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Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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KRISLAI
Tušti Pasigyrimai.
Vis Kiti Kalti.
Ekonomistas Johnson.
Komunistinis Opas.

Rašo D. M. Šolomskas

Prūseikos-Butkaus-Paukščio 
susaiclė LDD, kurios narius jie 
išnaudoja, po trijų metų iš 
LDD narių čiulpimo duoklių 
išleido pirmą knygą iš Lenino 
brošiūros “Kūdikiška Kairu
mo Liga Komunizme“ ir atski
rų straipsnių apie religiją.

Tie elementai, persiskyrę su 
komunistiniu judėjimu, atsis
toję į buržuazijos pusę klasių 
kovoje, puldami Komunistų 
Partiją, Komunistų Internacio
nalą ir remdami tarptautinę 
kontr-revoliuciją prieš Sovietų 
Sąjungą, bando pridengti savo 
išdavytes išleisdami Lenino 
raštų dalelę. (Apie jų verti
mus šiuom kartu nekalbėsi
me). Bet kiekvienas žino, ko
kis milžiniškas skirtumas tar
pe Lenino mokinimo apie par
tiją, discipliną, klasių kovą, 
masinį veikimą ir tos pozici
jos, kurią užima Prūseikos- 
Butkai-Paukščiai. Bet tie ele
mentai nori apgaudinėti savo 
pasekėjus, tuos darbininkus, 
kurie dar nenustojo klasinių 
jausmų. Jie nori pasirodyti: 
“štai koki mes geri; Lenino 
raštų (dalelę) išleidome.” 
Tuom pačiu kartu jie puola 
gyvenančius Sovietų Sąjungoje 
draugus, kodėl jie neišleido tą 
Lenino brošiūrą.

Sovietų Sąjungoje gyvenan
tieji draugai skelbė, kad jie 
ruošia spaudai atskirą leidimą 
Lenino brošiūros “Kūdikiška 
Kairumo Liga Komunizme.” 
Bet didelė dalis minimos bro
šiūros raštų buvo atspausdin
ta atskiromis dalimis. Lietu
vių Darbininkų Spaudos Drau
gija, kuri Sovietų Sąjungoje 
išleido 21 knygelę iš Lenino 
raštų ir apie Leniną, pamati
nius skyrius minimos brošiūros 
išspausdino. Antras skyrius 
“Viena Pamatinių Sąlygų. 
Bolševikų Pasisekimo” tilpo 
ketvirtame tome L D S D 
leidinio. Penktas skyrius 
“Kairysis Komunizmas Vokie
tijoj, Vadai-Partija - Klasė— 
Masė” tilpo tame pat tome. 
Šeštas skyrius “Ar Reikalinga 
Revoliucionieriams Dirbti Re
akcinėse Profsąjungose?” at
spausdintas aštuntame tome. 
Eilė kitų skyrių yra tilpę ki
tuose LDSD leidiniuose ir ko
munistų raštuose. 
Darbininkų Spaudos Draugija 
(Sovietų Sąjungoje) Lenino 
raštus leido ne atskiromis bro
šiūromis ar tomais, kaip jie

Keturi Nušauti Havanoj 
Gegužės Pirmojoj

Havana, Kuba. — Gegu
žinėje demonstracijoje mar- 
šavo 20,000 darbininkų ir 
studentų, į kuriuos šaudė 
prezid. Mendietos kareiviai. 
Sulig pranešimų, buvo nu
šauta keturi demonstrantai. 
Ant rytojaus įvyko visuoti
nas streikas, kaipo protes
tas prieš žudynes.

Liaukos Padarys 8 Metą 
Vaikus jau Vaikinais 

ir Merginomis?
Philadelphia, Pa. — Medi- 

kalių Tyrinėjimų Instituto 
direktorius Dr. L. G. Rown- 
tree praneša, kaip įčirškus 
į kraują sulčių iš Thymus ’ 
liaukos (gland), tokių tėvų 
vaikų vaikai gali lytiškai 
subręsti į vaikinus ir mergi
nas, būdami 8 bei 10 metų 
amžiaus. Pav., žiurkės pa
prastai nesivaikuoja iki 50 
bei 70 dienų amžiaus. Bet 
kuomet įčirščia žiurkėms 
syvų iš tos liaukos, paimtos 
iš veršio krūtinės, tai tre
čia žiurkių karta vaikuojasi 
vos sulaukus 29 dienų am
žiaus; ir jų vaikai kur kas 
sparčiau auga ir būna daūg 
smagesni, negu paprastai.

Thymus, arba krūtinės : 
liauka pas vaikus būna apie 
vienos uncijos svorio, bet

PARYŽIAUS DARBININKAI IR GEG.
2 DIENĄ TĘSĖ BARIKADŲ KOVA

Kovotojai per Dvi Dienas Atsilaikė prieš Policijos Antpuo
lius; Jaunuoliai iki Gegužės 3 d. Išlaikė Savo Barikadas; 
Sužeista 20 Komunistę.
Paryžius. — 2,000 polici- tas jaunuolių išlaikė pozici

jos gegužės 2 d. iš ryto bu- ją ir nepasidayė. Kovoj bu
vo užėmę barikadas, iš ku- Į vo sužeista 20 komunistų ir 
rių 5,000 darbininkų kovojo, 
pradedant nuo Gęgužės Pir
mosios. Bet vakarop gegu
žės 2 d. darbinin]kai pradė
jo išnaujo statyti | barikadas 
prieš policiją aplink darbi
ninkų gyvenamą didnamį, 
vadinamą Johanuos d’Arc 
Miestu. Tą vakąrą kariš
kai ginkluota policija užval- pakeičia į revoliucines tvir- 
dė didžiumą barikadų, ap- tūmas prieš esamąją “tvar; 
art vienos gatvės, kunšimr |ką.”

keturi policistai.
Naktį policija darė kratas 

tame darbininkų name ir 
suėmė 13 kovos vadų.

Kapitalistiniai laikraščiai 
šaukia, kad valdžia neleistų 
dideliam darbininkų skai
čiui gyventi tokiuose didna- 
miuose, kuriuos, girdi, jie

Metalistai Rengiasi Vi
sur Streikuoti už Unijos 
Pripažinimą ir Sąlygas

Hitleriečiai Nuteisė 
Nukapot Galvas dar 

Aštuoniem Komunistam

Hitleris Kapos Galvas 
už Propagandą

Berlynas. — Hitlerio val
džiai paskelbė įstatymą, su
lig kurio galės būt darbi
ninkams kapojama galvos 
už revoliucinę propagandą 
žodžiu bei per spaudą. Fa
šistai sudegino Gegužės Pir
mojoj Augsburgo svetainę, 
kad galėtų pateisint tokį sa
vo įstatymą.

Valdžia Gausiai Remia 
Kompanijas, Atmetan

čias Darbo Unijas

SUM0BL1ZAV0 MELIONĄ ARMIJOS 
PRIEŠ CHINIJOS SOVIETUS

Tai Bus jau Septinta Didžioji Chinijos Diktatoriaus Chang 
Kai-sheko Kampanija prieš Chinu Sovietų 

Veikiausia Jam ir Dabar Nepavyks
Respubliką;

Shanghai. — Chiang Kai- Į nu Sovietus, 
shek sutraukė apie milionąl Armija ką tik

Raudonoji 
ištaškė jo

Pittsburgh, Pa. — Gele
žies, Plieno ir Cinps Darbi
ninkų Asociacija (unija) 
suvažiavime nut 
visi organizacijos! skyriai 
gegužės 21 d. jbastatytų 
samdytojams reikalavimus 
pripažint uniją, o jeigu ne
pripažins iki birželio 20 dVIV11V0 VlllVAJVO o V MA AV/j MV U x x 

lytiškai subrendus, ji beveik tai skelbti streiką, 
visai išnyksta.

rė, kad

•> 
Suva

žiavimas nusprendė, kad 
niekur nebūtų unijos dar- 

linksmybiŲ Diena Maskvoj bininkams mokamu mažiau
Maskvoj Gegužės Pirmo

ji buvo ne tik demonstraci
jų, bet ir linksmybės diena

nustatytos algos. Mat, va
dai Darbo Federacijos, prie 
kurios unija priklaluso, pir-

e n KO- jų, uei n uimbinyveb uiena ma liepdavo darbininkams 
~ga^v®se lr a*8t®8? buv0 įvairiose vietose nusileisti.
įvairių tautų šokiai savo 
liaudiškuose drabužiuose, 
dainos, koncertai, judamie-

dlUlUiluū LVlilCUOj Jie j e 1 1

parašyti, bet pagaminant at- J1 paveikslai rodomi, lauke; 
skirtis tomus tam tikromis te-; teatrai tą dieną buvo veltui 

• • a 1 • y 1 1 • • 1 • 1momis, ir ten buvo išspausdin
ti visi labiausiai darbininkams 
reikalingi ir būtiniausi Lenino 
raštai. Tad argi Sovietų Są
jungoje gyvenančių lietuvių 
komunistų ir mūsų kaltė, kad 
renegatai Prūseikos-Butkai- 
Paukščiai yra ignorantai ir ne
skaitė tų raštų ? Argi mūsų 
kaltė, kad jie nežino, kas yra 
išleista ir kas ne iš Lenino raš
tų ? -

Prie to, Leninas parašė tą 
brošiūrą 1920 metais. Prūsei- 
ka-Butkus ir Paukštys iki 
1931 metų buvo vadais Ameri
koje lietuvių darbininkų ju- 
dėjime, tai yra virš per 10 me
tų, tai kodėl jie neišleido tą 
brošiūrą? Mat, tada renega
tams nebuvo reikalingas prisi- 
dengimas Lenino raštais; jie 
ir taip galėjo apgauti dar-, 
bininkus. DabAr nors jie vi
sur eina prieš Lenino mokini
mą, bet norėdami apgauti sa
vo pasekėjus darbininkus, iš
leido dalelę Lenino raštų ir gi
riasi baisų darbą atlikę. Vie
nas dalykas prisidengti, o ki
tas vykinti gyvenime Lenino 
mokinimą.

visiems darbininkams ir val
stiečiams. Miestas buvo iš
puoštas elektriniais žibu
riais ir iš jų padarytomis 
figūromis, — kaip praneša 
maskviškis New Yorko 
Times korespondentas.

