingi ir darbinin
kai tą žino, ši unija? nėra at
stovas darbiu., tą darbininkai 
supranta, bet kol kas nieko 
negali padaryti.

apibudinsiu valgyti. Jeigu kas nori ką [ 
apie mūsų maistą, drabužius ir nupirkti tarpininkaujant kalė-
gyvenimą, 
du sykiu 
kiekvienas 
20 uncijų 
mums jie
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Valgyt mums duoda jįmo administracijai, tai kaina \ 
į dieną. Ištikrųjų perkamo daikto visuomet esti 10 
kalinys, turėtų gauti sykių brangesnė, o kas ir yra 
ryžių, bet tikrumoje nuperkama, tai maža dalis to 
duoda 16 ar 17 un- tenka kaliniui,- o jei iš drabu-

j cijų ryžių, sumaišytų su anglies žiu, tai visai negauna. Jeigu kas
j-1 i i 1 1 r zx wz'x rv » c* 1 4- t A'vzx m /-m "Y T « 4- x i i i • 1 1 • tdulkėms ir smiltimis. Vieton [bando paduoti kokias dovanas 
daržovių mes gaunam 1 unciją kaliniui, tai jos visuomet pa- 

;$ausų lapų ar supuvusių 'ropių, tenka į kalėjimo vireininkų ran- 
! Pagal Chinijos valdžios nusta-j'kas ir 
j tytas taisykles, 
jniai turi gauti valgį, kuris kai-1 
nuotų 15 centų, (chiniškų), o 
visi) kitų privalo kainuoti 12

'centų. Bet mūsų valgis dar nei 
1 kuomet nėra perviršijęs 6 cen- 
[ tų į dieną. Drabužių ir patali-

yra parduodamos: Jei 
kariški kali-į,kuris iš kalinių išdrįsta pro- 

| testuoti. prieš tokį viršininkų 
elgesį, jis yra mušamas bambu
ko lazdomis ir pridėčkui apkala 
pančiais. Valdžia, pirmiau ne
gu pasiunčia kokią nors tyrimo 
komisiją, praneša apie tai ka

lnių jie mums neduoda., Kalėj i-i Įėjimo viršinin. tuomet kalėji-
■mo administracija tankiai daro
| pinigišką rinkliavą neva nupir-
[kimui mums drabužių, bet jie ja apleidžia kalėjimą, taip greit
apgauna publiką mūsų vardu, ‘ ‘ ~

me yra viskas sutvarkoma ir iš
valoma. Bet kaip greit komisi-

senius.
viršininkai atsiuntė kariškiems atimamos.

. kaliniams kelias dešimts ant-
— klodžių, bet jas kalėjimo ad-ikankina

■ ministracija pasisavino ir par-,šiais metais net pasimatymą su

žiauriausiai persekioja ir 
politinius kalinius.

J Illlllo LJL dvij cx paoioaviiiu ir | oJtclIb UlULcllb lit; L pcloll Ucl Vj 11 lev ou

davė. Kameros talpinančios du j tėvais ir laiškus nuo artimiau- 
Itris žmones yra visada prikimusių giminių uždraudė. Jokie 
stos nuo šešių iki septinių. Lie- laikraščiai ir šiaip literatūra

priešines “Hana-ma-mačur-in 
ir ekzafninams 
rijos, reikalavo 
piginti mokestį 
taip toliau.

“Hana-ma-mačuri-nr’ yra 
šventė Buddos gimimo. Tauti- j 
nė Japonijos istorija yra visai; 
netikra, suklastuota. Teisin-1 
gai pasakius, ji nėra istorija, [ 
bet tik pasakiška legenda, ka-1 
dangi ji buvo sudaryta išgar- [ 
binimui ir padarymui šventuo-Į 
ju Japonijos karaliaus. 55 j 
mokiniai su draugu Inanagu! 
priešinos šiai melagingai ir | 
pasakiškai japonų 'tautos is
torijai. Galų gale policija su
žinojo apie tą ir tuojaus areš
tavo jį su kitais draugais.' Po I 

s kankinimo poli- j 
cijos stotyje Ji ir jo draugas [ 
lasutaka buvo pasiųsti į virš 
minėtą kalėjimą. Dar iki šiai 
dienai jie yra

i kankinami.

ilgo žiauf

taus laike kalėjimo vidurinės nėra leidžiama skaityti. Vienu 
tautinės isto-'sienos Palieka tiek drėgnos, [ žodžiu, kankinimas, fizinis ir 
tuč tuoiau at 1<a(^ nuo varvgte varva, o moralis, neturi jokių ribų. Mes 
už mokslą ir sausam ore mes skęstam jūroje norim gyventi, mes nenorim, ne-

San Francisco, Cal.—Dar 
nežinia, ar San Quentin ka
lėjimo viršininkai leis To
mui atsilankyti į savo moti
nos šermenis

BEN GERSOVITZ
NOTARAS
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tebepūdomi

Drugio Liga 
Žemėje

ir

Militariška 
Rytų

Draugas Luo iš Tokio mies
to raportuoja: Radio, teatrai,
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Piknikas su Programa'
Rengia A.L.D.L.D. 4 miestų kuopos, Lawrence, Lowell, Haverhillir Nashua'

Nedėlioję, 9 Rugsėjo-September 
MAPLE PARKE, METHUEN, MASS.

