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Daugiau Rašyti apie 

Jaunimų.
Studentų Streikas.
“Vilnies” Angliškas 

Skyrius.
Katalikai ir Socialistai 
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Rašo Johnnie.

Pirmas Lietuvių 
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Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!
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Reikalinga truputį pakalbėti < ^O. 91 
apie jaunimo judėjimą Ameri- --------
koje. Mes dabar retai matome1 
apie jaunimo veikimą lietuvių 
kalboje mūsų darbininkiškuose 
laikraščiuose. Tai blogas papro- ! 
tys. Man rodos, kad mūsų su-' 
augusieji draugai labai rimtai' 
žiūri į jaunimo veikimą, ir nori 
matyti, ar mes, jaunuoliai, pro-I 
gresuojame darbininkiškame ju-' 
dėjime ar ne. Todėl reikalinga 
daugiaus rašto apie darbininkų 
jaunuolių veikimą, kaip “Lais
vėje,” taip ir “Vilnyje.”

Italijos, Abyssinijos 
Kivirčiai Tautų Lygoj 
GENEVA. — Abyssini- 

ja ir Italija pavedė Tautų 
Lygos Tarybai išspręsti 
aštrius kivirčius del įvy
kusių kruvinų susikirtimų 
palei rubežių Abyssinijos 
ir “Itališko” Somalilando, 
Rytinėje Afrikoje. Itali
ja, tačiaus, tebėra mobili
zuota karui prieš Abyssi- 
niių. Abyssinija taipgi 
tebelaiko prirengta savo 
armija.

Lenkai Sukilo Žudyti, 
Užpuldinėti Vokiečius 
Danzigo Koridoriuje

TŪKSTANČIAI GUMOS 
DARBININKU PRIEŠ 
STREIKO IŠDAVIKUS
AKRON, Ohio. — Gumos 

darbininkų unijos susirinki
muose tik maža didžiuma

Paskutiniais laikais tarptau
tiniu plotu smarkiai pakilo jau
nimo bruzdėjimas. Studentij 
streikas prieš karą ir fašizmą 
sukrėtė Amerikos intelegentiją. 
Pamislykit: 175,000 studentų 
vidurinių mokyklų, kolegijų ir 
universitetų paskelbė vienos va
landos streiką pereitą penkta
dienį. Tokį skaičių paduoda pas
kutiniai pranešimai; ir iš jų 
matyt, jog daugumoj vietų tas 
streikas daug ilgiau tęsėsi kaip 
vieną valandą.

Tai didelis laimėjimas. Perei-j
tais metais apie tą patį laiką ir' eiliniai nariai sutiko su pa
tais pačiais obalsiais tebuvo ga-. liaukomis, kurias Darbo Fe- 
lima • iššaukti streikan apie į deracijos prezidentas Wm. 
20,000 studentų. Ot kur pasise- Green ir Coleman Claherty

J .! Mes | įr kiti vietiniai vadai pada- 
:rė Washingtone su darbo 
, ministere Fr. Perkins ir at
stovais Goodyear, Firestone 
ir Goodrich gumos kompa
nijų.

Augštesnieji vadai iš vi
so vieko šturmavo, kad dar- 

dirvojej bininkai užgirtu streiko at
šaukimų ir pasiduotu dery
boms su kompanijų ir NRA 
atstovais. Bet net G. B. Ro
berts, Darbo Federaciios or
ganizatorius, ir E. E. White, 
gumos darbininku tarybos 
sekretorius, aiškino na
riams, kad šičia yra daro
ma nauia prigavystč prieš 
darbininkus.

“Akron Times.” “Plain 
Dealer” ir kiti kam’balisti
niai laikraščiai su džiaugs
mu rašo, kad tos paliaubos 
ir derybos tai yra kapitalis
tų laimėjimas.

kė jaunimą mobilizuoti! ! 
iki šiol visi manėme, kad stu- • 
dentai miega ir jų negalima bus 
per ilgą laiką išbudinti. Ką da
bar tie draugai pasakys, kurie 
pranašauja, kad Amerikoje re
voliucija negalėsiant įvykti be 
kelių desėtkų metų?

Mūsų lietuviškoje < 
taip pat jaunimas turi gražaus 
pasisekimo. Patys mūsų jaunuo
liai veda angliškus skyrius abie
juose dienraščiuose ir “Tiesoje.” 
Dabar vilniečiai jaunuoliai pa
tys varo vajų gauti 500 naujų 
angliško skyriaus skaitytojų. 
Jie mano tai atsiekti Su pabai
ga birželio mėnesio ir nuo tada 
pradėti leisti anglišką skyrių 
aštuonių puslapių! Tai didelė 
pažanga. Tai reiškia labai daug 
darbo ir energijos, kurios mūsų 
jaunimui netrūksta. “Vilnis” 
jau vieną aštuonių puslapių an
glišką skyrių išleido kaipo “sem- 
pelį. Bravo, čikagiečiai!

LDS Jaunimo Komitetas už
veda diskusijas ypatingai LDS 
jaunimo kuopose apie išleidimai 
jaunimui anglų kalboje magazi
no—žurnalo. Tai labai sveika 
mintis, ir be abejonės, išdisku- 
savę tą klausimą, galės pradėti 
žingsnius jį leisti.

Tokio žurnalo vertė neišpasa-

Žemė Nelygiu Laiku

VARŠAVA. — Nuo per-; Riaušės apėmė ir daugelį ki- 
eito pirmadienio užsilieps-I tų miestelių ir sodžių. Len- 
nojo kruvinos lenkų riaušės kai patriotai šaukė: 
prieš vokiečius Danzigo Ko- tuos kiaules ir šunis vokie-' 
ridoriuje. Riaušės kilo iš čius!” 7 
judamųjų paveikslų teatro kaitino minias pasakojirųais Į 
namo Maliczacko miestelyj, apie lenkų persekiojimus Į 
pusiaukelėje tarp Danzigo Danzige, kur įsigalėję vo
ir Gdynios prieplaukų.

Vokiečių sušauktame su
sirinkime tame teatre jų 
kalbėtojas aiškino apie Dan
zigo įvykusius rinkimus ir 
įžeidė lenkus. Iš to prasi
dėjo kumščių kova. Iš te
atro buto susikirtimai pas
klido po visų miestelį. Vie
nas vokietys tapo užmuštas; 
daugelis lenku ir vokiečių 
sužeista. Šimtai langų iš
daužyta.

W e j h e r owo miestelyje, 
taipgi “lenkiškame korido
riuje,” suruošta didelė de
monstracija prieš vokiečius.

ŠERIFU PAŠAUTAS 
MIRĖ JAU ANTRAS 
N. M. DARBININKAS

GALLUP miestelyj, New 
Mexico valstijoj, mirė jau 
antras darbininkas iš tų, 
kuriuos pašovė policijos še
rifai balandžio 4 d. Tai So
lomon Esquibel, narys Ko
munistų Partijos sekcijos 
komiteto. Šūviais suparaly-

“šalin

Lenkų kalbėtojai

“Kultūros Saugojimo” 
Sutartis Karo Metu
WASHINGTON.—Pre- 

zidentas Rooseveltas pasi
rašė “kultūrinę” sutartį 
su atstovais iš Centralinės 
ir Pietinės Amerikos res
publikų, kad laike karo 
būtų vengiama bombar
duoti bei ardyti mokslo ir 
meno įstaigas ir istorinius 
paminklus. Bet kas gi iš- 
tikro gerbė arba gerbs to
kias įstaigas karo metu?

KAS YRA DAROMA DEL VISUOTINO B 
AMERIKOS LIETUVIU DARBININKŲ c 

SUVAŽIAVIMO CLEVELANDE, OHIO
■ * I 1 -į

atskirai iš kiekvienus kolo
nijos.

Prašome mūsų veikėjų Viįfų 
sose kolonijose tuojaus pra-1 
nešti mums, kokie žingsniai 
daroma del išrinkimo ifr pa^ 
siuntimo delegatų į Clevp- 

; landų, kas jau padaryta toj 
(linkmėj ir tt.

kiečiai hitlerininkai.
Lenkų išstojimai prieš 

vokiečius pasiskleidę taipgi 
Augštojoj Silezijoj, Pomo- 
rzeje ir kitur. Demonstran
tai užpuldinėjo vokiškas mo
kyklas ir grūmojo lenkams

Pietiniam Illinois Rengia
masi Prie Plačios 

Konferencijos
Gavome pranešimų iš pie

tinio Illinois (Mažojo Ei- 
gypto), kad ten šaukiama 
plati konferencija apkalbė
jimui Visuotino Amerikos' 

žiavimo klausimo ir išrinki- 'Laiko jau nedaug. Visur 
mui kuodaugiausiai delega- 
tų į suvažiavimų.

30,000 IŠSTOJIMAS 
PRIEŠ FAŠIZMĄ IR

KAR4 PARYŽIUJE j Konferencija _ten šaukia- kviesti’bendrai susidėti ir 
PARYŽIUS. — Į mitinga, ,ma 1? d. ^eSu^es, Lietuvių siųsti atstovus į Visuotinų 

sušauktų kovai prieš fašisti- svetainėj, Johnston City, III. j Amerikos Lietuvių Darbi-*

ij darbų, kad pasiekti visas 
| lietuvių organizacijas ir

.JV. . . . nę priespauda ir už paliuo- Atsišaukimas išsiuntinėta'ninku Suvažiavimų. Visose
tėvams, leidžiantiems į jas savima Thaelmanno Vokie. o r g a n izacijoms sekamose kolonijose reikalinga šaukti 
r. n tr n i lm n O n n Iz a nm Ir A I ' >1 1 —  i -   TT _ Z _ .. I . _ .. ...... •savo vaikus. Šaukė boiko-1 
tuot tėvus, kurie neištrauks 
vaikų iš tų mokyklų.

Lenkų spauda kritikuoja 
Varšavos valdžia, kad jai 
susigiminiavus su Hitleriu, 
perdaug ji duoda vokiečiams 
teisių.

5-KI REVOLIUCINIAI 
NARIAI IŠMESTI IŠ 
SOCIAL. ■ PARTIJOS

1 BUFFALO, N. Y., deši
nieji socialistai išmetė iš 
partijos penkis žymius kai
resnius socialistus: Wm. B. 
Chamberlaina, Buffalo Uni
versiteto instruktorių;
C. Birckenerį; protestonų

tijos komunistų vado, pir
madienį suėjo 30,000 žmo
nių. Prie mitingo surengi
mo prisidėjo Tarptautinio 
Veikimo Draugija prieš Fa
šizmų, bendras Komunistų 
ir Socialistų Partijų fron
tas, liberalė Žmonių Lais
vių Sąjungą, Katalikų Tal
kininkų Sųjunga, Tarptau
tinė Raudonoji Pagelba. Sų- 
jupga Kovai prieš Anti-Se- 
mitizmų ir1 daugelis garsių 
mpkslininkų, artistų ir ra
šytojų.

Diena pirmiau Paryžiaus 
nriemiestvie komunistai su
šaukė 20.000 darbininkų į 
mitingų kovai prieš karų ir 
fašizmų. Policija bandė 

(juos išvaikyti, bet darbinin- 
kai atmušė policininkus.

' kolonijose: H a r r i s b u rg, konferencijas išrinkimui at- 
Herrin, Johnson City,. W. stovų. Kvieskime ir rinkime 
Frankfort, Benton, Zeigler, atstovais į .suvažiavimų ka- 
Buckner, Sesser ir . Royal- talikus darbininkus, darbi- 
ton. Viso užkviesta į konfe- ninkus įvairiu kitokių poli- 
rencijų arti 50 organizacijų tiniu pažvalgii. Visi darbi- ’ 
kuopų, vietos pašalpinių ninkai sudarykime bendrų.

veikimų prieš karų ir fašfe- 
'ma.c

kuopų, 
draugijų, kliubų ir tt.

Kadangi ten labai didelė 
bedarbė ir didžiuma lietu
vių, iš pašalpos gyvena, tai 
sunku iš kiekvienos koloni
jos pasiusti atstovas i Vi
suotina Suvažiavimų. Todėl 
susideda bendrai visos1 Ma
žajam Eigypte esamos lie
tuvių kolonijos, kad pasiųs

J. Siurba,
Visuotino Suvažiavimo
šaukimo Komiteto
Sekretorius,
419 Lorimer Street,, • -

Brooklyn, N. Y.

tuvių Kolonijos. xaa pasiųs- p.. n j • v* • 
ti kuodaugiausiai delegatų. VilIFlŲ I\3UuOIianilieCl<ll

žinotas, jis buvo paimtas į kunigą H. J. Hahną, buvusį Knllracv^ifpiiic
ligoninę, bet policijos sar- socialistų kandidatą į N. Y. VUJ>wle AUin<»V<UU41l» 
gyba ir čia nedavė jam ra- .
mybės. Prieš jam mirsiant; natQri A Segnet-Diazą i 
nebuvo jokios daktanskos ir j ’ Guthri g j i§ 
pagelbos. Eina gandai, kad ■ partiiosVišbrauk6 todeb kad 
j!s buvo nunuodytas (jie skelbė, jog darbininkai

Keturi kiti pašauti dar turės padaryt ginkluotą su-
anipSavn Aši Ainknlra liROn-inČje: ,Tr^.iš, kilimą, idant nuverst kapi- apie javu ASJ APSISUKU, jų kaltinami zmogzudysteje. talizmą. Ir jų išbraukimą

Taškente, Sovietą Sąiun-j Dalykas tame, kad šerifai 
eroj. astronomas Voronin 1 bešaudydami j darbininkus, 
įrodė, kad žemė apsisuka norėjusius paliuosuot ketu- 
anie savo ašį ne visai Ivsiu ris areštuotus bedarbius,

” nušovėkyta. Su juom galėtume pasiek-i laiku; diena iš dienos būna patys per klaidų 
ti platesnes minias jaunimo ir skirtumėliu. tūlų sekundos šerifų Carmichaelį. Del to
laimėti jas del darbininkų ju- dalele greičiau bei lėčiau. 

Tatai i is atrado be tėmy da
mas planetų Vesta.
.. Prie tokios išvados priėjo 
ir Yale Universiteto profe
sorius E. W. Brown, Jung
tinėse Valstijose.

dėjimo, del sudarymo jaunimo 
organizacijų bendro fronto prieš 
karą ir fašizmą.

matome,Pastaruoju laiku 
kad tarp lietuvių jaunimo prasi
dėjo koks tai bruzdėjimas. Drg. 
Kastenas, jaunuolis organizato
rius, aplankė pietinį Illinois ir 
sutvėrė daug jaunimo kliubų. 
Veikiausiai ir kitur tokių vietų 
yra po plačią Ameriką, 
kliubai anksčiau ar vėliau 
LDS jaunimo kuopomis.

Tie 
taps

čechoslovakiioi areštuota 
4 armiios oficieriai ir 16 pi
liečių kaipo Vokietijos šni
pai.

Supliekė Fašistus a
HONGKONG. Per porų 

dienų pagrečiui ’ Chiniįos 
diktatorius Chiang Kai-shek

valstijos leitenantus-guber- ( Prieš Ūkių Streikierius 
1 LAREDO. Tex. — Prieš 
1,500 sustreikavusių žemdir
bystės darbininkų sustatyta 
net kulkasvaidžiai. Masi
niame pikietavime prie vie
no tilto prieš skebų vežamus 
produktus dalyvavo 3,000 
darbininkų.

K o n f e r encijos šaukimo 
komitetas atsišaukime del 
vietos suvažiavimo sako:

“Imant domėn ta faktų, 
kad daugelis organizacijų --------- — ; —ryn
kuopų bei draugijų šioj gyrėsi, kad jo pulkai išžudę 
apielinkėj randasi labai blo- tūkstančius Chinų Sovietų 
gam finansiniam stovyje ir raudonarmiečiu ir privertę 
nepajėgtu pavieniai pasiųsti 
atstovus į ši taip labai svar
bu suvažiavimų, kuris įvyks 
Clevelande, todėl Lietuvių 
Darbininkų Susi vienijimo 
6-tas Apskritys kartu su 
Augščiausios P r i e g laudos

juos bėgti. Dabar gi patik
rintos žinios visai kų kitų 
rodo. Chinų raudonarmie
čiai žygiuoja pirmvn plačiu 
frontu pietiniame Kweioho- 
w’e ir iau turi užėmę mies
tus Tingfan, Changchai,

dabar -valdžia traukia teis
man kaip “žmogžudžius” 
kelis desėtkus darbininkų.

