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per “Laisvę” aiškina ir

Vitaminų svarba sveikatai iš
laikyti bei gydytis dabar tapo 
ypač pabrėžta 10,000 daktarų 

► suvažiavime Atlantic City, N. J. 
Kapitalistiniai laikraščiai tą ži
nią paduoda kaip didelę naujie
ną.

Bet mūsų draugas Daktaras 
J. J. Kaškiaučius jau ilgi metai 

kalte
kala apie įvairių vitaminų veik
mę ir begalinę jų svarbą žmo
gui.

Dr. Kaškiaučius eina pačiame 
medicinos mokslo priekyje.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Vitaminai.
Sovietinė šeimyna.
SSRS Produktai.
Fordo Diplomas.
“Geriausias” Reporteris.

Rašo N. Laisvietis.

Klerikalų ir kitų mūsų prie
šų spauda bandė teršti Sovietus 
išmislais apie “lytišką išgvęri- jieškoti pagelbos prieš už- 
mą” Darbininkų Tėvynėje. Tuos puolikus. Sugrįžęs jis rado 
išmislus mes mušėme parody- tik klaną kraujo toj vietoj, 
mais žymių užsieninių rašytojų kur buvo jo draugas, antras 
ir mokslininkų. Jie, apkeliau- sargybinis. O nuo kraujo 
darni Sovietų Sąjungą, rado ten ve(įė arklio kanopų ženklai 
daugiau lytinio parodomo negu Į 
kapitalistiniuose kraštuose.

Dabar Sovietų šalyje yra ve
dama kampanija už dar didės 
nę pagarbą tvarkingai šeimy. 
niškai meilei ir prieš visokį pa-' 
laidą mainikavimą moterimis 
bei vyrais.

Tat negali būti palyginimo su 
kapitalistine Amerika.

per sieną į Manchukuo.
Sovietų vyriausybė del to 

užprotestavo Japonijai ir 
reikalauja sugrąžint sužeis- 

i tą ir pagrobtą savo sargybi- 
! nį arba jo kūną, jeigu jis bu
vo japonų nušautas. Sovie
tai taipgi reikalauja nu
baust tuos užpuolikus ir 
žiūrėt, kad toliau nepasi- 

Sovietų Sąjungos Komunistų1 kartotų tokie žingsniai iš 
Partijos organas “Pravda” 
bombarduoja tuos fabrikų vir
šininkus, kurie žiūri produktų 
gerumo tik išvežimui į užsie
nius, o nepaiso, kaip bus paga
minti produktai patiems Sovie
tų šalies gyventojams naudot.

Už žemą dirbinių rūšį yra 
baudžiami fabrikų prižiūrėtojai. 
Eina vajus už produktų geru
mą apskritai.

Vieną ūkio bei gyvenimo sri
tį pataisius, Darbininkų Tėvy
nė metasi į kitą; ir taip viskas 
sistemačiai neatlaidžiai gerina
ma naudai visų darbo žmonių.

Stebėtina, kam Amerikos uni
versitetai ir kolegijos duoda 
mokytus laipsnius. Dabar, pav., 
Colgate Universitetas suteikė 
“teisių daktaro” laipsnį Fordu- 
kų fabrikantui Henry Fordui, 
tamsūnui, kuris visą istoriją 
vadina tik “tuščiomis pasako
mis.” Diplomas Fordui, žino
ma, yra atsišaukimas į jo kiše
nių.

šiemet Pulitzerio $500 dova
na buvo duota vienam reporte- 

. riui, kaipo geriausiam įvykių 
aprašytojui. O ką jis tokio ap
rašė? Nagi, turčių žėglinių lai- 
vukų lenktynes. Tai yra paska
tinimas kapitalistinių laikraščių 
reporteriams nekreipti domės į 
darbininkų kovas ir į kitus 
svarbius reikalus, bet mankštin
ti savo plunksnas ponų žaidi- 

* mus vaizdingai aprašyti.

Japonai Nori Apsieit be 
Amerikos Bovelnos
Japonija bandė apsieiti be 

įvežimo bovelnos (vatos) iš 
Jungtinių Valstijų todėl, 
kad Amerika atsisako įsilei
sti bent tiek tavorų iš Japo
nijos, kiek Japonija perka iš 
Jungtinių Valstijų. Japonai 
todėl buvo pasiuntę savo ty
rinėtojus į Braziliją, ar ne
galėtų iš ten gauti kiek rei
kiant bovelnos. Tyrinėtojai 
atrado, kad geresnė Brazili
jos vata būtų perbrangi Ja
ponijai. Todėl Japonai ne
galėsią apsieiti be Jungtinių 
Valstijų bovelnos.

V

BUENOS AIRES. — Bo
livijos kare su Paraguayum 
per tris metus iki šiol žuvo 
150,000 kareivių.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

JAPONAI PERŠOVĖ IR 
PAGROBĖ SOVIETO

SIENOS SARGĄ
MASKVA. — Japonų ka

reiviai iš Manchukuo pusės 
apšaudė du Sovietų sienos 
sargybinius birželio 3 d. 
Vienas sargybinis tada nu
bėgo pas raudonarmiečius

Japonijos kariškių pusės.
Naziai Būtinai Nori 
Sulaužyt Sutartį Tarp 
Sovietų ir Francijos 
BERLYNAS. — Vokieti- 

ja laikysis Locarno tarptau
tinės sutarties, ir paliks ne- 
ginkluoą ruožtą pagal Fran
cijos sieną, bet tik su tokia 
sąlyga, kad būtų panaikinta 
savitarpinės pagelbos sutar
tis tarp Francijos ir Sovie
tų Sąjungos. Kitaip, naziai 
ginkluosis ir pačiame Fran
cijos pasienyj. Taip birže
lio 10 d. išsireiškė Hitlerio 
užsienių reikalų ministeri
jos atstovas. O jau ir pir
mesnėse savo notose Franci- 

fašistų išmislas. Bet jis ga- jai, Italijai, Anglijai ir Bel
li būti ir ženklas, kad ir tū- gijai Hitleris protestavo 
Ii žemesni Chiang Kai-she-'prieš minimą sutartį tarp 
ko valdininkėliai pasiduoda 
komunistų p r o p a g a ndai 
prieš Japonijos imperialis
tus ir prieš budelišką 
Chiang Kai-sheko “tvarką.”

Mirtina Valdininkų Kova
P A P A N T L OS miesto, 

Meksikoj, majoras Luis Se
gura, susivaidijęs su val
džios prokuroru C. Ongay, 
išėjo į revolverių dvikovą 
su juom. Segura nušautas. 
Ongay pavojingai sužeistas.

Paraguayans karas su 
Bolivija tęsiasi, nežiūrint 
šnekų apie, paliaubas ir tai-

Chinų Fašistai Suėmė 10 
“Raudonųjų” Merginų
FOOCHOWE, Chinijoj, 

fašistinė vyriausybė arešta
vo 10 jaunų gražuolių chi- 
niečių merginų, tariamų 
“raudonųjų šnipų.” Jos yra 
kaltinamos, būk prisišlieda- 
mos prie Chiang Kai-sheko 
fašistų valdininkų, stengėsi 
išgaut iš jų naudingas So
vietams paslaptis arba, jei
gu reikia, nužudyt tuos val
dininkus. Fašistai perspėja 
savo agentus, kad saugotųsi 
tokių gražuolių.

Tas raudonųjų mergįnų 
“šnipinėjimas”, žinoma, yra

JAPONAM UŽLEISTA CHINIJOS PLOTAS DIDESNIS UŽ 
FRANCIJA IR ŠVEICARIJA, KRŪVON SUDĖJUS

TOKIO.—Chinijos Chiang 
Kai-sheko fašistų valdžia, 
nusilenkdama Japonijos rei
kalavimams, ištraukė visą 
savo kariuomenę iš Tientsi- 
no ir Peipingo, senosios sos
tinės; ir paliko ištisą šiau
rinės Chinijos plotą negink
luotą. Dabar tame plote, 
didesniame negu Francija ir 
Šveicarija, krūvon jas sudė
jus, jau viešpatauja Japo
nijos kariuomenė. Centrali
nei Chinijos valdžiai del vis
ko neva palieka teisę skirti 
įvairius valdininkus šiauri-
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Prezidentas Rooseveltas dedasi patronu vaikų, sergančių bei sirgusių 
kūdikių paralyžium. Bet Roosevelto valdžia neduoda jokio pašalpinio dar
bo šiems bedarbiams, kurie yra sužaloti kūdikių paralyžiaus.

LIETUVOS ŽINIOS
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Laukan Admirolą Stirlingą, 
Kurstantį Kara prieš SSRS!
Kongresui įnešta Dvi Rezoliucijos Prieš Stirlingą Kaip Ka

rinį Hitlerio Talkininką; Jį Pasmerkia Motery Taikos 
Sąjunga, Darbininkų Vadai ir Vis Daugiau Inteligentą.

Sovietų ir Francijos.
Hitlerio valdžia melagin

gai išvedžioja, būk ta sutar
tis šalin pastumia Tautų 
Lygą ir Locarno sutartį, 
nors, kaip jau buvo ne kar
tą minėta, Sovietų susitari
mas su Francija yra pada
rytas pagal Tautų Lygos 
taisykles ir niekur nelaužo 
Locarno sutarties.

Dabartiniu laiku Hitleris 
per savo atstovus varinėja 
slaptą politiką su Anglija, 
kas liečia Vokietijos karo 
laivyno didinimo ir orlaivy- 
nų sutarties tarp tų dviejų 
šalių.

nei Chinijai, bet’ su ta sąly
ga, kad nei vienas valdinin
kas negalės ten užimti vie
tos, jeigu jo neužgirs Japo
nija.

Japonijos valdžia šneka, 
būk ta sritis būsianti palik
ta “bešališka”, bet tikrumoj 
ji bus pavergta Japonams 
panašiai, kaip Manchukuo, 
Jehol ir Chahar.

Šiaurinėje Chinijoje siau
čia Japonijos kariškiai val
dininkai, kriušindami visus 
Chinų nepriklausomybės ša- 
lininkuš.

Kaip Dirba Bedarbiai
ŠIAULIAI. — Gubernijos 

rajone miesto savivaldybė 
tvarko gatves ir prie kasimo 
darbų panaudoja bedarbius. 
Bedarbiai dirba akordiniai ir 
uždirba maždaug 15 litų per 
savaitę. Jie skundžiasi, kad 
jiems nesakomas akordinio 
vieneto atlyginimo didumas: 
administracija, paklausta, kiek 
mokės už vieną kubinį metrą 
iškastos žemės, atsakanti — 
pažiūrės, kiek bus padirbta.

žulikas
Šiaulių stoty sulaikytas 

spaudos aferistas Petras Lau
rinavičius. Jis pereitais metais 
rinko pinigus laikraščiui “Nau
jas Laikas”, kurio Šiauliuose 
šiaip taip trys numeriai teišė
jo, ir neatsiskaitė su leidėjais, 
d šiemet prisiplakė dirbti į “Id. 
M. Momento” redakciją, kuri 
išleido knygą “Lietuvos Mies
tai” ir jai platinti samdė agen
tus. Vienas tokių agentų buvo 
P. Laurinavičius. Gavęs parti
ją knygų ir susisiekimo prie
monę — motociklą, P. L. išva
žiavo į Alytaus apskritį, kur 
knygas išpardavinėjo, pinigus 
pasisavino ir, užstatęs moto
ciklą, paspruko. P. Laurinavi
čių kriminalinė policija suėmė 
ir dabar traukiamas teismo at
sakomybėn.

Mažėja Autobusų Konku
rencija Traukiniui

Lig šiol ruožuose 'Marijam
polė — Kaunas, Marijampolė 
—Alytus autobusai smarkiai 
konkuravo traukinį. Tačiau 
dabar, kada traukinio ir auto
busų bilietų kainos sulygintos, 
tos konkurencijos beveik ir ne
matyti, nes pasikeitus ir trau
kinių tvarkraščiui tarp Mari
jampolės, Alytaus, Kauno 
pradeda tiesiog propaguoti 
traukinių susisiekimą.

Drąsi Moteris
Kalvių kaime, Veliuonos 

valse., šiomis dienomis į Ma
čiulio namą užėjo neprašytas 
svečias. Nieko neradęs, paėmė 
K. Mačiulio piniginę su pasu ir 
320 lt. Išėjęs iš buto rengėsi 
»esti ant dviračio, kurį kieme 
buvo palikęs, bet iš kitos pu
sės namo parėjo Marcelija 
Mačiulytė. Pamačiusi namuo

se viską suversta ir “svečią” 
kieme, stvėrė už ginklo ir šau
dydama sulaikė. Parvykus bro
liui šauliui K. Mačiuliui, įsi
brovėlis buvo atgabentas Ve
liuonos policijon. Asmenybė 
aiškinama.

’ Pažymėtina, kad M. Mačiu
lytė 1921 m. nakčia laužiantis 
pas juos į butą plėšikams, vie
ną plėšiką peršovė, kuris buvo 
nusigabentas savo bendrų.

“Pagelba” Abiturientams...
Marijampolės mokyklų ka

pelionai pradėjo laikyti pa
maldas rytais už abiturientus 
(baigiančius gimnaziją), kad 
šiems būtų kuo lengvesni šie
met egzaminai. . .

Graikų Komunistai Lai
mėjo 2 Miestų Valdybas

ATHENAI. — Graikijos 
seimo rinkimuose tapo iš
rinkta komunistinė valdyba 
Larissa ir Volo miestuose. 
Ištisoj šalyj komunistų kan
didatai gavo 15 nuošimčių 
balsų į seimą, tai yra apie 
septintą dalį. Bet Tsaldario- 
Kondylio fašistų valdžia 
vykdo tokias “taisykles,” 
kad nei vieno komunisto ne
praleidžia į šalies seimą.

Nepasitikėdami r i n kimų> 
“tvarkytojais,” trečdalis pi
liečių visai susilaikė nuo 
balsavimų. Tuo būdu Tsal- 
dario partija ir j pravarė į 
seimą 287 savo žmones; o 
seime viso yra 300 atstovų.

Tsaldaris pritaria kara
liaus valdžios sugrąžinimui 
Graikijoj.

VARŠAVA. — Lenkijos 
armijos generalis inspekto
rius E. Rydz-Smigly pasi
skyrė generolą Julių Sta- 
chiewicziu karinio štabo 
galva. Rydz-Smigly jaučia
si užimąs velionio diktato
riaus Pilsudskio vietą.

Neufchatelyj, Šveicarijoj, 
nusirito nuo kalno auto bu- mintas tyrame pavidale, lyg 
sas. Užsimušė 5 žmonės. krikštolas, iš atatinkamų

V A L S T YBĖS MINISTE RIS IŠSIŽADA STIRLIN
GO KARIŠKŲ ĮSIGEIDIMŲ

WASHINGTON. — “Dai- j reikalaudama laukan išspirt 
/Y P ii r/lxl n 11ly Workerio” užklaustas, 

Amerikos valstybės ministe- 
ris Hull atsakė visai spau
dai abelnai, kad Roosevelto 
valdžia neturi tos nuomo
nės, kokią išreiškia admiro
las Yates Stirlingas, kuris 
rašo Hearsto laikraščiuose, 
reikalaudamas, kad Ameri
ka išvien su Vokietija ir ki
tomis šalimis užpultų ir iš
daužytų Sovietus. Hull sa
ko, jog tai yra “tiktai asme
niška” admirolo Stirlingo 
nuomonė.

K o n g r e s manas Byron 
Scott, demokratas iš Cali- 
fornijos, įnešė kongresui 
dvi rezoliucijas, kur reika
lauja ištirti, ar admirolui 
Stirlingui neapmoka fašis
tai ir užsieniniai provokato
riai, kad jis taip rašo, kurs
tydamas paskelbt karą prieš 
Sovietu šalį. Senatorius 
Wm. W. Borah ir kiti pasi
žadėjo ką nors daryti prieš 
tą skandališką Stirlingo 
propagandą.
Dorothy Detzer, Moterų 

Tarptautinės Taikos Sąjun
gos sekretorė, pasiuntė pre
zidentui Rooseveltui laišką, 
užklausdama: kokią teisį 
turi šalies laivyno admiro
las provokuoti kara prieš 
Rusiją? Jinai tikisi, kad 
gal Rooseveltas rfž tai viešai 
nupeiks adm. Stirlingą arba 
visai pavarys jį iš tarnybos. 
Stirlingas dabar yra karo 
laivvno stoties komendan
tas Brooklyne. N. Y.