Puikus programas su dainomis ir naujais žaislais. Liaudies Choras dainuos naujas dainas, dainuos 
Ignas Kubiliūnas, iš So. Bostono. Tai tas pats dainininkas, kuris dainuoja per radio, lietuvių progra
moj. Taipgi bUs geras kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y. draugas J. Siurba, “Tiesos” redaktorius.

Taipgi bus naujas žaislas r lošimas, “Terš'kučio” gaudymas, yra labai juokingas, bus ir virvės trau
kimas už čampionatą. Virvę trauks Lawrence su Nashua ir Haverhill su Lowell. Taipgi bus gardžių 
valgių ir gėrimų. Visi būsite užganėdinti, ir būsite tinkamai priimti; mandagus ir greitas patarnavi
mas. Prakalbos bus sakomos per *‘loud speaker”, tad bus girdėt gerai ir aiškiai visur.

Kviečiame visus dalyvauti kaip vietinius taip ir iš kitų miestų. Rengėjai.
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TreČiadien., Rugsėjo 5, 1034 Penktas Puslapis

f K Atsibuvusio “Laisvės” Pikniko gerai tą įsitėmykite ir lanky- ' volveris ir išsišovė. • Na, jei- Kada Prasideda SciiatVC?

Sekmadienį, 3 rųgąęjo, Phi- 
ladelphijos darbininkų organi
zacijos rengė “Laisvės” nau
dai metinį pikniką. Jis atsi
buvo Vytauto Parke. Tūks
tančiai ir tūkstančiai buvo pu-i Philadelphijos, E a s t < 
blikos. Vieni sakė, kad yra! Chesterio, Baltimorės ir 
6,000, kiti davė 8,000. Bet1 tų i 
kiek buvo, tat negalima pasa-| draugai 
kyti. Pereitais metais 
apie 7,000 žmonių, šiemet nei| džiausią našta gulė ant Phi- 
kiek nemažiau. O jau tų au-l la. mūsų draugų ir draugių, 
tomobilių ir busų, tai be galo kaip 
ir skaičiaus! Iš Brooklyno at
vyko 5 busai ii* dar, sako, ne
galėjo visus paimti, kas norė
jo važiuoti. Iš Newarko 4, iš 
Elizabetho 3 busai ir tt. Phi
ladelphia turėjo 15 busų. Ki-‘ 
ti važiavo gatvekariais, auto
mobiliais ir tt. Iš Eastono bu
vo rodosi 12 automobilių, iš tenkinta, gražiais būriais skir- 
Paterson 7 ar 8, iš Shenando-| stėsi iš pikniko, o automobiliai 
jhh, 9, iš Wilkes-Barre 6 ari ilgiausiomis eilėmis dūzgė ir 
7, Chesterio draugai sumobi-| dūzgė vienas pro kitą. Girdė- 
lizavo 10 automobilių, Balti-j josi besikalbant, kad kiekvie- 

>morės labai skaitlingai daly-l nas ir kiekviena suėjo daug 
vavo publika, tūli draugai at-j pažįstamų, kuriuos jau senai 
vyko iš vakaro ir stojo dar-, buvo matę. Girdėjosi pasiten- 
ban. žinoma, smulkmeningiau ' 
aprašys patys Philadelphijos 
draugai, nes jie geriau viską 
žino. Automobilių buvo tik
ros marios—keli šimtai.

Diena pasitaikė graži, gana! lankiusioms į “Laisvės 
Tūkstančiai! ką! 
darbininkių1

ir mažesnių. Man rodosi, kad 
! šios pastabos yra vietoje. A-* 
teinančiais metais reikėtų 
duoti daugiau dovanų,

i prantama, mažesnių.
su

o n o, 
■ ki- 

artimesnių kolonijų 
i ir draugės sum 

buvo.kiai padirbėjo. žinoma, di-.

surengime, taip ir pa
čiame pikniko darbe. Garbė 
visiems draugams ir drau
gėms. kurie nesigailėdami sa
vo jėgų sų visa energija dar
bavosi del revoliucinio darbi
ninkų dienraščio “Laisvės”! 
Dirbo dalis ir brooklyniečių.

Vėlai vakare publika pa-

ir pasižadėjimas ir 
metais dalyvauti

kinimas 
sekamais 
“Laisvės” piknike.

Norisi tarti didelis ačiū vi-Į 
siems atsilankiusiems ir atsi-Į 

pikui- (

kite parengimus ir taip užei-lgu tai būtų ir tiesa, bet j 
kite. SUzoL o i 11 a ei nei i iv’ 1 n ll fl i ' 1, n K « I
tinkama. Atminkite, kad ją 
užlaiko kovinga darbininkų 
unija.

O r . & WUVU J.X UlVUUj
Svetainė apsti ir labai skamba kaip pasaka. 
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eina į pikietus, nors sakosi, kad 
jos amžiuje daug atsiliepia į 
jos sveikatą policijos smūgiai.