Unijos pirmininkas Mike 
Tighe ir kiti viršininkai at
kakliai priešinosi rengimui- 
si streikuot del tų reikalavi
mų; bet eiliniai suvažiavimo 
delegatai paėmė viršų.

NRA Šimtais Procentų 
Pakėlė Kapitalo Pelnus

Tik parvyko iš Sovietų Są
jungos Albert A. Johnson iš 
Springfield, Mass., galva eko
nominės Amerikos komisijos į

Sovietų Sąjungą. Tarpe kitko 
jis sako, kad Sovietų Sąjungo
je padaryta dideli atsiekimai, 
kad jaunimas valdžios lėšomis 
gali mokytis su darbo’ užtikri
nimu paskui, kuomet Ameri
koje studentai ir mokslą už
baigę negali tuom naudotis— 
•atsiduria bedarbių tarpe. Jis 
sako, kad Amerikoje planin
gumas vieno trusto yra tik 
tam, kad kitą, savo priešą, 
parbloškus, kuomet Sovietų 
Sąjungoje planingumas tar
nauja abelnam šalies pakėli
mui ir gerinimui darbininkų 
gyvenimo.

Kokis didelis Sovietų Sąjun
goje sukeltas dirbančiųjų ūpas 
ir pasiryžimas, tą parodo gel-. 
bėjimas nuo ledo “Čeliuskino” 
įgulos. 101 Sovietų pilietis bu
vo ant ledo. Orlaivininkai 
grupė po grupei išnešė juos, 
patys neturėdami nei vienos 
nelaimės, nors statė saVo gy
vastį pavojun.

Hamburg. — Nepapras
tas hitlerininkų teismas ge
gužės 2 d. nusprendė dar aš- 
tuoniems komunistams nu
kapoti galvas už jų dalyva
vimą tiesioginėse darbinin
kų kovose prieš išnaudoto
jus ir valdžią 1932-33 me
tais. Kiti 19 komunistų nu- 
smerkti kalėjiman iki 
metų.

Wilmington, Del. — NRA 
būk tai išėmė teismo in- 
džionkšiną prieš Weirton 
Plieno Kompaniją del to, 
kad jinai nepripažįsta jo
kios darbininkų unijos, ap
art kompaničnos neva “uni
jos,” kurios vadams algas 
pati kompanija moka. Bet 
tuo pačiu laiku Roosevelto 
vidaus reikalų ministeris 
Ickes paskyrė apie $50,000 
pašalpos šiai kompanijai. Iš 
vienos pusės, NRA valdinin
kai nori pasirodyti darbi
ninkų “draugais”, bet iš an
tros pusės remia tokius 
samdytojus, kurie neprisi
leidžia nei jokių darbo uni- 
jy.

savo kareivių į Kiangsi. 
Žeme ir laivais upėmis juos 
siunčia linkui Chinijos So
vietų Respublikos. Jis pa
tvarkė desėtkus tūkstančiu 
kalinių taipgi kariškai muš
truoti.

Tai jau būtų septintas iš 
eilės Chiang Kai-sheko di
dysis žygis “sunaikint” chi-

riuomenę, kelis pulkus pa
ėmė nelaisvėn, atėmė dau
gybę ginklų ir užėmė dar 
porą naujų miestų. Reikia 
tikėtis,kad ne geriau Chiang 
Kai-shekui išdegs ir dabar
tinis jo pasimojimas ant re
voliucinių Chinijos darbi
ninkų ir valstiečių valdomos 
srities.

2,000 Policijos Puolė Detroito Gegužinę
Detroit, Mich. — Miesto lių Darbininkų Unijos na- 

valdyba neleido Gegužės cionalį organizatorių, bet 
Pirmojoj demonstruoti, bet darbininkai jį išplėšė iš po- 
pavakarėj 10,000 -darbiniu- licijos. Policija sustabdė 
kų susirinko apie Grand troką, kuriuo važiavo į.dė- 
Circus Parką, kuriame bu-; monstraciją 50 studentų ir 
vo pasiryžę laikyt demonst-! daugelį jų bliakdžekiais su- 
racinį mitingą. 2,000 poli-' mušė, 
ei jos, fašistiniai legionieriai
ir gauja detektyvų užkirto i tūkstančiams -demonstraci- 
kelius į parką; tad buvo niai maršuojant į Arena 
pradėta prakalbos prie par- Gardens, policija juos už- 
ko. Policija pagriebė ir ar-1 puldinėjo ir kelis apmušė.

’■ 1 ' Arena Gardens prakalbose-
dalyvavo 4,000 darbininkų, 
kur be kitų kalbėtojų pasa
kė prakalbą Wm. Wein- 
stone, Kom. Partijos dist- 
rikto organizatorius.

Nuo Grand Circus Parko
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

eštavo vieną jaunuolį, kurį 
kiti du darbininkai buvo iš
kėlę ant savo pečių, kad sa
kytų prakalbą. Policistai 
puolėsi areštuoti kitą kalbė
toją, J. Wilsona, Automobi-Dar $1,500,000,000 

Bankam ir Kompanam 
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas žada reikalaut, 
kad kongresas paskirtų,3 melsti. 
1,500 milionų dolerių, idant’ 
tais pinigais užtikrint pri- 
vatiškų bankų ir apdraudos 
kompanijų duotas paskolas 
ant morgičių, daugiausia 
ant namų ir farmų. Mat, 
nejudinamoji nuosavybė per 
krizį labai nupuolė, ir dau
gelis kapitalistų negalėtų 
atgriebti savo paskolas, net 
išparduodami tą nuosavybę 
už skolas. Roosevelto rei
kalaujama jiems pašalpa 
taip pat turės užtikrint 
bankams ir Tkomfjanijoms 5 
iki 10 nuošimčių reguliario 
pelno. O -jau pirmiaus 
jiems buvo iš šalies-iždo su
kišta 4,000 milionų. Iš Roo-

“Dievas Pavogė Batus”

KREKENAVA. — Viena.no- 
bažna moteriškė nusipirko bate
lius ir užsuko j bažnyčią pasi- 
_____ Pasidėjo ant altoriaus 
laiptelių ir keliais, kalbėdama 
poterius, traukė aplink altorių. 
Kuomet vieną kartą apmaršavo 
ir sugrįžo prie batelių, jie jau 
buvo dingę, pavogti.

Bjauriai Apgaudinėja 
Bedarbius

Indžionkšinas prieš Al-, Reikalauja Nevaržyti 
gu Kėlimą Mainieriams! Šerą Meklerystes

Washington. — Jungtiniu 
Valstįjų , Prekybps 
savo 21-me suvažiavime at
rado, jog Roosevel 
gerai tarnauja k 
tams. Tos didžiausių ka- seveif0 reikalaujamo naujo* 
pitalistų organizacijos. pir- fonjo mažiems savininkams 
mininkas H. L. Harriman gaiės būt duodama ant na- 
išreiškė viltį, jog NRA ir mu^u paskola tik $200 iki

BIRŽAI. — čionai iš Pane
vėžio pribuvo apie 50 bedar
bių. Jiems ten buvo sakyta, kad 
Biržuose jie gaus darbo prie 
plento akmenų skaldyti, 
bo negavo. Bedarbiai 
bjauriai suvilioti.

Dar- 
likosi

, Rūmas

to NRA 
apitalis-

galės būt duodama ant na-

Bedarbiai šturmuoja

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmas 
reikalauja, kad kongresas 
nesuvaržytų tas milžiniškas 
meklerystes, kurias kapita
listai varinėja Šerais ir bo- 
nais, nors tie vadinami 
“vertės popieriai” labai daž-

toliau neš 
naudos. < 
kavo tik tūlus kodek 
monopoliniam kapit 
po kojį maišosi mažesni fa
brikantai.

Nuo to laiko, kai 
veltas užėmė prezidentystę, 
išnaudotojų pelnai p 
iki 400 nuošimčių, 
laiku gyvenimas da 
sems pabrango 15. 
nuošimčių, tai yra Jaugiau 
negu kur pakilo dar 
algos. ;
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kapitalistams 1^2 000

Francijoj Suimta 4 .Vokieti
jos šnipai

P A R Y ž IUS. — Suimta 
buvęs Lenkijos armijos ofi- 
cierius St. Krauss ir trys jo 
padėjėjai kaipo kariški Hit
lerio šnipai.