Juo labiau kaitina Roose
velto politikierius ir kongre
so narius masiniai darbinin
kų protestai ir reikalavimai 
tuojaus pavaryt Stirlingą iš 
laivyno.

Pačios Brooklvno laivyno 
stoties darbininku grupė 
mušė telegramą laivyno mi- 
nisteriui C. E. 'Swansonui,

VITAMINAS B-l YRA STEBĖTINAS VAISTAS NUO NERVŲ 
ĮDEGIMO; SVARBU IR VISI KITI VITAMINAI

ATLANTIC CITY, N. J.- 
Vitaminu, vadinamu B-l, 
yra išgydoma skausmingi 
nervų įdegimai “neuritis” 
92 atsitikimuose iš kiekvie
no šimto, kaip raportavo 
Dr. Martin G. Vorhaus iš 
New Yorko, suvažiavime 
10,000 gydytojų iš Jungti
nių Valstijų ir Kanados. 
Tas vitaminas taipgi labai 
naudingas gydant cukraligę 
(diabetes).

Rodomas suvažiavimui 
B-l vitaminas buvo paga-

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

I

Stirlingą.
Be kitų darbininkų vadų, 

išreiškė pasmerkimą Stirlin- 
gui ir Frank Schweitzer, 
prezidentas Amerikos Dar
bo Federacijos Šilko Darbi
ninkų Unijos. Jis ragina 
visas unijas stoti kovon, kad 
Stirling būtų išmestas iš 
tarnybos. Prieš Stirlingo 
laikymą laivyne protestuo
ja George Soule, vienas iš li
beralų žurnalo “New Repu
blic” redaktorių, ir dauge
lis kitų inteligentų.

t

Šeimyniška Meilė Yra 
Gerbtina Sovietuose
MASKVA. — “Meilė yra 

šeimynos pamatas” ir “kas 
tą kilnų jausmą paneigiu, 
yra saumylis ir parazitas,” 
rašo “Pravda,” Sovietų Ko
munistų Partijos organas.

“Pravda” kreipia domę į 
tai, jog niekada dar nebu
vo progos taip tikrai mylė
tis, kaip dabar Sovietų ‘Są
jungoj, kur gyvenimas dar
bo žmonėms yra užtikrintas 
ir paliuosuotas nuo asmeniš
kų rūpesčių apie rytojų.

Kruvinas Brazilijos Fašistų 
Užpuolimas ant Darbininkų

RIO DE JANEIRO. —Pe- 
tropolyj. Brazilijoj, fašistai 
(integralistai) užpuolė ko
munistų vadovaujama dar
bininku mitinga atvirame 
ore. Darbininkai gynėsi. 
Kovoj vienas asmuo užmuš
tas ir daugelis sužeista. 
Kalbama apie visuotina dar
bininkų streiką prieš fašis
tus.

Valdžia pasiuntė armijos 
raitelius i Petronoli. kur už
daryta visi bankai ir didie
ji bizniai. Daugelis gyven
to iu bėga iš miesto, bijoda
mi kruvinų susikirtinjų.

I
it

i

»■

augalu. Jo toks mažas bis- 
kelis, kaip mažiukės špilkos 
galvutė, duoda tiek naudos, 
kaip 100 plytelių mielių.

Gydytojų suvažiavime 
taip pat buvo išdėstyta di
delė reikšmė ir kitų vitami
nų, kurie sykiu yra ir mais
tas ir vaistas nuo įvairių 
ligų. Visokie reikalingi svei
katai vitaminai yra gauna
mi sykiu su šviežiais vai
siais ir daržovėmis, kiauši
niais, pienu ir čielų grūdų 
valgiais. Virimas bei ke
pimas sunaikina didelę dalį 
vitaminų.
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pių mylių žemės plotą ir turi 65,000,000 
gyventojų. ‘Jos pavergti Chinijos kraš
tai štai kokį žemės plotą sudaro:

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year____________ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year__________ $7.50
Foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Brazil, per year______$5.50
United States, six months$3.00 
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months------$3.00

-------- - - -
> Entered as second class matter March 11, 1924, at 
| the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879
K “ ------------- ----------- - -

Ki’aštas Plotis ket.
mylių

Gyventojų

Formosa 13,944 4,595,000
Korėja 85,206 20,000,000
Mandžurija 363,610 15,000,000
Jehol 60,551 2,500,000
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Materiale ir Moralė Parama Lie
tuvos Revoliuciniams Politiniams 

Kaliniams

I Mūsą Suvažiavimas ir Parašai
Nedaug laiko liko iki Amerikos Lietu- 

Įvių Darbininkų Visuotino Suvažiavimo 
Į prieš Karą ir Fašizmą, kuris įvyks 30 d. 
į birželio ir 1 d. liepos Clevelande.

Argi dar reikia įrodinėti darbiniu- 
j kams, kaip labai laiku yra šaukiamas šis 
[suvažiavimas? Japonijos imperialistai 
I grobia naujus Chinijos plotus, Jungtinių 
Į Valstijų armijos ir laivyno vadai pradėjo 
F agitaciją už karą prieš Sovietų Sąjungą, 

Hitlerio agentai zuja po Europą, trau- 
r kiant į talką Vokietijai kitas valstybes; 
| Italijos fašistai kardu švytruoja Afriko- 
| je prieš Abyssiniją, Hitleris kiek neišple

pėjo savo planus karui prieš Sovietų Są- 
[ jungą, tai tą dabaigė rašyti Lenkijos lai

kraštis “Czas”. Dabar karo pavojus di- 
' dėsnis negu bent kada pirmiau buvo. Vi- 
i sas pasaulis gali greitai būti apimtas 

naujo karo gaisro. Dabar laikas ir la
ibai laikas stoti kovon prieš jį.

Fašistiniai gaivalai vis daugiau kelia ‘ 
; galvą Jungtinėse Valstijose. Roosevel- 

}| tas su N.R.A. manevrais galutinai prita- 
* ria stambiems kapitalistams jų pasinio j i- 
I me prieš darbininkų klasę. Reakcionie- 
; riai rėkia prieš Sovietų Sąjungą ir visą 

J darbininkų judėjimą. Hearstas jau ne- 
pasitenkina visokiais melais apie Sovie- 

' tų šalį, bet griebiasi persispausdinti me
lus iš užsienio kapitalistų spaudos (“La 

; Maten”)’’ kurie keli metai laiko atgal til- 
į po. Tas viskas rodo išnaudotojų pasiu- 
’ timą ir karštį karui prieš darbininkų tė- 
£ vynę, tas rodo vis didesnį išnaudoto jų 
Į aršėjimą ir fašizmo augimą.

Lietuvoje darbininkų ir valstiečių pa- 
a dėtis apverktina. Mes jiems galėsime 
I pagelbėt teikdami finansinę paramą ir 

f keldami protestus prieš Smetonos tero- 
■ rą. Vienas iš tokių protestų yra—surin- 

< kimas kuo daugiausiai parašų ant blan- 
j Į kų, kurios išsiuntinėtos įvairioms organi

zacijoms. Rinkite parašus ir siųskite de- 
l legatus į Visuotiną Suvažiavimą Cleve- 
I landan!

Viso Japonija jau yra pagriebus 523,- 
305 ketvirtainių mylių plotą, arba veik 
keturis kartus tiek, kiek pati Japonija ir 
virš 42,000,000 gyventojų.

Tiesa, Japonija neva sutverus Mandžu- 
rijoje ir Jehol provincijoje “nepriklauso
mą” Manchukuo valstybę, bet tai yra tik 
jos plėšimo pridengimas. Mandžurijoje 
Japonija pilnai viešpatauja ir laiko virš 
100,000 armiją.

Dabar Japonijos imperialistai grobia 
Hopei provinciją, kuri turi 71,410 ket
virtainių mylių plotą ir 28,411,558 gy
ventojų. Veikiausiai ir ten Japonija 
steigs “nepriklausomą” kitą kokią vals
tybę, kur ji viešpataus, kaip ir Mandžu- 
rijoje. Hopei provincija yra už Pechi- 
li užlajos. Japonija, užimant šią provin
ciją, užeina užpakalin Shantungo provin
cijai ir faktiškai ją atskiria nuo Chini
jos. Shantung provincija turi 55,970 ket
virtainių mylių plotą ir 34,375,895 gyven
tojų. Shantung yra turtingas kraštas, 
ant jo Japonija jau buvo pasisiekus 1914 
metais, kada ten užėmė Vokietijos prie
plaukas ir koncesijas — Kiauchau. Jau 
tada Japonija norėjo pasilaikyti tą prie
plauką ir užviešpatauti Shantung pro
vincijoje, bet Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos imperialistai privertė ją pasi
traukti. Dabar daugiau negu aišku, kad 
Japonijos imperialistai, pasinaudodami 
tarptautine situacija, neapsistos vien Ho
pei provincijoje, bet grobs ir Shantungą. 
Tokiu būdu Japonija bando paversti Gel
tonąsias jūras į savo ežerą.

Šiandien pasaulyje yra tokia situacija, 
kad Japonijos imperialistai nieko nepai
so ir vis daugiau ir: daugiau Chinijos. 
grobia, o Chiang Kai-sheko pardavinga 
valdžia į tą viską per pirštus žiūri. Net i 
ir dabar visai nesipriešino Japonijos plė-.\ 
šikiškiems žygiams. Chiang Kai-shekas 
derasi su Japonijos imperialistais, kad 
jie pagelbėtų jam užsmaugti Chinijos So
vietus. Dabar turi būti kiekvienam dau
giau negu aišku, kad tik Chinijos Sovie
tai kovoja už darbininkų, valstiečių ir 
kartu pačios Chinijos pasiliuosąvimą.

Pagirtinai eina Lietuvos 
revoliucinių politkalinių rė
mimo darbas pastaruoju lai
ku. Dėka tam, per pirmus 
penkis mėnesius šių metų 
mes pajėgėm pasiųsti Lietu
von $700.00. Prisidėjom 
prie šaukimo Am. Liet. Dar
bininkų Visuotino Suvažia
vimo, kuris turi savo die- 
notvarkyje Lietuvos politi
nių kalinių ir abelnai liau
dies reikalus. Dabar remia
me A.L.D. Visuot. Suv. šau
kimo Komiteto parašų rin
kimo kampaniją. Tai vis 
dideli ir svarbūs darbai, ku
rie padeda Lietuvos darbi
ninkams kovoje prieš fašis
tinę reakciją.

Daug organizacijų, ir at
skirų asmenų atsiliepė tuo
jau, kaip tik tapo paskelb
tas Lietuvos revoliucinių 
kalinių atsišaukimas perei
tą rudenį. Vėliau išleidom 
ženklelius-stamputes ir iš- 
siuntinėjom. įvairioms kolo
nijoms per ALDLD kuopas. 
Pasėkos rodo, kad stampos 
pagelbėjo draugams koloni
jose pasiekti platesnes ma
ses darbininkų. Tūlose ko
lonijose net antru sykiu rei
kalavo tų štampų. Kitur vi
sas išplatino arba dar tebe- 
platiną. Iš daugelio koloni
jų jau grįžo dalinai išpla
tintos. Visur draugai darba
vosi ir tebesidarbuoja sulyg 
išgalę. 1 '
Pareigos Tarp Džiaugsmų

Labai metasi į akis vie-, 
nas dalykas, tai tas, kad 
daugelis mūsų organizacijo
se neprigulinčių žmonių no
riai gelbėti Lietuvos revo
liucinius kalinius, jeigu mes

“Darb. Žodyje” iš kolonijų 
korespondencijos, taip pat 
ir Priešfašistinio Susivieni
jimo atskaitos “Laisvėje’ 
kas trys mėnesiai, tačiau 
neiškenčiu nepadavus vie
noj vietoj keletą tokių pra
nešimų, iš ko susidaro gra
žus vaizdas, kaip mes mies
tuose, priemiesčiuose ir kai
meliuose, organizącijose ir 
draugiškuose pasilinksmini
muose budavojame priešfa- 
šistinį judėjimą ir remiame 
fašistinės reakcijos aukas. 
Štai keletas tokių pavyz
džių:

Bridgeport, Conn.
Pas A. Jockelį, 1445 Capi

tol Ave., susirinko būrelis 
draugų ir simpatikų apvaik
ščioti J. Valackos vardo die
ną ir A. Jockelienės gimimo 
dieną. Valgant vakarienę ir 
draugiškai besikalbant buvo 
prisiminta ir apie Lietuvos 
politinių kalinių vargingą 
gyvenimą. Svečiai sutiko 
paaukoti pagal išgalę. Au
kavo sekamai:

Po 50 centų J. Valacka,
J. Guodaitis, A. Katinas; 
po 25 c. A. Masilevičius, S. 
S Tamošiūnas, M. Valackie- 
nė, J. Gecius, A. J. Koslow,
K. Tubelienė, J. Tūbelis, D. 
Kajackiene, B. Nevartonie- 
nė, J. Mockaitis ir A. Jockel. 
Su smulkiomis surinkta viso 
$4.75.

Tai yra gražus pavyzdis, 
kad draugai besilinksminda
mi nepamiršta ir Lietuvos 
politinių kalinių, kurie yra 
žiauriausiai • kankinami fa- 
šistiniuos kalėjimuos.

Ten Buvęs.

tų “šioro”, panelės M. Jur- 
kšiutės surengtojyjpuotoj pa
aukauta Lietuvos politi
niams kaliniams sekančiai:

A. Anulaitis, B. Alekna
vičius, P. Glaveckas, O. Del
tuvienė, J. Deltuva, M. Jur- 
kšiutė po 50 centų; K. Skin
kis—25 c., S. Januška—10 
c. Viso $3.35.

J. Deltuva

Buržuazija menininkams 
sako: “Menas menui.” Vie
nok klasiniai sąmoningi me
nininkai ne vien tik tveria 
darbininkų klasinį meną, bet 
visomis pajėgomis dirba 
darbininkų judėjimui, jį re
mia. Štai laiškutis apie 
jauną darbininkų meninin- 
kę:

Hartford, Conn.
Aną syk rašant apie drau

gę Birutą Ramoškaitę ir jai 
parengtą paminėjimą jos 
veikimo, buvo pamiršta pri
duoti draugės Birutos Ra- 
moškiutės auka $1, kurią ji
nai aukojo Lietuvos politi
niams kaliniams tame pa
rengime. Mūs Biruta jauna, 
bet jinai susirūpinus judėji
mu ir jame daug dirba.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

r

Lietuvos darbininkų reika
lai taipgi jai žinomi, tad ji
nai jos darbų atžymėjimui 
vakarą minėjo su auka Lie
tuvos kovotojams.

Vikutis.
Westville, Ill.

Prisiunčiu aukų Liet po
litiniams kaliniams $4.50 ir 
rezoliucijos kopiją. Męs vie
ną tokią rezoliuciją pasiun- 
tėm Lietuvos prezidentui 
Smetonai.

Draugiškai,
K. P. Jokūbaitis.

Iš daugelio miestų ir kai
melių plaukia panašūs laiš- 

(Tąsa 4-tam pusi.)

ŠYPSENOS
Dovana Gimimo Dienoj
Jonukas: “Ką tavo sesu

tė gavo gimimo dieną do
vanų?”

Petrukas: “Ji gavo labai 
gerų dovanų.”

Jonukas: “Na, tai ką to
kio ji gavo?”

Petrukas: “Ji apsirgo ir 
turėjo būti visą savaitę na
mie.”

Tas ir Gerai
Jokūbas: “Tu apsivedei 

su ta bagota našle?”
Jurgis: “Ne. Kaip sužino

jau, kad ta jauna siuvėja 
ima po šimtą dolerių už pa
siuvimą tai našlei dresės, tai 
apsivedžiau su siuvėja.”

J. Robziw.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

< Tik Kelios Dienos Prisirengimui
Jau tik kelios dienos liko iki mainie- 

rių generalio streiko, kuris 16 d. birželio 
turi prasidėti. Virš 400,000 mainierių 
stos į kovą, nes jų sutartys baigiasi su 

I išnaudotojais. Išnaudotojai, anglies ba- 
į ronai, nenori nei klausyti apie išpildymą 
t darbininkų reikalavimų.

Mainierių reikalavimai yra: 30 valan- 
J dų darbo savaitė, $6 į dieną, — penkios 

dienos į savaitę ir pilnas unijos pripaži- 
|| nimas. Šie reikalavimai yra būtini gy

venimo reikmenims brangstant.
Mainieriai negali gero laukti nuo Unit

ed Miners Workers unijos prezidento 
John L. Lewis ir jo artimų vadų. Mainie
riai patys turi susirūpinti savo kasdie- 

t niniais reikalais, tvirtinti eilinių mainie- 
; rių vienybę, lankyti unijos susirinkimus, 

diskusuoti, rengtis prie kovos už savo 
I reikalus.