Kaltinamuosius teisme 
gins Tarptautinio Darbinin
ku Apsigynimo advokatai ir 
eilė šiaip pažangių advoka
tų, tarp kurių yra ir prof e-1 
sorius F. O. Mathiessen.

vienbalsiai dabar užgyrė 
New Yorko valstijos Socia
listų Partiios Pildantysis 
Komitetas, kurio pirminin
kas yra Louis Waldman, ži
nomas priešas kovingo dar
bininkų judėjimo. Wald
man' tvirtina, kad nei Socia
listų Partijos centro komi
tetas neturįs teisės 
žint į partijų tuos 
tuosius.

Norman Thomas;
“kairysis” socialistų vadas, 
klausinėjamas repo rterių, 

p •!••• ■ n 11 neatsakė, ar jis pritaria ar Graikijoje Bombardavo ne tokiam apsidirbimui su 
revoliuciniais socialistais.

sugrų- 
išmes-

neva

Fašistas H. Long Išvaikė 
Išrinktus Teisėjus

BATON ROUGE, La. — 
Senatorius H. Long, Louisi- 
anos valstijos diktatorius, 
pasiuntė milicijų ir išmetė 
devynis policijos teismo tei
sėjus, kuriuos buvo išsirin
kę piliečiai. Jis be rinkimų 
pats turėjo jau paskyręs sa
vo teisėjus.

Lietuviu Amerikoj 2-ru Ap- įPingchai ir Anshun. Jie 
skričiu išrinko komitetų rū-jyra susistiprinę ‘ daugybe 
pintis sušaukimu šios apie- pinklų, kuriuos atėmė iš 
linkės visu organizacijų, Chiang Kai-sheko kariuo* 
draugijų bei kliubų atstovu menės, 
suvažiavima, kad bendrai 
išrinkti delegatus į visuo-j 
tina suvažiavimų. Visiems |
susidėjus j krūvų.bus daug Del Menkniekio Kruvinos^ 
1---- Muštynes ‘

PANEVĖŽYS. — Ties gele
žinkelio stotimi kaimiečiai va- 
žinodami su metrinių malkų pil
nais vežimais, ties “Šešupės”

IŠ LIETUVOS

lengviau pasiųsti delegatus 
nuo mūsų visos apielinkės 
organizacijų į visuotina su
važiavimų.”

Toliau atsišaukime nuro- (..... , _ ___ ,
doma: -viešbučiu susidūrė su skersai^-

“Taipgi raginame kuolą-, gatvę pastatytu panevėžiečio 
biausiai rūpintis, kad šiame Jakulio arkliu, kurį pasuko, no- 
suvažiavime dalyvautų kuo-! rėdami pravažiuoti. Tuo 
daugiausiai jaunuolių. Lai ?av^s Jaku 1S Joko prl® 
jūsų atstovai atsiveža ra- kaUini7XiS Jakulj’ parinkę api 
pertus, kiek jūsų orgamza-! tačiau atsipeik5jęs Jaku, 
ciia gales paaukoti bei pn- ks pU0)g kaimiečius su peiliu ir 
sideti prie siuntimo delega- vienam įdūrg Po to kaimiečiftl 
tų i Clevelandų.” . pasišaukė gelž. policiją,

Ten vietos suvažiavimo kruvinus sodiečius irpatį į 
šaukimo komiteto sekretorė lį nugabeno ligoninėn ir reiklu; 
yra M. Yotkienė, Box 224, lą perdavė miesto policijai/ 
Johnston City, III.

Tose lietuviu kolonijose, 
kur organizacijos randasi ro teismas tardo 122 Ji 
geresniam finansiniam sto- no oficierius ir jūrin 
vyje, patartina rinkti atsto- kurie buvo prisidėję pr 
vus į visuotinų suvažiavimų venizelistų sukilimo

Hitlerininkai Nepatenkinti
BERLYNAS. — Hitlerį- 

ninkai žodžiu ir per savo 
spaudų išreiškia nepasiten
kinimų net del to švelnaus 
pareiškimo, kurį padarė 
Francijos, Anglijos ir Itali- 

i jos atstovai Stresoje, kas

Ir Motinų Ligoninę
LONDON. — Paaiškėjo, 

kad Graikijos fašistinio dik
tatoriaus Tsaldario žanda
rai subombardavo ir motinų

pasiūlymą kaip katalikams jau
nuoliams, taip ir socialistų or
ganizacijoms, kad ir jie prisidė
tų prie delegacijos. Kaip teko 
girdėti, metodistai jau prisidėjo 

i ir siųs bent kelis delegatus. 
Taipgi ir kitu bažnyčių jauni
mo organizacijos tatai daro, ži
noma, kunigai smarkiai priešin
tųsi tam, nes jie tiek melų yra 
paskleidę apie Sov. Sąjungą, 

ikad bijosi, kad kas nuvažiavęs.
nepamatptų, kaip ištikrųjų ten ji buvo užlaikoma pinigais,m. per Velykas tame patyčių. Auga kariškių priešin- 

_ , lt dalykai yra, pav., kas liečia “ba- sukilėlių vado Venizeloso Penitentiary kalėjime sude-1 gumas katalikiškų fašistųReikštų, man rodos, paduoti dą>„ religij03 laisvę ir kt • - 16

Jaunimas yra nusitaręs siųsti 
jaunuolį delegatą į! Sovietų Są
jungą. Tai labai svarbus darbas 
ir vertas stipraus parėmimo ne 
tik iš jaunuolių, bet ir iš suau
gusių pusės. Reikalinga finan
sinės paramos, ir mes, jaunuo
liai, tikimės, kad jos gausime, 
kiek tik mums reikės. Delegatas 
išvažiuoja iš Amerikos liepos 
20 dieną laivu “Ule de France.”

4,240 KALINIU STREIKAS 
OHIO

Columbus, Ohio. — Metė
ligoninę Athenuose. Iš jos darM kalėjimo dirbtuvėse įįečia Vokietijos ginklavi- -• i-., I A 9Afl Ira limn lamdomi afrm_ 1 •vos paspėjo pabėgti 86 mo-14,240 kaliniu,, išeidami strei- 
tinos, nesenai pagimdžiusios ^an su reikalavimais su- 
kūdikius. ;
bombarduojama laike veni-
zelistų sukilimo todėl, kad ' Per streiko riaušes 1930 j testavo prieš vyskupo palo-

Ligoninė buvo trumpini bausmes ir page
rint sąlygas.

pasišaukė gelž. policiją,’

mųsi.

Linze, Austrijoj, kariuo
menė demonstratyviai pro-

pačios. gė 320 kalinių. 'vadams.

Athenai. — Graikijos k
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partijų gauta karštos padėkos laiškais 
už paramą, kurią jos gavo iš Jungtinių 
Valstijų.

Be abejo, paminėtų šalių fašistai ir ki
tokį nenaudėliai, jų talkininkai, skelbs, 
kad tos komunistinės partijos gauna pi
nigų “iš Maskvos.” Panašiai skelbia 
Amerikos buržuazija ir jos lakiejai apie 
Am. Kompartiją. Bet mes tų skelbimų 
negi paisom.

Kur Jūs Būsite ir Ką 
Jūs Manote?

Ne tik Žodžiais, bet ir Darbais!
USA Komunistų Partija yra, palygin

ti, dar vis mažiukė nariais, bet jinai at
lieka milžiniškus darbus. Dažnai josios 
pasimojimai esti toki dideli, kad tūliejns 
skeptikams, net ir partijiečiams, jie išro
do neįveikiami. Betgi, veikdama dideliu 
pasirįžimu, mūsų partija nugali visas 
kliūtis, stovinčias kelyje, ir maršuoja to
lyn prie didesnių laimėjimų.

Šiomis dienomis, štai, Kompartija pa- 
sirįžo dėt dideliausių pastangų galutinam 
išlaisvinimui Scottsboro berniukų. Lai
mėjimas, kurį Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas padarė Washingtono teis
me, juk nieko, pagaliau, nereikš, jei ne
bus dėta dabar pastangos juos visiškai iš
laisvinti. O kad tą padaryti, reikalinga 

■ krūva pinigų įvairiom legalėm bylom ve
sti, pasiuntimui iš New Yorko advokatų, 
ir tt. Tarptautinis Darbininkų Apsigy
nimas, deja, nepajėgė užtenkamai pini
gų sukelti, nors ši organizacija ii’ labai 
daug tam tikslui dirbo. Tuo būdu Kom
partijos Centro Komitetas nusitarė mes
tis darban. Sumobilizuota visos mūsų 
pajėgos ir nusitarta trumpiausiu galimai 
laiku sukelti nemažiau $20,000 Tarptau
tiniam Darbininkų Apsigynimui, kad jis 
galėtų pasekmingai vesti bylą iki galuti
no laimėjimo.

New Yorko Kompartijos Distriktas 
(II-ras) nusitarė surinkti į mėnesį laiko 
$5,000.' ' Didžiojo New Yorko1 lietuviai 
datbininkai pažadėjo tam‘ tikslui gauti 
$100. Tūlos mūsų organizacijos jau nu
skyrė iš savo iždų atatinkamas sumas 
aukų. •

Iš kitų Komunistų Partijos distriktų 
ateina pranešimai apie surinktas dideles 
sumas šitam fondui. Nepaisant to, kad 
darbininkų padėtis sunki, ir kad mūsų 
beveik visos tam tikslui įplaukos paeina 
iš darbininkų, minėta suma ($20,000) tu
rės būti sukelta. Aišku, daugiausiai tam 
tikslui aukojasi patys partijiečiai ir jų 
artimi pritarėjai.

Bet šis dalykas tai ne vienintelis dide
lis dalykas, kuriuo mūsų Komunistų Par
tija gali pasididžiuoti teikime medžiagi
nes, ir moralės paramos. Andai atsikrei
pė Tamas Mooney, kuriam taipgi Parti
ja paskyrė keletą šimtų dolerių.

Pereitais metais USA Komunistų Par
tija pasiuntė Vokietijos Komunistų Par
tijai virš $12,000 paramos vedimui ko
vos su fašizmu.

Šiais metais Kompartija nuskyrė spe
ciališkas pinigų kvotas, kurias pasiųs 
įvairiom broliškom komunistų partijom 
kitoje, šalyse. Jos seka:

;Xąkietijos Kompartijai $7,500 
' Kubos 4 >
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sukelti? IšKaipgi šitie pinigai bus 
kur juos USA Komunistų Partijos Cent
ro Įįcžmitetas gaus? Patys Partijos na
riai juos sudės. Kiekvienas partij ietis, 
mokėdamas narines duokles, kartą į mė- 
nesį perka taip vadinamą “International 
Solioūrity Stamp” (Tarptautinio Solida- 
rumo Ženklelis) ženklelį (starfip) ir jį 
klijuoja savo narinėj knygutėj. Šitie 
Ženkleliai yra privalomi. Aišku, kiekvie- 

' nas 'partijietis supranta, kad jis, stoda
mas į Komunistų Partiją, patampa tarp- 
tautiečiu, kovotoju už tarptautinio pro
letariato reikalus, ne tiktai žodžiais, bet 
ir darbais. Parėmimas silpnesnių komu
nistinių. partijų medžiaginiai yra juk 
mūsų pareiga.

Iš Meksikos ir Airijos komunistinių

Pagaliaus!
Dr. Goldwater, New Yorko miesto li

goninių komisionierius, paskelbė, kad jis 
paskyręs Generalei Ligoninei, Queens 
Borough (Dalis New Yorko miesto) pen
kis negrus gydytojus. Tai pirmas tokis 
žygis šito miesto istorijoj. Iki šiol neg
rai gydytojai tebūdavo paskiriami tiktai 
Harlem srityj ligoninėse. Kitur jų ne
priimdavo.

Prieš kiek laiko, todėl, susiorganizavo 
speciališkas komitetas, susidedąs iš balt- 
veidžių ir juodveidžių organizacijų at
stovų ir pasivadinęs “Committee for 
Equal Opportunities,” kuris smarkiai 
kovojo prieš negrų gydytojų diskrimina
ciją ligoninėse, už lygias jiems teises. 
Minėtam komitete svarbią rolę vaidino 
komunistai ir socialistai. Na, ir paga
liaus ledas pralaužtas.

Tai pavyzdys, kaip galima kova lai
mėti visose srityse. Reikalingas pasirį- 
žimas, energija ir betarpiškas pradėtojo 
darbo tęsimas!

Draugų Byla Kaune—Bal. 15 D.
“Lietuvos Žinios” praneša, kad suim

tųjų Šochoto ir Komodaitės byla prasi
dėsianti balandžio mėn. 15 d. Juodu teis 
.kariuomenės teismas.

Šitiem darbininkam fašistai primeta 
“politiniais tikslais” nužudymą provoka
toriaus Glikmanc.
'Ne kartą ir ne du fašistų žvalgybinin

kai patys yra nužudę provokatorius ir 
paskui už tai apkaltina tuos > darbinin
kus, kurie pasišventusiai kovoja . $ų iš
naudotojais už darbininkų klasės intere
sus. Nereikia nei sakyti, kad panašiai 
yra ir čionai. Teisiamieji Šočhotas ir 
Komodaitė buvo veiklūs kovotojai su iš
naudotojais, todėl žvalgyba pasistengė 
juodu pagauti, apkaltinti ir teisti. Da
bar kariuomenės teismas dės pastangų 
nusmerkti teisiamuosius mirti.

Amerikos lietuviai darbininkai masi
niai yra pasisakę prieš šituos Kauno fa
šistų valdžios pasimojimus nužudyti Šo- 
chotą ir Komodaitę. Jie nenuleis rankų, 
bet kovos, iki abu teisiamieji bus laisvi.

E rust Thaelmanno 49-metinės 
Sukaktuvės Kalėjime

Jau trečias savo gimimo dienos sukak
tuves garsusis Vokietijos proletariato 
vadas ir kovotojas Ernst Thaelmann 
šventė Moabit kalėjime, Berlyne. Užva
kar, bal. 15-tą d., sukako jam 49 metai 
amžiaus. Jau treti metai, kaip Hitlerio 
budeliai laiko šį didelį darbininkų klasės 
kovotoją kalėjime be teismo. Vis “ren
gia teismui medžiagą,” sako fašistai.

Thaelmanno vardas šiandien patapo 
simboliu anti-fašistinės,. kovos ištisam 
pasaulyj. Kur tik darbininkai kovoja 
prieš fašizmą, prieš reakciją, jie prisi
mena Thaelmanną. Kova, mat, už Tha
elmanno laisvę yra kova už laisvę visų 
kalinių, sėdinčių fašistų kalėjimuose.

Užvakar buvo pasmarkinta kova už 
Thaelmanno laisvę. Visur Vokietijos fa
šistų konsulatai ir ambasados buvo “bom
barduojamos” telegramomis, telefonais, 
laiškais ir delegacijomis, reikalaujant 
Thaelmannui ir visiems anti-fašistiniams 
kaliniams laisvės. Vokietijoj darbinin
kai taipjau nesnaudė. Prie sunkiausių 
sąlygų, jie platino lapelius, organizavo ir 
mobilizavo savo pajėgas kovai prieš fa
šizmą.

Be abejo, kad su šiomis sukaktuvėmis 
prasidės platesnė kampanija už Thael
manno laisvę, kad išplėšus jį iš Hitlerio 
budelių, kurie bando kalėjime be teismo 
proletariato didvyrį nukankinti.

• Pasmarkinton kovon už Thaelmanno 
laisvę!'

Štai keletas minčių, apie 
kurias labai rimtai turėtų 
pagalvoti kiekvienas Lietu
vių Darbininkų Draugijos 
(“Sklokos”) narys darbi
ninkas :

LDD centro sekretorius 
Matulevičius rašė “N. G.”, 
kad jūsų draugijos Centro 
Komiteto nariai, išsireiškė 
už dalyvavimą šiemet Ge
gužinėj Demonstracijoj su 
Komunistų Partija* ir kito
mis klasiniai sąmoningomis 
darbininkų organizacijomiš. 
Bet gi “Tarptautinė Komu
nistinė Opozicija,” prie ku
rios LDD ^priklauso ir ku
riai vadovauja oportunistas 
Lovestonas, jau vėl, kaip; ir 
pernai, prisidėjo prie Socia
listų Partijos ir reformisti- 
nių darbo unijų biurokratų. 
Patys dešinieji socialistai 
(Oneal, Lee, Waldman) iš
rinko vieną lovestonietį į 
savo gegužinės komitetą, 
kurio, to lovestoniečio, bus 
pareiga*, kiek jis gali, padėt 
socialistų “senai gvardijai” 
neprileisti prie vienos galin
gos gegužinės demonstraci
jos.

Kur jūs, LDD eiliniai na
riai, stovėsite? Ar vėl mar- 
šuosite po socialistų “seno- 

' sios (reakcinės) gvardijos” 
vėliava, ar ateisite po ko
munizmo vėliava? 4z (

E. Butkus jDaskelbė, kad 
draugai Stalinas, Dimitro
vas ir kiti visi Komunistų 

, Internacionalo yadai yra ly
gūs Hitleriui ir Mussoliniui. 
Ar jūs, eiliniai LDD nariai 
su juo sutinkate? Jeigu ne
sutinkate, tai kaip galite lai
kyti jį vienu savo organiza
cijos vadų ir jūsų švietėjų?