Sunkiausia Žiema
Išrodo, 

i da tada, 
Ima. štai

WICHITA, Kan. — Ame-Iki Harriet E

Brooklyniškis Svečias.

Lawrence, Mass

Kur busite 9 d. rugsėjo ir 
ar žinote kas bus Maple Par
ke? Tą dieną bus keturių# _ -
miestų piknikas, būtent LaW1-1 kalboj sake, jog ateinanti 
rence, Lowell, Haverhill ir. Žiema bus sunkiausia; kad 
Nashua miestų. Tai pirmas' 40 milionų žmonių tegalės 
tokis šaunus parengimas. Ja-!palaikyt gyvybę tik iš val- 
me bus turtinga, gera ir juo- diškos pašalpos. Todėl, esą, 
kinga programa. Draugai iš ]\jKA turi ,visuose darbuose 
Nashua rašo, kad jie jau turi Į sutrumpint darbo laika iki 
parinkę dvyhką vyrų virvę 3Q vaL savaįt 
traukti, kurių kiekvienas sve-l . .v . , . ,v. v oon T- i daugiau zmomu rastu vietana nemažiau 230 svarų. Jle į - • *-
sako, kad savo oponentus ne i darbuose. Bet Green tebe
tik i pakalnę, bet ant didžiau-! kovoja prieš įvedimą žmo- 
šio kalno galės užvilkti. Mes; niškos bedarbių apdraudos 
jau turime naują, tvirtą virvę, j visoje Šalyje. >
prie kurios galės stoti po 251 -----------------------
vyrus prie kiekvieno gv 
ką sako Haverhill ir 
draugai ?

Beje, bus ir moterų 
traukimas. Sako, kad 
rys ne vien savo tarpe virvę 
trauks, bet ir su vyrais stos už* ir studentų demonstracijas, 
čampionatą. Pamatysime, 9 j per kurias jie protestuoja 
d. rugsėjo, Maple Grove par-(prieš dviejų Studentų nušo
kę, kas bus ir kas laimės. jvimą.

Law. Koresp. Biuras. Į  

į Ispanijos Kareivių Talka 
Žaibas Apdovanojo j Kovojantiem Darbininkam 
Mergaitę Matymu LMADRI?-T- n.“1 ka- 

° z J i lojime mirė Ispanijos karei- 
.. • .. vis, kuris čia susirgo iš ba-

Vengrijos Jugoslavijos fj0 jr apleidimo. Jis buvo

rikos Darbo Federacijos 
I prezidentas Green rugs. 3 d.

’ Loweii ' Karo Stovis Kuboj
HAVANA. — šioj Kubosvirvės I J. _. . .

mote-'soS^meJ lvesta karo stovis,
' idant nuslopint darbininkų

Dar nespėjai-
žodžiais, kai i

šilta ir skaisti, 
darbininkų ir 
vaikštinėjosi po didžiulį par-i 
ką ir gėrėjosi. Svečių, svečių 
ir pažįstamų iš visų kampų : ■

—Sviekas!—pasveikina vie-' 
nas draugas.
apsikeisti keliais 
jau ir vėl:

—Kaip einasi? 
mes,—užkalbina

Tūkstančiai 
nusistačiusių darbininkų gėrė-j 
josi suvažiavę į mūsų dienraš-, 
čio parengimą. Reikia pasa
kyti, kad Philadelphijoje 
“Laisvės” ] 
kiekiu ne 
Brooklyno 
kams, bet jau pralenkia.
Ufrk parodo, kaip darbininkai 
myli savo dienraštį.

Programos išpildyme daly-^ 
vavo net penki chorai. Apie i 
jų dainas netenka daug sa-l 
kyti, nes visi gerai išlavinti ir 
sumokinti.

Buvo viena pora kumštinin
kų ir drg. J. Bagočius ritosi su 
drūtole motere. Tai bent mo
teris! Dikta, galinga ir neiš-, 
pasakytai vikri. Neveltui Ba- 
gočiui teko pralaimėti. Mote
rys gėrėjosi, kad moteris taip 
kankina vyrą.

Laimėjimai buvo išleista ir 
kiek man teko patirti, tai pir
mą dovaną laimėjo J. Stankus 
iš Rumford, Me., antrą—lai
mėjo į Minersville, Pa, tre
čią—$75 pinigais laimėjo vie
nas draugas iš Chester. Pa., 
ketvirtą—$50 pinigais gauna 
į Norwood, Mass., ir penktą— 
$25 pinigais laimėjo Philadel- 
phijos pilietis. Dar buvo ir 
mažesnių dovanų, tačiau ne
nugirdau, kas jas laimėjo. 
Rengėjai paskelbs visų laimė
tojų ir serijų nmerius. 
kalbėjo, kad yra i

Senai matė- 
kitas.
revoliuciniai'

mačos miestelyje, ;
American Woolen kompa-(™eStel,i(> UŽČJ° didelis per- 

nija bijodama besiartinančio i ^Uno debesys. Žaibavo be 
streiko paskelbė dviejų savai-JPei’traukos.Ūkininkai, bal
čių vakacijas per vietinius ka-'mės perimti, slapstėsi savo 
pitalistų laikraščius. Dar nie- Į būdose. Ir 5 m. amžiaus 
kados taip darbininkus ne-1 Elena Kataračaitė, kuri bu- 
mulkino’, kaip dabar, 
darbininkai ant to laiko

Įvairios Naujienos.