Mainų srityje yra desėtkai tūkstančių 
į| lietuvių darbininkų sunkiai prakaituo

jančių. Mūsų klasinių Organizacijų par- 
į eiga jau dabar visu smarkumu mestis 

darban už laimėjimą kovų.
Mainieriai, sujungkite savo eiles, suda- 

! rykite galingą bendrą frontą kovai už 
| geresnes darbo sąlygas, žmoniškesnį at- 
I lyginimą, savo kasdieninius reikalus!

Reikia 40,000 Toną Plieno į Parą
“Pravda”, Sovietų Sąjungos Komunis

tų Partijos CK organas, nuo 22 dienos 
gegužės rašo, kad dabartinė Sovietų Są
jungos plieno gamyba jau galėtų į parą 
pagaminti nuo 40,000 iki 45,000 tonų. 
Kartu iškelia obalsį, kad į parą būtų pa
gaminama nė mažiau 40,000 tonų.

Dabar Sovietų Sąjungos sunkioji me
talo industrija daug maž duoda į dieną 
33,700 tonų čigūno, 34,000 tonų plieno ir 
22,500 tonų roliuoto metalo. Pagal pla
ną, gegužės mėnesį turėjo duoti po 35,- 
000 tonų į dieną plieno ir čigūno ir 25,000 
tonų roliuoto metalo.

“Pravdos” atsišaukimas, veikiausiai, 
paakstins šalies metalo darbininkus ir ve
dėjus planą išpildyti pilnai.

Kiek pirmiau gelžkeliai nepravesdavo 
savo planą gyveniman, o dabar kiekvie
ną dieną nuo 10 iki 12 nuošimčių pervir
šija- £laną. 22 d. gegužės buvo prikrau- 

■ ta 70,482 Vagonai ir tą pat dieną iškrau
ta 67,415 vagonai, kas sudarė 112,8% 
planą.

Šiemet Sovietų Sąjungos planas yra 
pagaminti 11,800,000 tonų plieno. Pir
mus tris mėnesius planą pravedė su kau
pu, bet dar galėtų daugiau pagaminti. 
Šiemet bus paleista darban 34 nauji plie
no gaminimo pečiai, kurių metinė pro
dukcija sieks iki 2,000,000 tonų. Sovie
tai greitai pralenks Jungtines-Valstijas, 
nes ten gamyba auga, o čia krizis vieš
patauja.

jiems tinkamai išaiškiname 
reikalą. To pavyzdžius mes 
galime matyt pranešimuose 
apie įvairius asmeniškus- 
šėimyniškus pažmonius, kur 
pasisuka mūs draugų, nie
kad neužmirštančių, kad jie 
yra darbininkų judėjimo bu- 
davotojai ir kad jų pareiga 
mobilizuoti pagelbą tiems 
budavotojams, kurie jau at
sidūrė fašistų kalėjimuose

O štai trumpas laiškutis iš 
didmiesčio, kur teatru parė
mė judėjimą, apart kultūri
nio darbo, kurį atlieka ge
ras teatras:

Detroit, Mich.
Prisiunčiu $12.30 auką 

Lietuvos politiniams kali
niams. Dešimts yra nuo 
penkių Hamtramcko darbi
ninkiškų organizacijų, ku-

Draugiškai,
A. Varaneckienė.

už savo veikalą. Jie išaiški- rios perstatė veikalą “4-rių 
na ten susirinkusiems dar- ■ Komunistų Sušaudymas”, o 
bininkams reikalą remti $2.30 yra už štampas, ku- 
Lietuvos revoliucinius kali- rias pasiuntėt ALDLD 188- 
nius ir visuomet turi geras tai kuopai.
pasėkas. Aukojusių vardus 
skaitant, matome žmonių, 
kurie nėra jokios, organiza- .
cijos narių sąraše. Čia vėl matysite laiškutį

Verti bolševistinės pagar-|iš didžiulės Baltimorės ir 
bos tie žmonės, kurie neuž-| jos kaimyniško miestelio 
miršta esą bolševikais ir pa-1 Hanover. Pažymėtina, kad 
silsio bei pasilinksminimo ’ iš to miestelio auka jau ne 
valandomis ir jas panaudo- pirmutinė: 
ja budąvojimui judėjimo bei 
gelbėjimui klasių kovos au Baltimore, Md.
kų. Tai jų dėka įtraukiami Siunčiu jums $12.10. Tai 
į darbą toki žmonės, kurių' bus už štampas, gelbėjimui 
nepasiekiame savo susirin-1 Lietuvos politinių kalinių, 
kimuose bei parengimuose. 
Kur tokių draugų randasi, 
iš ten aukos sistemačiai at-
eidinėia.

Mūs Veikėjų Balsai
Nors nuolatos telpa dar

bininku laikraščiuose “Lais
vėj”, Vilnyje”, “Tiesoj” ir

I Likusias grąžinu. Stampos 
buvo pardavinėjamos per 
ALDLD 25 kuopos narius 
Baltimore j.

Draugiškai, J. Stanys.

VISO KO PO TRUPUTĮ

Drauge gydytojau, tai gal ir 
man duotumėt kokį patarimą 
per mūsų “Laisvę.” Tariu iš- 
anksto ačiū.

Esu vedusi moteris ir turiu 
du vaiku, esu 48 metų, sveriu 
192 svaru.

Aš akim matyt negaliu, 
menkai miegu. Galvą man 
skaudą; rodos, kad skūra nuo 
kaulo atšoks. Ir labai skauda 
dešinę ranką iš peties. Nėra 
ronos, tik sausai gelia. Kai 
daugiau padirbėju, tai neturiu 
sau vietos: rodos, kad kirmė
lės ėda petį. Tai trinu, kas kuo 
pasako. Ir man dažnai taip 
užeina ant akių, pasidaro tam
su, nieko nesimato ir dažnai 
užeina ašaros. Ir pradeda šir
dis mušti, ir visa slobna pasi
darau. Ir, kai turiu savo čė- 
są, tai labai skauda vidurius. 
Ir kaip kada du sykiu ant mė
nesio reikia sirgti. Kai dabar 
tokia bedarbė, tai reikia bied- 
nam žmogui sirgti ir gal da 
ne d aval gy t.

Atsakymas

Taip, Drauge, valgymas ar 
nedavalgymas visuomet daug 
reiškia. Jūs, gali būt, ir sočiai 
privalgot: sveriat net 192 sva
ru, bet veikiausiai Jūsų mais
tas nėra pilnas gyvų gamtos

Hanover, Md.
Velykų dieną, ant socialis-

dėsinių — vitaminų, minerali
nių druskų. O stoka tokių mai
sto dėsnių padaro daug viso
kios žalos organizmui. Vien tik

E Kada Japonijai Bus Gana?
Japonijos imperialistai ir vėl pavergė 

r naują Chinijos kraštą—dalį Hopei pro- 
B vincijos. Trumpu laiku Japonijos impe- 

rialistai pavergė Mandžuriją, Jehol ir 
« Hopei.
i Pati Japonija užima 148,811 keturkam-'

Veteranai, Štai Jūsą Bilius!
Kongresmanas Vito, Marcantonio ne

senai įnešė į J. V. kongresą bilių, žinomą 
kaipo H.R. 8365 bilius. Šis bilius reika
lauja išmokėti visiems pasaulinio karo 
veteranams bonus išlaidomis turčių. Jis 
reikalauja, kad turtingieji, kurių metinės

įeigos siekia $5,000, turi būti apdėti spe- 
ciališkais mokesčiais ir iš tų mokesčių 
sudaryta fondas atmokėjimui karo vete
ranams, bonų...

Šitokis bonų atmokęjimąs yra.tuo ge- 
ras> kad. j is neapsunkins p^čių veteranų- 
ir visos darbininkų klasės. Patman bi
lius gi, iš kitos pusės, reikalavo išmokėti

veteranams bonus darbininkų iškaš- 
čiais.

Taigi pasaulinio karo veteranai ir visi 
darbininkai turi stoti už šitą bilių. Rei
kalaukit jį perleisti per J. V. kongresą.

Kręipkit savo distriktų kęngresmanų 
ir senatorių domesį į H. R. 8365 bilių ir 
reikalaukit jų už jį balsuoti.

dėl to Jums gali būti ir akim 
tamsu, ir sirdžidi slopu, ir vi
sai silpna, ir galvą ir petį ir 
da ką gali skaudėti, ir su mė
nesinėmis gali būti netvarka ir 
t.t. Be to, Jums jau veikiausia 
užeina ir taip vadinama gyve
nimo pakaita: Jums kiaušidi- 
nčs — ovarinės liaukos eina 
menkyn, vysta, atrofuojasi.

Štai kaip, Drauge, bandy
kite daryti. Mažiau vartokite 
to negyvo, denatūruoto, išvog
to, iškošto, chemiškai baltinto 
maisto. Arba ir visai jo nevar
tokite, tai da bus geriau. Ne
vartokite baltos duonos, pyra
gų, paštetų, makaronų, blynų, 
virtienių, šaltanosių ir kitokių 
civilizuotų paralių. Juodos, 
rupesnės duonos galite po tru
putį. Užtat daugiau vartokite 

1 daržovių ir vaisių. Reikia taip
gi ir pieniškų, kiaušinių, švie
žios mėsos, žuvų.

Gaukite skydinės liaukos, 
Thyroid gland, 1 grain, 1OO 
tablets. Imkite po vieną prieš 
valgį, apleisdama po keletą 
dienų per'mėnesines.

Pieno kalkių, Calcium lac
tate, 10 grs., 100 tablets, im
kite! po vieną arba dvi tableti 
po valgio. Sutrinkite ir su van
deniu. Imkite visa tai ilgai, 
nes tai dapildo maisto trūku
mus. Taipgi imkite žuvų alie
jaus, Cod liver oil, bent po 
šaukštą kas diena: akim bus 
geriau ir da daug kam. Imkite 
ir mielią, bent po plytelę kas 
diena, žinoma, iodo tinktūros, 
po lašą kas pora dienų, per 
visą gyveniriią.

Išpradžių bus neprošalį ir 
bromo, Triple bromides, 15 
grains, 1OO tablets. Po dvi, o 
paskįąu po vieną tabletę kas 
vakaras, ištarpinkite stikle 
vandens, įmaišykite da kiek 
sėdės miltelių ir išgerkite.



Dar Viena Auka Pereito Didžiojo Karo
X

“Bet

ėjo į gatves ir pareiškė buče-—dalyvaudavo diskusijose, vi
suomet laikydamasi prie Ko- r^ams jūs nematysit mūs tose

š.

Aist.

moteris

B—te.

29

€

sušaudomus nelaisvėn 
revoliucionierius-bol- 

O vasarą išvilkdavę 
surištus pririšdavę ant

tan- 
gali-

Mutual 
atsaky- 
siūlomą 
pareiš-

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

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New York City.

Scovil Co. Dirbtuvėj Sužeidė 3 Darbininkes

yra 
30; 
še-
pu- 
au-

kiek Lietuvoj, atvyksta į Ame
rikos J. V. ir apsistoja Na
shua, N. II. Paskiau atvyksta 
į So. Boston, Mass, čia įstoja 
į LDSA ir ALDLD 2 kuopą, j

kyrė su mumis
Mokanti gražiai rašyti j— se-

Pastarojoj buvo nare iki atsis- sekcijų bučeiiai grąsino ir vėl 
ant visados. atldaryti krautuves po to, kaip

- - H sel pikietininkės jas uždarė. “Prt
kretoriavo. Turinti supratimą Į fvYrŲ, moterų ir vaikų iš-

AR GALITE PASISIŪTI 
ŠIĄ SUKNELĘ?

Suknelės forma numeris 2222 
gaunama 12, 14, 16, 18, 20, 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42 dydžio, 
šiolikai dydžio reikia trijų ir 
sės (31) yardų 36 colių pločio 
dimo. Yra paveiksluotas siuvėjai 
pamokinimas (anglų kalboj).

Trečiadienis, Birž. 12, 1935

kuo

pik-

vai-

DAR APIE KALBĖTOJAS

Mano manymu, jeigu mes 
duosime progą pradinėms kal
bėtojoms daugiau prasilavinti,

LAISVI Trečias Puslapis

Darbininke ir Seimininke J
Atsišaukimas Į Visas Naujos Anglijos ALDLD ,statant jas šalia daugiau Pra- 

Isilavinusių kalbėtojų, jeigu 
vieton nedraugiško atsinešimo 
mes pagelbėsime joms, sutei
kiant patarimus ir jeigu mes 
patys kreipsime daugiau do
mės į savęs pralavinimą, į dis
kusijas, paskaitas, rašymą į 
mūsų spaudą ir tt., aišku, mes 
pajėgsime išauginti naujas 
kalbėtojų kadras, nereikės ba
dauti tuo klausimu.

B. E. S.

Nares, “Laisvės” Skaitytojas ir Visas Darbininkų 
Judėjimo Rėmėjas ir Simpatikes

Draugės! . /
Liepos (July) 4 dieną, Maynard, Mass., įvyksta didysis “Lais

vės” piknikas, apie kurį visi kalba ir visa Naujoji Anglija ir jos 
apielinkės rengias jame dalyvauti. Mes, visos klasiniai sąmo
jingos moterys, žinom ir įkainuojam, kaip nepavaduojamai svar
bią rolę darbininkiška spauda lošia kasdieninėse mūsų kovose. 
Mes rūpinamės savo spaudos palaikymu ir auklėjimu. Gražus,
didelis ir visais atžvilgiais pasekmingas buvo praėjusių metų j Li Pacalrmoe
“Laisvės” piknikas. Bet šis ateinantis 1935 metų piknikas turės HDUl lai 11 JŲ rdocKIiluS 
būti padvigubintas. O tą mes galim padaryti.

Panaudokim 3 Būdus, Kurie Užtikrins
• Pikniko Pasekmingumą

1. Platinkim įžangos-laimėjimo tikietus, ragindamos 
daugiausia dalyvauti piknike.

2. Atydžiai ir nuoširdžiai prisirengkim padirbėti laike 
niko, nes tas būna tik vieną sykį į metus.

3. Pagal išgalę ir kolektyviai prisidėkim su aukomis.
Pereitą metą Worcesterio ALDLD Moterų kuopa turėjo

4?ių stalą, prie kurio su aukom prisidėjo kelios kitų kolonijų 
draugės, šį metą yra rengiamas specialis namie gamintų valgių į 
stalas. Surengkim, draugės, bendrą visos Naujos Anglijos mo- j 
terų stalą. Mes kviečiam jumis prisidėti su aukom daug gausiau 
ir visas kolonijas. Taipgi kviečiam mūsų ūkininkes su savo sū
riais, pienu ir kitkuo.

Ką Galima Aukauti?
* Galima aukauti viską, ką tik kuri draugė sumano pagaminti, 
kaip tai įvairius pyragus, pyragaičius, šaltanosius, pajus, keik- 
sus, įvairias virtas bei keptas mėsas, sūrius, vaisius, daržoves, 
kurios ant vietos bus sudaromos į salotas (salads) ir taip toliau.

Patėmiję šį atsišaukimą, draugės, imkitės už darbo. Kiekvie
noj kolonijoj 2 ar 3 ALDLD narės ar “Laisvės” skaitytojos pa
siimkit sau už pareigą suagituot, suorganizuot savo koloniją. 
Surinkit vardus, kuri draugė prisideda su auka. Didesnį dalyką 
gali kelios draugės bendrai aukauti.

Rikniko pasekmingumas priklausys nuo mūs bendro pasi
darbavimo. \

7-to Apskričio Narė M. K. Sukackienė.

Jau kelios draugės išreiškė | tras, tai būtų proga draugei 
savo mintį kas liečia moteris 
kalbėtojas ir visos muša į vie- 
ųą tašką, kad kalbėtojų pas 
mus permažai arba ir visai 
moterų kalbėtojų negalima 
gauti reikalui ištikus. Kaip to
kią padėtį pataisyti? Geras 
yra sumanymas, kad būtų su
teikiami patarimai bei “out
lines” del pradinių draugių, 
irgi geras sumanymas, kad 
t>ūtų rengiami trumpi marš
rutai apskričiuose, kur viena 
draugė, gerai prisirengus tam 
tikru klausimu, galėtų kalbėti 
savo apielinkės kuopose. Ir 
tas būtų galima įvykdinti, jei
gu tik atsinešimas draugų ir 
draugių linkui pradinių kalbė
tojų persimainytų.