Jau virš penki metai gy
vuoja “Opozicija”. Pirmam 
pareiškime jos vadai sakė, 
kad tik Lietuvių Komunistų 
Centro Biuras yra jiems ne
tikęs ir tik prieš jį opozicio
nieriai kovoju. Gi šiuo lai
ku oficialiam LDD Centro 
pareiškime jau sakoma, 
kad jiems. Centro Biuras 
nieko nebereiškia, kad jie 
veda kovą prieš visą Komu
nistų Internacionalo Pildo
mąjį Komitetą.

Metai kiti atgal Prūseika 
ir Butkus sakė, kad visa bė
da tame, kad Komunistų 
Internacionalas n e 1 a i k ąs 
kongreso ir į ramino jus 
laukti 7-to Kongreso, kuris, 
girdi, pripažins “Opoziciją” 
ir pasmerks “reguliarius? 
komunistus. Bet dabar 
“Naujoji Gadynė” jau sako, 
kad 7-tam Kongrese neatsi
ras nė vieno “drąsuolio” ap
ginti “Opoziciją” ir jos dar
bus. Reiškia, LDD vadai 
jau ruošia dirvą ir kelius 
tęsimui savo pragaištingo 
darbo ir po 7-to Kongreso.

Kaip jūs, LDD eiliniai na
riai, manote: ar jūs toliau 
eisite Prūseikos ir Butkaus 
keliais, ar sugrįšite po Ko
munistų Internacionalo vė
liava?

Prūseika, Butkus, Love
stonas ir kiti “Opozicijos” 
vadai šaukė prieš ręyoliuci- 
nes unijas ir primetė Ko- 
nistų Partijai skaldymą uni
jų, Bet šiandien, kuomet 
Komunistų Partija veda ko
vą už suvienijimą visų 
unijų, tai tie patys elemen-

tai unijose desperatiškai ko
voja, kad tik neleidus revo
liucinėms unijoms susivie
nyti su reformistinėrnis uni
jomis. Ar jūs sutinkate su 
ta dviveide savo vadų politi
ka?

New Yorke sukniasiuvių 
unijos lokale 22 lovestonie- 
tis Zimmerman sudarė ben
drą frontą su reakcionie
rium Dubinskiu, unijos pre
zidentu, ir su “senosios 
gvardijos” socialistais prieš 
kairįjį Sparną, kuriam va
dovauja komunistai, ir pa
vartojo visokį terorą, kad 
neprileidus kairiojo sparno 
prie laimėjimo rinkimų. Ar 
jūs manote, kad Zimmer
man - Lovestone, kurie vei
kia ir jūsų vardu, nes jūs 
priklausote prie “Tarptau
tinės Opozicijos”, darbuoja
si revoliucinio darbininkų 
judėjimo naudai? Ar jūs 
užgiriate šitą savo vadų po
litiką?

Maskvos gydytojas Ter- 
novski instituto klinikoj pa
darė labai retą operaciją.

Daktaras Ternovskio už
duotim buvo tai, kad pašali
nus parazitą nuo sveikos 
mergaitės. Operacija buvo 
padaryta po chloroformu. 
Tik po to, kaip daktaras 
Ternovskis perpjovė odą to
je vietoje, kur parazitas su
sijungia su normale mergai
te—pavyko nustatyt, kad 
gilumoj buvo susikryžiavo- 
jus sveikos mergaitės kepe- 
nos su parazito žarnomis.

Mergaitė gerai pernešė 
operaciją.

Sveika mergaitė, sykiu su 
parazitu svėrė 4.130 gramų 
(daugiau 10 rus. sv.), o at
pjautas parazitas 600 gra
mų (apie lį’rus. sv.).

Ramaus Vandenyno 
Gelmėse

Tolimųjų Rytų ypatin
giems povandeniniams dar
bams ekspedicijos (EPRO 
N) viršininkas d. F. M. 
Bauman, pasakodamas apie 
ekspedicijos darbus, tarp 
kitko, pasakė:

—Atsiautoj Sovietų Guos
tas EPRON’os kels medinį

tas ledlaužis “Langer,” pa
skendęs 18 metrų gilumoj.

Atskiros EPRON’o parti
jos apžiūrės laivą “Žem- 
čiug,” kurs 1905 metais pas
kendo vienoj iš Tolimųjų 
Rytų atsiautų, o taip pat 
keletą krovos laivų, išmestų 
ant rytų ir vakarų Sachali
no pakraščių ir tt. Epronie- 
čiai įieško dviejų metalinių 
valčių su variu, 1920 metais 
paskandintų N i k o 1 ajevsk- 
na-Amure rajone.

S-s.

ŠYPSENOS
Rakandų Krautuvėj

Kostumeris: “Aš norėčiau 
gauti gerą matrasą ir seną.”

Krautuvninkė: “Aš tams
tai galiu parduoti labai ge
rą ir naują matrasą. Mes 
senų nelaikom.”

Kostumeris: “Ar kas gu
lėjo jau ant tų matrasų?”

Krautuv: “Ne. Bet ko
dėl tamsta nori, kad būtų 
kas gulėjęs?”

Košt.: “Tamsta vakar ant 
radio sakei, kad tamstos tu
rite gerų matrasų, ir kuo

Pabaigoje birželio mėne
sio yra šaukiamas Visuoti
nas Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimas tri
mis svarbiais klausimais: 
prieš karą, prieš fašizmą ir 
už padėjimą Lietuvos dar
bininkams ir valstiečiams 
išsikovoti civiles teises — 
teisę organizuotis, streikuo
ti, leisti ir skaityti laikraš
čius, laikyti susirinkimus ir 
t.t. Prieš šitą suvažiavimą 
jau griežčiausiai pasisakė 
kunigai ir jų spauda, men
ševikai ir jų laikraščiai, tau
tininkai, sandariečiai, fašis
tai ir visi kiti darbo žmonių 
priešai. Bet taip pat šitą 
suvažiavimą jau pasmerkė 
LDD vadovybė. Ar jūs irgi 
pritariate šitam “šventam” 
bendram frontui su klerika
lais, menševikais ir fašis
tais prieš darbininkų suva
žiavimą? Ar jūs tikėjote, 
kad Prūseika ir Butkus nu
ves į tokį priešdarbininkiš- 
ką bendrą frontą?

HdomumaT]
Lavono Kraujas Naudoja

mas Perliejimui
Prof. S. S. Judino ir jo 

sandarbininkų b a n d y m ai 
parodė, kad numirusio žmo
gaus kraujas nenustoja sa
vo ypatybių bėgy j 6-8 vai. 
po mirties. Pirmą bandymą 
prof. Judinas padarė 1930 
m., kada jam pavyko išgel
bėt bandžiusi' nusižudyt, 
jam perliejus kraują lavono 
pagyvenusio vyriškio, už
mušto 6 vai. prieš tai.

Dabar pavyko išrast bū
dus išlaikyt lavonų kraują 
nenustojant savo ypatybių 
ilgesnį laiką, net visą mėne- 

| sį. Lavonų kraujas sugrąži
no gyvastį ir sveikatą jau 
daugiau kaip 700 žmonių 
(ligonių). •

Suaugę Dvyniai
Moterystės ir vaikystės 

apsaugojimo institutan bu
vo atgabentos dvi mergai
tės—dvyniai suaugę pilvais. 
Vienam dvynių, visai nor
maliam ant pilvo buvo išsi- 
telkęs kitas dvynukas, pri
augęs prie j O' pilvu. Antras 
kūdikis gimė be galvos.

fregatą “Pallada”, kurs pas- •, daugiau ant jų guli, tuo jie 
kendęs 24-35 metrų gilumoj, 'pasidaro geresni.” 
Ant Amūro upės bus pakel- i Laisvamanis!

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
UI Lake Street Newark, M. X

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ŽARNOS, MĖNESINĖS, 
DĖMĖS

Drauge, gydytojau, prašau 
patarti per “Laisvę” ir man. 
Aš esu moteris, amžiaus 25 
metų, ūgio 5 pėdų ir 3 colių, 
sveriu 140 sv. Vedusi 1 metus, 
vaikų neturiu. Mano viduriai 
neveikia; nekieti, tik neina 
laukan. Sėmenys su šiltu van
deniu ir ricinos aliejus nieko 
nepadeda.

Ir man yra sunkios, nerė- 
gulingos ir kraujingos mėne
sinės.

Ir turiu ant veido rudus 
plėtmus. Jau du metai, kaip 
atsirado man, persišaldžius lai
ke mėnesinių. .Gydytojas pata
rė išimti tonzilius. Išėmiau, bet 
be. pasekmių. Vartojau For- 
malino skiedinį ir gyvojo 
dabro mostį, bet taip gi

i pasekmių.
Į ATSAKYMAS

Apie Jūsų vidurius. Kaip ir 
labai daug kam, taip ir Jums, 
Drauge, veikiausiai yra žarnų 
spazmas. Nuo vartojimo įvai
rių liuosuojamųjų vaistų žar
nų plėvės labai susierzina, ir 
dėl to nuolatinio jų erzinimo, 
draskymo, jaudinimo, jos spa- 
zmingai susitraukia, susiaurė
ja ir neleidžia taip liuosai 
maisto nuosėdoms pereiti. Bile 
kokie liuosuojamieji vaistai, o 
ypač ricinos aliejus, sutraukia 
taip storąją žarną. Nuo erzi
nimo išpirmo žarnos paplūsta 
syvais, skysčiais ir išsivalo,, bet 
tuoj po tam jų Skersainiai 
raumenėliai spazmingai susi
traukia, ir vėl dėlto pasidaro 
sukietėjimas. Nėra tokių vais
tų, kąd pagydytų [Vidurių su
kietėjimą arba nepaslankumą. 
Nuo vaistų tik da labiau su
genda žarnos, da Ihbiau su- 
krinka gamtos planas. Nevar
tokite nie jokių liuosuojamų 
vaistų* o tik žiūrėkite maisto, 
kad būtų nesugadintas, natū
ralūs. Kas rytas, ant tuščios 
išgerkite kelis stiklus naminio 
limonado: citrinos sunkos į 
kvortą vandens, užsaldyto ru
duoju cukrum arba nesieruo-

si“
be

, tu sirupu (“unsulphured mo- 
■ lasęs”) arba medum, ir per 
dieną da kitą tokio limonado 
kvortą išgerkite. Vaisiai ir 
daržovės daug padės vidu
riams reguliuotis. Sėmenų gali
te imti: tai nėra jokis vaistas, 
bet tik lengva mekaniška prie
monė. Paskui ir sėmenų ne
reikės.

Kai dėl mėnesinių, gal būt, 
Jums kiaušidės—o varai nela
bai veikia. Kaip pačios kiau- 
šidinės liaukos, taip ir skydi
nė kaklo liauka ir posmegeni- 
nės liaukos priekinė skiltis 
nustato lyties organų prievo
les. Kai kada ir mitybiniai 
trūkumai turi savo įsvaros, 
ypač stoka kalkių maiste. Ša
lip natūralinio maisto, vartoki
te dargi ir pieno kalkių: “Cal
cium lactate, 10grs., 100 tab
lets”, po 1 arba 2 tableti po 
valgio, keletą mėnesių. Būtų 
gerai Jums kelis mėnesius im
ti ir šio liaukų preparato: 
“Menocrin (Thyro-Ovarian 
Comp., narrower, 100 sani- 
tablets. ” Imkite po 2 prieš val
gį, apleisdama per pačias mė
nesines.

Apie tas rudas dėmes. Jei, 
jos paeina nuo kokių vidujinių 
sistematinių sukrikimų, o ne 
nuo parazitinių grybelių (lyg 
ir pelėsių), tai Jūsų vaitoti 
vaistai nieko nepadės. Ir jokie 
išviršiniai vaistai nepadės. Ma
nau, kad Jums yra chloasma, 
pigmento (dažomųjų medžia
gų) sutirštėjimas po oda šian 
ir- ten.

Beje, žarnų spazmui ma
žinti, esti naudos vartoti po 
truputį bromo ir atropinos: 
šiedu vaistu atliuosuoja spaz
mą. “Triple bromides, grs. 15, 
100 tablets” išpradžių imkite 
po 2 tableti vakarais, į vande
nį ištarpinusi, o už poros sa
vaičių—po vieną vakarais, per 
kelias savaites. Tuo patim tar
pu gerai imti ir atropinos: 
“Atropine sulphate, gr. 1-100 
or gr. 1-150, 100 pillets or 
tablets.” Imama po vieną tab- 
letėlę kartą ar du kartu die
noje.
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TreSas Puslapis

Darbininke ir Seimininke
Kas Tas Motinų Teisių Bilius?

K Daugeliui šio skyriaus 
, skaitytojų girdėta-skaityta a- 

pie Motinų Teisių Bilių (Moth
ers’ Bill of Rights). Apie tai 

<buvo diskusuojama ir seniau.
Bet pastaruoju laiku priėjome 
prie tos vietos, kad be jo ne
begalima apsieiti, jis taip rei- 

1 kalingas, kaip bedarbiams pa
šalpa ir apdrauda, nuo jo pri- 

f klauso šimtų tūkstan. motinų 
gyvybės arba mirties klausi
mas. Mes privalome nuodug
niai su juo susipažinti ir pra- 
dėti rimtą kovą už motinų tei
ses.

Apie tą bilių Margaret Cowl 
(Undžienė), “Working Wo- 

* man” redaktorė, rašo “WW” 
balandžio mėnesio laidoj se
kamai :

“Dabartiniu laiku tas bilius 
dar nėra valstybės įstatymda- 
vystėje. Tai yra programa rei
kalavimų, kuriuos mes turi- 

. me populiarizuoti masėse mo
terų ir aktivizuoti jas, kad pri
versti miestų ir valsčių val
džias įsteigti:

“Veltui dieninę vaikų prie
žiūrą; veltui gimdymo kontro
lės klinikas; veltui liginimą 

t nėščioms motinoms; veltui pie
tus vaikams mokyklose; veltui 
transportaciją; mokėjimą pa
šalpos prieš ir po gimdymo kū
dikio.

“Sutelkite savo kaiminkas 
aplink save ir nuoširdžiai pasi
kalbėkite, kaip dirbti del tų 
reikalavimų. Pakelkite tą 
klausimą savo organizacijoj. 
Praneškite apie tuos reikala
vimus moterims darbo unijų 
pagelbinėse organizacijose ir 
pasitarkite, ką daryti laimėji
mui tų reikalavimų.”

Taip, tai svarbūs reikalavi
mai. Kiekvienas punktas bran
gus darbininkei motinai. Be
lieka už juos smarkiai pasi
darbuoti.

Sovietų Sąjungoj, kur darbi
ninkai valdo, moterys tą viską 
jau atsiekė. Ten moterys skai
tomos lygiais šalies piliečiais 
ir kaipo tokias aprūpina ben
dri valstybės įstatymai. Mote
ris sulyg palinkimo ir sveika
tos gali sutvarkyti savo šeimy
nos reikalus. Jei i» nepagei
dauja kūdikių, valstybė jai 
suteikia gydytojus, kurie pata
ria, kaip apsisaugoti nėštumo. 
Į motinystę žiūrima, kaipo į 
svarbią pilietinę pareigą ir 
valstybė teikia motinoms viso
keriopą paramą.

Jeigu Sovietų Sąjungos dar
bininkės laimėjo, mes taipgi 
galime laimėti, tik reikia dau
giau darbo ir ištvermės.

Mažytė.

bą jos neišdrįsta skųstis ilgo
mis valandomis.”

Kita darbininkė, negrė, sa
kė, kad net geriausia patyrę 
darbininkės toli neganėtinai 
apmokamos. Ji reikalavo, kad 
tarnaitės gautų žmoniškesnes 
algas ir. valadas, bent retkar
čiais liuosą šventadienį, taipgi 
sau kambarį ir maudynę. Tūlų 
iš jų skundai atrodė tarsi gai
li rauda, kurią jos nuoširdžiai, 
jautriai atpasakojo, tikėda- 
mosios iš ponių užuojautos. 
“Juk mus dėlto šaukė į tą mi
tingą,” jos sakė. Bet radosi to
kių, kurios suprato, kad ne 
pasigailėjimo, bet organizaci
jos ir kovos keliu tarnaitės ką 
nors atsieks. Jų kalba buvo 
ponioms tarsi griausmas iš 
giedrių dausų.

“Tarnai dėlto kenčia, kad 
jie yra neorganizuoti,” sakė 
trečia kalbėtoja, taip pat neg
rė. “Tarnaitė turėtų gauti 
dieną arba du pusdienius liuo- 
sus. Dar daugiau, ji turėtų 
gauti valandą ar porą kasdie
ną didžiausiam prasižengimui, 
kokį tarnaitė 
atsigulti.