Vengrijos Jugoslavijos fj0 jr apleidimo. Jis buvo 
pasienyje, nedideliame Sa- įkalintas, kad pagelbėjo lau- 
mačos miestelyje, ant šio^ų darbininkams streike.

Kitas kareivis yra nuteistas 
15 metų kalėjimo už tai, kad 
padėjo pabėgti dviem politi
niam kaliniam. Kovojan
tiems darbininkams vis 
skaitlįngiau pritaria ne vien 
kareiviai, bet ir paoficieriai. 
Užtat ant nakties kazermė-

Visi vo akla nuo pat gimimo, bu- 
at“ vo pasislėpusi kažkokiameniknikai nublikos , • , •- i v • t. ( Įjzidt ant ndKlies Kazeinic-R leista iš darbo ir dirba tik bo- kamrip Tipe; nsmiikii ęnžni- • i - j • ,v itik nepasiduoda • ™ . , , • « „ , įtampė, nes namuKU suzai se vyriausybe atima is kar-. V, . sai. Mat, kokia gera kom- n noirinrastm’ smaukius • • • ii • - i-“Laisvės” pikm- „ kad t di aites ?a.Y° ncP‘ll>> asta.' smal kus eivių ginklus ir užrakina.

au nialenkia Tas \J ’■ ! j . .. žaibas ir tuo pačiu momen-<IU pidit UMd. x Harhininlrams rlimrln nnailepfi ... . . --------- ---------- •--------------------------------------------------darbininkams duoda pasilsėti. 
Gal ir atsiras tokių darbinin
kų, kurie manys, kad po va- 
kacijų bus daug darbų, bet tai 
veltui save apgavinės. Kom
panija vakacijas skelbia, kad 
darbininkai negalėtų paskelb
ti streiko.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

kad senatvė praside- 
kadą jos pageidauja- 
ppanešama, kad pane- 

Willard, būdama
74 metų, važiuosianti pati viena 
savo automobilįum iš Connecti
cut Kalifornijoj!. Bet juk tai 
mažmena palyginus su mūs Mo
tina Bloor, kuri, būdama 72 m., 
apeina mylias kelio organizuo
dama darbininkus ir farmerius, 
sako prakalbas, rašo laikraš-. 
čiams, imasi su policija pikieto 
linijose, atbūna kalėjime ir vėl

j---------------------------------------------------

iNepasivehiok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir vispome- 
Ines mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis lietuvių sovietines ir 
proletarines literatūros kėlimu, 
SSRS socialistines statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le- 

; ninizmo populiarizavime ir ko- 
‘ voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srity j 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių see- 

! nos aprūpinimui duos savo skil- 
! tyse revoliucinių SSRS dainų ver- 
; timų, originalių ir verstinių sce- 
! nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 

! kreips domės į SSRS sovietinės 
! literatūros ir kultūrinės revoliuci- 
; jo^ nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
; rašytojų raštų talpinimą.
; 1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
(spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals-i 

( tybėse metams tiktai 1 doleris,! 
i pusei metų — 50 cčiitų.

; Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”( 
h redakcijos adresu: (

Moskva. Nikolskaj.a N. 7. Izd-vo; 
Inostronich rabočlch v SSRS, red. i

“PRIEKALAS” (

! Galima taip pat išsirašyti per;
“Laisvę”

Lietuvis Baty Siuvėjas
Taisau senus ir padarau, 
naujus čeverykus. Darbą i 

atlieku patenkinančiai.
Jei čeverykai maži, spaudžia koją. Į 
nekentėkite skausmo, ateikite 

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠU1PIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIŲS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

pas

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

JUOZAS ■ 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

tu iš kampo, kur buvo pasi
slėpusi mergaitė, pasigirdo 
nežmoniškas kliksmas. Ne
toli buvusieji žmonės skubi
nosi gelbėti mergaitę, kuri 
buvo praradusi sąmonę. 
“Mama, mama, aš matau!” 
—buvo pirmieji mažosios 
mergaitės žodžiai, kai at
gavo sąmonę. Žaibo smūgis 
mergaitei sugrąžino regėji
mą.

PUIKUS PIKNIKAS
Pacific dirbtuvės kompani- 
yra bovelnos, šilko ir ren- i 

giasi kovon prieš darbininkus. 
Jau iš kalno pradėjo organi-| 
zuoti jaunus darbininkus del 
užėmimo senų vietų. Darbi
ninkai, bukite ant sar; 
Visi nepasiduokite kompani
jos agentams apgauti, kurie Į 
nori jus apgauti. Tie kompa-J 
nijos agentai yra riebiai ap-l 
mokami. Visi iš vien laikyki- Yorko miesto majoras La- 
tes.

ja

gyhos. LaGuardiia Reikalauja no n i-

“Naujos Tvarkos”
CHICAGO, Ill. — New

Guardia, kalbėdamas pasau
linėje parodoje rugs. 3 d.,# — J. 11 1V J V J J C U A V v< X.J J Vz A Lt. kJ • U \_A • y

^\..Rog^ski\Me.nkų.t?yX.)gs!reikalavo šalies konstituci
ją taip pertaisyt, kad val
džia galėtų tiesioginiai kont- 
roliuot visą pramonę ir fi- 

Nes kitaip,, girdi,

vaikinas, iš meilės norėjo nu-į 
žudyti savo merginą. Jis pa
stebėjo, kad jo mergina vaik
štinėja su kitu vaikinu, tat pa
leido į merginą du šūvius ir nansus.