Dabar štai kaip yra. Rengia
ma prakalbas d. Bimbai bei 
kitam kalbėtojui, ir nors ne nors ir labiau pralavintas. 
kartą buvo raginama, kad 
būtų statomas dar vienas vie
tinis kalbėtojas bei kalbėtoja 
—tas nėra praktikuojama.! 
^rba vėl, surengiamas kokis 
mažas parengimėlis, sakysime 
su programa, na ir kalbėto- 
jum, bet vieton statyti savo, 
kad ir mažiau patyrusį draugą 
bei draugę, tai tuojaus reikia 
importuoti iš Brooklyno ar iš 
kur kitur. Vieton duoti pro- 

^ą prasilavinti vietinei drau- 
į gei, traukiama iš toliau, ne

žiūrint, kad kartais importuo
tas kalbėtojas mažesnį įspūdį 
padaro, kaip kad gerai prisi
rengus vietinė draugė padarytų.

Visa bėda su mumis, kad 
mes nenorime bei tingime la- 

* vintis, skaityti, diskusuoti bė
gančius klausimus. Norint, pa- 

| Čios kuopos galėtų pasigamin
ti paskaitas įvairiais klausi
mais, galėtų jomis apsimainy
ti apskričių ribose ir jomis 
naudotis, jas skaityti ALDLD 

i|Į,s u s i r i n k imuose. Skaitymas 
balsiai taipgi pralavina kalbė
ti. Tokios paskaitos atliktų du 
tikslu. Vienas, duotų pamatą 
diskusijoms, savitarpiniam la
vinimuisi susirinkimuose, o an-

bei draugui prasilavinti kalbė
ti.

Pas mus dar yra užsilikęs 
labai netikęs paprotys, kurį 
reiktų prašalinti. Paprastai 
dar manoma, kad fabriko dar
bininkas bei darbininkė nega
li būti geri kalbėtojai. Reikia 
žmogaus “su mokslu” ir tt. 
Tiesa, kad ne visi mes būsime 
kalbėtojais, iš dalies tam rei
kia ir prigimto gabumo. Bet 
gabumas galima išvystyti. Ir 
ne kartą darbininkas, kuris 
pergyvena visus gyvenimo kar
tumus, kuris grumiasi nuolati
niai už būvį, kuris kasdieną 
maišosi su darbo žmonėmis, 
daug gyviau ir ryškiau gali 
atvaizdinti ir perduoti tų ko
vų turinį savo klausovams, ne
gu iš kitur atvykęs draugas,

Sovietų Sąjungoje pradėta 
smarkesnė kova prieš abortus. 
“Pravdoje” profesorius M. 
Malinovski rašo apie abortus 
ir blogas jų pasekmes.

Kapitalistinėse šalyse abor
tus pagimdo darbininkų kla
sės vargas, skurdas, nedarbas, 
sunkios gyvenimo sąlygos. Vo
kietijoje jau 1919 metais buvo 
vienas abortas ant kiekvienų 
dviejų gimdymų, gi 1924 me-| 
tais abortų skaičius pasiekė po 
du ant kiekvienų trijų gimdy
mų. 1927 metais tik vienoje 
dirbtuvėje, kur dirbo 7,000 
moterų, iš kiekvieno 100 apsi- 
veisimų ten buvo net 83 nuoš. 
abortų, ir tik 17 normalūs 
gimdymai.

Sovietų Sąjungoje nėra tų 
žiaurių moterims sąlygų ir 
prieš abortus kaipo visuome
nės blogumą vedama kova. 
Jau 1920 metais buvo padary
ti Sovietų valdžios žingsniai 
griežtai pagerinti moterystės 
padėtį, o motinų ir su - kūdi
kiais šeimynų padėtis yra geri
nama nuo pradžios revoliuci
jos. Ten nėra bedarbės, moti
noms prieš gimdymus ir po 
gimdymų teikiama finansinė 
parama, šeimynoms su dides
niu vaikų skaičium yra dau
giau privilegijų, kaip bevaikių 
šeimynoms ir todėl sąlygos ne
gali stumti prie abortų.

Abortai yra visuomeninis 
blogumas. Maskvoje, kur yra 
geriausios ligoninės, ir tai iš 
22,500 abortų viena
miršta, o provincijoj yra vie
nas mirtingumas iš kiekvienų 
9,000 abortų. Kapitalo šalyse 
ligoninėse iš atliktų abortų 
yra mažiausiai 2 nuoš. mirtin
gumų, o kaip kur siekia iki 
12 nuoš. Gi iš slaptų abortų, 
pačių moterų arba kokių šun
daktarių atliktų, mirtingumas 
siekia net iki 60 nuoš..

Prie to, ne vien jau mirtin
gumas yra pasėka abortų, bet 
ir taip didelis nustojimas svei
katos. Daugelis moterų, pasė
koje abortų, gauna kitokias li
gas ir miršta. Daktarai, norė
dami kad nieko neliktų, išsku- 
ta gimdą, ir tankiai tas būna 
priežastis atsiradimo

&

Bedarbiai? Tai NRA darbininkai, virš 5,000 jų gal 
būt bus priversti stoti j bedarbių eiles sulyg Augš- 
čiausio Teismo Mėlyno Aro nuosprendžiu. Roose- 
veltas davė suprasti, būk jie pasiliksią darbe, bet 
kaip ilgai, galvoja kiekvienas iš jų. Kaip matome, 

, ta rūpestis paliečia daug moterų.

ligų. Profesorius Lipman sa
ko, kad tai yra “civilizuotas 
chuliganiškumas.” Net iš ge
riausiai atliktų abortų Mas
kvoje iš 800 buvo vienas blo
gas apsireiškimas tolimesnia
me motinos gyvenime, kenki
mas jos sveikatai.

K a p i t a listinėje sistemoje 
prie to blogo stumia darbinin
kes vargas ir skaudus gyveni
mas. Vienok ir čia reikia jo 
vengti, atminti, kad tas pakerta 
sveikatą.

Sovietų Sąjungoje yra kitos 
sąlygos ir prieš abortus pra
dėta griežta kova. Griežtai 
draudžiami abortai pirmu kar
tu pastojusioms motinoms, nes 
abortų pasėkoje moterys 
kiai nustoja gimdymo 
mybių.

Motina Tarp Bado ir 
Deportacijos

Pora savaičių atgal šiame 
skyriuje skaitėm apie pasikėsi
nimą deportuoti Stellą Petraus
kienę, 8 vaikų motiną, iš Wil
kes-Barre, Pa. Jos vienintelis 
prasikaltimas tame, kad ji ko
vojo prieš išmetimą iš namų 
kitos biednos darbininkų šei
mynos. Bet ne ji viena yra to
kioj padėtyje. Buržuazinė val
džia pradėjo platų vajų prieš 
visus darbininkus, kurie atsi
sako mirti badu.

Štai Gertrude Claudio, naš
lė, dviejų kūdikių motina, gy
vena nuo viduramžių užsili- 
kusioj lindynėj 1971 2nd Av., 
New Yorke, prie gelžkelio, kur 
nėra nei karšto vandens. Pono 
Edward Corsi, šalpos direkto
riaus, atstovas pasakė, kad jai ■ 
bus atimta pašalpa. Jis jai pa
siūlė pasirinkti badavimą arba 
išdeportavimą į Porto Rico. I 
Mrs. Claudio yra Amerikos pi-, 
lietė, nors ji pirmus penkis 
savo amžiaus metus ir praleido 
Vokietijoj. Vienas jos vaikų 
gimė Porto Ricoj, kur ji gyveno 
keletą metų, o antras vaikas 
gimė New Yorko mieste.

Mrs. Claudio moka vokiš
kai, ispaniškai ir angliškai ir 
dirbo už perkalbėtoją. Pastan
gos atimti iš jos pašalpą ir 
grasinimas išdeportuoti yra 
dalis pono Corsi taip vadina
mo “laisvo atsisakymo piliety
bės” vajaus prieš ateivius dar
bininkus, atsisekančius mirti 
badu. Ateiviai dar labiau turi 
subrusti organizuotis, nes tik 
būdami susirišę organizaciniais 
ryšiais su amerikonais darbi
ninkais galėsime apsiginti nuo 
bado ir persekiojimo. Taipgi 
reikia rūpintis užpultų ateivių, 
gynimu.

SO. BOSTON, Mass.—Drau
gė Karalina Naujokaitienė-Gi- 
riunas, po tėvais Naujaliutė, 
vos sulaukus 31 metų am
žiaus, mirė birželio 1 d., 1935 
m. Mirtis nuskynė vos tik 
pražydusią, it gėlę, kuri tik 
ruošėsi puošti mūs eiles kla
sių kovose už darbo žmonių 
reikalus. Liūdi jos ne vien tik 
Juozas Giriunas ir jų 8 metų 
amžiaus sūnelis Jonukas, bet 
sykiu ir visi klasiniai susipra
tę lietuviai darbininkai. Taip, 
šiandien mes prie jos karsto, 
nulenkę galvas, liūdnai stovi
me. Gerbiame už atliktus dar
bus. Vienok neužganėdinti, 
laukėm daug—n e i š s i p ildė, 
mirtis ją iš mūs atėmė, suvilti 
esame.

Jos biografija labai suglaus
ta. Gimė sausio 6, 1904 m., Vil
niaus krašte, netoli Varėnos, 
Moliaudugnio kaime. Laike 
pasaulinio karo, užimant Lie
tuvą vokiečiais, sykiu su tė
vais tapo išguita net į Toms
ką, Sibire, kelionėse ir Sibire 
kiek vargo, skurdo turėjo pa
kelti, ir įsivaizdinti negalima.

Primintina jos -apipasakoti 
toki paveikslai: Laike Kolča- 
ko viešpatavimo Sibire ji dir
busi nuo 10 iki 12 valandų į 
dieną. Algos tai ir ant maisto 
neužtekdavę. Mačius kankina
mus ir 
suimtus 
ševikus. 
nuogus,
baržos-laivo denio vidury upės, 
po apsauga, kad kas neprieitų 
ir neteiktų pagalbos. Naktį re
voliucionieriai buvo uodams 
maistas, dieną—saulės degini
mui be vandens ir maisto, iki 
išmiršta. Tuomet į upę—tai 
kapai.

Kuomet Kolčako baltosios 
gaujos tapo nugalėtos, Karali
na sustojus dirbti, mokyklą lan- 

! kiuą ir, gelbstint Lietuvių šel- 
I pimo Komitetui, kuris tais me
tais veikė, lietuvių kalbą ir 
rašybą išmokusi, taipgi me
džiaginiai ir Lietuvon grįži
mui prigelbėta. Pagyvenusi 
.. —— > ____________

munistų Partijos, nors nepar- 
tijietė.

I

Gimstant “sklokai,” smerk-' 
davo už pasitraukimą nuo par
tijos linijos, nuosekliai išaiš
kindama, kur link keliausite, 
nepasigailėdama karčios teisy
bės pasakyti ir neva partijie- 
čiams ego-avantiuristams, ku
rių mes turėjom apsčiai. Ro
dės, kad bus mums nepava
duojama draugė. Bet ne ilgus 
metus tesidžiaugėm.

Apsivedė su draugu Naujo- 
kaičiu-Giriunu. Dar buvo “ge
ri” laikai. Dirbo, susitaupino 
šiek tiek. Kad ramiau gyventi, 
apsipirko stubą. Bet štai it 
koks maras užėjo nedarbas- 
depresija ir kas įdėta į stubą 
—dingsta.

Gajūs-drūti šiaip taip laiko
si, mūs draugės sveikata—pa
žeista imperialistinio karo pa
čioj jaunystėj — neatsilaiko, 
skurdo prietelka džiova pri
kimba ir, išplėšusi iš mūsų 
tarpo, birželio 1 d., 1932 m., 
ligonbutin paguldo, o birželio 
1 d., 19,35 m., užmerkia ir akis 
ant visados. Jei ne karas, jei 
ne prakeikta kapitalistinė iš
naudojimo sisteųia^-zaFv^rRTsi- 
džiaugtų gyvenimu kartu su 
Jonuku ir Juozu?

Birželio 4 tapo išlydėta iš 
draugų A. Buivydų namų ne
skaitlingo būrelio draugų į 
Mt. Hope kapines ir palaidota' 
kaiminystėj a. a. Sarapienės. 
Draugas Johnnie Orman pasa
kė trumpą atsisveikinimo pra- 
kalbėlę. Nuleidę į duobę, už- 
pylė-užkasė. Ilsėkis čia amži
nai.

Motina Su Trim Vaikais 
Nusižudė

Mrs. Margaret Corey, 
metų, motina trijų kūdikių nu
sižudė gasu pereitą pirmadie
nį, sykiu nužudydama ir 3 vai
kučius, Catherine, James, 
Gertrude. Vyriausia buvo 4 
metų, jauniausia 4 mėnesių.

Priežastis .žudymosi buvo 
nedateklius ir skurdas, prie 
to, veikiausia, baimė iš naujo 
pastoti, kas biednųjų šeimyno
se yra baisi nelaimė, nes reiš
kia didesnį badavimą ir vargą.

James Corey dirba trokų 
kėravotoju Long Island City ir 
uždirba po $25 į savaitę. Aiš
ku, kaip iš tokios algos galėjo 
verstis šeimyna iš penkių. 
Apart to, jo žmona nesveika- 
vusi nuo paskutinio gimdymo. 
Visa tai padarė gyvenimą ne
pakenčiamu ir pirmadienį, sa
vo mažam keturių kambarių 
namelyje, 289 — 262nd St., 
Floral Park, Queens, Corey 
rado savo žmoną ir 3 vaiku-

kė Mrs. Licht, Veiklos Komite
to sekretorė, užbaigdama savo 
raportą.

Konferencijoj iškėlė įdomių 
dalykų streiko dalyvės, pasako
damos savo patyrimus. Mrs. 
Clara Smotrich pasakojo, kaip 
Coney Island ir Brighton Beach

krautuvėse, jeigu jas atidary
siu.” Ir po to niekas nebenorė- 

įję atidaryt savo krautuvių, bet 
'pradėję jieškot derybų su Veik
los Komitetu.

Konferencijoj dalyvavo ir Es
ther Friedman, socialiste, Mo
terų Konferencijos Prieš Pragy
venimo Brangumą sekretorė. 
Jinai pareiškė nesutinkanti 
su pikietu ir boikotu, bet vieton 
to siūlė vartotojams daryti 
spaudimą į vietos ir federalę 
valdžią už įsteigimą miesto ir 
valdžios valdomų turgaviečių.

Carl Brodskis, kalbėdamas 
Komunistų Partijos vardu, nu
rodė klaidingumą Mrs. Fried
man argumento prieš pikietą ir 
boikotą. Jis įrodė, kad tik kas
dieninėse kovose darbininkai iš
kovojo geresnes sąlygas ir ap
gynė savo reikalus ir kad Ši ko
va yra dalis kovos už galutiną 
pasiliuosavimą iš kapitalistų 
jungo.

Mrs. Tartalova, rusų 
Aid Draugijos atstovė, 
dama į Mrs. Friedman 
socializuotą industriją,

I ke: “Aš ištiesų stoju už socia
lizuotą industriją darbininkų 

! kontrolėje, tačiaus tam pasiekti 
pirma reikia revoliucijos. Bet 
dabar mes turime kovoti už že
mesnes kainas.”

Miss Bonita Williams, jauna 
negrė delegatė, kuri yra Harlem 
Veiklos Komiteto sekretorė, ra
portavo apie Harlem laimėji
mus, kur vieningas veikimas 
privertė šimtus krautuvių pasi
rašyti sutartį numušant 25% \ 
mėsos kainų. Ji pasakojo, kaip 
mėsos vartotojų ir bučerių ben
dras komitetas nuėjo su ja pa
matyti poną Pendleton Dudley, 
mėsos pakuoto jų rytinėm vals
tijom atstovą ir kaip jo kinkos

(Tasa 4-tam Pusi.)

WATERBURY, Conn. — sivaktuot. Kartais presas ap- 
Trys savaitės atgal Scovil dirb- gauna. Kaip užkliūva 
tuves Buff Room sužeidė vieną 
lietuvę darbininkę O. Sk-nę.

; Veidą sužeidė ir smarkiai su
trenkė, net ant grindų parme
tė. Pasirgus tūlą laiką, jau 
vėl dirba, bet randą ant veido 
turi didelį. Tai vis per didelį 
skubinimą įvyksta visokių ne
laimių.