“Tarnaitės, 
viduj, turėtų
sės, kas liečia priėmimą drau
gų. Jeigu jinai yra tinkama 
tarnaitė, tai jos draugai yra 
tinkami draugai.”

Visos jos reikalavo nedau
giau 9-10 valandų darbo, sa
vaitinių algų ir nustatymo pa- 
silsio valandų dienos metu.

žingeidu, ką darė 
graudinę” ponios? 
buržuazijos atstovas, 
toriale pašiepė, kad 
girdisi lyg “smegenų
Anot “Times’o”, dabar maši
nų gadynė, nesą ko persidirbti. 
Be to, šeimynos sumažėję, gi 
tarnaičių skaičius šalyje buvęs 
milionas su virš 1920 metais, o 
1930 jau buvę du milionai. 
Girdi, tarnaičių *' darbas šian
dien esąs malonus prie besisu
kančių mašinų. Tai tiek laimė
jo tarnaitės, kurios 
buržuazijos pagelba 
savo padėtį. Bet ir 
persitikrins. 1 • •

gali papildyti

kurios miega 
gauti namų tei-

KAIP SOVIETU SĄJUNGOS UETUVĖS 
K0LCH0ZN1NKES ŠVENTE KOVO 8-Tį

‘susi- 
“Times”, 
savo edi- 
visa tai 
trustas”.

Kad kovo aštuntoji, Tarp- gada patikrinimui kolchozo
tautinė Darbininkių Diena, nė- pasiruošimo pavasario sėjai, 
ra taip sau susiėjimo, pasišne
kučiavimo pažmonys, bet die
na prisirengimui didiesiems 
darbams, mes galime aiškiai 
matyti iš čia paduoto mūs se
sių malkoviečių pranešimo, 
žinoma, jų ir mūsų reikalai 
skirtingi; Jos budavoja socia
lizmą, o mes randamės vis di
dėjančių kovų prieš išnaudo
tojus sūkuryje, tačiau tas ne
pakeičia Tarpt. Darb. Dienos 
prasmės. Tą dieną mes iške
liam didžiausius prieš mus 
stovinčius uždavinius, išdirba
me planus jų atlikimui ir pri
valom žiūrėti, kad jie būtų į- 
vykdyti, turime daryti patikri
nimą nelaukus kitų metų kovo 
8-tos. Perskaitę jų pranešimą, 
rimtai pagalvokime, ar galėtu
me pateikti tokį raportą iš vi
so mūsų proletarinio ūkio, 
kaip draugės malkovietės?

Kovo 8-toji Diena Malkovoj

(Mscislaulio rajonas)
Besirengiant sutikti tarptau

tinę komunistinę moterų die
ną, kovo 8, Malkovos selsovie- 
to partgrupė 3 kovo sušaukė 
Malkovos selsovieto moterų 
kolchozninkių bendrą susirin
kimą.

Šiame susirinkime partorgas 
drg. Maslauskas padarė pra
nešimą apie kovo 8 d. ir reikš
mę sovietų šalies moterų socia
listinėj statyboj.

Šiame pat moterų susirinki
me drg. Maslauskienei pasiū
lius buvo sudaryta materų bri-

Čia pat susirinkime sudary
tos keturios moterų brigados: 
fermos, sėklų, arklių ir inven
toriaus stovio patikrinimui, 
šios visos brigados sėkmingai 
baigusios patikrinimo darbą 
kovo 8 d. bendrame kolchoz. 
susirinkime padarė atskaitą.

Pažymėdamos visą eilę kol
chozo pasiekimų, patikrinimo 
dalyvės rado ir trūkumų. O 
del to, kad nugalėt esamus ne- 
dateklius, kiekviena tikrinimo 
brigada įnešė konkrečius pa
siūlymus. Pav., gyvulių fermos 
darbo pagerinimui pasiūlyta 
daugiau rūpintis karvių pri
žiūrėjimu, kaip tai: girdyt šil
tu vandeniu, pamainyt bloges
nius fermos darbininkus gero
mis darbininkėmis moterimis ir 
1.1.

Sėklų, arklių ir kviečių pa
tikrinimo brigados rado, kad 
kviečių sėklos dar neužbaig
tos valyt, kad esama abiejose 
brigadose blogų arklių, ku
riuos reikėtų pamainyt geres
niais, 2-roji brigada turėtų 
riau aprūpinti savo arklius 
šaru.

Be šio 
sirengimo 
patikrino 
švarą. Patikrinimo 
rasta, kad dauguma kolchoz
ninkų gyvena švariai ir kultū
ringai, bet yra keletas apsilei
dėlių, kaip tai: P. Pakalnis, 
Antanas Deveikis ir kiti.

Krapauskas ir Puodžiunaitė
(R. Art.)

vylėsi su 
pagerinti 
jos greit

VALGIU GAMI 
NIMAS

Duona
sukapotų 
puoduką 
ištarpyto 
pieno, 2

ge-
pa-

pa-pavasario sėjai
tikrinimo moterys

kolchozninkų butų
rezultate

Riešutų ir Datulių

Vieną puoduką 
datulių (dates), 1 
riešutų, 3 šaukštus 
sviesto, 2 puoduku
puod. miltų, V2 pųod. cukraus, 
1 šaukštuką druskos, 2 puod. 
“graham’ miltų, 4 šaukštukus 
“baking powderio”.

Sumaišyk ir išsijok visus 
sausus dalykus, pridėk pieną, 
sviestą, datules ir riešutus. 
Kada viską gerai išmaišysi, su
dėk į sviestuotą duonai kept 
bletą ir leisk pastovėt apie 20 
minučių. Kepk gerai karštam 
pečiuj 40 minučių.

E. V.—Johnson City, N. Y.
Ausiukės-Krustai

lietuvių darbininkų protui 
nuodyti.

Parsikvietė kokį tai misio
nierių “pamokslininką”, kuris 
per ištisas dvi savaites nuo ko-

Springfield, Ill. Baltimore, Mi
Kasyklos Užsidarė, Vargai

Spaudžia Darbo Žmones

pilk per tankų audeklą ir vėl 
galėsi juos naudoti kepimui. 
Ausiukes išėmus iš taukų, ant 
karštų apdulkink smulkiu cuk
rum (powdered sugar).

Dilgėlė,—Cleveland, Ohio.

re- 
jei

vo 30 d. ligi balandžio 15 d., 
kasdien rėžia spyčius baugin
damas neklaužadas parapijo
ms. Pirmą savaitę paaukavo Unijos, taip ir U. Mine Work- 
visapusiam koliojimui, tyčioji- ers> Unijos. 4 kasyklos buvo

Balandžio 1 dieną čia užsi
darė visos anglies kasyklos, 
kaip Progresyvių Mainicrių

visapusiam koliojimui, tyčioji- ers> Unijos. 4 kasyklos buvo 
mui, bauginimui moterų darbi- bandę dirbt po užsidarymo a- 
ninkių. Prakeikė moteris, kad biejų unijų. Bet, matyt, netu- 
negimdą bent po tuziną kūdi- įrį kur ^et anglies, tai ir liovėsi 
kių. Išvadino žmogžudėmis dirbę ir laukia ko tai. Abiejų 
2-3 vaikų motinas. Prakeikė unijų viršininkai paskelbė,
protaujančias moteris. Mergi- kacĮ nėra jokių streikų ir Vai
nas baugino bolševikais. Gąz- nevelina streikuoti, o tu- 

rūstybėmis r; būt taika, gražiu būdu dar-dino visokiomis 
dievo” ir t. p.

Tarnaičių Unija Įvarė Ponioms Baimę
Pastaruoju laiku New Yor- kiausia ponios nei nesitikėjo, 

ko, kaip ir daugelio kitų mies-;kad tarnaitės išdrįs pasirodyti 
tų, tarnaitės pradėjo burtis į ir pasiskųsti savo vargus, bet 
savo uniją. Pajutę pavojų, po
nios irgi pradėjo čiauškėti 
apie tarnaičių “reikalus”, ne
va norinčios sužinoti jų padėtį 
ir “nesusipratimus” išlyginti. 
Jos sušaukė darbininkių ir po- 
niulių bendrus mitingus puoš
niam Women’s City Club, 22 
Park Ave., New Yorke. Vei-

jos išdrįso.
Pirma kalbėtoja, virėja, sa

ko : “Moterys prie mano užsi
ėmimo gyvena, kaip vergės ir 
dirba, kaip mašinos. Aš žinau 
moterų, kurios buvo tiek per
sidirbę, kad jas iš darbo vie
tos turėjo išgabenti pas dak
tarą. Bijodamos prarasti dar

Shenandoriečiams Apleidus

Taip, jau laukiama diena 
balandžio 7 praėjo, rodos, tai 
paprasta. Bet kiek tų kalbų a- 
pie įgytus įspūdžius operetės 
“Vestuvės Pušyne”. Prie pro
gos tenka priminti, jogei di
dis garbės žodis tenka D. . 
Zdaniutei - Judzentavičienei 
už jos energingą darbą sumo- 
kinime virš minėto veikalo, 
priruošime tinkamos muzikos, 
kas operetę padaro gyvą-pa- 
traukiančią.

Bet kas gali greitai pamiršti 
visų mylimą dainininką Stasį 
Kuzmicką— taip aidas dai
nos “Komunaras” ir kitų me
lodijų ilgai skambės baltimo- 
riečių ausyse.

Tamsa, drapanos darbinės, 
veidai paišini-paniurę, apšvie
sti lemputėmis prie kaktų, 

| mažai įmatomi, bet publikai, 
kurios buvo pilnutėlė didžiu
lė svetainė, yra iš pagarsinimų. 
gerai žinomi, tai Shenandoah 
Mainierių Kvartetas. Savo re
voliucinių dainų aidu taip su
jaudino publiką, kurios didžiuy 
mą sudarė darbininkai, kad ji 
dar vis trokšta daugiau, dau
giau to tikro proletarinio me
no, kuriuo tik retkarčiais gau-’ 
name progos gėrėtis šiame 
mieste?

“Kū čia bekalbėc” apie ses- 
ris D. O. Zdaniūtes, su papra
stomis liaudies dainomis, pri
minė ne vienam gan tolimus 
praeities laikotarpius, kaip 
Shenandoah “mažiuliai” pri
minė, jogei L. Motuzukas ir 
L. Naraviūtė, tai daug žadant 
ti ateičiai.

Lyros choras dainuo ja,“Ves
tuvėse” šoka, vėlus laikas, 
pusę dienos kelionė, rodos, 
turėtų būt pavargę, suniu
rę, bet kur tau, tiek gau- 
sių aplodismentų gavę iš bal- 
timoriečių tarpo, apsiginkluoja 
nauja energija shenandorie- 
čiai, žemutinėje salės dalyje, 
kas klumpakojį, polką, suka
si, linksminasi tarpe žingei- 
duolių baltimoriečių, kuri iš 
jų čia Justė, Onutė, Barbutė, 
na. o kuris čia Juozas ir tt.

“Vaikai, linksmintis gerai, 
bet namo važiuoti reikia!” pa
sigirsta senų 'tėvų balsai, pri
tariant D. Zdaniūtei-Judzen- 
tavičienei, kuri pirmoji buvo 
atvesti pas gaspadines savuo
sius, pirmoji ir namo. Geras 
komandierius!

Bet tas nelaimingas lietus 
pliaupia, tai pliaupia, bet kas 
čia paiso, nebent baltimorie- 
čiai, matydami apleidžiant 
taip linksmam būriui, kaip 
Shenandoah Lyros Choro drau
gai ir draugės, kuriems varde 
ALDLD 25 kp. tariu proleta- 
riška ačiū.

Bet ne vienas pamanys, bet 
kas jau liko baltimoriečiams? 
Liko dar ir mums, draugučiai. 
Juk tie muzikantai, kurie taip 
garsiai pūtė dūdas, tai Inter

bininkai su darbdaviais turi 
Parapijonai nepakęsdami jo ! sugyventi, čia tai yra klausi

mas, ar ką laimės darbo žmo
nės be kovos iš kapitalo vana- 

.................. Var
giai pakels mokestį, kaip buvo 
paskelbę unijų viršininkai, 
kad pridėtų 50c į dieną, o nuo 
tonų dirbantiem po 15c ant to
no, 6 valandų darbo dieną ir 
5 dienų savaitę. Parodys atei
tis, ar bus kova, ar ne, dar vis
kas tykiu būdu eina, it poilsio 
laiku.

Prieš užsidarant dirbo 
rai visos kasyklos, ale ne 
galėjo uždirbti gerai. Mat, 
prastesnių ir kasyklų. O antra, 
ir sveikata nelygi, taipgi ir 
darbas nelygus, kad ir toj pa
čioj kasykloje, nečysta anglis, 
akmenuota. Po valiai eina ir

. Vieni dirba 
biskį geriau, kiti po valiai 
kruta, o daug yra ir uždary-

šlykščių, kvailų, užgauliojan
čių spyčių sekmadienį, balan-
džio 7 d., nusiuntė delegatus plėšrūnų ir besočių.
pas “pamokslininką,” kad jis 
pasiaiškintų, ką jis norįs su 
savo tokiais spyčiais atsiekti.

Parapijonų delegatai atsive
dę į pabažnytinės salės prie
angį jų plūdiką misionierių. 
Susirinkusieji apipylė jį įvai
riais išmėtinėjančiais jo kolio- 
nes klausimais ir grasinimais. 
Akivaizdoje skaitlingos masės 
lietuvių darbininkų, kaip to
kia “žymi” asaba labai mizer- 
nai jautėsi. Veidas atrodė, 
kaip kriminalystę atlikusio as
mens, kartais balo ir vėl rau
do. Po trumpų (apie pusės i 
vai.) diskusijų pradėjo skųstis /Y
m n • m Tz-4. i • . v virsimai darbai,“alkiu. Kitokios priežasties1 __ K
pasiliuosavimui iš drąsių ko
vingų parapijonų nebuvo. Iš

Virėjų Skyriaus Tvarka
Valgių gaminimo skyriaus ve

dime laikomasi sekamos tvar
kos: talpinti receptų kiekviena
me numeryje; nedėti kelių vie- 
nodzį, receptų vienam arba gre
timuos numeriuose, bet paskirs
tyti protarpiais, jei ateina keli 
panašūs (kaip kad buvo daroma 
su “lietuviškomis ausiukėmis”), 
talpinti maž daug atatinkančius 
tam sezonui, kas liečia sezoni
nius maisto produktus.

Bandant taip praskirstyti 
ceptus tūli ilgai netilpsta,
pasitaiko gauti keletą panašių 
arba gale sezono. Pasirodo, kad 
del to buvę neaiškumų. Nors 
laiks nuo laiko būna pranešama, 
kad netilpę raštai tilps seka
muose numeriuose, tačiau ilgas 
laukimas rašto tilpstant davęs 
suprasti tūloms draugėms, būk 
jų raštai numesti taip sau be 
niekur nieko. Bet taip nėra.

Apie kiekvieną netilpsiantį 
raštą yra pranešama laišku. 
Apie tūpsiančius pranešama po 
bendra antrašte: “Bendradar
biams.” Įvardinant bendradar
bes laikraštyje nėra atsakinėja
ma, kadangi daug mūs draugių 
bendradarbių, del tūlų priežas
čių, laikraštyje atsakymo nepa
geidauja. Tačiau tokio atsrfky- 
mo pageidaujančios pažymėkite 
tą savo laiške ir jūsų reikalavi
mas bus išpildytas. Laiškais at
sakyti į kiekvieną gautą raštelį 
prie bent iki šiol buvusių sky
riaus spėkų nebuvo galimybės. 
Viskas, kas buvo daroma, tai 
retkarčiais pasiunčiama paragi
nimas rašant kitais organizaci- ■ agentai visuomet atsako žiau-
niais reikalais arba ir vien pa
raginimo tikslu. Draugės prašo
mos rūpestingiau bendradar
biauti, taip pat ir reikalauti, 
kas, jūsų manymu, būtina.