X ....   --——-    

Munich. —■ Nazių policija 
uždraudė katalikų jaunimo 
organizacijoms • bet kokius 
viešus sportus bei mankšty- 
nes.

VABALNINKAI. — Bal. 
d. čionai iš visos apielinkės 
iš miestelio susirinko didelis bū
rys bedarbių ir reikalavo darbo.' 
Miestelio viršaitis, išsigandęs 
bedarbių demonstracijos, suti
ko visus suregistruoti ir pasiųs
ti į apskritį.

10 
ir

Louisville, Ky. — Kasyk
lų savininkai išgavo iš fede- 
ralio teisėjo Dawsono laiki
ną indžionkšiną (uždraudi
mą) prieš mokėjimą mai- 
nieriams NRA nustatomos 
algos—$4.60 už 7 valandų 
darbo dieną. Pirmiau tebu
vo mokama po $4 už 8 va
landų darbo dieną. Yra su- nai krizyje pasirodo bever- 
prantama, kad Roosevelto čiais pirkusiems juos žmo- 
valdžia padarys nusileidimų n^ms. 
kompanijoms šioj valstijoj, 
kaip padarė Alabamoj, nu- 
mušdama po 80 centų nuo 
pirmiau NRA skiriamos 
dieninės algos.

Per paskutinius penkis 
| metus ir aštuonis mėnesius 
Amerikos kaiptalistai su sa- 

' vo šėrais išsuko iš žmonių 
i virš 833 milionų dolerių
j gryno sau pelno.

Lėktuvų Streikieriai Nepa-j
siduoda NRA Komisijai •

Jis truputį kriti- 
’ ’ sus; kur 

alui dar

Roose-

akilo 25 
Tuo pat 
rbo ma- 

iki 25

bininkų
i

Apsivogė ir Nusišovė

KAUNAS. — Bal. 6 d. nusi
šovė geležinkelių valdybos kasi
ninkas fašistas Bisigirskis. Da
bar tapo patirta, kad jis buvo 
iš kasos praleidęs saviems 
kalams 6,014 litų! .

Nupjovę Abi Kojas

rei-

Darbininkas 
L. Ladukas nukrito nuo trau
kinio ant bėgių ir traukinys nu
pjovė jaių abi kojas.

JONIŠKIS.

VI

Audra ant Jupiterio
BUFFALO, N. Y.—2,000 

streikerių prieš Curtiss ir 
Consolidated lėktuvų kom
panijas atmetė Roosevelto 
komisijos pasiūlymą grįžti 
darban ir pasiduoti “ 
liškam” nutarimui po 
komisijos komanda.

beša- 
tos

Sioux City, Iowa. — Are
štavo šešis vadus pašalpinių' 
darbininkų, streikuojančių 
del sąlygų pagerinimo.

Cleveland, Ohio. — Astro
nomas J. J. Nassau per te
leskopą įžiūrėjo, kad ant 
planetos Jupiterio šėlsta au
dra 20 tūkstančių mylių il
gio ir 2,000 mylių pločio. Ju
piteris yra 10 sykių dides
nis už žemę; šaltis ant jo— 
300 laipsnių žemiau zero. 
Tai negyviausia’ iš visų pla
netų. Jupiteris yra už 400 
milionų mylių nuo žemės.
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sisekimu ir eiti pasilsėti. Deni 
jos pačios savaimi dar nieko 
Jos buvo tiktai revoliucinis bar 
Jos parodė, kaip toli jau numa 
ką jau atsiekėme, kaip jau tvi

lonstraci- 
neišrišo. 

•bmetras. 
i’šavome, 
irtas ko-

, itija. Turi pasirinkti! Ir Prū-į 
seika sušuko: Mes1
Socialistų Partija
Aikštę!

einame su ' 
į Madison1 ĮDOMUMAI

---------- ----------- ■ 1 ■■ - ■■■■'. ... r
Vienok Dow Chemijos kintos žemės. Tai tokis di- 

kompanija arti Wilmington, delis plotas žemės, kaip kad 
Šiaurinės Carolinos, perei-: Penn., Conn., ir Mass, vals- 

J tais metais jau ištraukė iš tijos sykiu sudėjus. Prie to

/

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year
Brooklyn, N. Y., per year ........
Foreign countries, pei- year ..._. 
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months ...._. 
Brooklyn, N. Y.. six months .... 
Foreign countries, six months ....
Canada and Brazil, six months X

$5.50
$7.50
$7.50
$5.50
$3.00
$4.00
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$3.00

)a. Nuo

Kokie Politiniai Socialistų * Jau Prirengia Dinosaurų marinio vandens 15,000 sva- privedė Agrikultūros Sky- 
Demonstracijos Tikslai?
Socialistų Partija ir Darbo 

unijų biurokratai turėjo vieną 
politinį tikslą: kad sugriauti] 
darbininkų vienybę, kad užduoti i

Entered as second class matter MarchSll, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, ^.N^ Y., under the Act 

of March 3, 187^- >

Gegužinė Praėjo, Dabar 
prie Darbo!

Šiemet gegužinės demonstracijos buvo 
du sykiu skaitlingesnės, negu pernai. Jos 
praėja su pakilusiu ūpu ir su padidėjusiu 
pasiryžimu. Pietinėse valstijose, kur 
niekados nebuvo gegužinių demonstraci
jų, šietmet padaryta gera pradžia. Ko
munizmo raudona vėliava iškelta tose 
vietose, kurios pirmiau buvo mums ne
prieinamos.

Didmiesčiuose, kaip New Yorke, Chi- 
cagoje, Detroite, Philadelphijoj ir Bos
tone šiemet gegužinės demonstracijos bu
vo tikrai galingo masinio pobūdžio. Jos 
buvo bendro fronto formoje ir Komunis
tų Partijos vadovybėje. Tik New Yorke 
Socialistų Partija, sudarius bendrą fron
tą su renegatais ir darbo unijų biurokra
tais, pasirodė su demonstracija. Kitur 
arba tylėjo, arba pasitenkino paprastais 
susirinkimais, kad iš seno papratimo žo
džiais prisiminus apie tarptautinę darbi
ninkų klasės dieną. Pas juos nebuvo jo
kio kijyingumo.

Tik',1 komunizmo fronte gegužinė kovos 
diena i buvo tinkamai atžymėta ne tik 
Amerikoje, bet visam pasaulyje. Pary
žiuje buvo iškilę barikados ir mūsų drau
gai bdlševikai ilgai laikėsi prieš policijos 
ir fašizmo ginkluotas spėkas. Tai pasta
ba fašistų gaujoms, jog Franci jos prole
tariatas neužleis joms savo pozicijų.

Jungtinėse Valstijose revoliucinės de
monstracijos parodėmūsų judėjimo dide
lį pakilimą. Jos parodė, kad Amerikos 
proletariatas persilaužia iš apmigiino ir 
konservatizmo į kovą prieš kapitalizmo 
ofensyvą.

1Bet_ bū tų klaida iš mūsų pusės dabar 
pasidžiauti gegužinių demonstracijų pa-

munizmo frontas tvirčiausioj kapitalisti
nėj šalyje. Tas mus padrąsina. Tas tu
ri priduoti mums naujo bolševikiško pa
siryžimo.

Dabar, draugai, stokime j dar
demonstracijų prie kasdieninio ir siste- 
matiško organizacinio darbo, prie kas
dieninių kovų, prieš bedarbę, piyeš karą 
ir fašizmą, už algų pakėlimą 
liucinį unijizmą, už 1_______

Daugiau lietuvių darbininkų į Komu

pakėlimą, hž revo- 
Komunistų Partiją.

fašistus

Daugiau energijos ir spėkų į mūsų jau
nimo judėjimą!

Daugiau skaitytojų mūsų revoliucinei 
spaudai!

Budavokime Literatūros Draugiją ir 
Darbininkų Susivienijimą!

Sudrūtinkime kairįjį sparną Susivieni
jime Lietuvių Amerikoje prieš 
ir socialfašistus!

Pasiekime tūkstančius lietuvih kata
likų darbininkų, kuriuos išnaudoti ir ap
gaudinėti atvažiuoja kunigas Ęemėšis, 
ponas Vitkus ir ponas Babickas, 
dinkime tuos darbininkus pries 
kruvinojo Smetonos agentus!

Nutraukime maską nuo fašistu 
kalų, menševikų ir renegatų bendi 
to, kurį jie sudarė ir apgaudinėja 
ninkus vardan streiklaužio Janušausko 
skridimo!

Padidinkime kovą prieš fašistus. At
gaivinkime priešfašistinių komitetų vei
kimą didmiesčiuose!

Paremkime Lietuvos Komunistų Parti
ją kovoj prieš Smetonos diktatui’

Visose masinėse organizacijose 
me kampaniją už Darbininkų Bedarbės 
ir Socialės Apdraudos Bilių, H. R

Šitie darbai dabar stovi prieš m 
supratimas ir mokėjimas pravesti nu
lems mūsų judėjimo ateitį. Mūsų judė
jimas augs tik tiek, kiek energijos ir pa
siryžimo įpilsime į tuos mūsų kč 
nius organizacinius darbus.