Antrai darbininkei, irgi lie
tuvei, M.

i kirto ant
Di-nei' du pirštu nu- 
preso. Tai yra dide

lė nelaimė. Trečiai darbinin
kei, italų tautos, taipgi du 
pirštu nukirto ir trečią sutry
nė tas pats presas, veikiausiai 
turės pirštą nupjaut. Trys dar
bininkės nukentėjo bėgyje 3 
savaičių. Bet paskutinė darbi
ninkė turės daugiausia nu- 
kentėt—ji yra nėščia ir tokia 
baisi nelaimė patiko. Tai la
bai gaila. Ta italė moteris jau 
pažengus prie darbininkiško 
veikimo, ne tokia tamsi, kaip 
kitos italės darbininkės, ku
rios pradėdamos dirbt persi
žegnoja ir pirštus pabučiuoja. 
Ši ’darbininkė to nedarydavo.

Baisios darbo sąlygos, prai- 
sai (kainos) labai maži, tai 
reikia labai skubint, O per di
delį skubinimą nėra laiko ap-

(užsi- 
stokina), numini presą ir taip 
greit nenupuola, o darbą jau 
griebi nuimt ir tą syk presas 
puola ir nukerta pirštus. Tan
kiausia būna toki atsitikimai. 
Nepataisyti gerai presai ir bai
sus skubinimas priveda prie 
nelaimės.

Ne tiek del pinigų turi sku- 
bint dirbt, kiek del palaikymo 
darbo. Kuri darbininkė nepa
daro į paskirtą laiką, tą tan
kiai siunčia namo, o galų gale 
ir suvis atleidžia. Daug senes
nių darbininkių yra,. kad net 
rankos dreba iš skubinimo, bi
jo, kad neatleistų iš darbo.

Darbininkė.

Iš Konferencijos prieš 
Maisto Brangį

čius užtroškusius gazu. Corey, 
su kaimyno pagalba, pašaukė 
polio, ir ligonvežimį. Dėta pa
stangos atgaivinti, bet nepavy
ko, nors du vyresnieji vaiku
čiai ir motina tebebuvo gyvi.

Reikia dar daugiau pastan
gų sužadinimui darbininkų ko
voti prieš skurdą ir badą, nes 
ne žudymu savęs ii* vaikų, bet 
kova bus galima surasti išeitį, 
prašalinti vargą ir badą.

Pereitą šeštadienį įvyko Di
džiojo £tew Yorko organizacijų 
konferencija prieš maisto bran
gumą. Dalyvavo 287 delegatai, 
atstovaujanti 36 darbininkų or
ganizacijas, tame skaičiuje 5 
darbo unijas. Bedarbių Unija, 
socialistų kontroliuojama bedar
bių organizacija, atsiuntė dele
gatą tik del informacijų.

Konferencijoj buvo nurodyta, 
kad maisto produktų kainos 
abelnaf pakilo 38 su virš nuo
šimčius ir kad mėsos kainos pa
kilo net 54 nuošimčius bėgiu 
pastarųjų vienų metų ir kad 
vartotojams nebebuvo kitos iš
eities, kaip tik imtis streiko.

“Roosevelto valdžia su savo 
galvijų ir javų naikinimo po
litika yra tiesiog atsakominga- 
už neįmanomas kainas,” pareiš
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{VAIRIOS ŽINUTES
Didžiausias Laivas

Franci jos pabudavotas ir 
geriausiai įrengtas laivas 
“Normandie” yra didžiau
sias ir greičiausias pasauly
je. Laivas turi 79,28Q tonų 
įtalpą ir iš Franci jos į New 
Yorką atplaukė į 4 dienas, 
11 valandų ir 42 minutes, gi 
nuo Anglijos pakraščio ant 
8 vai. ir pusės greičiau.

“Normandie” budavojant 
sunaudota 10,000,000 rivicų 
(nitų). Jeigu ištiest visus 
elektros perlaidus, kiek yra 
laive, tai tas sudarytų 4,000 
mylių ir 50 mylių plumiškų 
rynų. “Normandie” elektros 
jėgos užtektų visam Bosto
no miestui. Visi oro apvaly
mo ir perleidimo prietaisai 
sudaro 25 mylias ilgio.

Šis laivas turi 1,029 pėdas 
ilgio, 120 pėdų pločio ir 14 
augštų. Penki augštai yra 
ant pirmojo denio, baltai 
nudažyti, kurie sudaro labai 
gražią laivo formą.

“Normandie” elektros ga
minimo generatoriai turi 
160,000 arklių jėgą. Kada 
laivas padarys daugiau ke
lionių, tai manoma, kad jis 
galės "daryti apie 35 mylias 
į valandą.

Ant laivo yra visoki ge
riausi ir gražiausi patogu
mui įrengimai. Keliauninkų 
jis galės veštri apie 3,000 ir 
jo įgulą sudaro apie 1,200 
oficierių, jūreivių ir darbi
ninkų.

Apsaugojimui keliaunin
kų nuo supimo įrengta spe
cialiai prietaisai. Keliaunin
kai bus sutalpinami į vie
nuolikos augštų kambarius 
išiurių 126 kompartmentai

ro apsaugotas zonas, kur 
ugnis visai negalės iš vieno 
kompartmento prasimušti į 
kitą, neigi vanduo įsilauž
ti. Ant laivo pritaisyta apie 
50 gelbėjimosi laivelių, ku- 
'rie mechanizuotai nuleidžia
mi į jūras ir aprūpinti val
dymo prietaisais. “Norman
die” yra naujas išdavas lai
vų budavojimo technikos. 
Budavojant paimta atydon 
visas iki šių laikų technikos 
patyrimas.

Iki šiolei geriausi laivai 
buvo Italijos “Rex,” “Conte 
de Savoia” ir Vokietijos — 
“Europa” ir “Bremen” bei 
Anglijos — “Majestic,” da
bar pirmą vietą užims Fran- 
cijos laivas.

Jieškos $5,000,000
Finlandijos narūnai sura

do Finijos užlajoje, jūrų 
dugne, rusų laivą, kuris nu
skendo 1721 metais, laike 
.Rusijos — Švedijos karo. 
Pagal davinius tame laive 
buvo vežama 14 bačkų su 
auksu ir daug sidabro, kas 
viskas sudaro apie $5,000,- 
000 vertę. Manoma, kad da
bar finams pavyks ištraukti 
tas laivas. Jie tariasi turtą 
pasiimti sau, o kitus doku
mentus pasidalinti pusiau su 
Švedija. Sako, kad tas tur
tas buvo pagriebtas Rusijos 
caro Petro Didžiojo Švedijo
je ir gabentas į Rusiją, bet 
nelaimė įvyko ir laivas nu
skendo.

Ant kiek pavyks jį iš
traukti ir rasti pinigus, tai 
dar klausimas. 1854 metais 
netoli Sevastopolio nusken
do Anglijos karo laivas 
“Black Prince” taipgi su ke
liais milionais dolerių ver
tės, bet kada japonų narū
nai susitarę su Sovietais su-

rado tą laivą, tai nerado jo
kio turto.

Generolas Linsingen
Vokietijoje mirė genero

las Aleksander Von Linsin
gen, 85 metų amžiaus. Jis 
atsižymėjo pareitame im
perialistiniame kare prieš 
Rusiją Galicijoj. Pradžioje 
1914 metų karo jis koman
davo kaizerio antrą armiją 
prieš Franci ją ir dalyvavo 
prie Marnos upės mūšiuose.

Generolas Linsingen buvo 
kietas monarchistas ir dide
lis darbininkų priešas. 1918 
metais, lapkričio menesį, ka
da Berlyne prasidėjo revo
liucija prieš kaizerį, tai ge
nerolas Linsingen buvo už
sakęs naikinti revoliucionie
rius pagelba orlaivių, bet re
voliucija apvertė augštyn 
kojomis visus jo reakcinius 
planus. Po revoliucijos per
galės jis buvo pasitraukęs iš 
veikimo. Bet kada Hitleris 
įsigalėjo, tai Linsingen ir 
vėl stojo vadovauti armiją.

Orlaivis “S—43”
Bridgeport, Conn., Sikors

ky Aircraft Korporacija 
gamina milžiniškus lėktu
vus, žinomus, kaip “S—43.” 
Tik šiomis dienomis vėl vie
ną naują išbandė.

Lėktuvas “S—43” yra jū
rinis orlaivis. Jo valtis pa
dalinta į penkis vieną nuo 
kito atskirus kambarius, 
kurie apsaugoti nuo van
dens persisunkimo. Jeigu 
du kambariai būtų prisemti 
vandens, tai likusieji trys 
dar neleis jam nuskęsti. Pat
sai lėktuvas sveria 15,000 
svarų ir gali vežti 19,000 
svarų krovinį. Šis orlaivis 
įrengtas taip, kad jis gali
vežti iki 25 keliauninkų. Jis 
turi du motorus po 750 ark
lių jėgos ir gali kilti iki 
7,000 pėdų augščio.

Lėktuvai “S—43” skiria
mi orlaivių linijai nuo San 
Francisco per Ramųjį did- 
jūrį į Philippinų salas ir 
Chiniją. Jie lengvai yra pa
verčiami į karo orlaivius.

š—kas.

Oakland, Calif
ADF Centralinėje Darbininkų 

Taryboje Veikimas
Centralinėje taryboje eilinių 

narių delegatų yra virš 30 nuo 
įvairių unijų. Keli metai atgal 
buvo tik keli. Nuo generalio 
streiko unijos subruzdo ir pa
siryžę atimti iš reakcinių vadų 
vadovybę, kuria per metų me
tus šie provokatoriai kontrolia
vo ir išdavė darbininkus, šian
dien kas kita. Kontrolė jau 
smunka iš jų rankų. Eiliniai 
nariai neužmiršta generalio 
streiko. Tai buvo brangi lek
cija ir jau pasirodo, kad ne
gaus progos tie provokatoriai 
vadai engti darbininkų. Tik 
keletas pavyzdžių, ką veikia ir 
atlieka eiliniai delegatai cen
tralinėje taryboje. Šie visi ta
rimai yra prieš vadų norą.

Eilinių narių komitetas su
organizavo Chevrolet automo
bilių darbininkus, 300 stojo į 
uniją ir šiandien 3 delegatai 
lankosi taryboje. Tai vienas 
smūgis. Kitas dalykas, išnešta 
griežta protesto rezoliucija 
prieš bilių, kuris norima per
leisti Sacramento, padaryti 
Komunistų Partiją nelegale. 
Išnešta protesto rezoliucija 
prieš sumušimą ir kidnapinimą 
4 darbininkų Haywarde. Du 
iš jų buvo Komunistų Partijos 
nariai. Taryba reikalauja 
“grand jury” investigacijos to 
įvykio. Išnešta protesto rezo
liucija prieš Jackson įvykį, kur

500 unijos narių ir simpatikų 
nuvažiavo išreikšti solidarišku- 
mą Jackson mainierių strei- 
kieriams, kurie 8 mėnesiai 
streikuoja, Jackson mušeikos 
su policija.puolė ant darbinin
kų, mėtė gasines bombas, su
mušė ir suareštavo daug dar
bininkų. šitą įvykį taryba rim
tai svarstė ir pasirodė, kad gal 
būt bus provokatorium vadas, 
kuris davė ženklą vigilantėm 
pulti ant darbininkų. Greitu 
laiku bus tas iškelta aikštėn. 
Tarybos vadai bando už
gniaužti šį įvykį, bet nesiseka 
jiem, darbas eina pirmyn.

Kitas dalykas, kuris buvo 
labai negardus kąsnys vadam, 
tai kad taryba užgyrė pirmą 
Pacifiko kongresą prieš karą 
ir fašizmą ir išrinko 2 delega
tu. Kitas smūgis, tai kad de
legatai rekomendavo, kad La
bor Day parodoj unijos neštų 
iškabas su reikalavimais, vie
toj “floats.” Tas buvo disku- 
suojama ir jau daug unijų nu
tarė nešt iškabas. Šie visi dar-i 
bai atlikti per eilinius delega
tus. Greitu laiku bus tarybos 
rinkimai.

Materiale ir Moralė Parama Lietuvos 
Revoliuciniam Politkaliniams

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Tie doleriai ir centai

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. ir Liaudies Choras 

bendrai rengia didelį pikniką, kuris 
įvyks 16 d. birželio-June, Maple Park, 
Methuen, Mass. Tai bus tas pats ku
ris buvo rengiamas ant 9 dienos bir
želio, bet tą dieną taip blogas oras

Kastute.

Aberdeen, Wash
Apie Streiką Medžio 

Išdirbystej
Jau penkta sąvaitė streiko 

lauke visa didžioji medžio iš- 
dirbystė. Kaip užsidarė, taip 
ir stovi ir dar nebandė nė vie
na dirbtuvė pradėti dirbti 
kaip Aberdeen, taip ir Ho- 
qium, Wash. Pikietas nieko 
neleidžia išvežti nei įvežti į 
dirbtuves be unijos leidimo. 
Tik vačmanai įleidžiami ir sa
vininkai dirbtuvių.

Botų Koduotojai remia strei- 
kierius ant 100 procentų, taip 
ir geležinkelio darbininkai. 
Pasitaiko, prilioduoja karą pa
tys kompanieriai, bet pikietas 
stovi ant trekių ir inžinierius j 
nevažiuoja per pikieto liniją.

Bet patys unijos vidšininkai 
pradėjo diktatoriškai veikti, iš
mesdami iš unijos 4 streiko 
komiteto narius, ir uždarė viso 
streiko komiteto kambarį. Pre
zidentas pasiliko su čermanu 
streiko komiteto valdovais. Bet 
neilgai tęsės. Išmestieji, kad 
sušaukti specialį mitingą, su
rinko viso 5 procentą narių pa
rašų to lokalo ir sušaukė mi
tingą prieš viršinin. birž. 2 d. 
ir išdėstė savo “nusikaltimus” 
prie viso susirink. Jiem buvo 
primetama komunizmas. Ir 4 
d. birželio atsibuvo reguliaris 
mitingas ir visi išmestieji na
riai liko vienbalsiai priimti at
gal prie unijos ir sugrąžinta 
streiko visas komitetas prie 
darbo ir su nauju čermanu.

Ant šio mitingo turėjo būti 
nominuojami nauji unijos vir
šininkai, bet senieji atžagarei
viai viršininkai spyrėsi, kad 
nominacijų nebūtų iki po strei
ko. Net skaitė telegramą nuo 
AF of L, kad rinkimų neturi 
būti laike streiko. Bet susirin
kę nariai, apie 2,000, nepai
sė viršininkų ir nominavo nau
ją valdybą ir tuom laiku likos 
sulaužyta diktatoriška virši
ninkų gale. Yra nominuoti su
sipratę darbininkai.. Bet atža
gareiviai viršininkai nenori pa
siduoti, žada atvažiuoti net 
prezidentas Brotherhood of 
Carpenters unijos, ponas Wil
liam L. Hutchinson. Bandys 
uždėti diktatorišką galę < ant 
darbininkų.

Dabar visa kapitalistų spau
da šaukia, kad “raudonieji” 
užvaldė uniją. Gązdina darbi
ninkus, kad darbdaviai nieko 
neturės jokių reikalų su raudo
naisiais, kurie dabar pirminin
kauja. *

Aberdeene yra suvažiavę 
keturi šimtai delegatų, kad iš
dirbti planus, kaip sėkmin
giau kovoti prieš darbdavius. x

Aberdeenietis.

kai.
gelbsti palaikyti gyvybę, o 
rezoliucijos duoda didelę 
moralę paspirtį Lietuvos po
litiniams kaliniams.

Apie mūs rezoliucijas, be
je, Lietuvos spaudoje buvo 
rašyta ir Amerikos lietuvių 
spaudoje pakartota, būk tai 
esančios kelių asmenų dar
bas, kadangi visos vienai 
panašios, tačiaus mes žino
me, kad jie su labai nera
mia mintimi žiūrinėjo orga
nizacijų vardus ir pašto ant
spaudas, kurios geriausia 
liudijo, kad rezoliucijos at
ėjo iš plačios Amerikos lie
tuvių kolonijų, kad šios ša
lies darbininkų akys at
kreiptos į fašistinių budelių 

| elgesius su Lietuvos revo
liuciniais kaliniais ir kitais 
darbininkais. Tas privertė 
sulaikyti nevieną smūgį, tai
komą revoliuciniams kali
niams.