Skyriaus Red.

ge- 
visi
yra

kart pradėjęs ginti savo ben- tų. žmonės šneka, būk nerei- 
dradarbį kleb. Bobiną, para- kia mokėti taksų valdžiai už 
pijonai atatinkamai pastebėjo: trobesius, kaip darbas neina. 
“Varnas varnui akies neker
ta”. Tai išgirdęs pradėjo nuo
lankauti parapijonams ir da
ryti įvairius prižadėjimus, kad 
neatsidurtų dar keblesniojo 
padėtyje, čia parapijonai tu
rėjo ] 
kad griežtus išstojimai su rei
kalavimais daug reikšminges
ni, negu maldavimai, į kuriuos 
priešai (kapitalistai) ar jų

Laikrodžių fabrikas jau sto
vi kelintas metas uždarytas, o 
gražūs trobesiai su parku ap
link. Taipgi yra observatorija 
ir teleskopas žiūrėt į žvaigž
des. Kaip dirbdavo fabrikas, 

progos persitikrinimui, tai kokį sykį į metus paskir- 
• •_ davo vakarą del žmonių ir

leisdavo pasižiūrėt į žvaigždes 
bei mėnulį. Tas reginys ir man 
patiko.

riomis atakomis.
Antrą savaitę pašventė ko

liojimui ir nuodijimui pasako
mis vyrų proto. Kuomi baig
sis nežinia, bet galimas daik
tas, kad išleistuvėms gali pa
rapijonai suruošti dar karštes
nę pirtį, negu buvo suruošę 7 
d. balandžio mėn.

Iš to, kas jau girdėta per 
__ t ____ _ spyčius, tai pasirodo, kad ir 

reikalams. Tačiau ir raštų ne-| misionierius, bet jų išgalvotuo- 
daug turime. Draugės, pavasa- ju velniu ir pragaru tiek ne
rio sulaukę taip pat rūpinki- baugina, kiek veda agitaciją 
tės savo skyrium. Tiesa, jei j prieš bolševizmą ir Sovietų S'ą- 
stokuotų rąštų abelnai, tad | jungą. Mat, jam, kaip turčių 
skyriaus redakcijai leistina x" x_i 1---- i 
būtų ant vietos pagaminti raš
tų. ’Bet kuomet kitiems sky
riams atsiųsti raštai laukia ei
lės, o mūsiškiui nedaug, tada 
mes turime nusileisti ir mūsų 
skyrius nukenčia. Rašykite sa
vo skyriun.

Skyriaus Bendradarbėms
Šią savaitę vėl turėjom už

leisti dalį vietos bėgamiems.

Montreal, Canada
Vajus Darbininkų Proto 

Nuodijimui

Kun. J. Bobinas visaip 
stengėsi visų lietuvių darbinin
kų protus nuodyti. Pirmiau 
gražuoju, graudingais pamo
kslais, paskiau prievarta, net 
paskutiniu laiku naudojo poli
ciją, teismus ir grąsinimą ka
lėjimais, bet darbininkai, pra
deda daugiau protauti, nepa
siduoda aklai apgavystėm. Ma
tydamas, kad biznis vįsiškai 
smunka, lietuviai darbininkai 
kasdien labiau persitikrina, 
kas jų reikalus gina ir kas tu
ri tikslus juos pavergti, pra
deda vienytis ir stoti į kovas 
už ekonominius darbininkų

♦

Pilk pantukę saldžios Sme
tonos, 4 ar 5 kiaušinių trynius, 
tarkuoto lemono skūros dulku- 
tę, biskutį druskos ir miltų 
tiek, kad tešla nebūt labai kie
ta, kaip tik galima voliot. Vis
ką gerai paminkyk. Baigiant 
minkyt, pilk 2 šaukštuku spi
rito ar geros arielkos. Gerai iš
maišyk. Dar galima ir svies
to šaukštą įdėti. Voliok kaip 
del makaronų ir greitai kepk, 
kad tešla neapdžiūtų.

Taukus pirk šviežius, kavai- j reikalus; likviduojami susikir- 
pamaži, kad.timai darbininkų tarpe, o aš- 

tada virk au- trinamas susikirtimas su tur- 
apvartydama,1 čiais ir jų agentais, tai Bobi- 
Jeigu taukai nas, būdamas ištikimas turčių

kuose. Išleisk 
nebūt perkaitę, 
siukes, šakute 
kad neparustų. 
pradeda būti perdegę, tai per- tarnas, paskelbė specialį vajų

agentui, tai svarbiau bauginti 
bolševizmu, nes žino, kad jų 
pasakos jau nusidėvėjo gazdi- 
nimui darbininkų. O darbinin
kams nepažįstant bolševizmo, 
stengiasi jį galimai išpurvinti, 
kad darbininkai nekreiptų a- 
kis į jį, kad bijotų net ir pa
galvoti. Jie puikiai žino, jeigu 
darbininkai pažintų kas yra 
b o 1 ševizmas-komunizmas, tai 
turčių klasės ir jų agentų vieš
patavimui būtų galas. Tiesa, 
bolševizmas jiems yra baises
niu, už tai ir jie veda prieš jį 
vajų. Darbininkai anksčiau ar 
vėliau susipažins su jiems 
skelbiamais baubais. Persitik
rins, kad bolševizmas nėra 
joks baisūnas, o jų reikalų gy
nėjas. Turčių agentų despera
tiški šauksmai nesulaikys dar
bininkus nuo kovos. Pradės vi
sapusiškiau protauti ir atras 
tą kelią, kuriuo darbininkų 
klasė turi žygiuoti.

Montrealo lietuviai parapi- 
jonai pradeda daugiau protau
ti ir jieškoti išeities iš po pa
vergimo letenos. Tai sveikinti
nas reiškinys. Linkėtina, kad 
nė vienas darbininkas neliktų 
aklas įrankis kapitalistams.

Pradėtasis vienybės darbas 
tarpe lietuvių darbininkų turi 
vystytis ir augti į galingą jė
gą prieš pavergėjų, klasę.

K. Angus.

Viskas brangu iš pirkinių, 
ypač valgiai, mėsa visai ne
įperkama neuždirbantiem ar
ba darbo neturintiem. Kiaulės 
kumpis 24c svaras, lašiniai 30- 
centų sv. Jautiena irgi brangi. 
Ką čia žmogus gali viską ap
rašyt, kiek kas. Darbų nėra, 
uždirbt nėra kur ir negalima.

Valgių krautuvės verčiasi 
geriau didesnės, mažos rankos 
iš rankų eina bankruto keliu. 
O vadinamos “dry- goods” 
krautuvės suvis pirkėjų mažai 
sulaukia, o kad ir kiek par
duoda, bet pigesnio tavoro, ir 
uždarbio nėra bei suvis mažas. 
Boseliai bėgiodami po krautu
vę nervuojasi jr pardavėjas 
mergaites nervuoja: čia nėra 
kaltos nei pardavėjos, nei pa
tys boseliai būtų pikti, kad sis
tema nebūtų kalta. Ta supu
vus iš pamatų kapitalistiška 

•tvarka, kolei neįves apdraudos 
| įstatymo sveikiems, tai yra, dar
bas ar pensija, o senių ir pa
liegėlių neaprūpins ta pačia 
įstatymų pensija, nebus pir
kėjų krautuvėse, žmonės per
daug turi skudurus dėvėti. O 
dalis dirbančių ir turčių 
išpirks tų gaminių, kada 
desnė 
dėvėt 
antra, 
dirba, 
Mat, mato, kaip vargsta kai
mynas netekęs darbo bei pra
radęs paskutinį turtą. O atei
tis nerodo jokio užtikrinimo, 
kad, ot, pasensiu, bei pabėg
siu, tai ir dvėsk badu, arba 
vargk po “suplaines”, ant šal
čio, lietaus, be pastogės, kai 
vargsta ir mūsų mieste.

A. Čekanauskas.

national Relief Band nariai. () 
Gaila, kad ne visi tą vakarą. ,, 
galėjo dalyvauti.

O tos merginos su baltomis

ne- 
di- 
ir 
O 

už-

dalis negali pirkt 
bei vartot viską, 
katrie dar turi bei 
baisų skupumą įgijo.

Washington. — Valdžios 
oro biuras sako, kad nuo 
gegužes 1 d. bus įspėjama 
oras šešioms valandoms pir
myn, su pagelba greitųjų 
lėktuvų.-

jupkutėmis, tai Rusų-Ukrai- į 
niečių Choro narės, o smuiki- ;•< 
ninkas Ch. Granofsky irgi ne į- 
iš kitur. •• £ Vjg

Tai visi “saviškiai,” kurie 
savomis spėkomis prisidėjo 
prie šio vakaro programos, ,’^S 
tenka ir jiems viešai pareikšti ? 
proletarišką ačiū.

Vinco Duktė. >3

>

y



xveivirias rusiapis LAISVJR Trečiadienis. Bal. 17, 1935 ?

"Laisvės” B-vės Suvažiavimo D a 
lyvių Diskusijos Redakcijos Ra

porto Klausimu
“Laisvės” Bendrovės Dalininkų suvažiavimas įvyko balandžio 7 d., 1935, Brooklyne. 
Redakcijos raportas tilpo “Laisvės” laidoj už balandžio mėn. 15 d. Talpiname tiktai 

labai suglaustus diskusantų kalbų branduolius.

M. žaldokas. Dažnai su
vėluojamos “L.” pirmam pu- 
slapyj telegrafiškos žinios. 
Kai kada jos perdaug per
dėtos. Andai buvo įtalpin
ta žinia, būk Thaelmann 
jau nužudytas. Tokis pa
skelbimas buvo padarytas, 
nors ir su klausimo ženklu, 
kuomet kampanija už Tha- 
elmanno laisvę buvo pačiam 
karštyj. “Laisvės” rapor
tas trumpas ir geras, bet, 
jeigu raštų daug ir negali
ma jų greit visų sutalpinti, 
tai kodėl neleisti “L.” 8-nių 
puslapių? 
netikslūs, 
ta tūlos 
skelbimas 
arkliuku.” 
vengti.

Gilius. Pirmiausiai imu 
pirmą puslapį. “Krislai” ne 
visuomet būva geri. Nepa
tinka man krisluose telpą 
pranešimai—grynai tcchniš-

savo net ir didžiausius prie
šus.

Lideikiene. Man “Laisvė” 
labai miela. Aš ją seku. 
Drg. Mizaros raporte buvo 
pažymėta, kad Brooklyno

skaitytojai nusiskundžia dė
lei alaus skelbimų. Kai ka
da jie būdavo užima po po
rą puslapių vienoj laidoj. 
Pastaruoju laiku jau ir gra
bai įsikraustė ir jie nesuke-

žjniu skyrius yra nepatenki- j ^ia Sero ūpo, į juos žiūrint.
Tiesa! Jis perdaug Jaunuolių (angliškas), sky-nantis.

skelbimais, visokiais prane
šimais užimtas. Paimkim 
tik vakar dienos “L.”, o ma
tysim. Keistai brooklynie-

rius pagerėjo ir aš jį per
skaitau. Būtų gerai, kad 
padarytų pranešimėlį ir an
gliško skyriaus redaktorius;

čiai žiuri į kolonijas. Kar- norėtum nors pamatyti tą

Skelbimai dažnai 
Andai buvo įdė- 
laivų agentūros 

su “lietuvišku
To reikalinga

tą aš prisiunčiau iš Great 
Necko apie mūsų organiza
cijos ruošiamą pramogą 
pranešimą ir ten pažymė
jau, kad pikniko vieta labai 
puiki: yra žalių medžių ir t. 
t. Redakcija apie vietą vis
ką išbraukė. Na, bet tam 
pačiam numery j Brooklyno 
žinių skyriuj įdėjo Brookly
no organizacijos pranešimą, 
kur išgyrė medžius ir apie

lykų, kur kas daugiau, ne-
ki pranešimai, apie organi- gu buvo mūsų pranešime, 
zacijas, susirinkimus ir 1.1. Norėčiau paklaust: ar Broo- 
Apžvalgos geros; galėtų bū- klyno medžiai žalesnį už 
ti platesnės. Apysakos daž- Great Necko? Skaitau an- 
nai esti perilgos; kuomet; glišką skyrių ir turiu pri- 
talpinamos tąsomis, per-Į pažinti, kad jis žymiai pa- 
daug ilgai nusitęsia. Kodėl 
netalpinti originalės? To
kios, kaip kadaise Rasodos 
apysaka kad tilpo. Tokias 
skaitytojai geriau mėgsta.

V. Tauras. Suvėlavimas 
žinių pasitaiko tiktai pir
madienių laidose, kadangi 

,njes išleidžiame (del įvairių 
f priežasčių) p i r m a d i e nio 

dienraščio lp,idą— šeštadie
niais. Tai nėra geras daly
kas. Tiesa, kad pas mus 
paveikslų įsideda negerų, 
kaip kad čia buvo išsireikš
ta eigoje klausimų redakci
jai, bet draugai turi atsi
minti, jog ir tie “negeri” 
paveikslai reikalingi, kadan
gi jie supažindina skaityto
jus su mūsų , priešais.

Ch. Krasnitskas. Aštuo- 
nių puslapių leidimas “L.” 
neišriš klausimo. Geriau 
sumažinti raides — daugiau 
raštų tilps. Pagaliau, argi 
ne geriau išleisti sekmadie
niais laidas? “Laisvės” turi
nys geras, linija užimta tei
singa.

J. Bimba. Turim gerinti 
“Ląisvę.” Aš sutinku, kad 
pranešimai ir koresponden
cijos reikėtų smulkesnėm 
raidėm spausdinti. Cleve- 
lando ir Detroito korespon
dencijos perdaug išplėstos 
ir tas sudaro jas neįdomias, 
neskaitytinas. Reikėtų pra
šyti tų miestų draugų ko
respondentų jas trumpinti, 
arija pati redakcija tai tu
rėtų daryti. Reikalinga tu
rėti korespondencijų laik
raštyj kuodažniausiai, nes 
tai pakelia laikraščio pres- 
tyžą toj kolonijoj, iš kur ko
respondencijos telpa. Pana
šiai su “Laisve” yra Pater- 
sone. Kuomet pas mus at- 

. sįrądo draugų, kurie nuo
latos rašinėja koresponden
cijas, tai ir platinimas laik- 

• rąšcio kitaip stovi. Nesu
tinku, kad būtų talpinami 
“Laisvėj” visokių fašistų 
generolų paveikslai, nepai
sant, kad d. Mizara sakė, 
jog darbininkai turi matyti

gerėjo; išmesta visi tie tušti 
dalykai, kuriais seniau mir
gėjo mūsų angliškas sky
rius.

Geo. Kuraitis. Turinį tu
rime surišti su platinimu. 
Iš kurioj kolonijos telpa 
“L.” daugiau raštų, ten ge
riau platinasi. Visi mes 
esame atsakomingi už laik
raščio turinį. Parašykim 
apie savo priešus, iškeldami 
jų blogus darbus, o maty
sim, kaip jie domėsis mūsų 
dienraščiu ir net jį skaitys.

Sinkevičienė. — Kuomet 
korespondencijos perdaug 
ilgai išlaikomos redakcijoj, 
jos netinkamos. Dienraštyj 
vartojamos raidės perdide- 
lės. Dažnai jos išrodo, kaip 
elementoriaus. Del moterų 
skyriaus—jis p e r b i ednas, 
nors pastaruoju laiku, tie
sa, jis pagerėjo. Jį turim 
pataisyti. Draugės jr drau
gai nekreipia domės į šį sky
rių. Pereito trečiadienio 
skyrius buvo labai prastas, 
tik dalis puslapio. Turim 
visi šituo skyrium susido
mėti. Del garsinimų tiek 
turiu pasakyti: E a s t o n o

jauną draugą.
Ražanskienė. — “Laisvės” 

antgalviai dažnai perdideli 
ir bereikalingai užima daug, 
vietos. Juokai ne visuomet 
tikę. Dažnai pajuokiama ne 
tas, kas reikėtų pajuokti. 
Mūsų dienraštyj telpančių 
juokų nuolatinė tema—mo
terys. Iš jų bandoma juok
tis. Kodėl gi nesijuokti iš 
mūsų klasinio priešo? Ko
dėl nepajuokti išnaudoto
jai? Paimkim “D. W.”, o 
matysim, kad ten juokų tu
rinys visai skirtingas nuo 
tų, kurie telpa “Laisvėje.” 
Ten juokiasi iš klasinio prie
šo. Man išrodo, kad gerai 
redakcija daro talpindama 
net ir mūsų klasinių pyięšų 
paveikslus į laikraštį. Jeigu 
jums, draugai, tenka daly
vauti kovose, tai ar jūs ne
norite pažinti savo priešą? 
Taip, neklysiu pasakydama, 
kad jūs norite ir aš noriu jį 
pažinti ne tik iš jo darbų, 
bet ir kaip jis išrodo.

Girnienė. — Pastaruoju 
laiku man tenka susidurti 
su daugeliu visokių žmonių, 
skaitančių “Laisvę.” Tūli 
jų nusiskundžia del stokos 
■pasaulinių žinių. Gerai, 
kad talpinama apysakos, 
nors ir vertimai. Raides 
mažinti nereikėtų. Tūli se- tyti 
nyvi žmonės visuomet ge
riau skaitys didesnėm rai
dėm raštus. Pastaruoju lai
ku iš Binghamtono perma- 
žai buvo korespondencijų 
“L.” Tame gal ir aš kalta. 
Dažnai pas mus esti užmeti
mų tiems, kurie rašo iš ne
rašančiųjų.