Mūsų kelias teisingas. Konjunistų 
Partijos vadovybėje mes jau toli lįumar- 
ša’vome ir numaršuosime dar toliaįi. Lai
mėsime lietuvių darbininkų mases 
munizmo vėliava ir įtrauksime jas į ak- 
tyvę kovą už įsteigimą Sovietų valdžios 
Jungtinėse Valstijose.

Išbu- 
šiuos

kleri-tf
•o fron- 
d darbi-

įneški-

.7598!
LIS. Jų

šdieni-

po ko-

Liekanoms Muzejų
■ Trys dešimtys metų tam 

! atgal piemuo užtiko, surado 
■daugybę suakmenėjusių di- 

smūgį bendro fronto demons!-; nosaurų (milžiniškų driežų) 
racijai ir kad parodyti Ameri- kaulų, arti Jensen, Utah 
kos valdžiai ir buržuazijai, jog ■ valstijoj. Jie išnyko nuo 
ji neprivalo išsigąsti bolševiz-; §ios žemės jau 125,000,000 
rao! Toks buvo Madison, Aikš- Į^etu 
tės demonstracijos vadų tikslas. ■ J.
žinoma, tūkstančiai darbininkų, Į Šią žiemą valdiškų darbų 
kurie ten dalyvavo, manė, kad j darbininkai pradėjo nuly- 
jie tikrai apvaikščiojai geguži- ginti tūlą pakalnę, kur bus j 
nę ir pareiškia protestą prieš, statomas ant vietos muzė- 
kapitalą. Juk Austrijos įr Vo-1 jug; visas driežu lie-
kietiios darbininkai, kurie per , , . v
desėtkus metų dalyvavo social-1 kanas> parodymui žmonėms 
demokratijoje ir klausė jos va- priešistorinių milžiniškų gy- 
dų, taipgi sąžiniškai manė, kad vūnų grobus, kaulus, kurie 
jie dirba del socializmo. . Tik buvo užgyvenę šį sausžemį. 
dabar pamatė, kur juos tie va-' 
dai nuvedė.

namo.
liūdnai atrodė

Matėsi, kad

Visas šitas reginys dabar 
yra netoli viešojo kelio, tar
pe Salt Lake City ir Den- 

i ve r, kur teka Žalioji upė 
| (Green River.) Toj pakal
nėj randasi sluogsnis pieski- 
nio akmenyno, kuriame gu
li šimtai ir tūkstančiai drie
žų grobų bei jų dalių. Mu- 
zėjams liekanų rinkėjai, per 
14 metų iš ten jau išvežė 
arti septynis vagonus viso
kių driežiškų liekanų!

Jurasiškoj gadynėj šioji 
vieta buvo dalis “byčiaus” 
negilios jūrų įlankos, kur 
ant krantų ir vandenyj bu
vo susispietę nesuskaitomi 
tūkstančiai driežų. Lieka
nų tyrėjas p. Brown sako, 
kad jų išnaikinimas, tai bu
vo ypatingas pakilusio van
dens veikimas, kuris sunešė 
juos iš visos apielinkės ir 
daugelis jų paliko savo kau
lus smiltyse, dalinai “byčiu-. 
je”. - . .1

Ten yra vienas ketvirtai
nis akmuo, 190 pėdų ilgio ir 
28 pėdų storio, kuriame yra 
šimtai driežų grobų ir dalių. 
Pagal specialius patvarky
mus, ekspertai Am. Muzė- 
jaus Gamtinės Istorijos kai-1 
tais iškals iš akmens tūlas ;J

rų bromaino kas dieną, iš riaus nepaisymas dirbamos 
30,000,000 galionų vandens;
arba svarą brom. iš 2,000 
galionų.

Trilionas galionų marinio 
vandens turi 3,000,000 sykių 
daugiau bromaino, negu 
aukso. Bet bromainas par
siduoda tik po 25 centus už 
svarą, kuomet aukso uncija 
—$36. /Tad jeigu aukso 
svaras kainuotų išimti 2,500 

! sykių daugiau, negu bro- 
i mainas,—jis vistiek apsimo
kėtų. Taip aiškina viršuj 
minėtas Thomas.

Dabar jau yra skubus lai
kas Grigaičiui tverti aukšč
iu ir bromolu bendrove. 
Juk tai matosi didelis pini
gų gavimas atpirkimui iš 
kapitalistų viso pasaulio 
turtų,—įsteigimas socializ
mo ir aiškus likimas jo ka
raliumi.

Pasiskubink, Pijušuk, nes 
jeigu to nepadarysi dabar, 
tuojaus kiti gali sutverti 
bendrovę; paskui jos šeri-1 kad 
ninkai ir šiaip samdyti dar- angliakasiams būtų tiek pat 
bininkai sūrmaišiais prisi- mokama, kaip ir šiaurinėse 
sems aukso, atmokės kapi-; valstijose. Senosios mainie- 
talistams už jųjų turtą, — rių unijos distrikto prezi- 
įves socializmą ir bus ka- dentas Wm. Mitch padarė 
put tavo inteligentiškai slaptą sutartį su Tennessee 
karjerai. Nepasiduok! Už- Geležies ir Anglies Kompa- 
leisk savo grigaitinį velnią nija; tuomi jie 
ant tų, kurie iš tavęs juokus mulkinti darbininkus, 
krečia, nes socializmas 
būti pirma visko!

vanduo 
ravus, 

viršutinį 
sluogsnį

ėjo 
kitur 
der-

dirvos, nes 
griauždamas 
nunešdamas 
lingos žemės
kad jau netinka žemdirbys
tei.

Dabar, kada jau pamatė, 
jog kas metai yra lietaus 
sunaikinama apie 100,000 
akrų, tai griebiasi prie jos 
sulaikymo. Tik apie Nava
jo Indi jonų “Užlaikymo” 
Vietą yra 15,000,000 akrų 
išgriaužtos žemės.

Čia jiems reikia bolševi
kiškos lazdos už tokį gaspa- 
doriavima! v

Per Slaptas Derybas Laužo 
8,000 Mainieriy Streiką
Birmingham, Ala.—8,000 

mainierių buvo nubalsavę 
eiti gegužės ketvirtą dieną 
į streiką, reikalaudami, 

pietinėse valstijose

tikisi su-

turi
I Milburn, N. Y. — Percy 
; Layman, buvęs pereitą žie- 
|mą bedarbių šelpimo direk- 

Amerikoje yra 35,000,000' torius, nužudė savo moterį 
akrų bereikalingai sūriai-; ir pats nusižudė.

Sunaikinta žeme

Kur Buvo Mases, o Kur Buvo “Skloka”?
Dabar, veikiausia, ne vienas 

lietuvis darbininkas, kurį Prū
seika ir Butkus įsiviliojo į 
“sklokos ” eiles, persitikrins, 
bei turėtų persitikrinti, kad 
mes sakėme teisybę apie “sklo
kos*’ pobūdį ir jos misiją. 
Jos veikimas eina buržuazijos 
naudai. Jos misija yra vesti 
lietuvius darbininkus pas Socia
listų Partiją, pas Amerikos 
Darbo Federacijos biurokratus, 
o visais būdais kovoti prieš Ko
munistų Partiją. Tą dar sykį 
puikiai parodė “sklokos” vadų 
atsinešimas linkui gegužinės de
monstracijos., j Sklokos vadai 
begėdiškai atvirai nuklampojo 
po Socialistų Partijos ir Ameri
kos valdžios vėliavomis mar-
Šuoti! '

ge-buvo nusitempęs į priešų 
rį. Toliau tas draugas kriau- 
čius aiškino, kaip Amalgameitų 
biurokratai net už gatvekarius 
darbininkams užmokėjo, kad tik 
jie važiuotų į socialistų demon
straciją, o neitų į bendro fronto 
demonstraciją, kuriai vadovavo 
Komunistų Partija.

Mases Buvo Union Aikštėje
t

Kur gi ištikrųjų buvo didžio
sios darbininkų masės, apie ku
rias burkuoti taip gražiai mo
ka “sklokos” vadai? Kas tik 
matė tas dvi demonstracijas, 
pripažins, kad bendro fronto de

000 ir 100,000, o Madison Aik
štėje 60,000.

žinoma, buržuazinė 
tiksliai sumažino bendro fron
to demonstracijos dalyvių skai
čių.

Bet kodėl “skloka 
nou didesnių masių pas mažes
nes, nuo Komunistų -Partijos 
prie Socialistų Partijos?