Parašų Rinkimas
Dabar renkami parašai 

turi juo didesnę reikšmę. 
Jeigu mūsų priešai nepajė
gė ignoruoti mūs rezoliuci
jų vertę, juo labiau jie ne
pajėgs neatsižvelgti į desėt- 
kus tūkstančių parašų, ku
rie bus nugabenti Lietuvon 
ir ten įteikti Liet, prezi
dentui Antanui Smetonai. 
Dėlto reikia mestis visomis 
pajėgomis į parašų rinkimo 
darbą. Jų galima gauti. Pa
vyzdžiui, Brooklyno darbi

na-
UŽ buvo, kad reikėjo’ atidėt ant kitos

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kuopos susirinkimas įvyks 

12 d; birželio, 376 W. Broadway. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Draugės ir 
draugai, ateikite paskirtu laiku į su
sirinkimą. Turime svarbių reikalų ap
kalbėti. Atsiveskite "
Kviečiu ir jaunuolių 225 kuopos na
rius sykiu dalyvauti 62 kuopos susi
rinkime.

Fin. Rašt. J. Burba.
(137-138)

PITTSBURGH, PA.
Demonstruokite ir paremkite Be

darbių Darbininkų Socialę Apdraudos 
Bilių HR 2827, ant antro metinio 
pikniko, kurį rengia IWO kuopa, pa
minėjimui laimėjimo State Charter

naujų nariųninku susirinkime eilė 
rių pasiėmė blankas, 
dviejų dienų pora draugų 
sugrąžino jas pilhas ir pa
siėmė kitas.

Į parašų rinkimo darbą 
reiktų įsitraukti visiems, 
nes fašizmo reakcija nelen
kia nei vieno, kuris kovoja 
už darbininkų reikalus. 
Faktas yra, kad komunistai i i /? v. i uraugai ir drauges, juaisves cno- ll,a> i* sn.amų ujmhiuziu. j-pirmiejl patenka rasizmo ras visuomet stengiasi surengti kuo žanga tik 15c. IWO kviečia visus ne- 
aukomis, kadangi jie visur geriausius^ ir linksmiausius parengi- t;v 

. . 7 v mus ir užganėdinti publiką, todėl ireina pirmose eųese kovų uz ši kartą rengia didelį pikniką kuria- Į 
darbininkų reikalus. Bet di
dėjant darbininkų išnaudo
jimui ir skurdui didėja ir 
tų darbininkų kova prieš iš
naudojimą ir fašizmo ver
giją. Dėlto vis daugyn vi
sokių pažvalgų darbininkų 
įsitraukia į tas kovas. Kaip 
greit pradeda kovoti už sa
vo klasės reikalus, taip greit 
ir juos puola fašizmas.

Draugai ir draugės! Fa
šizmo reakcija didėja viso- važiavimą, Cleveland, Ohio. Vakarė- 

. ..... v , lis „įvyks 15 d. birželio, 7 vai. vakare,se kapitalistinėse Šalyse, pas dd. Lukoševičius, 180 McAdam
Tas pats dedasi ir Lietuvoj. 
Todėl visi lietuviai darbi
ninkai burkime jėgas para
mai savo brolių Lietuvoje ir 
kovai prieš fašizmą Ameri
koje. Prie kiekvienos pro
gos parinkime aukų Lietu
vos politiniams kaliniams. 
Surinkime ir pasiųskime 
Lietuvon desėtkus tūkstan
čių parašų, reikalaujant 
lengvatų ir laisvės Lietuvos 
politiniams kaliniams ir vi
sai darbo liaudžiai.

j dienos, tad dabai' kviečiam atsilan- 
: kyti ant šio pikniko. Kviečiam se
nus, jaunus ir visokius ateit ir 
linksmai dieną praleist, turėsim ska
nių užkandžių ir gera orkestrą šo
kiams. Visi nedėlioj į Maple Park.

Lawrence K. Biuras.
(138-140)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia naktinį pik- del IWO.

niką subatoj, 15 d. birželio, Baukaus Į v Piknikas įvyks nedėlioj, 16 d. bir- 
Parke, Buckland Corner, Buckland, želio, Miller’s Grove, Millvale, Pa. 

.Conn., pradžia 6 vai. vakare. I Bus keletas gerų kalbėtojų, nrogra-
Draugai ir draugės, Laisvės Cho- ma» šokiai ir skanių užkandžių. J- 

vien tik dalyvauti piknike, bet ir

Kelrodis: Imkite Millvale karą No.
3 nuo Penn Avė. ir 7th St., Pitts-

nius ir užganėdinti publika, todėl ir prisirašyt prie kuopos.
........... .................... j Kelrodis: Imkite Millvale karą No. 
nie visi galės linksmai vakarą pra- 3 nuo Penn Avė. ir 7th St., Pitts- 
leist. Choras niekados neatsisako pa- burghe, ir nulipkite ant North Aye. 
tarnaut darbininkų judėjimui ir kvie
čia jumis juos paremt moraliai ir 
finansiškai, šokiams grieš gera or
kestrą ir bus skanių užkandžių. Jeigu 
tą dieną lytų tai piknikas bus atidė
tas ant 22 d. birželio. Kelrodis: Im
kite Rockville busą ant kampo State 
ir Market St. Važiuokite iki Buckland 
corner, automobiliais važiuokite 
Rockville keliu.

Kviečia Laisves Choras.
(138-139)

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kuopa rengia linksmą 

vakarėlį naudai pasiuntimo delegatą 
į Visuotiną Lietuvių Darbininkų Su- v • • i i i ’t r _ i ■?
lis įvyks 15 d. birželio, 7 vai. vakarę,

ir Howard St., Millvale, už trijų blo
kų bus pikniko vieta.

Rengėjai.
(137-138)

BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
13 d. birželio, 7:30 vai. vakare, 407 
Lafayette St. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes yra daug svarbių da
lykų apsvarstymui, taipgi jau gavo
me

Iš Konferencijos Prieš Maisto Brangį
(Tąsa iŠ 3-čio pusi.) 

drebėjo. “Nepasiduokit nusimi
nimui, Harlem darbininkai yra 
su mumis,” ji pareiškė užbaig
dama kalbą.

Rankų plojimo šturmu konfe
rencija pasitiko pusiau uždusu
sią Mrs. Mamie Miller, kuri at
siskubino, kad nepavėluoti se
kamą pranešimą: “Brooklyno 
Nacionaliu Karo Veteranų ko- 
mandierius atsiuntė mane ,su 
įsakymu sužinot, ką daryt su 
mėsos streiku, 
rių laikysis su 
streike.”

Konferencija 
ateityje ruošti maršavimą vyrų,

Mūs 4,000 na- 
jumis šiame

nutarė greitoj

Philadelphia, Pa
Antras Metinis Piknikas “Dai

ly Workerio” ir IWO
Kviečiami Philadelphijos ir 

apielinkės lietuviai dalyvauti 
antram metiniam piknike 
“Daily Workerio” ir Interna
tional Workers’ Order (IWO), 
kuris įvyks šį sekmadienį, bir
želio 16 d., ant Clauss Farm. 
Bus labai graži ir įvairi pro
grama. Vyriausiu kalbėto jum 
bus žymus veikėjas ir IWO 
nacionalis sekretorius d. Max 
Bedacht.

Pasiekti Clauss Farmą gali
ma sekamai: paimkite Frank
ford Elevated ir persimai
nykite ant gatvekario No. 59, 
važiuokite į Rhawn St., ten 
eikite 3 blokus į vakarus; ar
ba imkite karą No. 50 arba 
Broad St. Subway, persimainy
kite į gatvekarį No. 
eina į rytus, paskui 
Street, iš ten eikite 
blokus į rytus.

Padėkite padaryti
rengimą sėkmingu. Tuomi 
remsite 
fwo.

26, kuris 
į Rhawn 
ketųrius

šitą

Daily Worker

pa- 
pa- 

ir

' Komitetas.

moterų ir vaikų prie miesto ro
tušes, kur vartotojai įteiks ma
jorui LaGuardijai savo reikala
vimus, kad jis darytų spaudimą 
į mėsos pakuoto jus. Taipgi nu
tarė siųsti šeimininkių delegaci
ją į Washingtona, reikalauti, 
kad federalė valdžia imtųsi žy
gių prieš mėsos brangumą.

Priimtos rezoliucijos šaukia 
protestuoti prieš policijos per
sekiojimą pikietų, už plėtimą 
streiko į naujas teritorijas ir 
už padarymą nacionaliu strei
ku.

B-tė.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
LDS 67 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks 13 d. birželio, Liet. Tautiškam 
name, 7 vai. vakare.. Visi nariai bū
kite laiku, nes turim daug svarbių 
reikalų apsvarstyt. Nauji aplikantai 
taipgi ateikite tai galėsim į knygas 
įrašyti.

A. Baronas.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. rengia didelį pikni

ką nedėlioj, 16 d. birželio, Jono Na
vicko farmoje, Village Green, Pa. 
Pradžia 10 vai. ryto.

Kviečiam vįpus skaitlingai atsi
lankyti, nes vieta graži ir privažia
vimas parankus, kas norės tai galės 
ir maudytis, nes yra didelis “swim
ming pool.” Bus gera orkestrą, šo
kiams grieš lietuviškus ir ameriko
niškus kavalkus. Pelnas skiriamas 
6-to apskričio naudai.

Automobiliais galima važiuot per 
Chester arba Media, klausikite Vil
lage Greęn, Pa.

Kviečia Rengėjai.
(138-139)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 13 d. birželio, Lietuvių 
svetainėje, (skiepe) 315 Clinton St., 
7:30 vai. vakaro.

Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyt, to
dėl nepamirškite ateit laiku, o del 
padidinimo kuopos narių skaičių tai 
nepamirškite atsives^ naujų narių ir 
prirašyt juos prie kuopos.

Sekr. O. Girniene.

WILKES-BARRE PA.
TDA kuopa, Wilkes-Barre skyrius, 

rengia smagų pikniką, 16 d. birželio 
(June) visiems žinomoj vietoj, Lyn- 
woode. Kaip vietos taip ir apielin
kės draugus kviečiam atsilankyti ir 
paremt finansiniai ir moraliai šią 
svarbią organizaciją. Piknikas pra
sidės 12 vai. diena ir tęsis iki vė
lumos.

Rengėjai.
(138-139)

knygą “Povilas Jurka.”
Valdyba.

(137-138)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

'įvyks penktadienį, birželio 14 d., 7:30 
vai. vakare, Draugijų Svet., 4097

dalyvauti šiame susirinkime, nes tu
rim labai svarbių reikalų aptarti. 
Mėnesinis susirinkimas turėjo įvykti 
šeštadienį, 15 d. birželio, bet del 

I svarbių priežasčių įvyks vieną die- 
I ną anksčiau. šiame susirinkime, 
tarp kitko, bus rinkimas delegatų į 
Visuotiną Liet. Darb. Suvažiavimą ir 
į ALDLD 10-to apskr. konferenciją. 
Taipgi kiekvienas narys turės pro
gą gauti naują knygą “Povilas Jur
ka,” nes jau turime ant rankų.

Sekr., M. Ginnaitienė.
(136-138)

Ave Visi pribūkim ir paremkim šitą po;ter st> kiekvienas narys*’turėtų
svarbų darbą.

Komisija.
(138-140)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. susirinkimas į- 

vyks ketverge, 13 d. birželio, 7:30 
vai. vakare, Tureks svetainėje, 16011 
Waterloo Rd.

Visi nariai būkite laiku, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarstyt, 
taipgi delegatai išduos raportų iš 
15 apskričio pusmetinės konferenci
jos. Taipgi užsimokėkite duokles ir 
kartu pasiimkit knygą “Povilas Jur- 
ka,” tai yra labai patraukianti kny
ga ir visi mylės skaityt.

Fin. Sekr.
(137-138)

PRANEŠIMAS

ir investigatonus
C. W. BENSON

Building

1324-30 Lmcoln-Liberty
PHILADELPHIA,

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai, ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

bdresuokit:
J. BARKUS

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

“LAISVES” NAUDAI
PIKNIKAI

Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 
gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 
ir šiemet. Bet pasirįžusiai darbuo
kimės, kad atsiekti pereitų metų 

pasisekimo.
BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

7-tą dieną Liepos-July
ULMER PARK, PABAIGOJE 25th AVENUE

Jau organizuojama programa ir greit bus 
paskelbta. Brooklyniečiai prašomi įsitėmyti 
šį pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies-

• tų, juk tuom laiku puikiausia proga jūroje 
pasimaudyti ir dalyvauti savo dienraščio

parengime. -

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

4-tą dieną Liepos-Fourth of July
VOSE PAVILION PARK, 

Maynard, Mass.
Šis piknikas yra svarbus tuomi, kad $400.00 
vertės 'grynais pinigais dovanos yra ski
riamos prie įžangos bilieto. Tai pasiryžu
siai reikia išanksto platinti tuos tikietukus.

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugsė jo-Sept.
VYTAUTO PARKE

čia irgi duodama augštos dovanos prie į-
• žangos bilieto. Brangiais daiktais ir pini

gais skiriama vertės $361.75.

Aišku, kad yra vietų kur bus rengiama darbininkiškos 
spaudos naudai piknikai. Tad prašome draugų praneš

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.



Telephone, E Vergreen B-B770

Notary Public

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Washington. —Apskaito
ma, kad bandymas vykdyti 
NRA lėšavo valdžiai $93,-

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

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT iR PLATIN
KI'! “LAISVĘ”

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių l

/Trečiadienis, Birž. 12, 1935

ĮVAIRUMAI«a

gavę

Pittsburgh, Pa.

Rep

BROOKLYN LABOR LYCEUM

s

E

5 
E

Pradžia 
kviečia

is eiki a 
gavimui

Su apskričių vasarine moky
kla kažin kodėl nieko nesigir
di iš kolonijų. Draugai, laiko 
mažai liko, ir šiame piknike 
būtinai turime turėti pasitari
mą, bent mokyklos reikalu. 
Todėl visi atsakomingi veikė
jai prirengkite pilną raportą, 
kas atlikta ir ką dar galima 
atlikti iki mokyklos pradžiai. 
Kitaip nebus gero.

r
K

Paul 
Wil-

todėl patys mainieriai turi tuo 
rūpintis. Taipgi turime kelti 
streiko klausimą visose kitose 
organizacijose, kad jos pasisa
kytų už streiką ir streikierių 
rėmimą. Kiekvieną darbininkų 
kovą mes turime visais gali
mais būdais remti. Ypatingai 
streiko laiku visiems reikėtų 
bendrai veikti, taip kad nuga
lėjus savo priešą,( anglie baro
nus ir jų rėmėjus.

Tuo pačiu sykiu mes, APLA 
nariai, turime daug daugiau 
susirūpinti savo organizacijos 
budavojimu. APLA visados re
mia kiekvieną darbininkų ko
vą. APLA teikia ir finansinę 
paramą. Jeigu jinai būtų tvir
tesnė organizacija, galėtų dąr

Į Kitas svarbus reikalas, tai 
Visuotinas Liet. Darb. Suva
žiavimas. Manau, kad turėsi
me pasisakyti, kas nuveikta ir 
kas veikiama šiuom reikalu.

Todėl visi su ukvata būkime 
ant pikniko Indian Grove, New 
Haven, ir aš būsiu.

J. J. Mockaitis.

ALDLD 87 Kp. Susirinkimas

Ketvirtadienį, birželio 13, 
įvyksta reguliaris mėnesinis 
ALDLD 87 kuopos susirinki
mas Liet. Darb. Kliube, 1322 
Reedsdale St. N. S. 
7:30 vai. vakare. Visi 
mi laiku dalyvauti, 
taipgi pasidarbuoti 
naujų narių.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios balių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Vfilloughby, Ave.
Tel., Stagg 3847

Visoms APLA Kuopoms, Vi
siems Nariams

Jungtinė Mainierių Unija 
paskelbė viešai, kad su birže
lio 16 prasidės mainierių strei
kas, jeigu nebusią prieita prie 
Susitarimo. Sentimentas už 
streiką geras. Mainieriai jau 

t; nebegali panešti tokių sunkių 
darbo sąlygų. Jie pasirengę 
kovai už geresnes darbo sąly
gas ir didesnes algas.