D. M. šolomskas. Padidin
ti “Laisvę” puslapiais dabar 
būtų labai sunku. Leisti 
sekmadienio laidą, kaip tūli 
draugai proponuoja, taipgi 
nebūtų praktiška ir galima. 
Mes nesam tokioj padėtyj,

J. V. kongreso pirmininkas Byrns, verčiamas masinio 
spaudimo, sutiko leisti diskusuoti H, R. 2827 bilių.

kad padidinti dabar laikra
štį. Atsiminkit, draugės ir 
draugai, kad turime infla- 
ciją. Dabar kur kas ma
žiau galime nupirkti už do
lerį, negu seniau. Didinti 
dienraštį, reikėtų didinti 
kainas. Išeitis:, mokykimės 
trumpiau rašyti, trumpiau 
išreikšti savo mintis. Vasa
rą, beje, korespondencijų 
skaičius sumažės, todėl-var
go del įtalpinimo raštų ne
bus. Del telegrafinio “tic- 
kerio”—negalima, nes tas 
labai daug lėšuotų. Neži
nau, kodėl draugas apie tai 
rašė laikraštyj. Del moterų 
skyriaus., Draugė Sinkevi
čienė ragino jį padidinti. 
Gerai, bet kur raštai? Tal
pinti bile ką į jį — negali
ma. Draugės moterys tu
rėtų daugiau pasidarbuoti 
ir priduoti raštų. Man pa
čiam kadaise teko vesti ši
tas skyrius. Beveik tik aš 
ir d. 'Sinkevičiene rašyda
vom jin, o dabar daugiau
siai rašo Sasna ir Sinkevi
čienė. Man prisieidavo žiū
rėti, l;ad būtų ir apie tai, 
kaip ilgai kaulas kopūstuose 
turi būti verdamas ir pana
šūs dalykai. Na, ką gi aš 
apie tai žinau? Turim 
įtraukti daugiau draugių į 
bendradarbiu skaičių Mote
rų Skyriuj, o matysim, kaip 
tas skyrius pagerės.

Dzevcčka. Negyvenu tarp 
lietuvių, todėl mažai žinau 
jų nuomones apie “L.” Rei
kia daugiau rašyti apie ku
nigiją. Tikinčius katalikus 
■darbininkus lengviau įtikin
ti ir pakreipti mūsų pusėn n .. „. . n' 1 . 1 . .. A tiene, solo, Ruth Zigmonth toerašant apie kunigijos ZallH-jdance) Grace Palevich, solo ir dai- 
criia rhrhiiq rwii nnia Icn nininkų iš Chicagos, kaip tai A. gus (HUDUS, negu apie KO- p Kvedaras, Darata Kvedarienė ir 
kias teorijas, kurios sunku Chicagos Civic Operos

j* -n/r Šamas Babinas. Nepralei»nn,e įmukusdarbininkams suprasti. Man išgirsti šiuos žymus dainininkus, 
norėtųs paklausti tūlų drau-1 ukiiu.s’iš
g’U, kodėl Jie nėra Komunis- ir sutaupinsite penkius centus, nes 
tų Partijos nariais? Juk ą^amsd^5U centaT bus 50 centų’ s°'i 
jie sutinka su jos principais. 
Tiesa, čia ne vieta tam, bet 
tiktai pastebiu, prie progos.

Ruseckas. Nemanau, kad 
“blogų” paveikslų talpini
mas laikraštin yra jau taip 
blogas dalykas. Mes turim 
visokių skaitytojų, kurie no
ri apie viską žinoti ir ma-

mažai korespondenčių iš 
pramonių, fabrikų, tai da
bar jau surandame, kad 
vargiai jos duodasi sutal
pinti laikraštin. Del skelbi
mų — negalime be jų apsi
eiti. Tarpe “gerų”, pasitai
ko ir blogų. Bet del tokių, 
kaip laivų kompanijų skel
bimai—kodėl gi jų nedėti? 
Juk žmogus, kuris norės 
vykti Lietuvon, vistiek vyks. 
Ar negeriau, kad tokis žmo
gus laivų kompanijos ant
rašų jieškotų “Laisvėje”? 
Vieta laikraštyj reikalinga 
taupyti. Nekartokim įvai
rių pranešimų laikraščio 
špaltose.

Klimaitis. “Laisvės” turi
nys geras, nepaisant iš ku
rios pusės mes jį paimsim. 
Žinoma, gerinimui galo nė
ra. Del skelbimų, sutinku 
su tais draugais, kurie iš
reiškė savo nuomonę, kad 
be jų negalima apsieiti.

(Tąsa Bus)

lyra svarbi, nes joje kalbama ap.i^e 

į turtas.
Paskaitę šį pranešimą, pasakykite 

j ir savo draugams, pakvieskite ir juvs 
dalyvauti šiose paskaitosė.

O. Gimienė.

Pradžia 7:30 vai. vakare. I',_. ------- , — ---- ------ .
Paskaita “Ar Galima Išsięerti”, sveikatą, o sveikata, tai didžiausiai 

parašyta visiems gerai žinomo ir di- 
deliai gerbiamo Dr, J. J. Kaškiau- 
čiaus.

Iš antgalvio galima spręsti, kad 
paskaita svarbi. Tikrenybėje ji ir I

PRANEŠIMAI Iš KITUR

SO BOSTON, MASS.

A.L.D.L.D. 2 kuopos susirinkimas 
įvyks 24 d. balandžio (April) kaip 8 
vai. vakare, kliubo svetainėje, 376 
Broadway, So. Boston. Visi nariai 
privalo ateiti ant laiko ir seni nariai, 

: kurie dar neužsimokėjote už perei
tus metus, malonėkite ateiti ir užsi
mokėkite.

Sekretorė, V. K.

HAMTRAMCK, MICH.

Didelis Vilnies Koncertas
Rengia Laisves, Aido chorai ir 

■ darbininkiškos organizacijos. Progra
moj dalyvaus Laisvės, Aido chorai ir 

i Vokiečių Vyrų Choras. Taip pat Ru
sų Stygų Orkestrą ir šokikai. Xylo
phone solo, Chinese fiddle, Zigmon- 
tienč,

nininkų iš Chicagos, kaip tai 
P. Kvedaras,

> dainininkas 
Šamas Babinas. Nepraleiskite progos

> 5:00 vai. vaka- 
jre, programa prasidės nuo 6:00 vai. 
i vakare. Nesuvčluokit, nepamirškit 
įdienos, tai balandžio (April) 21, ne- 
Idėlioj. International Workers Home, 
3014 Yemans Street. Užkviečia Ko
misija.

(91-93)

MONTELLO, MASS. MONTELLO, MASS.

CONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia A. L. Proletarų Meno Sąjungos 2-ras Apskr.

Penktadienį, 19 Balandžio (April), 1935
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME 

Kampas Vine ir Main Sts., Montello, Mass.

Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare;
Šokiai tęsis iki 1 valandai ryte

.. ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI

A. Taraška
Spartako rolėje ir režisieris.

Šiemet 2-ro Apskričio metinis koncertas susidės 
beveik visai iš pačio apskr. chorų talentų kaip tai: 
I. Yarmalavlčiutė, sop.; Ig. Kubiliūnas, pasižymėjęs 
Naujoj Anglijoj dainininkas; Gardnerio mišrus ok
tetas; J. Latviutė, sop.; Norwood© Vyrų Choras; 
Montello Liuosybės Choras; Worcesterio merginų ok
tetas; B. Petrukevičius, solistas ir Generalis Apskri
čio Dirigentas; seserys Kaskevičiutės, iš Lawrenco 
ir visi apskričio chorai. Prie to bus ir svečių artistų 
Bayrack ir Martinoff, pagarsėję rusai dainininkai.

Rengėjai deda visas spėkas surengt puikiausią 
koncertą koki apskritys kada yra pastatęs, ir nėra 
abejonės, kad visi bus užganėdinti.

ŠOKIAMS GRIEŠ BERT ORRIS ORKESTRĄ
Kviečiam Visus! V

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7(1 
6 Skirtingų Rūšių • U C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
s tamponais.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios

Kapsuko Paveikslai
GRAND RAPIDS, MICH.

“Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojų 
ir šųrininkų susirinkimas Įvyks sere- 

balandžio 17 d. 8 vai. vakare. 
Bus apkalbami 

-mūs spaudos reikalai, taipgi dalyva
vimas “Vilnies” suvažiavime.

A. Daukša.
(90-91)

BINGHAMTON, N. Y.

Paskaita “Ar Galima Išsigerti”
Rengia L.D.S. 6 kuopa, Įvyks ket

virtadienį, 18 d. balandžio, Lietuvių 
Svetainėje, skiepe, 315 Clinton St.

Reikia kuodaugiau-1i^D^Svetaineje. 
šiai įvairių žinučių dėti lai-’ n"
kraštin. Ilgos apysakos — 
nelabai gerai sekti tąsomis.

Geo. Šimaitis. Pereitais 
metais “Laisvės” skaityto
jai buvo pasitenkinę dien
raščio turiniu. Nieko 'jie 
del turinio neužmėtinėjo. 
Raidžių nemažinkim. Skai
tytojai jau sensta ir v.is' po 
mažiau primato. Jeigu jau 
mažinti raides, tai reikėtų 
tiktai Brooklyno žinių sky
riuj. Brooklyniečiai gali 
skaityti bile kokiom raidėm, 
nes jų skyriuj dedama per
daug visokių •skelbimiškų 
neva žinių. Sveikatos.' sky
riuj, kurį veda dr. Kaškiau- 
čius, tūli žmonės sako, tęl- 
pą perriebių išsireiškimų. 
Kai kurie . tiktai panašiai 
šneka, o mislija visai ką ki
tą. Aš žinau vieną moteriš
kę, kuri kartą paskaitė mi
nėtam skyriuj tūlą “perrie- 
bų”, anot jos, išsireiškimą. 
Supykusi, metė ji tą “Lais- 

įvės” numerį pečium ir sude
gino. Bet ant rytojaus, ap
gailestaudama, mote r iškė 
jieškojo to paties numerio, 
kad dar kartą paskaityti 
minėtą sveikatos skyriuj 
telpantį daktaro patarimą.

I^takpvas. Šis suvažiavi
mas, draugai, labai daug 
skiriasi nuo pirmesnių mū
sų bendrovės šėrininkų su
važiavimų. Žiūrėkim, ką 
raportuoja redaktorius. Jei
gu seniau verkdavom, kad

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kąškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

ve! bus pilna kaina.
" Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

n

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
I PAUL GUSTAS I 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

ū Sena) dirbąs graborystės pro- « 8 fesijoje ir Brooklyno apielin- k 8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja § 8 balsamavimu ir palaidojimu <5 
S mirusių. g

| Veltui Chąpel Šermenim | 
8 Parsamdo automobilius šerme- 8 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
S ir kitokioms parems g
o Saukite dienq ar naktį g

g 423 Metropolitan Avė. |
8 Brooklyn, N. Y. 8

y V W ■y y

Ims Nemažiau 10 Svarų.
Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Visi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.
Platinkime Jo Paveikslus .
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at- 
mintės vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS MICKEVI

ČIUS-K APS U KAS

Paveikslų reikalaudami rašykite
u T i T C V v ”

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

S 
E

s

s
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Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas raus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

vm mint muro mint wvwvMwwintiraiAi wwtmwMwniwinnflUwwM
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Atsišaukimas į Pietinio Ilinojaus Lietuvių 
» Organizacijas ir Draugijas

I bai žymiai. Jeigu vagonų pra-
l X. .. ŠZ » X H J 1 /J 1 zl ■ H t■> 4' « J <1 ! / J > l \ (1

Šiomis dienomis buvo išsiun- kės organizacijas. Visiems su
kinėta visiems sekretoriams lie- sidėjus į krūvą bus daug leng-

!monė pradėjo dirbti, tai dirbs 
pakol išpildys užsakymus. Net 
patys tos išdirbystės darbinin
kai sako, kad dirbama page
rintomis mašinomis ir skubiai, 
kaip kur net trimis pakaito
mis (šifts). Taigi, savaime su-

tuviškų organizacijų šio Pieti-iviau pasiųsti nors kelius atsto- prantama, darbas ne ilgam, 
nio Illinojaus arba Mažojo vus nuo mūsų visos apielinkės Lietuvių darbininkų organ

organizacijų, kurie sugrį
žę iš Cleveland išduos rapor
tus ir planus delei tolimesnio 
veikimo prieš karą ir fašizmą.

Vietinis suvažiavimas įvyks 
gegužio 19 dieną, 1935 me
tais, Johnston City, III., 10 va
landą ryte Lietuvių svetainėj. 
Į šį vietinį suvažiavimą gali
te rinkti kiek atstovų jūsų or
ganizacija nori, nežiūrint jū
sų organizacijos narių skai
čiaus. Taipgi, raginame, kad 
kuo labiausia rūpintumės, kad 
šiam suvažiavime dalyvautų 
kuo daugiausia jaunuolių. 
Taipgi lai jūsų atstovai atsi
veža raportą, kiek jūsų orga
nizacija galės paaukoti bei 
prisidėti prie siuntimo dele
gatų į Cleveland.

Praneškite tuoj po jūsų su
sirinkimo, ka jūsų organiza- 
ei j a nutarė daryti. Taipgi, pri- 
siųskite jūsų atstovų vardus ir 
antrašus bei mandatus delei 
vietinio suvažiavimo. Visais' 
vietinio suvažiavimo reikalais 
bei klausimais kreipkitės į su- 

bai svarbų suvažiavimą, kuris j važiavimo 
fvyks Clevelande. Todėl Lie-[sekretorių: 
tuvių Darbininkų Susivieniji- 
jimo 6-tas apskritys kartu su 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj 2-ru Apskri
čiu, išrinko komitetą rūpintis 
sušaukimu šios apielinkės visų 
lietuvių organizacijų bei drau- tų mandatus į New York, kaip 
gysčių bei kliubų suvažiavi- pažymėta ant visuotino atsi- 
cno ir išrinkti delegatus, at- šaukimo, 
stovaujant visas šios apielin-1

Egypto atsišaukimas, kuris tel- 
Į^a žemiau. Eiliniai nariai tų 
organizacijų turi dėti visas 
pastangas, kad šis suvažiavi- 

* mas būtų pasekmingas visais 
atžvilgiais. Jeigu jūsų organi
zacija dar nėra gavus to atsi

šaukimo, tai greitai praneškite 
suvažiavimo sekretoriui.

Atsišaukimas Delei Vietinio 
Suvažiavimo

draugės ir Draugai:
Čia prisiunčiam atsišaukimą 

delei Visuotino Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimo 
kovai prieš karą ir fašizmą, 
kuris įvyks Cleveland, Ohio, 
birželio 30 ir liepos 1 d., 

f 1935 metais. Perskaitykit ir 
išdiskusuokit abu šiuos atsi
šaukimus jūsų organizacijos 

^bei draugystės susirinkime.
Imant domėn tą faktą, kad 

daugelis organizacijų bei 
draugijų šioj apielinkėj ran
dasi labai blogam finansiniam 
stovyj ir nepajėgtų pavieniai 
pasiųsti atstovus į šį taip la-

Lietuvių darbininkų organi
zacijų veikimas čia nusilpnė
jęs iš priežasties išvažiavimo 
kitur darbštesnių draugų. 
Nors, tiesa, lietuvių darbinin
kų dar gyvena būrys, bet taip, 
kaip ir kitur nusiskundžia ne
galėjimu dirbt del nusenimo ir 
nusilpnėjimo. Komunistų Par
tijos organizacija veikia ne
blogai.

Dimas Benamis.

Los Angeles, Calif
Milžiniškas Susirinkimas 
Prieš Karą ir Fašizmą

LAISVI

kad mažai atydos kreipiama į 
bedarbių organizavimą. Tas da
linai tiesa. Bet kad neužtenka 
jėgų visur tinkamai veikti, tai 
taip pat tiesa. U trečia, pa
peikimo davėjai irgi reikėtų 
daugiau susidomėti veikimu, 
nes ji iki šiolei niekur neveikė, 
išskyrus, kad kai kada atsilan
kė į susirinkimus. Reikia veik
ti. o ne papeikimus kitiems 
duoti.

Worcester, Mass,
Iš L. S. D. B. Draugijos Su

sirinkimo, Balandžio 
Menesį

Susirinkimas buvo labai įvai
rus, labai retai kada tokių pasi
taiko. Svarbiausias punktas, tai 
rinkimai delegatų į vietinę kon
ferenciją, iš kurios bus renka-

i mėnesius- kapitalo šalyse 1934 
m. buvo užmušta 260,000 ko
votojų už savo reikalus, sun
kiai sužeista 96,000, lengvai 
sužeista pusė miliono, areštuo
ta 676,000 žmonių. Tai reiš
kia, kad sklOkininkai šitokiem 
darbam stoja pagalbon.