Kode! Prūseika Ten
Nubėgo?

spauda

pabėgo

vienas “Sklokos” narys 
ninkas turėtų rimtai pa 
Tbdel, draugai, kad Pi1 

monstracijoje buvo du sykiu *r Butkaus ir politinė 
daugiau darbininkų, negu So- politinis kūnas jau ser

Tai klausimas, apie kvi į kiek- voliucinis sąjausmas! J
darbi- 

galvoti

siela ir
i pri

cialistų Partijos demonstracijoj, klauso socialfašistinei Šocialis- 
Net jau buržuazine spauda, ku- tų Partijaizir Amerikos Darbo

“Pasirodo, kad darbininkų 
negalima apgauti,” pasakė vie
nas broklynietis, karštas sklo
kos šalininkas, kuris iš socialis- 
tų demonstracijos atėjo į ben
dro fronto demonstraciją ant 

B Union Aikštės. Jis savo aki- i

sli J u.k
■metus

Federacijos biurokratąm 
neveltui per visus tris 
niekino, šmeižė, koliojo 
nistų Partiją ir jos vei 
šlovino reformistines ui^ijjas ir 

toks “Daily Socialistų Partiją. Ką

L mis pamatė, kokia čia milžiniš-1000, o socialistams 15,000.
? __„„St t 'huno’’ etibn Ir tiri Hii «v Ir i nka darbininkų mase ‘susirinko!

Jis pamatė, kaip Prūseika 
- savo pasekėjus apgavo, nusives- 
f damas į Socialistų Partijos pa

rengimą. “Jeigu tuo keliu to- 
£ liau eis, tai /greitai taps gene- 
| rolais be armijos”, toliau aiški- 
I no šitas brooklynietis. Jis bai

siai nusivylęs Prūseikos kontr- 
: revoliucine vadovybe. Jo dar- 
| bininkiškas sąjausmas atvedė jį 

j tą demonstraciją, kurioj daly- 
B vavo revoliucinis proletariatas,

kuomet pamate, kad j j Prūseika

ri ugnim spjaudo prieš komu
nistų, o smarkiai agitavo už 
Socialistų Partijos demonstraci
ją, pripažįsta, kad Union Aikš
tėje buvo1 du sykiu daugiau de
monstrantų. Pav
News” komunistams duoda 32,- veikėme, viskas buvo negrai', o 

“Tri- ką tik dirbo ana pusė,’ buvo
Gegužinės įvykiai bu- 
-------- ------- j” pa-

ima, o

ik mes

bune” sako, kad du sykiu dau- i auksas, 
giau buvo Union Aikštėj, negu 
Madison Aikštėj. ‘New York 
American”, kuris demonstracijų 
išvakarėse agitavo už Socialis
tų Partiją ir sakė, kad Madison 
Aikštėje susirinks “šimtai tūk
stančių sudėti ištikimybę val
džiai”, ant rytojaus po demon
stracijų sako, kad komunistų 
demonstracijoje dalyvavo 70,- 
000, o socialistų 50,000. “New 
York ’World” apskaitė, kad 
Union Aikštėje.buvę tarpe 75,-

vo tiktai atviras “sklokofe 
sirodymas, kur ji ištikrųjų pri
klausė nuo jos atsiradimo. Prū
seika tatai puikiai žinojo, bet 
tik slėpė nuo savo pasekėjų, 
dangstėsi, “komunistinės 
cijos” vardu.

Bet atėjo valanda, kuomet 
reikėjo pasisakyti, kur ištikrų
jų stovi. Prisiėjo atvirai pa
sirinkti kelią, kuriuo mątšuoti 
—vienoj pusėj Socialistų 
ja) kitoj pusėj Komunistė

bpozi-

! Kaip Socialistų Partijos 
Ruošta Demonstracija 

Atrodė?
Šių žodžių rašytojas tiksliai 

buvo nuėjęs apie 4 valandą po 
pietų Į Madison Aikštę pasižiū
rėti, idant įspūdžius perdavus 
“Laisvės>f skaitytojams. Visas 
Madison piečius atrodė tuščias, 
tik vienas šonas, ant Madison 
Ave., kur maršavimas ėjo, bu
vo apgultas žmonių. Ten gat
vėje buvo pastatyta platforma, 
nuo kurios kalbėtojai drožė spy- 
čius, kurių faktinai niekas ne
klausė. Ant platformos buvo 
iškeltos milžiniškos penkios 
amerikoniškos vėliavos ir ketu
rios daug mažesnės raudonos. 
Kiekviena maršuotojų grupė 
pirma nešė didžiausią ameriko
nišką vėliavą, o paskui sekė 
raudona vėliava, arba iškabos. 
Maršuotojai ateina Madison 

j gatve, praeina po platformą, 
j pasisuka į 23rd St., paeina į 
kampą, sukasi vėl po dešinei į 
aikštę ir siauru taku pereina 
per ją į 26th St. ir pasibaigia: 
dauguma darbininkų palikę sku
binasi atgal ir traukia į Union 
Aikštę, o vadai susivynioję vė
liavas nešdinasi

Neapsakomai 
visas dalykas,
darbininkai, unijų nariai, buvo I 
priversti maršuoti, idant palai- ( , . .....
kyti darbus ir neužsitraukti dalis driežo, arba ir jį visą 
Hillmanų ir Dubinskių rūstybės, kad atsilankę žmonės maty- 
Kaip greitai jie atliko tą jiems tų praėjusių amžių driežo 
vadų uždėtą pareigą, taip grei
tai bėgo šalin! štai kodėl Aikš
tėj buvo taip tuščia, o ant suo
lų snaudė nuolatiniai aikštės 
gyventojai!
Kas Kita Union Aikštėje!

Čia visa aikštė buvo, tartum 
bičių, apsupta darbininkais. Vi
si kampai, viso gatvės per kelis 
blokus aplinkui1! aikštę buvo už- 
siprūdiję. Atmaršavę darbinin
kai glaudėsi į krūvą, spietėsi 
aplinkui platformą, klausėsi 
prakalbų! Toks neapsakomas 
draugiškumas, broliškumas, re- i

Jauties 
namie, pas savo brolius, kovo
tojų tarpe! ■
Kodėl Ten Amerikoniškos 

Vėliavos ir Valdžia?
Tai nepripuolamas dalykas, 

kad- Socialistų Partijos ir ;dar
bo unijų biurokratų surengto j 
demonstracijoj visur matėsi 
miškas milžiniškų anierikoniškų 
vėliavų, o raudonos'vėliavos bu
vo tik del apgavimo darbinin
kų. Reikia atminti, kad š,ita 
demonstracija' ištiktųjų reiškė 
sudėjimą ištikimybės Roosevel
to .valdžiai, nors • vkdai bandė 
kritikuoti Roosevelįo “Naująją 
Dalybą”. Valdžia ištikrųjų vi
sais būdais rėmė Madison Aikš
tės demonstraciją. Viehas New 
York laikraštis patįąlpino pa
veikslą Socialistų Partijos; vado ; 
Norman Thomaso, kaip jisai su 
vienu storu policistu maršuoja < 
rankas susinėrę! Reikia nepa- : 
miršti, kad Amalgameitų Uni- ■' 
jos biurokratai yra socialistų j 
šulai ir jie grūmodami grūdoParti-

Par-1 unijos narius į šitą demohstra-

lovą. Sakoma, jog šis dar
bas imš apie tris metus.

“Gautume” po $3,750,000 
Kiekvienas

Nelabai senai Am. Chemi- 
stų Draugijos laikyto j kon
vencijoj St. Petersburg, Flo
ridoj, Thomas Midgley p ra-' 
įnešė, kad bėgyje 10 metų i 
pasaulis gali matyti aukso 
mainas iš marių vandenų. 
Jo apskaitliavimu marių

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

Telephone: Humboldt 2-7964

D A R B IN INKŲ 
SVEIKATA

> do gerkite, kad ir po dvi kvor- 
! ti kas diena.

Kraujui atsigauti padės da 
ir tonikai. “Iron ammonium 
citrate, % 1b.” ir “Copper 
sulphate, 1 gr.” Ištarpinkite 
puskvortėj virusio vandens ge
ležinę druską, o paskui ir va
rio druską. To skiedinio im
kite po arbatini šaukštuką po 
valgio, keletą mėnesių.

Būtinai imkite iodo tinktū
ros, po lašą su vandeniu du-

IŠSUNKTA MOTERĖLĖ

Ar negalėtumėt duoti man 
I patarimo per mūsų “Laisvę”.
Aš esu moteris 32 metų am
žiaus. Turiu 3 vaikus, jauna
sis turi 4 metus. Man skau
duliai eina per visą kūną: 
krūtinėj, per šonus, nugarą, ir 
dažnai galvą skaudą. Atrodo, 
kaip ir kas sumyga galvoje, 

j Sykiais pasidairo sunki galva, 
Ikaip akmuo; pasidarau, kaip 
girta. Sykiais užeina miegan j kag savajt- ,mkjle -u_ 
traukia ausyse uzia diegia ir i a|iej „Cod |ive). oj| „ 
* . .v . . -2,1 bent po šaukštą kas diena.Labai greit issigastu, ir tada ,, . , . . .. .b. > | Manau, kad vertėtų imti ir

lines kaklo liaukos: “Thy
roid tablets, ,/t gr., No. 1OO,” 
po vieną tabletė!ę prieš valgį. 
Per mėnesines keletą dienų jų 
neimkite.

Būtinai dažniau pasilsėkite, 
pogulio pagulėkite, ilgiau mie
gokite. O šiaip galite po tru
putį krutėti, dirbinėti ir pasi
vaikščioti. Giliai pakvėpuo
kite pilvu, kada tiktai ftžeina 
ant minčių. Ant saulės pabū
kite, po pusvalandį, po valan
dą; galvą tada laikykite ap
dengtą.