Maihierių unijos prezidentas 
Lewis skelbia, kad mainieriai 
turi treikuoti už Guffey ir 

^Wagner bilius. Bet tie biliai 
neduos duonos mainieriams ir 
jų šeimynoms. Jeigu ir būtų jie 
priimti, tai jie nieko nepagel
bės mainieriams, tiktai dar la-

AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA UETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America 

1322 Reedsdale St. N. S. Pittsburgh, Pa.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2Dvieju Svari; Dėžė 70 
6 Skirtingu Rūšių * "c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rion Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite s 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

Bridgeport, Conn.
Prisirengimas prie apskričių 

pikniko, kuris bus birželio 16 
d., New Haven, Conn., eina 
visais garais. Apie tuzinas ma
šinų jau pasižadėjo tikrai būti, 
o kur kiti? Reikalas padaryti 
šį pikniką vienu iš didžiausių. 
Kitos kolonijos irgi neturi 
snausti reikalu šio pikniko.

KELIAS Į GYVENIMĄ
-■.... . ■ = JONYLA -=

Trijų Veiksmų, Keturių Atidengimų Drama, Parašyta Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos Dvidešimties Metų Sukaktuvėm Paminėti.

(Tąsa)
ONYTE: Aš rengiausi apie tai jums 

įpasakoti, bet neprisirengiau patogaus 
momento. Dabar bene bus geriausia pro
ga. Nueik į mano kambarį ir rasi po 
mano lova kampe kelias knygas ir at
nešk, o aš tau išaiškinsiu, apie ką jos 
rašo. (Agurkienė pasikelia ir išeina, už 

ūkelių minučių atsineša kelias knygas).
ONYTĖ: (Paima po vieną knygą ir 

aiškina motinai) Čia tai “Darbininko 
Sveikata.” šią knygą parašė lietuvis gy
dytojas Dr. J. J. Kaškiaučius. Kaškiau- 
čius yra geras darbininkiško judėjimo 
rėmėjas ir veikėjas. Jis suprato, kad 
fciedni darbininkai negali kiekviename 
atsitikime nubėgti pas gydytoją, nes ne
turi pakankamai pinigų užsimokėti gy
dytojui. Todėl jis parašė tą knygą, kad 
padėti darbininkams apsisaugoti ligų ir 
kaip veikti susirgus.

AGURKIENĖ: Tai čia ne bedieviška 
*knyga. Tokios knygos ir mums labai rei
kia. Aš nesuprantu, kodėl mūsų klebo
nas taip draudžia ją skaityti.

ONYTĖ: Aš tau paskui apie tai išaiš
kinsiu. (Paima kitą knygą) Ši knyga už
sivadina “Pasaulio Stebuklai.” Parašė 
i’ą tas pats mūsų gerasis Dr. J. J. Kaš- 
jaučius. šioj knygoj jis išaiškina, kaip 

įvyksta tokie atsitikimai, kuriuos dva
siškų a skelbia esant stebuklingais. Tai 
labai įdomi knyga.

AGURKIENĖ: Nors kunigas drau
džia, bet aš ją turėsiu perskaityti. Aš ir 
įdomaujuosi tokiais dalykais.

ONYTĖ: Šitą knygą parašė vyskupas 
Wm. M,. Brown. Ji užsivadina “Komu
nizmas ir Krikščionybė.”

AGURKIENĖ: Vyskupas parašė ir lei- 
/lo ją išleisti bedieviams?

ONYTĖ: Kartais ir vyskupams pasida
ro šlykštu mulkinti žmones. Jie atsisu
ka nuo savo profesijos ir pasako teisy
bę. Vyskupas Brown sako: “Išvykite 
dievus iš dausų, o kapitalistus nuo že
mės.” Ši knyga labai puikiai parodo dva
siški jos gyvenimą. Vyskupas nori paro
dyti, kas geresnis žmonijai, ar komuniz
mas, ar krikščionybė. Jei mama nori 
apie tai sužinoti, tai būtinai turi per
skaityti ją.

AGURKIENĖ: Ir perskaitysiu. Jeigu 
nepatiks, tai tada sudeginsiu.

ONYTĖ: Jei nepatiks, tai gali deginti, 
aš tada nepyksiu. Ši knyga užsivadina 
^Komunizmo A.B.C.” Norint žinoti, kas 
tai yra komunizmas, ant kurio kunigai 
taip keikia, tai reikia perskaityti šią kny
gą-

AGURKIENĖ: Tu teisybę sakai. Žino
jimas gėdos nedaro. Apie viską reikia 
žinoti. Kai žmogus apie viską žinai, tai 
J;avęs negali niekas apgauti.

ONYTĖ: O ši knyga, tai eilių knyga. 
Jon sudėtos visų darbininkų poetų eilės. 
Ji vadinasi “Švyturys.”

AGURKIENĖ: Tai kibą paskaityk tu 
man bent vieną eilutę.

ONYTĖ: Kodėl ne. (Jieško po knygą, 
kol suranda eilėraštį “Kunigo Dainele.”)

Na-, tai paklausyk: (Skaito).
AGURKIENĖ: Neužversk, aš pašauk

siu tėvą, lai jis pasiklauso. (Išbėga).
Scena Antra

ONYTĖ: Tai prakeiktas tas klebonas. 
Matyt jis lando kur, kad sužinojo apie 
mane. (Varto knygą ir pasižymi eilėraš
čius, kuriuos skaityti. Tuo tarpu įeina 
ir Agurkienė su Agurku).

Scena Trečia
AGURKIENĖ: (Atsisėdus prie sof- 

kos) Paskaityk tą eilėraštį tėvui. (Onytė 
skaito).

AGURKAS: (Dar vis piktas) Sudegint 
tokias knygas, kurios taip kunigus šmei
žia.

ONYTĖ: Čia nėra jokio šmeižto. Čia 
kaip tik atvaizduota tas, ką kunigas pa
mano, kuomet jis gauna keletą dolerių 
ant mišių ar surenka bažnyčioje.

AGURKIENĖ: Paskaityk daugiau. 
(Onytė susijieško eilėraštį “Išeitis iš 
Vargo” ir skaito:) O ką tu dabar pasa
kysi? (Agurkas tyli giliai susimąstęs). 
Paskaityk dar daugiau, Onyte. (Onytė 
skaito dar vieną eilėraštį “Vergijos Mei
lė.” Jai pabaigus skaityti, visi susimąs
čiusiai tyli, o tuo tarpu uždanga pamažu 
leidžiasi).

(Uždanga)
TREČIAS VEIKSMAS

Trečias veiksmas įvyksta 1935 metais. 
Scena gali būti tas patsai kambarys ar 
svetainiukė. Uždangai pasikėlus svetai- 
niukė pilna prisėdusių žmonių — susirin
kimas. Pirmininkė atidaro susirinkimą.

Scena Pirma
PIRMININKĖ (Onytė): Draugės ir 

draugai! Atidarydama šį susirinkimą, 
pažymiu, kad šis susirinkimas yra su
šauktas paminėjimui mūsų Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos dvidešimties metų sukaktuvių. 
Šiame susirinkime mes trumpai per
žvelgsime, ką mūsų organizacija yra nu
veikus, ir išsidirbsime planus ateičiai. 
(Visas susirinkimas ploja). Dabar, 
draugai, paduokite kandidatus į susirin
kimo pirmininkus.

PIRMAS: Aš paduodu draugę Agur- 
kienę.

ANTRAS: Paremta.
TREČIAS: Aš paduodu draugą Kar

pų.
KETVIRTAS: Paremta.
PENKTAS: Aš siūlau nominacijas už

daryti.
ŠEŠTAS: Paremta.
PIRMININKĖ: Įnešta ir paremta, kad 

nominacijas uždaryti. Ar sutinkate, kad 
nominacijos būtų uždarytos?

DAUG BALSŲ: Sutinkame, sutinka
me.

PIRMININKĖ: Dabar aš atsiklausiu 
kandidatų, ar sutinka būti pirmininkais. 
Drauge Agurkienė, ar sutinkate kandi
datuoti ?

AGURKIENĖ: Sutinku. (Visi ploja) 
(Bus daugiau)

biau juos pančiuotų. Mainie
riai streikuos už $6.00 j dieną, 
6 valandas į dieną ir 5 dienų 
savaitę. Tai svarbiausi mainie- 
rių reikalavimai.

APLA organizacija didelėj 
i didžiumoj susideda iš mai- 
nierių ir plieno darbininkų. 
Todėl šitas streikas ir paliečia 
visą organizaciją. Visos kuo
pos ir visi nariai todėl turėtų 
susidomėti tuo klausimu. Savo 
kuopų susirinkimuose apkalbė
ti, kaip geriausia pagelbėti 
mainieriams. Visų pirma APL- 
A nariai kviečiami dalyvauti 
unijų susirinkimuose ir ten sto
ti už visuotiną mainierių strei
ką, kad įtraukus visas mąinie- 
rių unijas bendron kovon. Uni
jų vadai nenori bendros kovos,

r Penkias Paslapty

daugiau paramos suteikti. Vi
si meskimės darban už gavi
mą naujų narių.

Plieno darbininkai, APLA 
nariai! Jūsų pareiga kelti 
klausima visuotino streiko 
plieno industrijoj, bendrai su 
mainierių streiku. Plieno unija 
rengia balsavimus tuo klausi
mu. Kviečiami visi dalyvauti 
unijų susirinkimuose. Jeigu 
kurie neprigulite prie unijos, 
tai dabar būtinas reikalas fcto- 
ti unijon ir bendrai darbuotis.

Kitų industrijų darbininkai 
taipgi kviečiami visais

Kiek Gavo žmonių Vagiai?
Jungtinėse Valstijose la

bai išsiplatino turčių arba 
jų vaikų vogimas. Dabar 
tiktai atgavo medžio darbi
ninkų išnaudotojo Weyer- 
hauserio 9 metų sūnų už 
$200,000. Sako, kad jį buvo 
pavogęs lietuvis Karpis 
(Karpavičius), kurio jau se-

? . nai jieško. Alvin Karpis 
mais būdais remti mainierių jaugįau lietuvius Amerikoje 
kovas. APLA nariai kviečiami ,v • .vL1
susisiekti su tais darbininkais, 
kurie nėra APLA nariais, ir 
tartis su jais apie kalbamų ko
vų rėmimą. Kad daugiau susi
pažinti su tų kovų bėgiu, visi 
turim skaityti dienraščius 
“Laisvę,” “Vilnį” ir “Daily 
Workerj. Tie laikraščiai pa
duoda teisingiausias žinias.

APLA 26-tas Seimas praėjo 
labai reikšmingai. Veik visos 
rezoliucijos, visi tarimai vien
balsiai priimta. Tokio vieningo 
Seimo dar nėra buvę visoj AP
LA istorijoj. Priimtos rezoliu
cijos kviečia visus APLA na
rius daugiau veikti darbinin
kų judėjime. Taigi dabar, kuo
met mes turime streiko padėtį 
tarp mainierių, turime taipgi 
vieningai ir draugingai paduo
ti viens kitam brolišką ranką 
ir bendrai darbuotis kovojan
čių mainierių pagelblii. Padė
kime šalin smulkius nesutiki
mus, sykiu maršuokime kovos 
lauke, sykiu darbuokimės. Tik
tai taip veikdami galėsime sa
vo pasibrėžimus laimėti.

Draugiškai,
J. Gasiunas, 

APLA Centro Sekr.

Pittsburgh, Pa—Minkštų- 884,595. Tai gana pasipini- 
jų angliakasyklų darbinin- gavo Roosevelto politikie- 
kai daugumoje kalba prieš ; riai. 
unijos prezidento Lewiso 
nusileidimą iki $5.50 dienai 
Jie reikalauja $6.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

išgarsino iš blogos pusės, ne
gu Grigaičio ruošiamas 
Vaitkus su savo skridimu.

1932 metais Charles A. 
Lindberg pavogtas ir už jį 
sumokėta $50,000. Vaikutį 
vagiai nužudė ir Bruno j 
Hauptmann yra nuteistas! 
sudeginti elektros kėdėj e.

1933 metais pavogtas 
Charles Noettcher, Denver
yje, ir paleista tik sumokė
jus $60,000. Sako, būk jo 
vagis Verne Sankey nusi
žudė.

1933 metais pavogta 
mergaitė Peggy McMath, 
Harwichport, Mass. Už ją 
sumokėta $80,000. pinigų ir 
atgauta. Vagiai sugauti ir 
nuteisti.

1933 metais buvo pavogta 
turte Mary McElroy, Kan
sas City, ją paleido tik kada 
sumokėjo $30,000.

1933 metais Chicagoje pa
vogtas John Factor ir jį va
giai paliuosavo tik 
$50,000.

Tais pat metais, St. 
mieste buvo pavogtas
liam Hamm, už kurį sumo
kėta $100,000.

Liepos mėnesį 1933 metais 
Albany mieste buvo pavog
tas turčius John O’Connell 
ir sumokėta $40,000. Jo va
gis Manny Strewll nuteis
tas.

1933 metais buvo pavog
tas Chas. F. Uechel, Okla
homa City. Jį paliuosavo tik 
sumokėjus $200,000.

Liepos mėnesį, 1934 me
tais, buvo pavogtas Ed. G. 
Bremer, St. Paul, už kurį 
sumokėta $200,000 išpirki
mo.

1934 metais buvo pavog
ta Robles, Tuscon, Ariz., ir 
už ją reikalavo $50,000, bet 
surado pirm įteikė vagiams 
pinigus.

Kaip matote, tai daugiau
siai vagysčių buvo 1933 me
tais. Kapitalistinėje tvarko
je yra visokių niekšysčių.

Š-kas.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PA SKOLOS
M. Bmklielw’s Sons, Ine, 

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant

DA IMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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.

JONAS STOKES
512 Mariom St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Lipe. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glemnore 5-6181

Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

z JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija x
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašom© 
įsitemyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Valdyba.

Draugijų Sąryšio Komiteto Atsišaukimas
Visoms Didžiojo New Yorko ir

iš visokių

C or- o

draugi-
Tel. Stagg 2-2996License L-1370

O

o

<!>

<!>

Mėsos Streikieriai Atmuša Waldman Ataką <!>

jeigu

ROBERTklausi-
Čia Gimęs.

1 Dovanos

demo- 
komu-

konferen- 
val. ryto, 
419 Lori-

turėtų ra- 
klausimu,

many
me r-

Komitetas:
Geo. Kuraitis.
P. Taras.
K. Levanas.

dar- 
pro-

priežiū- 
klausi- 
bendro

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.

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

jaunų 
uolus darba- 
rinkimas pa- 
prieš augštas

Newarko Sietyno Choras

eilė kitų žymių atletų 
tai: Gudiškis, Jankaus- 

Žilinskas, Bokus, Kent ir

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Hearsto-LaGuardijos Ataka Ant Bedarbių

HYMAN BERGER, 
SAVININKAS *

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainės

Šeštas Puslapis -*■ E3TISV1 Trečiadienis, Birž. 12, 1935

renkami delegatai j Visuotiną 
Suvažiavimą Clevelande ir 
daug kitų svarbių darbų at
liekama.NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

gijoms, Kliubams ir Kitoms 
Organizacijoms!

Didžiojo New Yorko Drau
gijų Sąryšis šaukia 
ciją 14 d. liepos, 10 
“Laisvės” svetainėj, 
mer St., Brooklyne.

Kaip jau daugumai yra ži
noma, Draugijų Sąryšis Di
džiajame New. Yorke gyvuoja 
per daug metų. Per tam tikrą 
laiką jis atliko savo pareigas. 
Jo veikimo programą nustato 
konferencijos. Tokiu būdu, 
mes manome, kad ir šiton kon- 
ferencijon suvažiavę delegatai 
turės padaryti naują progra
mą sąryšio veikimui.

Konferencijoj turėtų daly
vauti draugystės ir organiza
cijos be skirtumo pažvalgų. Iš 
to gali būti naudos visam tų 
organizacijų veikimui, nes vie
nybėje galybė.

Kaip mes galime suorgani
zuoti konferenciją skaitlingą 
delegatais ? Draugai, visose 
D.N.Y. sekcijose, pastebėję tą 
atsišaukimą, turėtų aplankyti 
bažnytinių draugijų susirinki
mus ir paaiškinti svarbą pa
siuntimo delegatų į tą konfe
renciją. Taipgi draugai, kurie

vartoja plunksną, 
šyti į spaudą tuo 
kaip svarbu turėti 
Sąryšį, susidedantį 
draugijų atstovų.

Mes čia negalime pateikti 
visą veikimo programą, tas 
bus padaryta suvažiavusių de
legatų. Mes galime priminti 
tik tuos klausimus, kurie palie
čia mus visus, būtent veikimą 
už bedarbių reikalus, kovą 
prieš karą ir fašizmą. Šiandien 
Draugijų Sąryšis turėtų rūpin
tis ne vien parengimų 
ra, bet ir politiniais 
mais, kuriais reikia 
fronto veikimo.