Jau 5 metai prabėgo^ kaip 
prasidėjo ekonominis krizis, ir 
nei viena kapitalistinė šalis ne
išsigelbėjo iš jo. Suvienytose 
Valstijose pramonė 1934 m. 33 
procentų žemiau, kaip 1929 m. 
Darbininkų algos sumažėjo ant 
40 nuoš. ir dar vis yra maži
namos, maisto reikmenys paki
lo net 35 nuoš. Darbininkų kla
sė bando kovot prieš šitokią pa
dėtį, o sklokininkai bando sta
tyt pinkles pries darbininkus.

Greta to, matome, Sovietų Są
jungoj didelį darbininkų skai
čių ir jų uždarbio pakilimą. Iš 
14,500,000 1930 m. pakilo ligi 
25,200,000 1934 m., išaugo ant 
59.8 nuoš. Sovietų Sąjungoj me
tinis darbininkų uždarbis vie-

nierių iki 16 d. birželio, 1935 
m. Kodėl jis taip padarė? 
Ve ko^el: mainieriai gavę tokį 
ūmų įsakymą, atsidurs tiesiog 
į p. Lewiso kilpas, kunios bu
vo mainieriams užstatytos po 
priedanga visokių monų. Vie
ni eis dirbti, kiti streikuos ir 
iš to kils tarpe mainierių dide
lis nesusipratimas, iš kurio 
anglių baronai labai pasinau
dos. Todėl mes, mainieriai, 
turim daugiaus rūpintis savo 
reikalais.

Lankykime unijos mitingus, 
skaitykim darbininkiškus laik
raščius, stokim į darbininkiš
kas organizacijas, kaip, tai T. 
Darb. Apsigynimas, Bedarbių 
Tarybas ir kitas.

Mainierys.

Binghamton, N. Y.

Penkias Puslapis
S3 - i ................-i- —i ■ 1 TT

pasižymėti.
Iš sykio buvo manyta, kad 

turėti demonstraciją gatvėse, 
bet pasirodo, kad miesto val
dininkai neduoda leidimo gat
vėse demonstruoti; o be leidi
mo demonstruoti pasirodė ne
galima.

Tad nutarta turėti masinį 
mitingą svetainėje ir gal muzi- 
kalę programą. (Apie tai bus 
pranešta vėliau).

Manome gauti gerą kalbėto
ją, vietos publikai gerai žino
mą drg. Minning Johnson.

Tad įsitėmykite visi, kad 
Pirmosios Gegužės apvaikščio- 
jimui masinis mitingas bus 
Lietuvių Svetainėje, 315 Clin
ton St., pradžia 7:30 vai. va
kare.

Bendro Fronto Delegatas.

šaukimo komiteto 
M. Yotkienė, Box 

224, Johnston City, Ill.
Kadangi šaukiam vietinį su

važiavimą tikslu rinkti dele
gatus į Cleveland suvažiavi
mą, tai nereikalinga jūsų or
ganizacijai siųsti jūsų delega-

Komitetas.

Kaip Stovi ALDLD Vajus?
i -------------

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos vajus 
už naujus narius baigsis su Pir
ma Gegužės. Dar daug kuopų 
nepasirodė šiame vajuje, o ir

< jos galėtų pasidarbuoti. Bus ne- 
gražu, ypatingai didmiesčių 
kuopoms, jeigu jos nieko ne
gaus šio vajaus metu. Jeigu to
kios mažos lietuvių kolonijos, 
kaip Reading, Pa., jau turi 22 
j^aujus narius ir Tacoma, Wash., 
16 naujų narių, tai kodėl ne-.

* gali desėtkus naujų narių gau
ti didmiesčių draugai, kur yra 
desėtkai tūkstančių lietuvių 
darbininkų? Pasidarbuokite ga
vime naujų narių!

Balandžio 13 dieną sekamai 
kuopos stovėjo naujų narių ga
vime:

8

* Kp. miestas Kiek naujų
narių gavo

1—Brooklyn, N. Y. 40
* 19—Chicago, Ill. 25
162—Toronto, Ont. 23
143—Reading, Pa. 22
132—Tacoma, Wash. 16

M 22—Cleveland, Ohio 15
137—Montreal, Canada. 13

14—Minersville, Pa. 11
4 47—Montreal, Canada 9
146—Chicago, Ill.
52—Detroit, Mich.
11— Worcester, Mass.
96—Sudbury, Canada
27— New Britain, Conn.

A9—Forest City, Pa.
66—Grand Rapids, Mich. 

188—Hamtramck, Mich.
39—Scranton, Pa.
57—Cleveland, Ohio
28— Waterbury, Conn.
63—Bridgeport, Conn.

* 95—Kapuskasing, Ont.
104—Chicago, Ill.
205—Westville, Ill.
217—Winnipeg, Man.

32—New Haven, Conn.
61—Monongahela, Pa.
72—Great Neck, N. Y.

* 79—Chicago, Ill.
90—Youngstown, Ohio 

161—Seattle, Wash.
212—Bayonne, N. J.

12— Pittston, Pa.
25—Baltimore, Md.

7
6
6

5
4

4
4
4

3
3
3
3

3
3
2

2
2

2
2
2
2
2

2

29—Rockford, Ill.
69—Leatbridge, Alta.
73—Summerlee, W. Va.
84—Paterson, N. J.
94—Kenosha, Wis. 

100—Timmins, Ont. 
105—Philadelphia, Pa. 
131—Saginaw, Mich. 
145—Los Angeles, Calif. 
149—Philadelphia, Pa. 
152—Red Lake, Ont.

Yra visa eilė kuopų, kurios 
gavo po vieną naują narį. Dar 
kartą primename, kad vajaus 
pabaigoje bus padaryta peržval
ga visų kuopų, kurios darbavosi 
ir kurios nieko nedarė, žiūrėki
te, draugai, kada tas bus, 
kad jūsų kuopa ir miestas ne- 
patektute į “saldžiai” miegan
čių tarpą. Jokio pasiteisinimo 
negali būti, kad naujų narių ne
galima gauti, kada kitos kuopos 
gauna po desėtkus.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

Chicago Heights, Ill
iš

lig biskį 
Pavyzdžiui, 
(karų) iš
keli šimtai

Mat, ’ pradėjo

Kuomet Čikagoj atleista 
darbo (stokjarduose) tūkstan
čiai darbininkų ir darbininkių, 
tai čia pas mus nekurtos iš
dirbystės pradėjo 
daugiau dirbt.
Pullman vagonų 
dirbystėje priimta 
darbininkų.
dirbti naujausios mados tie nu 
greitesniems traukiniams va
gonus. Tas pat pastebima plie
no išdirbime. Ar ilgai teks tau 
darbais džiaugtis darbiniu 
kams, kurie gavo darbus, ta 
kitas klausimas*

čia nemažas darbininkų 
skaičius, nuvargintų nedarbe 
per kelis metus, pradeda ra
minti savę, tikisi, jog ne už 
kalnų gerlaikis^ Mat, dauge
lis darbininkų vis dar nesu
pranta, jog gerlaikio gadynė 
praėjo ir nebegrįš pakol gy
vuos kapitalistinė sistema 
Dabartiniu laiku, jeigu darbe 
atsiranda biskį daugiau vienur,

2 tai kitur darbai sumažėja la-

I
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mi delegatai į Visuotiną Ameri- 
sykiu istorijoj šio miesto dar
bininkai buvo taip skaitlingai 
susirinkę, kad netilpo didžiulėj 
Philharmonik svetainėj, kur tel
pa 5,500 žmonių, ir apie 2000 
turėjo grįžti atgal. Ko tie žmo- pos 1, 

j nes taip skaitlingai susirinko? Mums
Ogi, kad užprotestuoti prieš at- ti, kad jei tik Amerikos darbi- 
ėmimą darbininkams civilių tei- ninku klasė suvienys savo spė
siu, užprotestuoti prieš karą ir kas kovai prieš tuos pavojus, 
fašizmą; prieš aukštas kainas tai darbininkai laimės. Bet kas 
ant gyvenamų namų ir valgo-' didžiausi priešai šitam darbi
nių daiktų, prieš fašistinius ninku suvažiavimui? Ogi sklo- 
Hearsto laikraščius, kur sklei- kininkai, L. Pruseikos pasekė-' 
džia bjaurius melus prieš So-1 jai. Nežinau, kaip kituose mies- 
vietų Sąjungą ir visą darbi- tuose, čia Worcesteryj skloki- 
ninkišką judėjimą. Tai buvo įlinkai išėjo prieš šitokius už- 
Bendro Fronto susirinkimas,1 manymus ir visai norėjo atmest, 
kur 12 kalbėtojų, pradedant ko-, Fašistai murmėjo, bet nedrįso 
munistais ir baigiant utopistais,1 priešintis. Katalikai ir tautinin- 
smerkė ne tik karą ir fašizmą, j kais nesipriešino, o sklokininkai 
bet ir visą kapitalistinį surėdy- tartum iš proto išėjo, didžiau- 
mą, kuris yra priežastimi visų s į triukšmą sukėlė susirinki- 
blogumu. Interesinga, kad kaip muose draugijų, kurios užgyrė 
tik pirmininkas perstatė, kad (šitą suvažiavimą. Sklokininkai 
kalbės nuo Komunistų Partijos . tų draugijų narius išvadino 
atstovė Anita Whitney, tai visi! “uzurpatoriais,” “skėriais” (ša- 
sustojo ir sveikino ja. Taipgi ' rančiais) ir kitokiais purvinais 
visi buvo sustoję ir kaip iššaukė 
Tarp. Darbininkų Apsigynimo 
kovingą advokatą Leo Gallag
her, kuris smarkiai gina dar
bininkus teismuose, čia nėra 
galimybės visų kalbėtojų kalbos 
paduoti—jie visi kalbėjo gerai 
ir nurodė didelį pavojų karo ir 
fašizmo ir reikalingumą visiems 
bendrai organizuotis.

Aukų surinkta arti $400. Po 
prakalbų Holiwoodo artistų 
grupė sulošė karikatūrą iš bu
vusio Sacramento Kriminalio 
Sindikalizmo teismo, kur buw 
teisiami 18 darbininkų, iš k ik 
rių 8 apkaltino. Tai šis lošimas 
labai vaizdžiai parodė, kaip teis
mais gina tik kapitalistų reika
lus.

kos Lietuvių Darbininkų Suva
žiavimą kovai prieš karą ir fa
šizmą 
teisių 
kuris

ir už reikalavimą civilių 
Lietuvos darbininkijai, 

įvyks birželio 30 ir lie- 
1935 m., Cleveland, Ohio, 
reikėtų tas puikiai žino-

žodžiais. Sklokininkai darbinin
kų klasės atviri priešai taipgi 
ir Sovietų Sąjungos.

Vokietija, Lenkija, ir Japoni
ja, ir kitų fašistinių kraštų va
dovai stengiasi paskandinti 
kraujo jūrose Sovietų Sąjungos 
liaudį. Antras svarbus prieš 
mus akis stovi klausimas, štai 
dabartinės Vokietijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Austrijos, Ispanijos, 
Chinijos, Japonijos, ir kitų fa
šistinių kraštų vadai stengiasi 
paskandinti kraujo jūrose ga
lingai augantį proletariato ju
dėjimą. Tiktai per devynius

nam žmogui išaugo per tą ląiką tijos sudaryta bendras frontas
iš 936 rub. 1930 m.iiki 1782'rb. 
1934 m., išaugo 90.4 procentų, 
beveik du kartus daugiau. Jei 
paimt Amerikoj nuo 1928 iki 
1934 m., tai uždarbio fondas 
darbininkų sumažėjo 42 proc., 
o bedarbių armija padidėjo mil- 
ionais.

Nuo Red.—Bet kodėl nepasa
kote, ką draugijos susirinkimas 
nutarė Visuotino Suvažiavimo 
reikalu ?

Washington, Pa
Apie d. Mažeikienės 

Prakalbas

Kovo 30 d. 1935 m. čion 
kalbėjo d. Mažeikienė. Kalbė
toja nušvietė, tinkamai išdėstė 
šių dienų darbininkų padėtį ir 
jų vargus, iš ko matyt, jog d. 
Mažeikienė yra patyrus tą vis- 

Vienok negalima sakyt,

nes publikos mažai pri- 
Atvirai galima pasakyt, 

Washingtono lietuviai

išreikšti apylinkinių kolo- 
lietuviam, kurie pribuvo, 
tai iš Atlasburgh, Lin- 
Hill, Slovan, ir net iš 

Tad matyt,

Viso Ramiojo Vandenyno pa
kraščio darbinu. rengiasi prie 
prieš karą ir fašizmą kongreso, 
kuris atsibus bal. 28 San Fran
cisco mieste. Numatoma, kad 
bus virš 2000 delegatų. Los 
Angeles lietuvių organizacijos 
irgi išrinko 2 delegatus. Tai la
bai gerai, kad ir mes lietuviai 
darbininkai natsiliekame nuo 
taip svarbaus darbo. Reikia pa
sakyti, kad šioje srityje neblo- 
gai veikiama. Yra dedamos pa
stangos kad įtraukti ne tik pa
vienius, bet ir visas organizaci
jas prie Amerikinės Lygos prieš 
Karą ir Fašizmą. Tas nebus 
sunku padaryti, jeigu tik visi 
padirbėsime.

Prie progos, turiu pažymėti, 
kad LDS 35 kuopa jau gavo 10 
naujų narių (iš to 4 jaunuoliai) 
per šį Vajaus laiką. Numatoma, 
kad bus galima gauti daugiau 
iki vajaus pabaigai—1 d. gegu
žės, jeigu tik pasistengsime pa
dirbėti. Taigi norfs yra pas mus 
mažai veiklių jėgų, bet žengia
me pirmyn ir būdavo jame dar
bininkišką judėjimą. Nesenai 
‘Laisvėj” d-gė B. davė papei
kimą Los Angelio progresy- 
viams lietuviams, už neveikimą. 

Neveikimą ji suranda tame,*

Majoras-gen. Amos Squi
res, andai kalbėdamas J. 
V. kongreso imigracijos 
reikalais komitete, reikala
vo, kad “nepiliečiai agita
toriai” turi būti kuovei- 
kiausiai išdeportuoti. Dide
lis svfeturgimių darbininkų 
priešas yra šis* užkietėjęs 

kapitalizmo bernas.

$1.50, 
priim- 
ir So
li. R.

ką. 
kad prakalbos buvo sėkmin
gos, 
buvo.
jog
darbininkai mažai savo reika
lais rūpinasi. Gera padėka ga
lima 
nijų 
kaip 
coin
Weeling, W. Va.
kad yra žmonių, kurie intere
suojasi darbininkų reikalais, 
kurių padėtis vis blogėja.

Buvo renkamos aukos pa
dengimui lėšų. Aukavo šie 
draugai po $1: Adomas Kru
tulis ir Domininkas Grygula. 
Smulkių aukų surinkta 
viso $3.50. Taipgi buvo 
ta ir užgirta Bedarbės 
cialės Apdraudos Bilius 
2827.

Po prakalbų įvyko draugiš
kas vakarėlis su tikslu sukelti 
kiek finansų del tęsimo darbi
ninkiškos propagandos, kuri 
yra labai reikalinga šitam mo
mente. Nuo vakarėlio pelno 
liko $6.60.

Angliakasiai Apgauti
* *

Anglių kompanijos, su pan
da viku John L. Lewisu prie
šakyje, dar kartą parodė ang
liakasiam, kaip jos moka šu
nybes varyti tarpe mainierių, 
kurie sėdi ramiai ir laukia. O 
ko jie laukia, patys nežino. 
Ve kaip U.M.W. of A. prez. 
John L. Lewis padarė: Varė 
derybas su anglių kompanijo
mis ir negalėjo prieit prie su
tarties.

Anglių kompanijos paleido 
visas kasyklas darban ir mai
nieriams išrodė, jogei p. Le
wisas pasiryžo pastatyt ang
lių kompanijas prie sienos, bet 
tikrenybėje išėjo visai kitaip. 
Priėjus paskutinei valandai, 

'tai yra, 31 d. kovo, p. Lewisas 
muša telegrama savo ištiki
miem lokalų klapčiukam ir 
liepia visiems mainieriam, kad 
2 d. balandžio eitų dirbti, o p. 
Lewisas su pagelba p. Rich- 
bergo sutaisys viską del mai-

Tcl. Stag? 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDA USKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

I

Prisirengimas prie Pirmosios 
Gegužės

Iniciatyva Komunistų Par-

ap vai k šciojimui pasaulinės 
darbininkų šventės Pirmosios 
Gegužės.