Dėl baltųjų. į kvortą karš
to vandens ištarpinkite bent 
tris šaukštus borinės rūkšties, 
“Boric acid”, ir įmaišykite pu
sę arbatinio šaukštelio iodo 
tinktūros. Rytas ir vakaras 
plaukitės tuo skystimu, pusėti
nai karšt,u, o ant jiakties Įsi
dėkite vidun po gabalėlį 
medvilnės, apteptos iodo mos- 
čia, “lodex.” Darykite taip 
keletą savaičių.

Šiaip kokių svaiginamų 
(“dope”) vaistų, skausmui

, iii T i j i• • • 1-4 - IMan.vandenyse, pagal dabartinę I skauduliai nueina per krutinę. . ,
aukso vertę, yra $25,000,000 
per kubišką mylią. Jeigu 
būtų galima išimti iš visos 
žemės okeaniškų vandenų, 
kurie turi apie 300,000,000 
kubiškų mylių, tai padary
tų kalną brangaus metalo, 
iš kurio gautų vyrai, mote
rys ir vaikai po $3,750,000 
kiekvienas. Tačiaus, pagal 
dabar geriausiai žinomus 
būdus, darbas dar būtų sun
kus.

Tankiai negaliu atsidusti, ir 
man strėnas skauda. Ir baltie
ji labai eina iš manęs. Laiką 
savo turiu, , ale vis užtraukia 
kelias dienas. Buvau persi- 
leidus: labai kraujas perbėgo, 
bet gyva išlikau ir nuo to laiko 
neturiu sveikatos. Sveriu 110 
svarų, turiu 5 pėdas 2 colius 
augščio.

ATSAKYMAS

ci ją. O kas yra Hillmanas? 
Hil|manas yra narys Roosevelto 
valdžios.
skyręs
Board”.
šė!

Rodseveltas yra jį pa- 
į “Advisory Labor 
Jis ten yra didelė fi-.

Ir nuo to laiko neturite svei
katos. Tai labai paprasta is
torija. Kraujas—ne vanduo. 
Kai kraujo perdaug išsigožia, 
tai blogi popieriai. Ir iš to visi 
tie Jūsų skaudėjimai, nervin
gumas ir tt. Mažakraujingu- 
mas yra priežastis.

Valgykite, Drauge, daugiau:
■ Jūs taip menkutė, lengvutė, iš- 

Matote, kaip tiesioginiai šita | sunkta. Valgykite daugiau 
demonstracija buvo surišta su ■ kiaušinio trynių, pieniškų, žu- 
Roosevelto valdžia! Taigi, Į 
“skloka”, dalyvaudama toj de
monstracijoj, moraliai rėmė 
tik Socialistų Partiją, bet 
Roosevelto valdžią.

ne 
ir

vų, šviežios mėsos, visokių 
daržovių, vaisių. Jums ir sal
dymų galima: rudojo cukraus, 
medaus ar siropo į vandenį su 
citrinos sunka. Tokio limona-i mažinti, nevartokite.
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DRG. SENELIS VINCAS BUKŠN1S
(M. Polianovskio knygoj apie, del traukiniai vaikštinėjo nere- 

Tolimus Rytus, mes randame | bariai ir tik iki miesto Kans- 
Todel prisiėjo apsistoti ir 

aš sustojau Krasnojarske pas 
pas kurią 

apsistodavo visi tremtiniai. Čia

atsiliepimą senelio Vinco Bukš- I ko* 
nio apie Leniną. Jis gyvena
Blagoveščenske ir dirba gelžke- Gavrilovna Popovą,
Mo stotyje. Minėtas autorius
cituoja iš Tolimu Rytų Kalen- tai aš ir susitikau su Leninu, 
doriaus davinius apie revoliuci
ją, ypatingai Blagoveščenske ir 
perduoda senelio pasakojimus— Į Bj-

“1917 metų revoliucija sukė
lė pas social-demokratus 
Tuom laiku T*
buvo smulkiaburžuazinis. Daug J

kuris buvo siunčiamas ištrėmi- 
man į Minusiską ant trijų me- 

Pavasario vandens išsilie- 
jjimas sulaikė ir Leniną Kras- 
| nojarske ir mes kartu išgyve- 
i nome apie dešimts dienų. Su- į 

ūpą. ' sipažinorne tuojaus. Pamenu,! 
BlagovešČenskas j RacĮ Leninas buvo apsivilkęs ge- j 

i raj apnešiotais <..............

Naugatuck, Conn.
“Brangūs Draugai: Štai 

pačto čekis vertės1 $6. $5.50 
už prenumeratą, o 50 cen- 
tų aukoju prescli fondan.'g" kad Pernal P^diniais 
Nors labai mažai, bet aš lai
kausi ir manau, |kad dar 
naugatukiečiai po [bent kiek 
sumes, tai gal būti vėl mane | 
privers dadėti. Draugiškai, 
St. Urbelis.”

retų tiktai $723.82. Arba ki
tais žodžiais tariant, ki
tiems biznio reikalams mes 
turėjom $282.07 mažiau, ne

Earlville, N. Y.
“Gerbiamieji:

trims mėnesiais. Todėl, da
bar, kada prisieina užmokėt 
stambias bilas už popierą, 
nuošimtis už mortgičių ir 

i kitas smulkesnes arti $900 
su 10-ta diena gegužės, tai 
“Laisvės” iždas ir išsisemia. 
Už tai nuolatinė draugų pa
rama aukomis šiuo tarpu 

labai reikalinga. O

Kuomet šios draugės susir
go, tai mes netekome dviejų 
gerų darbuotojų ir veikėjų. 
Ypatingai iš moterų dar vis 
mažas skaičius veikia mūsų 
organizacijose. Todėl labai
svarbus jų darbas tarpe dar-. 
bininkų ir darbininkių.

Laukinis.

WATERBURY, CONN

Prisiunčiu yra 
į $3.50 vertės monęy orderį, apsimokėjimas išsibaigusių 
i Tris dolerius už | ‘Laisves’ prenumeratų

drabužiais, j prenumeratą, o 50|ęentų de- spaudos darbus yra būtinas 
. Kitus reikalas visų organizacijų,

Tris dolerius ir bilų už

darbo turėjo bolševikai Muchin, TUOm laiku, kada mes gyveno-į lei jus to gero preso.
Kidal U- šafirov, kol supropa- ' me viename name, kalbėjomės' $2.50 už prenmneratą pri- kurios “Laisvei” "skolingos
gaudavo kareivius ir darbiniu- jaUg politikos klausimais. Drg. ų 
kus ir sukurė pirmąjį Sovietą. . Leninas labai interesavosi kokis į 
J tą Sovietą pateko didžiuma i 
inteligentijos. Nestebėtina, to
dėl, kad nors pirmininku ir bu
vo drg. Muchin, bet Sovietas ' 
prisilaikė menševikų linijos. Ir 
kada, po įėjimo į jį valstiečių 
atstovų, 1918 metais, vasario 
mėnesį, buvo pareikalauta pri
pažinti centrai i nę Sovietų val
džią ir jai perduoti galią, tai 
didžiuma Sovietų narių pakėlė njaas susipažino, 
gvoltą ir atsikreipė patarimo ( 
pas kazokų atamaną Gomovą, 
kuris, suprantama, areštavo So
vieto bolševikus atstovus ir pat-1 v . v 
sai pasiskelbė vyriausiu valdo-‘ ^ev Įf a^» kalbėjomės api^ visų j 
nu. Darbininkai, sužinoję apie Pa,4ijų progiamas. Kudriašev 

pareiškė:
—Aš su visomis programomis J 

liu raudonos gvardijos būreliu! sutinku ir del jų galiu dirbti 
pasitraukė į sodžių Astracha- 
novką ir ten pradėjo organizuo
ti jėgas atakai ant Blagoveš- 
čensko miesto. Į kelias dienas 
būrys išaugo iki 16 rotų, turė
jo raitelių šimtą, kulkasvaidi- 
ninkų kuopą ir jūreivių kuopą.

Pradžioje kovo po trijų dienų 
mūšio bolševikai supliekė ata
mano Gomovo kariuomenę ir jis 
su savo likučiais pabėgo per 
Amūro upę į Chinijos miestą 
Sachalianą. Blagoveščenske ir ■ su jumis eisime? Ne!—suriko 
vėl buvo įsteigta Sovietų vai-. Leninas, 
džia. ....... -

1918 metai nuo kovo iki rug
pjūčio interesingi tuomi 
Amūro sritis kaip ir 
atskira valstybė, turėjo 
valdžią, pinigus ir net diploma
tinius atstovus, kurie vedė de- TajP’ ^uvo-
rybas su užsienio valstybėmis. 
Rugpjūčio mėnesį japonai ir at-1 
amano Semenovo baltagvardie-! dailydės varstoto 
čiai sumušė Raudonąją gvardi-! veščensko gelžkelio stotyje. 
ją ir užvaldė Blagoveščenską. į Pai’tiją jis įstojo sunkiausiais 
Nuo to laiko prasidėjo didvy-pa\ka’s Tolimuose Rytuose, me- 
riška kova požeminio bolševikų 1 ta’s kruvinos japonų imperia- 
veikimo prieš užsienio imperia- J’^tų intervencijos. Taip ir jis 
listus ir savuosius baltagvardie
čius.”— (Kalendorius).