‘ , Taip-!niekad nesugrįš gerovė iri 
sužeidė ir jos vaikiną, prisieis milionus bedarbių j

T U pavojingai ją sužeidė.
iv<uL/cjM, jie* peidideles1 , , . . _ , . . _
dovanos, kad geriau daugiau | Merg.nos vardas Edith Boyko.; maitmt labdarybės pinigais.:

—— —  - ■ marini vmlrin (( -n cm i o -H z o v ■

............ .i n i >.1 m j 11 -wwmwr

Gamtinis
“kūno sargas*

DABAR yra laikąs visięOM go
riems vyrams i< moterimi ątąit 
pagelbon savo sveikatai. Ne to? 
del, kad daugelis žmonių, sirgtų. 
Bet žiema jau tik už kampo... 
su savo gnaibančiu veju ir sniegu 
ir slidžiu purvu.

Prisirengkite prie jos! Išbuda- 
vokite stiprų pasipriešinimą prieš 
dogas ir kitus žiemos nesveiku
mus. Kaip? Visai paprastai: 
gerkite daugiau pieno!

Pienas jus sudrūtina. Duoda 
jums vitamino A, prieš užsikrėti
mą ligomis. Suteikia jums tokios 
rūšies maistą, kad gaunate sveiką 
pagrindą sveikatai,—ne nutukimą, 
tai suprantama. Ir gana trumpų 
laiku po to, kai pradėsite gerti 
po du stiklu kasdien.

Štai kodėl mes DABAR pra
dedame gerti daugiau pieno. Ta- 

. tai jums naudinga!

--- ----------— Todėl reikią “naujos tvar-Į
Lietuvis jaunuolis Peter A-. kos.” Nėra abejotina, kadi 

I kulonis sugautas ir kaltina-. LaGuardijai galvoj vaizduo-1 
Imąs vagystėje. Sako kad jis . . ffi j b . Mussolinio; 
ąpkraustęs auksų krautuvę, is-'I . w . . .. • , į -
nešdamas už $400 vertės. Da-itv^a. Veikiausia jis pats 
bar jis paleistas po $4,000in®^uU priešingas 
kaucijos, jis religinis ir___ ;
ikų tėvų vaikas. „ ______ __
jiQS vaikai labai nuoširdžiai' 
lanko bažnyčią, mat, krikščio
niškas tikėjimas i 
galįma kunigui išsispaviedoti 
ir vėl iš naujo griešinti. žino-j 
ma, čia veikiausiai prisideda Vo draugo L Browno name1 
ir skurdas. Tėvai savo vaikus tapo nušautas Russ Colum-! 
privalo auklėti darbininkų 26 metų amžiaus muzi-1 
dvasioje, o ne bažnyčion vilk-|į;as rajį0 dainininkas ir ju-! 
į‘..kUA“— ■ "‘“p™™ !»•«“> I

__________ I Brown tą įvykį šitaip aiški-1
na. Mudu, girdi, žiūrėjome | 
senus ginklus, kurių rinkinį) 
aš turiu. Prie vieno revolve
rio ant grindų nukrito už
brėžtas degtukas; del to re-'

užimti i 
o /biedl i pirmąją vietą tokioj “naujoj i 
Jo motina ir! tvarkoj.”

licit, KUKbLlU- wi. ■ v* >T v . Al-f •
mokina, kad Netyčia NllSautaS AktODUS

HOLLYWOOD, Cal.—Sa-|

Rengia Wilkes Barrip Darbininkiškos Organizacijos “Laisves” Naudai

BUS PUIKI PROGRAMA IR GRAŽIŲ ŽAISLŲ

Nedėlioj, 9 Rugsėjo-Setepmber, 1934
VALLEY VIEW PARK, INKERMAN, PA

Prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlumos

<A

Wilkes-Barre, Pa. Aido Choras,' Vadovaujamas Zdaniutčs.Nacionalė Audėją Unija 
nusirandavojo labai gražią ir 
patogią svetainę, po antrašu 
54 Į Copą.pion §t., Lawrence. 
Visi nariai iv njusų simpatijai

Ištisa programa susideda sekamai: Binghaintono dubeltavas kvartetas; Shenandoah Lyros Choras;
Wilkes Bai're Aido Choras. Prakalbą sakys Drg. D. M. ŠOLOMSKAS iš Brooklyno



•eStaa Puslapis LAISVE Trečiadien., Rugsėjo 5, 1934
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NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
New Yorkas Smarkiai Rengiasi Antram 

Prieškariniam Kongresui
Amerikos Prie škarinės-

Priešfašistinės Lygos New 
Yorko komitetas šaukia visus 
lygos narius į bendrą mitingą, 
šiandien, 5 d. rugsėjo, 7:30 
vai. vakare, Irving Plaza, Ir
ving Pl. ir 15th St., New Yor
ke.