Todėl prašome visas
jas, kliubus, kuopas, chorus ir 
visas organizacijas rinkti dele
gatus. Galima rinkti vieną nuo 
draugijos ir vieną nuo 5 na
rių. Delegatams įteikite gerų 
sumanymų raštu ar gyvu žo
džiu.

Dar sykį pakartoju: D.N.Y. 
kolonijų korespondentai rašy
kite spaudoj Draugijų Sąryšio 
šaukiamos, konferencijos klau
simu.

Delegacy Iš Sovietų 
Priimtuvės

Sovietų Sąjungos Draugų 
New Yorko organizacija ren
gia masinį mitingą St. Nicho
las Palace, 69 W. 66th St., šį 
ketvirtadienį. Mitingas rengia
mas pasitikimui 12-kos. darbo 
unijų delegatų, kurie buvo nu
vykę Sovietų Sąjungon ir daly
vavo 1-mos gegužės apvaikš- 
čiojime Maskvoj, taipgi plačiai 
apkeliavo Sovietų , šalį. .Mitin
gui pirmininkaus nacionalis 
Sovietų Sąjungos Draugų or
ganizacijos , pirmininkas, 
liss Lamont.

Atletu Kliubo Sporto 
Parengimas Perkeltas

Lietuvių Atletų Kliubo vadi
nama Lithuanian Athletic 
Day, iš priežasties lietaus per
eitą sekmadienį neįvyko, tad 
tapo perkelta į sekantį sekma
dienį, 16-tą birželio-June.

Visa New Yorko apielinkė 
yra kviečiama dalyvauti šiame 
parengime ir pasigerėti puikia 
atletiška programa. Bus įdo
mių ristynių ir kumštynių. Da
lyvaus lietuvių ristynių čam- 
pijonas Karolis Požėla ir bus 
visa 
kaip 
kas, 
kiti.

Muzika grieš nuo 2 vai. po 
pietų iki vėlai vakare. Paren
gimas bus Klaščiaus Clinton 
Park, Betts ir Maspeth Ave., 
Maspeth, N. Y.

Bus virvės traukimas tarpe 
skirtingų kliubų ir bus sun
kių moterų bėgimo kontestas. 
Laimėjusieji gaus dovanas.

Kur Būsi Sekmadienį?
štai gera vieta! Trauk į Fo

rest Parką, nes ten yra ren
giamas ALDLD 1 kuopos išva
žiavimas. Tik nepamiršk, kad 
jis įvyks sekantį sekmadienį, 
birželio (June) 16 dieną. Ant 
vietos bus užkandžių ir minkš
tų gėrimų. Privažiuoti galima 
Brooklyno Broadway L linija.

* Visus Kviečia Komitetas.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

o
5
8

Pamatykit “Chapayev”
Puikų Sovietų judį “Chapa

yev” šią savaitę galit pamatyti 
Model teatre, 131 Lee Avė. 
prie Hooper ‘ St., Williams- 
burge. Pradeda rodyti šian
dien ir tęsis 3 dienas: 11, 12 ir 
13 birželio. Rodo nuo 1 po pie
tų iki 11 vakaro. Po pietų 
įžanga 10 centų, vakarais 20 
centų. Jsigykit tikietus “Lais
ves” raštinėj arba pas parti- 
jiečius iš anksto, nes už iš 
anksto parduotus tikietus K.P. 
6-ta sekcija gauna nuošimtį.
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Sustiprintas pikietas 
mėsos streikierių atsakymas į 
Louis Waldman pareiškimą, 
būk šis streikas nesąs numu- 
šimui mėsos kainų, o tik “rau
donųjų” užmačios. Jis tuo bū
du atvirai stoja turtingų mė
sos /pakuoto jų pusėn sykiu su 
Hearstu. O jis vadinasi darbi
ninkų draugu, yra socialistas, 
Socialistų Partijos “old guard” 
vadas. Jis nuėjo taip toli, kad 
pasakė, būk streiko tikslas 
esąs “sudaužyti bučerių dar
bininkų uniją.”

Tokiu bjauriu melu darbi
ninkai pasipiktino. Juk žinia, 
kad bėgyje trijų savaičių strei
ko iškovota 4 centų nuolaida 
svarui mėsos šimtuose krautu
vių Coney Island, Brighton 
Beach, Bensonhurst, Borough 
Park, Harlem ir kitose sekci
jose. Į Waldmano pareiškimą 
streikieriai atsineša, kaipo į 
pastangas suskaldyti streikie
rių spėkas ir tuomi sulaužyti 
streiką. Jis atsistojo greta su 
N. Y. Valstijos Mėsos Parda
vėjų Sąjunga, kuri sako, būk 
Veiklos Komitetas norįs iš
plėšti po $2 nuo unijistų ir 
duoti “D. W.”, kurį apšau
kia streikierius “komunistais” 
ir reikalauja majoro įsikišimo 
į streiką.

Komunistai, kaip žinia, yra 
tie patys biedni darbo žmonės, 
jiems taip pat reikia pigesnių 
mėsos kainų ir jie kovoja. Be 
to, jų pareiga visuomet
pirmose eilėse kovos už darbi
ninkų reikalus ir jie atlieka 
savo pareigą, tačiaus tos mi- 

- nios vartotojų, kurios vienaip 
ar kitaip prisideda prie streiko 
nėra komunistai, nors daugelis 
jų, atsidusę, pasako: “Dieve 
laimink komunistus.”

Streikieriai savo mitinge, 
laikytam pirmadienį, Jennings 
ir Charlotte Sts., Bronx pirmu
tiniai užprotestavo prieš tuos 
melus, pasižadėdami dar la
biau sustiprinti streiką ir pa
siųsdami žydų socialistų lai 
kraščiui “Forward” sekamą 
telegramą:

“Mes, streikuojanti vartoto
jai, pasmerkiame melagingą 
pareiškimą, apšaukiantį mėsos 
streiką raketų. Toks pareiški
mas kaip tik gelbsti mėsos 
trustams. Mes reikalaujame 
tuojautinio atšaukimo jūsų pa-

buvo reiškimo. Pasižadame kovoti 
iki laimėjimo.”

Streikieriai pirmadienį kon
centravosi prie didelės Busch- 
baum krautuvės Columbus 
Ave. ir 99th St. Ten daug vei
kia Bedarbių Taryba, ; kuri 
daugiausia susideda ' 5 iš'( airių 
darbininkų. Tosė sekcijose, ku
riose jau laimėtd streikas, ve
dama stropi priežiūra,1 ! kad 
nebūtų laužoma sutartis.' •

Nebaus Negro Vaiko 
Žudytoją

New Yorko Apskričio Grand 
Jury atsisakė išduoti apkalti
nimą prieš policistą Mclniny, 
baltą, kuris užmušė Lloyd 
Hobbs, 14 metų negrą mokinį, 
kovo 19. Džiurė nesiteikė ap
kaltinti užmušėją, nors 16 liū-l
dininkų įrodė, kad vaikas bu- Iš Sietyno Pikniko 
vo peršautas iš užpakalio, be 
jokios provokacijos ir perspė- gana rūpestingai ruošėsi savo 
jimo.

Mačiusieji incidentą užgin
čijo policijos liūdymus, ( 
vaikas peršautas plėšiant ir 
būk pas jį rasta daiktų. Vai
kas jokių daiktų neturėjo ir 
net policija nesugalvojo pa
skelbti apie radimą jokių 
daiktų iki 1 balandžio, tai yra 
už 12 dienų po peršovimo ir 
dviejų dienų po vaiko mirties, 
kada darbininkų reikalavimai 
patraukti atsakomybėn ‘kalti
ninką prispyrė policiją prie 
sienos. ; ; f • < •

Ketvirtadienį, 3 vai. po pie
tų, '447 W. 151št St., New Yor
ke, bus tąsa majoro komisijos 
kvotimo negrų diskriminacijos 
Harleme. Kam galima-—įdomu 
ir. naudinga dalyvauti.

Hėarstas pradėjo naują me
lų kampaniją prieš bedarbius 
su straipsniu po antgalviu: 
“20,000 Komunistų Miesto šel
piamųjų Sąraše Diktuoja šal
pos Būdus.” Kada “Daily 
Worker” reporteris pa
klausė LaGuardijos, ką jis turi 
pasakyti tuo klausimu, būk 
komunistai valdą šalpos admi
nistraciją ir būk jie verčią 
darbininkus prigulėti prie,Be-, 
darbių Tarybos ir Komunistų1 
Partijos, kad gauti pašalpą, 
majoras atsakė:

“Tas bus imama taip, kaip 
ir bile išnaudojimas šalpos po
litiniams tikslams—nebus to
leruojama ar tai būtų 
kratai, republikonai ar 
nistai.”

Jis, matote, pakėlė 
mą išnaudojimo bedarbių po-

darbų ir algų, ypatingai orga
nizuotų į Namų šalpos Biuro 
Samdinių Susivienijimą. Tas 
taip pat įmatoma kaipo įmonė 
paslėpti ruošiamą perkėlimą 
bedarbių nuo namų ant darbo 
šalpos su 1 liepos ir užsmaugti 
darbininkų protestą jirieš tą 
pasikėsinimą. Tačiau Hearstui 
ir LaGuardijai tas nepavyks.

būti į litiniams tikslamš. Tačiau tai 
yra bjaurūs melas kas liečia 
komunistus. Pirmas dalykas, 
visi žinom, kad komunistai ne 
tik nevaldo šalpos biurų, o dar 
labiausia yra persekiojami. Ki- 
ta. partija iŠ viso neturi 20,- 
000 narių pačiam New Yorke. 
Bet jeigu ir būtų 20,000 komu
nistų ir jų simpatikų šelpiamų
jų sąraše, kas tame blogo? 
Juk jie taip pat turi teisę gau
ti pašalpą, jei yra bedarbiai.

Bedarbiui Tarybos organiza
torius New Yorke, Sam Wise
man, išleido pareiškimą, kad 
tai yra naujas puolimas be
darbių. Kad Hearsto kampa
niją remia administrac. ir kad 
tas daroma bankierių naudai, 
kad norima nukapoti pašalpą 
pagalba melagingos atakos 
prieš komunistus. Tas taip pat 
yra pasikėsinimas ant šalpos 
administracijos t a r n a utojų

Navy Yard Darbininkų 
Protestas

Brooklyn© Navy Yard 
bininkų grupė pasiuntė
testo telegramą laivyno sekre
toriui Claude E. Swanson, rei
kalaujančią prašalinti Navy 
Ykpd:'komendantą Stirling už 
kurstymą karo prieš Sovietų 
Sąjungą.

Navy Yard komunistų vie
netą savo pareiškime sako 
Stirlirig’ui, kad “ ‘komunizmo 
šmėkla/ kaip tu ją vadini, ky
la ne iš anapus Atląntiko, bet 
prie pat kalniuko, kur tavo 

I namas stovi. . . nuo visų Navy 
Yard darbininkų, kurie prara
do jaunystę ir sveikatą tavo 
naujose skubos įvadose.”

Gi darbininkų grupės tele
gramoje sakoma:

“Mes jaučiame, kad admi
rolo Yates Stirling, Jr. pareiš
kimas Hearst spaudoje yra 
nereikalinga provokacija karo 
prieš Sovietų Sąjungą, prieš 
šalį, su kuria Jungtinių Vals
tijų valdžia turi draugingus 
santikius. Mes reikalaujame' 
Stirlingo nubaudimo ir praša- 
linimo. '

Brooklyno Navy Yard
Darbininkų Grupe.”

metiniam piknikui, kuris buvo 
" ■ . pereitą nedėlią (9 d. birželio), 
būk Eagle Rock, West Orange, N.

■ 1 J. Bet nelaimė, netikęs oras 
šiam piknikui pakenkė; ka
dangi iki pusdieniui nebuvo 
giedri diena, tik į pavakarę 
šiaip taip nusiblaivė.

Vienok newarkieciai, įver
tindami savo choro darbštumą, 
nepaisė susiraukusios dienos, 
jie taip dalyvavo, kaip ir gied
rioje dienoje. Kiek daugiau ar 
mažiau matėsi ir iš kitų apie- 
linkinjų miestų publikos. Bet iš 
didmiesčio New Yorko ir 
Brooklyno vos besugebėjo po
ra. asmenų atvažiuoti. Drau
gai labai, atsargūs ir su saule 
ir-su lietum.

Pačiam piknike nuotaika 
buvo labai jauki. Kiek vėliau 
atsirado gan apsčiai gražaus 
jaunimo; Sietyno Choras su
dainavo keletą dainelių, vado
vaujant šalinaitei; Elizabetho 
jaunuoliai su newarkieciais 
buvo susikibę lošime “Bali 
Game” (neteko patirti, kurie 
liko laimėtojais). Newarko 
jaunos gaspadinės smarkiai 
triusėsi per visą laiką gamin
damos pikniko dalyviams ska
nų ir sveiką maistą.

Nuo komisijos teko nugirs
ti, kad pikniko, pasekmės ma
terialiu žvilgsniu nėra pras- 
čiausios. Be abejo, Sietyno 
Choro būtų buvęs nepaprastai 
pasekmingas piknikas, 
būtų buvę graži diena.

Nepaprastą sąjūdį 
‘je padarė, tai 
gaičių ir vaikinų 
vimasis piknike; 
rašų ant blankų 
kainas mėsos, pardavinėjimas 
darbininkiškos literatūros ir 
panašiai.

SUSIRINKIMAI
v BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1-mos kp. 'mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 13 d. 
birželio, Laisves svetainėje, 8 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkite daly- 
vaut, nes turim daug svarbių reika
lų apsvarstyt, taipgi rengtis prie iš
važiavimo į Foręst Park, nedėlioj, 
16 d. birželio. Mažai laiko turim 
ir reikia darbininkai išrinkt, taipgi , 
reikia išrinkt delegatai į Visuotiną ! 
Am. Liet. Darb. Suvažiavimą, kuris 
įvyks 30 d. birž. ir 1 d. liepos, Cleve
lande.

Org. 1-mos Kuopos.

Vakacįjom Vieta
Maudynė upėje, kur vanduo ty
ras kaip krikštolas. šviežių dar
žovių, visokių uogų ir šviežio 
pieno visą vasarą yra gausiai.

Guoliui Geri Kambariai
Plačios pievos ir ’ sodai pasi

vaikščiojimui' ir kiemas 
žaislams. ■ 1 

Atgavimas Sveikatos
Ta vieta yra pagarsėjusiuose 
Catskill kalnuose, kur, daktarų 
yra pripažinta, kaipo puikiau
sias klimatas, ši vieta yra ant 
augšto kalno, kur oras visada 

tyras.
A. BLOZNELIS

R. F. D. 2 Cauterskill Rd., 
Catskill, N. Y.

Tel.: Catskill 890-F-4.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo 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.
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Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

, arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto '

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. 

Ateikite ir persitikrinkite 

107 UNION AVĖ. 
Brooklyn. N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją 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.

Pasimatykit Su Povilu Jurka!
! Nesenai apsigyvenęs Brook- 

lyne garsusis Povilas Jurka 
bus šį ketvirtadienį “Laisvės” 
svetainėje, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1 kuopos susirinkime. 
Pas visus ALDLD narius jis su ; 
mielu noru veltui nueis į na-į 
mus, tik laukia jūsų pribūnant' 
jį pasiimti. Visi dabar įstojan-į 
tieji į ALDLD ir užsimokan-, 
tieji $1.50 metams taipgi galės 
gauti Povilą Jurką ir dar prie
dams žurnalą “Šviesą”. Bet 
kas nėra ALDLD nariu ir nesi
rengia būti, tie taipgi gali gau
ti Jurką į savo namus, užsi
mokėdami $1.50.

Taigi būkime visi AiuDLD 1 
kuopos susirinkime 13 birže
lio jr gaukite Povilą Jurką.’ 
Apart to, susirinkime bus

HARMAN

LIPTON 
įstaiga..

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
It i '•Įvykiams

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas v 

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

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

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

» Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

I PAUL GUSTAS | 
g LIETUVIS GRABORIUS 8 
K z o
g Senai dirbąs graborystes pro- S 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar 2 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
8 balsamavimu ir palaidojimu o 
« mirusių. 9

g Veltui Chapel Šermenim | 
8 Paršam do automobilius Serme- 8 
o nims,' vestuvėms, krikštynoms ffl 
» ir kitokioms parems g
8 šaukite dien, ar naktj P

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MėŠlažamės Li

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 kokf 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
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 East 16 St, N. Y. 

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4 th Are. ir Irvins PL 

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

f