Senelio Bukšnio Atsimini
mai Apie Leniną

Penki metai po to, kaip So
vietai nugalėjo baltuosius, į 
Blagoveščensko partijos komite
tą atėjo tvirtas senis, ištraukė 
iš šoninio kišeniaus,Komunistų 1 
Partijos bilietą ir persistatė :

—štai, draugai, aš esu Bukš
nis. Dirbu čionai mj^ste. Dai- 
lydė esu vietos gelžJgJTio stotyje, 
į Partiją įstojau, kada turėjau 
60 metų.

Taip Vincas Bukšnis pasakė 
kelis žodžius apie save, pirm, 
negu jis ėjo prie dalyko, su ku
riuo reikalu atėjo. Jis dabar 
turi virš 70 metų, revoliucinia
me judėjime ne naujas. Veik 
pusė šimto metų atgal, jis vei
kė vakaruose, 1883 metais buvo 
nariu revoliucinės darbininkų 
organizacijos Varšavoje, 1886 
metais pateko į Varsa vos kalė
jimą, o iš ten ant 10 metų iš
tremtas į Turuchanską.

Tame ištrėmime Bukšnis su
sipažino su Vladimiru Iljiču 
Uljanovu (Leninu). Ir tam, 
kad pasakyti apie tą įvykį, ku
ris buvo 1897 metais in tvirtai 
pasiliko Bukšnio mintyje, jis 
atėjo į partijos komitetą, kuris 
rūpinasi pagaminti bolševikų 
istoriją. Štai ką pasakojo Vin
cas Bukšnis:

—1897 metais, pavasarį, aš 
grįžau iš ištrėmimo. Paleistas 
sniegas ir išsiliejusios upės, to-

Darbininkai, sužinoję apie 
perversmą, pasigriebė kiek ga- ' 
Įėjo ginklą ir kartu su nedide- J

yra gyvenimas Turuchanske ir 
vis klausinėjo pas mane apie 
tenykščias sąlygas, apie sąlygas, 
kuriose yra politiniai tremti
niai.

; siųsiu gegužės menesį. Viso 
labo, Juozapas Werbila.”

Des Moines, Iowa.
“Gerb. ‘Laisvės’! Adm.: 

Prisiunčiu už ‘Laisvės’ pre
numeratą $5.50 ir 50 centų 
auką preso' fondui.! Taipgi, 
dėkoju už palaukim'ą prenu
meratos. Su pagarba Anta
nas Ambraza.”

Vienas įvykis labai atmena
mas. Tuom kartu Krasnojars
ke gyveno ištremtas liaudinin
kas Kudriašev, su kuriuom Le- 

. Kudriašev at
eidavo pas mus į kambarį ir la
bai daug kalbėjo, nes jis abel- 
nai mylėjo daug kalbėti. Kar-’ .
tą mes tryse, Leninas, Kudria-1 Hutam, Conn.

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: Su 
išiuo laišku prisiunčiu $4.50. 
; $3.50 tai skola už ‘Laisvės’ 
i prenumeratą,, o vierias dole
ris auka. Bet ‘Laisvės’nes programos, nors ir skirtin

gos, neišvengiamai “visi keliai 
veda į Rymą,” taip ir progra
mų galutinas tikslas visų vie
nas, nors kiekviena partija prie 
to tikslo eina skirtingu keliu...

Reikėjo matyt, kas atsitiko su 
Leninu po šių Kudriaševo žo
džių. Staigiai jis persikeitė, 
veidas pasidarė kietas, akys gy
vos, balsas tvirtas.

—O ar tu manai, kad mes

Administracija turi tą dole-į ra 
rį paskirti ten, kur jis la
biau reikalingas. Draugiš
kai, A. Bakevich.” j

Gyvas reikalas verčia tą 
dolerį dėti į preso fondą.

Gera mūsų rėmėja ir se
na “Laisvės” 
draugė B. Bernotienė, 
Worcester, Mass., per 
Mizarą aukojo $1.00.

skaitytoja, 
iš 
d.

Greitai po to atsitikimo aš iš
važiavau į Orenburgo guberni- 

kad i ŪL 0 Leninas ir Kudriaševas 
buvo po.siliko Krasnojarske. Tuom I 

laiku Leninas visur vadinosi' . _ , ,.L,. „„„
tikru savo vardu—Uljanovas.1 Malonėsite atspausdinti 200, 
~ • . . |9xl2 plakatų. Prisiųskitej

Senelis Bukšnis, nepaisant greitai, kaip galėsite.!' 
didelių metų, nuolatos dirbai

Blago-

Haverhill, Mass.
“Gerb. ‘Laisvės’ Adm

P. Buknys.

FOREST CITY, PA.
Susirgo Draugė J. K« 

Navalinskienė

lietuviams gerai žinoma 
draugė J. K. Navalins- 
kuri gerai veikia orga-

užrašė savo atsiminimus apie 
draugą Leniną, apie revoliuci- 

virši jos vadą, kurį jis sutiko 
trisdešimts metų atgal.

Vertė D. M.

Preso Išmokėjimas

'j didesnę mokestį, nes to ko-j darė Sovietų Sąjungos darbi 
munistai reikalauja. Arba tu j ninkai. 
užpykdysi savo poną ir visai j 
neteksi darbo. Taip jie skel-1 
bia tikrą vergiją.

Vadinasi, kaip jau
i aišku, tai kunigai yra

Darbininkas.

lam, j 
kad palaikyt darbininkus tam-j 

įsybėje ir mulkinti. Kitas svar-'

imas ir padėjimas
i tams darbininkus
; Bet stebėtis reikia,

negali

i.šnaudot i.

“Kartu prisiunčiu j ‘Lais
vės’ preso išmokėjimui: C.

J Nedzinskas—$1, S. Benkus 
—50 centų, J. Valatka—50 
centų ir A. P. Dambraus
kas 25 centus. Viso! $2.25.!
Draugiškai, J. Valatka.”

Jau tik į kelintą dieną be
galime pasidžiaugti draugu 
aukomis preso išmokėjimui. 
Veik kiekvienoj dienraščio 
laidoje, kur buvo minėta au
kojimai presui, vis buvo vie- 
nas-kitas brooklynietis su
minėtas. Šiandien galime 
pasidžiaugti su $10.00 auka 
nuo Darbininkų Mokyklos 
Brooklyne. Ją įteikė drau
gas J. Nalivaika, tols moky
klos sekretorius.

Žiupsniukas laiškų: 
Pontiac, Mich.

“Gerb. ‘Laisvės’

Pereitą šeštadienį nuvy
kau į Newarką pamatyti 
operetės “Inkvizicija.” Pla
tindamas Mass, draugų pik
niko tikietukus, susitikau 
draugą Stanley Wolf iš Pa
terson. Jis prašneko: “Pra
stai šiemet dirbu. Skurdžiai 
verčiuos...” Manau sau, jau 
šis draugas vengia, kad ne
pasiūlyčiau pikniko tikietu- 
kų. Bet apsirikau. Jis to-! 
liaus tęsė: “Dar turini vieną! 
dolerį, tai še draugutį pre- i 
so išmokėjimui.”

Šiuo kart aukų gavome • 
$17.25. Iš anksčiau ! aukų

1 buvo $989.64. Viso aukų 
preso fonde yra $1,006.89.' 
Skolos dar turime $943.11.

Bet, draugai, neapsigau
kime numeriais. Įsitėmy- 
kime tai, kad šiais metais

Adm.: kuo nevisos aukos yra ski- 
Prisiunčiu jums čekį už $6, riamos į preso fondą, nes 
tai bus už* ‘Laisvės’ prenu- patys aukotojai paskiria., O 
meratą metams, o kas vir-. reikia atsiminti, kad aukų 

1 paaukoju išmokė ji- j gaudavome kiekvieną hietą. 
__ 1 Laisvės’ automatiškos Juk kitaip dienraštis nega
šaus, tai j 
mui ‘Laisvės
mašinos. George Braknis.” • lėtų išsilaikyti. Pernai per

Draugas Braknis taipgi' tris pradinius mėnesius au- 
pasižada suteikti žinių dien-1 kų gavome $282.07. Taigi, 
Paščiui iš savo kolonijos, išėmus tuos $282.07 iš 
Tas irgi labai geras daly- 006.89, (skaitant sulig 
kas. ; ja diena) preso fondas

$1,- 
šia- 
tu-

Nesenai buvo rastas vienas 
airys darbininkas prigėręs. Ji- i darbininkai 
sai pats save prisigirdė, maty 
damas, kad šioje sistemoje nė- į bus 
ra jam jokios vilties. Produk
tų pilnos krautuvės, biznieriai 
sakosi, kad jie negali parduo
ti produktus, tačiaus darbinin
kas negali pirktis maisto. Jisai 

j neturi darbo, neturi nei ko 
valgyti. Todėl, nesąmoningas 

pasirenka labai 
išeitį—jisai save

pamatyti
i tuos kunigėlių mulkinimo dar-i

9 Tni vol čin kvln kbiusi-Į

• mas, ar ilgai jie uar taip gaies i 
! mulkinti darbininkus.