Mitingo svarbiausias tikslas 
bus išdiskusuoti, kaip sekmin-1 
giau prisirengti prie Antro J.' 
V. Prieškarinio Kongreso, ku
ris įvyks už trijų savaičių, 
Chicagoj. Svarbiausia bus 
kalbama, kaip rinkti delega- lyvauti virš minėtame 
tus ir kaip pasiekti daugiau ge. 
darbo unijų, darbininkų kliu- prieškariniai 
bų, YMCA, veteranų ir 
darbininkų organizacijų.

Gavo Priešnazinę Filmą

filmos 19, 20, 21 ir 22 dd. šio 
mėnesio, Fifth Ave. Teatre, 
Broadway ir W. 28th St., New 
Yorke. Pelnas eis padengimui 
delegatų kelionės ir paties 
kongreso lėšų. Bus diskusuo- 
jarni ir kiti planai sukėlimui! 
reikalingi; finansų ir vedimui 
propagandos prieš karą ir fa
šizmą. i

Priminimas Lietuviams

LDS. 1 Kuopos Susirinkamas!
LDS pirmos kuopos susirin-Į 

kimas įvyks ši ketvirtadienį, i 
6 d. rugsėjo, 7:30 vai. vaka-1 
re, “Laisves” 
rinkime bus 
eilė

Sekmadienį, 9 rugsėjo, A- 
merikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pa rengia vieną iš geriausių 
išvažiavimų. Jis atsibus Fo- 

Privažiuoti labai

svetainėj. Susi-j 
svarstoma visa ■ 

organizacijos ir abelno į 
darbininkų judėjimo svarbių i 
klausimų. Tikimasi, kad šia-' 
mo susirinkime bus raportas 

j ir iš vaikų kempės, kur mūs 
kuopa, su pagalba kitų kuopų,1 
pasiuntė dvi LDS vaikų sky
riaus

Lietuvių vietos organizacijų 
prieškariniai komitetai bei 
komisijos taip pat turėtų da-;

n lit in- ■ 
Tie komitetai, taipgi visi, 

priešfašistiniai, 
• kitų nusistatę žmonės neužmirškite' 

iškelti kongreso klausimą šia-' 
I me jūsų organizacijos susirin-j 
kime, nes kitame jau bus per-; 

Planai jau padaryti rody- vėlu.
mui priešnazinės Thaelmanno A—F. i

Uždarys 1 Mėnesiui Mo- KUr Būsite Nedėlioję? 
kyklas

Pranešama, kad Yonkers 
viešosios mokyklos dabar pra
dedančios mokslą, kaip pa
prastai, bet būsiančios uždary
tos visą gruodžio mėnesį dėt į rest Parke 
stokos finansų. Tas palies 23 j lengva Jamaica viršutiniais 
tūkstančius mokinių. j traukiniais tik už 5 centus.

Šiame išvažiavime bus gar
džiausių valgių, tinkamo gėri
mo; įvairių žaislų ir tt. Prie 
to, šis išvažiavimas yra pasku
tinis mūsų organizacijos šį se
zoną, tat mes rūpinamės, kad 
jis būtų geriausias iš visų.

Prašome visus darbininkus 
ir mūsų rėmėjus skaitlingai 
atsilankyti, o tikrai būsite pa
tenkinti.

nares.
Valdyba.

Maspeth, N. Y.

Jieško Kasininko Su Aldermanai siiilo Poli- 
Trūkstamais Pinigais cijai Kontroliuot Šalpas 
Dingo Long Island gelžke- 

lio tikietų pardavėjas-kasinin- 
kas Smith, kuris dirbo Penn
sylvania stoties ofise. Pasi
gendama ir $5,514. Sakoma/ 
kad jis perleisdavęs per savo, 
rankas po $100,000 į dieną1 
kompanijos pinigų. Būsiąs už-' 
vestas nuodugnus knygų per-; jantį, kad policija prižiūrėtų 
žiūrėjimas, kad nustatyt, kiek ' 
jis ištiesų galėjo nusinešti.

Dingusis tarnautojas, Smith,! 
dirbo ten kasininku jau aštuo-; 
nius metus ir buvęs laikomas! 
ištikimu. Jis priimdavęs stam-į 
bias sumas pinigų saugojimui.] 
Jis gyveno su savo šeimyna, 
žmona ir dviem vaikais, 107- 
54 101st St., Ozone Park, 
Queens, priešais John Adams 
aukštąją mokyklą. Kaimy-I 
nai nustebo sužinoję, kad jis’ 
policijos jieškomas, nes buvęs; ][ęįjaį 
ramus žmogus ir jie matydavę, 
jį išvažiuojant ir grįžtant vi
dutinės rūšies automobilium.

Jo švogeris pristatė polici- 
jon pundeli su $4,000, kurį 
Smith palikęs pas uošvę Mrs. 
Candit, pereitą sekmadienį, su 
keistu užrašu: “Neatidaryk, 
jeigu nesi kaltas.” Policija ir 
namiškiai negalėjo išsiaiškinti 
to užrašo reikšme. Atplėšus 
viduje rasta nota: “Aš esu 
bėdoj. Paimk $1,000 sau, ki
tus $3,000 uždėk už stubą, 
kurią atiduok mano žmonai.”