Bendram prisirengimui prie 
minėtos šventės buvo pakvies
ta gelžkeliečių, namų būdavo-Į 
tojų ir mūrininkų unijos, so-J 
cialistų partija ir vietos darbi
ninkiškos organizacijos bei 
draugijos.

Minėtos unijos atsisakė ben
drai veikti; Socialistų Partijos 
vadas sakė praneš vėliau, ar 
prisidės ar ne.

Balandžio 9 d. įvykusioje 
bendro fronto konferencijoje 
buvo atstovaujamos sekamos 
draugijos: I. W. O.; F.S.U.L 
Karpatų Rusijos (?), Komu-1 
nistų Partija, A.L.D.L.D. 20 
kuopa; L.D.S. 6 kuopa ir da j 
pora, kurių vardų nesuspėjau!

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

“MAČIO-KEKŠTO EILES”
ir J. Baltrušaičio

“TEATRO ISTORIJA”
90c vertės, tik už 30 centų

įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

Siųsk šiandien

J. BALTRUŠAITIS
205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Heli—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Lietuviai Maršuos Bendrai Pirmos 

Gegužės Demonstracijoj
šventos” tvirtovės is- 

darbininkiš- 
laikraštis. Tas parodo, 

svarbu yra budavoti 
ir jame veikti.

tu tos 
tori joj įsibriovė 
kas 
kaip 
TDA

Iš Didžiojo New Yorko Drau
gijų Sąryšio Konferencijos

Sekmadienį, 14 balandžio, 
“Laisvės” svetainėje, įvyko 
konferencija prisirengimui 
prie Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimo. Delegatai atstovavo 
15 organizacijų.

Plačiai;buvo apkalbėta, kaip 
geriau prisirengti ir iššaukti 
visus lietuvius darbininkus de
monstruoti Pirmą Gegužės, 
tarptautinę viso pasaulio pro
letariato šventę.

Tarimai

Pirmą,’ Lietuviai susirinks 
Gegužės prie Piliečių Kliubo, 
80 Union Avė. Iš čia maršuos 
į bendro fronto tarptautinę 
demonstraciją. Bus viena dide
lė iškaba, kuri , reprezentuos

lietuvius darbininkus. O drau
gijos, kliubai, chorai ir kitos 
grupės gali neštis savo vėlia
vas ar iškabas, kokias nori.

Dar prieš apvaikščiojimą 
bus rengiamas masinis lietuvių 
susirinkimas, kuriame kalbės 
įvairių organizacijų kalbėto
jai. Tam darbui išrinkta ko
misija iš 9 asmenų, organiza
cijų atstovų. Tos komisijos 
darbas nuo dienos, kurią buvo 
išrinkta, rengti mases prie ap- 
vaikščiojimo Pirmos Gegužės 
ir vadovauti demonstraciją.

Po gegužinės konferencijos 
prasidėjo sąryšio reikalais su
sirinkimas. Iš valdybos rapor
to paaiškėjo, kad buvo daug 
apsileidimo veikime. Išrinkta 
trys į komitetą greitoj ateityj 
sušaukti Sąryšio konferenciją.

Dalyvis.

Šiandien TDA 17 Kuopos 
SusirinKimas

I

Trečiadienio vakarą, 17 ba
landžio, “Laisvės” svetainėje,' 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts., įvyks Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 17 lietuvių 
kuopos susirinkimas, kuriame 
visi minėtos kuopos nariai ir) 
darbininkų judėjimo rėmėjai 
turėtų dalyvauti. Momentas

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant 
BAR & GRILL 

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai—alus? 
degtinė ir importuoti likeriai 

Skanūs valgiai ir 
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku ? Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi Į PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Konferencija Del Visuotino Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimo

Pirmadienio vakarą Brook
lyno lietuvių draugijų paskir
ta komisija turėjo susirinkimą. 
Komisijos tikslas veikti sušau
kimui vietos konferencijos, 
kurion bus kviečiamos visos. 
vietos lietuvių draugijos, kliu- 
bai, kuopos ir tt. Konferenci
ja svarstys Visuotino J. V. 
Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimo reikalus ir išrinks dele
gatus į tą suvažiavimą, įvy
ksiantį 30 birželio, Clevelan- 
de.

Nutarta konferenciją šaukti 
19 gegužės, Liet. Pil. Kliūbo 
svetainėje. Konferencija ypa
tingai pagelbės pasiųsti dele
gatus toms organizacijoms bei 
draugijoms, kurios del kokių 
nors priežasčių nepajėgtų at
skirai pasiųsti. O tokių rasis

nemažai. Tačiau komiteto nu
sistatymas yra raginti draugi
jas siųsti delegatus ir tiesiog 
nuo draugijos kiek jos išsi-

Komisija nutarė tuojau pra
dėti darbuotis ir finansų sukė
lime delegatų pasiuntimui, kad 
iki konferencijos jau būtų pa
daryta pradžia ir būtų drą
siau rinkti delegatus. Taipgi 
prašome visas suvažiavimu su
interesuotas organizacijas ne
pamiršti finansų klausimo.

Birželio 27 diena užregis
truota delegatų išleistuvėms; 
Malonėkite pasilaikyti tą die
ną liuosa nuo visų kitų reika-. 
lų. Komisija dar planuoja ir 
daugiau veikimo, bet apie tai 
kita karta, fe fe

Komisija.

Mans Eislerio Koncertai
Hans Eisler, nazių ištrem

tas vokiečių darbininkų kom
pozitorius, pasirodys dar dvie
juose koncertuose New Yorke. 
Vienas įvyks šiandien, 86th 
St. ir 3rd Ave., New Yorke. 
Sykiu su Eisleriu dalyvaus ir 
Friedrich Wolf, “Sailors of 
Catarro” autorius.

TDA Išgavo Kaliniam Teises
Dėka Tarptautinio Darbi

ninkų Apsigynimo suorgani
zuotom delegacijom, kurios 
ėio pas kalėjimų viršininkus, 
Philip Nicholas kalėjimo lai
kas sutrumpintas nuo 3 iki 1 
metų.

I vavimą 
tracijoj 
biuro.

Jis įkalintas už daly- 
gegužės 26 demons- 
1934 m., prie šalpos 
Po įkalinimo. Nicho-

Penktadienio vakarą

Reikalauja Unijinės Algos 
Prie Šalpos Darbų

Artistų unijos sušauktam 
mitinge, kur dalyvavo Ameri
kos darbo Federacijos 3 lo
kalų atstovai bei kitos orga-| labai svarbus ir yra daug svar- 
nizacijo® ir atstovauta tarp bių reikalų, kaip tai Scottsbo- 

ro-Herndono apeliacija, gyni
mas areštuotų streikuose ir 
prie pašalpos biurų, ir tt. Bū
tinai dalyvaukite. Ši kuopa yra 
atlikus daug didelių darbų 
praeityje, ji 
bar, jei tik 
jos veikimu.

40,000 - 50,000 darbininkų, 
vienbalsiai priimta rezoliucija, 
pasmerkiant dabartinę šalpos 
darbų algos skalę po $50 mė
nesiui ir .reikalaujant unijinių 
algų prie visų šalpos darbų. 
Išrinko komitetą, kuris ves to- 
lyn unijinių algų reikalavimus.

Gegužinės Bankietas Ir
Koncertas Pil. Kliube

moiiiamaiHaiiiBiiiaiiiaiiioiiiBiiiaiiiBiiiBtiiBiiiaiii

gali atlikti ir da- 
visi susidomėsime

Org. J. Seeger.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbiniu šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

, Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga. ->

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

if galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c, 
Už bonką. Galima gauti 

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir Įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
vakarą 
pikieto 
Picture 
lok ai o 

Oxford

Komunistų Partijos 6-ta 
Sekcija rengia puikų bankietą 
ir koncertą paskutinei mobili
zacijai del 1-mos Gegužės, sy
kiu atžymėjimui partijos au
gimo. Bus pąrinktiniai daini
ninkai, muzika, lošimai. Toji 
didelė iškilmė įvyks penkta
dienio vakarą, 26 balandžio, 
Liet. Piliečių Kliubo svetainė
je, 80 Union Avė., kampas 
Stagg Street, Brooklyne. Įžan
ga 50 centų. Pradžia 7:30 
vai vakare. Tikietus galima'ras Prie Greeley Square, 
gauti pas visus partijiečius ir 30th St. ir 6th Ave., New Yor- 
kitus veikėjus. Kadangi bus 
duodami ir užkandžiai, tad 
prašome visus įsigyti tikietus 

anksto.

12 masinio 
Motion

Unijos 306 
pikietavo
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Darbininkas Kabojo 
' Ant Stulpo '

Thomas„dalton; pjaunas
liorius, dirbantis prie šalpos 
darbų, iškabojo ant stulpo va
landą laiko. Jis maliavojo 
augštą stulpą McKinly Square 
parkutyje, prie 169th St. .ir 
Boston Rd., Bronxe. Dirbant, 
kilpa, kuria prisirišęs jis dir- 

' bo, paslydo ir Daltonas . kilpo
je smarkiai atitrūko nuo stul
po. Jis norėjo virve leistis že
myn, bet surado, kad virvė ne
tikus. Pradėjo šauktis pagal
bos. Kitas darbininkas pašau
kė policiją, bet ta negalėjo jį 
nuimti. Pribuvo gaisrininkai su 
85 pėdų kopėčiomis, kuriomis 
vargais negalais jis pats nuli
po, bet tuojau nugabentas li
goninėn, nes .buvo patrukęs ir

įvyks las įgavo bjaurią skilvio ligą nilsjlpęs. Tą įvykį tėmijo apie 
puikus koncertas Brooklyno Į nuo blogo maisto. Jo reikalą- tūkstantis žmonių ir piktinosi,
Academy of Music, šis busivimų mineralų aliejaus ir ki- 
Eislerio išleistuvių koncertas ir j tų vaistų kalėjimų viršininkai 
pelnas skiriamas sušelpimui 'nepaisė. Bet masinis spaudi- 
vaikučių, nazių teroro aukų. Imas privertė juos suteikti ne 
Programos pildyme dalyvaus tik vaistus, bet ir sutrumpinti 
Freiheit Choras, Pierre Degey- kalėjimo laiką.
ter Symphony Orchestra, New
Singers ir Arbeiter
Programą prirengė

kad net tokiam pavojingam 
darbe duodami supuvę įran
kiai.

Nemaloni Klaida
Kalinė Helen Fine, kovin- 

Choras. ga darbininkė,, dėka tam pa- 
Jacob.čiam spaudimui, gauna “Daily 

Schaefer, žymus darbininkų 1 Worker” būdama moterų are- 
kompozitorius ir chorvedis. što namuose. Tai pirmu kar-

1-mos

LDJS. 1 Kuopos Parengimas Perkeltas 
Iš Sukatos į Nedelią

Šiuomi pranešama, jog L.D.S. 1-mos kuopos parengimas 
tampa perkeltas iš šeštadienio į sekmadienį.

Prašom įsitėmyti, kad įvyks

Balandžio (April) 21,1935
“Laisves” Svetainėje, 419 Lorimer Street 

Prasidės 6-tą valandą vakare

Prašome visus skaitlingai dalyvauti. Kurie turite pir
kę tikietus su pažymėta diena, 20-tą balandžio, su tais 
tikietais būsite įleidžiami nedėlioj, 21-mą balandžio. 
Jais pilnai galėsite pasinaudoti.

Šokiams grieš gera muzika
CHARLIE KWARREN S ORKESTRĄ

Areštavo 12 Teatro Pikietų
Pereito šeštadienio 

suareštavo 
' dalyvių,
Operators 
narių. Jie
teatrą, Flatbush ir State Sts., 
Brooklyne. Tūkstančiai susi
rinkusių žmonių tėmijo pikie- 
tą ir matė areštus. Ten daug 
jau buvo areštuotų, bet kas-' 
kart .jie sugrįžta skaitlingesni 
ir pasirįžę laimėti.

Taipgi, pikietuojamas teat- 
prie Greeley Square,

, Skelbime, kad LDS 
kuopos parengimas perkeltas 
iš balandžio 20 d. į balandžio 
21 d., pasakyta, kad su 21 d. 
tikietais bus įleidžiami 21 d.

ke. Ten areštuota 1 pikietas 
šeštadienį.

ALDLD 185 KP. NARIAM

Šį ketvirtadienį, b a 1 a,n d žio 
(April) 18 d., įvyks ALDLD 
185-tos kp. .mėnesinis susirinki
mas Kiburio Svetainėje, 950 
Jamaica Aye., 8-tą vai. vakare.'

Visi nariai dalyvaukite ir 
naujų atsiveskite prirašyti.

• ■ i jM. ^Misevičienė, j Šekit

Newark, N. J.
Sužeidė Draugą I

i 
Tapo sužeistas draugas S. 

Dereška, dienraščio “Laisvės” 
skaitytojas nuo 309 Lafayette 
St., einant namo iš darbo ba-, 
landžio 6 dieną (tai apsileidi
mas draugų, kad taip ilgai ne-' 
parašėt į “Laisvę”.—Red). Su-f 
žeidė automobilius ant S.! 
Orange Ave. Apart generalio 
apdaužymo, galva perskelta ir 
kairioji koja perlaužta.

Drg. Dereška randasi mies
to ligoninėje, Ward 2, ant an-' 
tro augštb. Aplankymo valan-1 
dos tokios: kasdien nuo 2 iki 
3 valandą po pietų; pirma
dienio, trečiadienio ir penkta
dienio vakarais nuo 7 iki 8.
, F. Vitkus.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

, BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at> 
maliavoju Įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Gleninore 5-6191

PARDAVIMAI
.Reikalingas darbininkas ant far- 

. « . .mos, kad galėtų 'karves melst. Dar-1Turėjo but pasakyta : kūne tu- bds ’ant ‘vKadoh? ” - ■ • ■
rite tikietus 2O-tai balandžio, I Parsiduoda < 4 akrai geros žemes; 

stuba 10 kambarių, didelė bamė ir 
geradžius; netoli ežero" ir mokyklos, 
cementinis .kelias. Graži vieta del 
biznio $£0Q. Atsišaukite,

G. M. KANTON
R.. D.’3 . r Richfield Springs, N. Y.

(90-92)

| rite tiKietus iZV-iai oaianuzio, 
tai yra ■ subatos, pasižymėkite 
21 d. balandžio, nedėlioj. Ti- 
kietai visi geri, nes visi turi 
kuopos antspaudą.

LDS 1 Kp. Pirmininkas,

Partijos Nariu Mokestys
Komunistų Partija paskel

bė obalsį, kad kiekvienas na
rys—pasimokėjęs narys, tai 
yra gerame stovyje. Daug yra 
narių, kurie ar tai del nežino
jimo ar apsileidimo užsilieka 
su mokestimis. Šį savaitė yra 
specialiai paskirta išrinkimui 
mokesčių. Visų narių pareiga 
yra tuojau pasimokėti bei ap
lankyti nepasimokėjusius na
rius, ir sugrąžinti juos į gerą 
stovį ir partijos kuopelės mi
tingus.

Parsiduoda 1 “Bar and Grill” labai 
geroj vietoj, 360 Sumner Avenue, 
arti Jefferson Avenue, Brooklyn, N. 
Y. Galima atsišaukti ant Šio antrašo.

< , (90-92)

Parsiduoda farma 114 akrų žemės, 
60 akrų dirbamos, likusi giria ir ga
nyklos, didelis sodas, iš 100 vaisinių 
medžų, stuba su 10 kambarių, 2 bar- 
nės, nauja saila, 2 iauni arkliai, 16 
raguočių (karvių). Visi žemdirbystės' 
įrankiai, farma šalę cementinio kelio 
(State Road), arti miestelio North 
Brookfield, N. L, ir i didesnį miestą 
Utica, 16 mailių. Į Binghamton 46 
mailės.

Parsiduoda viskas pigiai, nes no
rime greit parduoti. Galima daryti 
gerą pragyvenimą, verčiamasi pienu, 
mat, dabar pieno kaina pakilo. Pieną 
atvažiuoia pasiimti..

Kreipkitės tuo.jaus šiuo antrašu: 
Ralph Lamaitis, 87 Madison St., New 
York City.

(88-94)

ROBERT LIPTON 
{staiga

Susižiedavi- 
mams, Ves

tuvėms ir
, Kitokiems 

Įvykiams

Dovanos
IJ Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir
I Susižeidavi-
I mo Žiedų

Setų $10.00 ir augštyn.
Specialė nuolaida, kurie ateis 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

HARMAN

su

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 1-6901

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti j šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(.Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vynj ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

©
Gydoma Krauju 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i gpfc, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i gbs, 
Mėšla^amės 14- 
gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, ateįf 
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 Easl 16 St, N. Y 

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. ir Irving PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
sekmadieniais 9 iki 8 P. M. 

MES KALBAME LIETU VliKAI

O