Bandydami apdumti akis ir 
paslėpti savo tikrąjį tikslą, po 
priedanga “tyrinėjimo

! administracijos New 
mieste, aldermanai,

j more iš Brooklyno ir Kinsley 
. iš Bronxo, davė įnešimą Al- 
i dermanų Tarybai, reikalau-

šalpos

Cash-

Registracija Darbinin
kų Mokyklon

Antradienį prasidėjo regis
tracija darbininkų mokyklos 
rudens sezonui. Studijuojami j 
sekami dalykai: Komunizmo 
Pagrindai, Organizacijos Pa
grindai partijos ir lygos na
riams, Darbo Unijų Proble
mos, Amerikos Darbininkų 
Judėjimo Istorija, Šapos Lai
kraščių ir Lapelių Prirengi- 
mas, Negrų Paliuosavimo Ju
dėjimas ir kiti. Katalogą ga
lima gauti Mokyklos raštinėj, 
35 E. 12th St., kambarys 301, 

i New Yorke, kasdien nuo 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro, šeš
tadieniais nuo 10 vai ryto iki 
4 vai. po pietų.
. Organizacijos ir visi norin
tieji lavintis raginami užsi
registruoti tuojau, nelaukti 
paskutines dienos, šiemet ti
kimasi turėti apie 3,000 regis
trą ntų. Pereitą rudenį buvo 
užsiregistravę 2,000.

ALDLD. 138 ir LDS 14 kuo
pų susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 6 d. rugsėjo-Sept., 8 Į 
vai. vakare, pas draugus Lau-j 
kaičius, 64-45 Perry Ave.

Visi nariai dalyvaukite. j

■s'V

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų narnas. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telcfonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Rengėjai.
TIKRAS BIČIŲ. MEDUS |

Šiandien Brownsville ir 
Crown Heights Demon

stracija
Brownsville ir C

n| Heights sekcijų darbininkai 'Tad vįetoj cukraus naudokite 
privalo susirinkti šį vakarą,! medų.
5 d. rugsėjo, 7 valandą, prie!
Nostrand ir Fulton, ir prie 
Stone ir Pitkin gatvių. Iš čia 
maršuos prie Howard ir Pit- 

,kin gatvių kampo, kur įvyks 
prakalbos. Kalbės Mrs. Ida 
Norris, vieno Scottsboro vaiki
nų motina ir Milton Herndon, 
brolis Angelo Herndon. Daly
vaukite.

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa- 

I te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
| patarimus kaip naudinga svei- 

Crown|]<aįaį yra valgyti bičių medų.

visą šalpos darbą tikslu pra- 
i šalinti “apgavikus” ir “sve
timšalius” nuo šalpų sąrašo. |

Dėstydami savo planus už 
“tyrinėjimą” abu aldermanai 
pareiškė, būk vienas ketvirta
dalis 1,600,000 šelpiamų as-| 
menų esą “apgavikai ar sve-1 
timšaliai.” J

Formališka jų rezoliucija':___
reikalauja, kad policija vestų' ]inksmi ir

visu

Centralbrooklyniečių 
“Good Time”

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

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

Lietuviai Dailydes (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

Praėjusį sekmadienį, rugsė
jo 2 dieną, centralbrooklynie- 
čiai turėjo linksmą “Good 
time” važiuodami į “Laisvės” 
pikniką į Philadelphiją. Nuo 
L. Aleksiejaus svetainės, 33 
Hudson Ave., išėjo du busai ir 
abu pilni žmonių. Visi buvo 

dainavo įvairias 
i šalpas ir kad visi šalpos gavė-j dainas visu keliu. Piknike 
, jų rekordai būtų priduoti po-j taipgi visi krūvoj valgė, gėrė,' 

visi dainavo ir linksminosiSulyg jų Iplano, 
esamieji šalpos department© 

"i tyrinėtojai, šalpgavių rekor- 
j dų vedėjai ir socialiai darbi

oj ninkai turėtų būti paleisti 
darbo.

nuo

labai 
draugiškai. Dainas vedė Nel
lie ir Stella Karaliūtės ir už 
tai jom priklauso garbė. Taip-, 
gi reikia atiduoti garbę drau
gui žemaičiui, kuris išpardavė 
apie 30 buso tikietų ir gaspa-,' 
diliems, kurios tiek daug 
kių valgių prigamino ir 
vaišino.

Varde ALDLD. 24-totf 
pos, kuri rengė busus, 
visiems važiavusiems širdingą 
ačiū.

Komisijos Narys J. Juška.

VISO-;
visus’

kuo-;
tariu i

BROOKLYN LABOR LYCEUM
I

DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales 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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Qmiati ir chronifikaa vyrą ir 

moterų linas kraujo ir odo« 
Padarau iityrlmus kraujo ir iltcuua

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

New York. N. Y.
Valandom Priėmimo:

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

Telephonaa MEdallion 3-1328
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

<♦>
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<♦>
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Ištvermingas Vaikas I
Lewis Deane, 15 metų jau

nuolis, kurio tėvai gyvena 200 
W. 57th St., New Yorke, iš
plaukė Manhasset įlankon žė- 
gliniu laivuku pasivažinėti su 
mergaite, Bertha* Oppenheim, 
taip pat iš madingosios West

•*! f w . Side ir pasižadėjo vakare su-
Grjzk Lovon, Sako Vagis grįžti. Tačiaus vakarop vėjas; 

sustojo ir juodu negalėjo 
plaukti. Pravažiuojanti moto
riniai laivai pas juodu nesu- 

! stojo. Nebuvo kas daryti, 
į kaip pasiekti namus.

Ponas Dodge, New Yorko 
kosmetikų įstaigos savininkas, j 
gyvenantis Mill Neck, L. L, 
pabudo iš miego ir, pamatęs; 
prie jo stovintį vyrą, iššoko iš 
lovos. Tačiaus netikėtas sve
telis įsakė: “Lipk atgal lo
von.” Nebuvo kas daryti, kaip 
tik paklausyti, ką ponas 
Dodge ir padarė, o svečias iš-j ? 
lipo pro langą, nušliaužė ri- ' 
nomis žemyn ir pabėgo. Girg
ždantis stalčius, kurį vagišius 
atidarė jieškodamas brangme- 
nų, buvo priežasčia savininko 
išbudimo. Sakoma, kad busiąs 
tas pats vagis, kuris per 
skutines trejetą savaičių 
kraustęs desėtkus buržujų 
zidencijų toj apielinkėj.

pa-, 
ap-: 
re-'

Jaunuoliu Masinis Mitingas
Amerikos Prieškarinės-Prieš-1 

fašistinės Lygos New Yorko | 
miesto komiteto jaunuolių; 
sekcija šaukia pirmą masinį! 
mitingą • prisirengimui prie į

Ilgai nelaukęs jaunuolis su-1 Antro J. V. Prieškarinio Kon- 
manė pats tapti laivuko trau-jgreso, įvykstančio paskutinė- 
kėju. Jis persirišo virvę per mis dienomis šio mėnesiu,
juosmenį ir kitam jos gale pri- Chicagoj. Masinis mitingau

. sirišo laivelį. Mergaitė sėdė- šaukiamas ketvirtadienį, 6 d. 
ir pridabojo, kad tie- šio mėnesio, vakare, Star Casi-

, šiai plauktų. Tokiu būdu jie- no, 105 E. 107th St., New
du nuplaukė 5 mylias į'Yorke. Dalyvaus masinės jau- 

: kraštą, prie Sands Point, išinuolių organizacijos, kalbės 
i kur pašaukė telefonu jos te-j pirmaeiliai jaunuoliai ir suau- 
i vus. Tėvai buvo susirūpinę ir, gę kalbėtojai. Mitingas būsiąs 

ne vien svarbus, bet ir įdomus.

jo jame

pasiuntę jieškotojus, nes vai
kai buvo prižadėję sugrįžti 
prietemoj, o nesugrįžo iki po 
pusiaunakčio.

r

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, 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.

Telephone, EVergreen 8-9770
Phone, EVergrėen 7-4785 Ignition Specialist

Atidaromas Naujas Darbi- į Išbandys Teisę Susirinkimų
Negrai ir balti darbininkai 

: susirinks masėmis šiandien va- 
Naujas Harlemo , darbiniu- kare prie Empire kavinės, kur 

kų centras, kurį manoma ofi- pereitą savaitę keli darbinin- 
cialiai atidaryti šio mėnesio kai, tame skaičiuje ir Milton 
15 d., 131st St. ir Lenox Ave.,' Herndon, tapo areštuoti už pi- 
talpins savyje šias svarbias į- kietavimą 
staigas: Harlem Darbininkų stambiomis kaucijomis. 
Mokyklą, Komunistų Partiją, stitucija nusako laisvę susirin- 
Jaunų Komunistų Lygą, IWO kimų ir darbininkai’ pasiryžę 
ir Tarnaičių Uniją. Dabar ve- ja naudotis, nežiūrint bosų ir 
damas platus remontas. i policijos puolimo.

ninku Centras

ir sulaikyti po
Kon-

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y.
.1 '3 *

Near Manhattan Avenue
•,, l Vt i ( > ' ' '■ ’■ 1 *

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

660 GRAND ST.,

LA1SNUOTAS graborius
' ’' i 1

BROOKLYN, N. Y

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsanidau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vesta- 

parėm, krikitynom ir kdto- 
reikalam.
Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

vSm, 
kiem
402

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI
MILLERTONE
Norime fcgp labiausiai supažin
dinti žmoTHTs su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

Viena didelė dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Inc., Dep. L.
62 Beacon St., Newark. N. J. i

Gydoma Odos 
. Išbėrimai, Krau

jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Sl«iu- 
d u liai, Skilvio, 
žarnų ir M®šla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Cronii- 
k i Nesveikavi-

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

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

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

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

New York
Valandos—9 A. M. iki S P. M.
t) sekmadieniais 9 iki 4 P. M. -