Atrodo, kad laikas ateis, i 
I kuomet darbininkai jiems pa- ■ 1 _ . .

23

čia 
mūsų 
kienė, 
nizacijose, sunkiai susirgo. Jai j 

'gydytojai patarė eiti ant ope-! 
racijos. Tad jinai tai operaci- Į 
jai ir pasidavė.

Linkėtina, kad draugė Na-1 
Valinskienė greitai pasveiktų 
ir vėl pradėtų veikti mūsų ju-j 
dėjime.

Galima tiek pasakyti, 
draugė Navalinskienė yra ge- 

i organizatorė ir korespon- 
! dentė. Galima sakyti, kad ji
nai gal nelankė daug mokyk
los, bet pati prasilavino 
kia geriau, kaip kai 
“mokyti” žmonės...

Skaičiau ir apie kitą 
gę “Laisvėje”, kaip kad

sakys, kad mes jau esame pa-1 
šaulio valdonais ir patys vai- j 
dysime savo reikalus. Darbi- I 
ninkai pastatys tuos dykaduo
nius prie darbo ir pasakys: 
Jei norite valgyti, tai dirbki
te. Tai bus taip, kaip kad pa- i

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHIV
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki U dienomis 
puo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Nepasivčluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome-1 

nes mokslų mėnesinį žurnalų

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliai' I 

rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių žalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS”* dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų e— 50 centų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

darbininkas, 
nesąmoningą 
nusižudo.

Balandžio
čiai pranešė, kad buvo suras
ta lenkas darbininkas, kuris 
taip pat neteko sąmonės. Ras
tas ežere beplaukiojant. Suži
nota, kad tas darbininkas taip 
pat buvo ilgtfi be darbo ir jau 
apie 3 savaitės, kaip išėjo iš 
namų. Tai reiškia, kad sau- 
žudystės didėja.

Dabai* jei pažiūrėsime, kas 
tie darbininkai buvo, tai pa
matysime, kad jie buvo kata
likai. Jie yra bažnyčios ap
mulkinti. Jei būtų sąmonin-

' gi, tai nedasileistų prie tokių 
kad dalykų, čia labai gerai pasi

rodo, ką reiškia prigulėjimas 
prie darbininkų organizacijų. 
Tie darbininkai, kurie priguli 
prie mūsų organizacijų, prie 
Bedarbių Tarybų, moka kovo
ti už bedarbės socialų apdrau- 
dą. Gi kunigai darbininkus 
mokina, kad jie nepriklausytų 
prie Bedarbių Tarybų. Jie sa
ko, kad tos tarybos, tai yra 
komunistui šmėklos. Sako, kad 
į jas eidami galite visai netek
ti darbo.

Tai jau negali būt didesnio 
pasityčiojimo iš darbininkų. 
Jei tu neturi darbo, tai nega
li reikalauti pašalpos, negali 
kojoti. O jei dar dirbi, bet iš 
to darbo jau negalima pragy
venti, tai negalima reikalauti 
daugiau mokėti ir kovoti už tą

ir vei
ku r i e

drau- 
d rau

gas Duobinis praneša, tai yra 
d. M. Ražanskienė. ši draugė 
tai pat turėjo eiti ant operaci-’ 
jos. Aš ją gerai pažįstu. Ji
nai yra gera veikėja ir gali 
kalbėti.

Linkėtina šioms draugėms 
greitai pasveikti ir vėl veikti 
mūsų judėjime. Jos labai ge
rai parodė, kad darbininkės 
moterys gali veikti ir prasi
lavinti.

GERKIT NARZAN
Tai iš Sovietų Sąjungos Kaukazo šaltenų mineralinis van
duo. Naudingas gert prie valgio ir bi laiku kada tik 

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
pas

CAUCASIAN MINERAL WATERS, Inc
401 BROADWAY NEW YORK CITY
Kliubai ar biznių įstaigos kreipkitės tiesiai augščiau paduotu antrašu 

t- reikalaudami informacijų del kainų.
NARZANAS YRA PUSKVORT1NŪSE BONKOSE

Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems Po cielą keisą, 
į kurį eina 100 bonkų, duodamą.gera nuolaida, taip kad 

kliubai bei kitokį bizniai turi sau gerą pelną.

TAIPGI TURIME IR BORJOM
Borjomas yra kvortinėse bonkose ir kaina už bonką 40 centų. Per
kantiems po cielą keisą, 40 bonkų, duodama didelė nuolaida. Tuojau 

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.

PERSTATYS LAISVĖS CHORAS

Nedčlioj, 6 Gegužes (May), 1934. Pradžia 7:30 Vai. Vakare
Lietuvių Svetainėje, Kampas E. ir Silver St. So. Boston, Mass

South Bostono Laisves Choras, kuris perstatys šį veikalą

Vadovaus Choro Mokytojas, Willa m Petrick, ši Operete Parašyta 17-tam šimtmetyj. Visiems Verta 
Pamatyti ir Išgirsti Gražių Romantiškų ir Liaudies Dainų

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI KVIEČIA LAISVĖS CHORAS



efvirtaą PuaUpli . FDSISVB Penktadien., Gegužei, 1934

I
' 1 •! L F J •• V J • Oi •! 1 v* D !“• T* C*- Inistiniu judėjimu ir auklėtiAmerikos Darbo Federacijos Vadai Streiklaužių Kolei; Jie jiu- juose klasinės kovos dvasią >r 
- e t ; i i • ir •• U- P- šitie klausimai yra labai

losi Kompanijoms Agentauti ir Kovoti prieš Industrinę Uniją;
gų. Tylėdami to ne atliksi- 

Į me. Turime kalbėti daug; 
I diskusuoti tas problemas, o 
! dar daugiau stengtis gerinti 
mūsų organizacijas. Gerinti 
spaudą. Dapildyti, tai, kas, 
mūsų ' matymu, trūksta. Ir 
tuom pačiu sykiu traukti ma
ses

ros sezonas atėjo ir reikia vasaros į įvyks svarbios prakalbos paminėjį- 3:30 vai. po pietų. Visi dalyvaukite, 
’ ", i mui gegužinės šventės. Kalbės drg. nes tai- bus labai svarbios.

Koresp. J. Yeskevich.

losi Kompanijoms Agentauti ir Kovoti prieš Industrinę Uniją 
Darbininkai Gerai Lajosi

programą sudaryti .
Sekr. O. Serbentą.
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LINDEN, N. J.
PRAKALBOS

(Pabaiga)
CLEVELAND, OHIO

Gazolino Aptarnautojai ir Iš- 
vežiotojai Nušvilpė Majoro 

Davio Ultimatumą
Vakar majoras Davis manė 

geriausiai pasitarnausiąs alie
jaus kompanijoms, išleisda
mas ultimatumą į streikierius, 
kad jie grįžtų darban ir pasi
duotų arbitracijai. Bet strei- 
kieriai, kaip vienas, ant to “ul
timatumo” atsakė griausmin
gu “buūūūūūūūū!!!”

Unijos sekr. Hannah pasa
kė : Čia turės būti nauja daly
ba, o no apgavystės dalyba. 
Mes praktiškai badaudami dir
bome per pastaruosius tris me
tus, kad palaikius šias stotis 
ati^aromis, taipgi mes galime, 
jei bus reikalo, badauti kitus 
tris, kad išlaikyti uždarytas.

Vakar vietos spauda buvo 
paleidus “antį”, kad 500 sto
čių atsidaro. Davis atidarė 
pradžią prie susitaikymo. Bet 

uomet pasirodė, kad melas, 
ai turėjo liūdnu tonu pasisa- 
;yti, kad taip neįvyko. Majo- 
o įsakymas subliūško.

Dabar streiklaužisi
nano sušaukti visus senuosius 
Olevelando ADF pardavikus 
r su jų pagelba daryti žings
nius laužyti streiką, 
giai pavyks ir tas £kymas. 
Kaip pasirodo, tai 
aptarnautojai
turi patyrimų iš praeities strei
kų ir jų pralaimėjimo. Nežiū
rint, kad jie yra susiorgani-i 
zavę į Fęderalę Unijų, bet ko-1

’ veda pavyzdingai ir kovin-1 jįnįęstą" klausimą

Jungti-i žino” apie komunistus ? Kode! 
jis gerai žinojo visaip šmeižti 
Tarptautinę Darbininkų Pa- 
gelbą, kuomet pastaroji pasi- i 
siūlė su pagelba streikie- j 
riams? Ne! Tie bosų agentai 
labai gerai žino, ką jie daro, 
kuomet jie važinėja į Wash- 
ingtoną pas Roosevelto paskir
tus “tarpininkus,” kurie yra 
paskirti gynimui stambiojo 
biznio, stambiųjų interesų.

Streikierių dabar yra de
gantis reikalas reikalauti, kad pardavus bosų interesaims.
’ " ’ ' Darbininkai, laikykimės ma-

Padė- siniai ant pikieto linijos, masi-
Tas komitetas niai pradėkite veikti. Masinis 

veikimas užtikrins mums pil
ną laimėjimą visų mūsų1 reika
lavimų.

S. D-gas.

būtų sudarytas iš eilinių na
rių masinis komitetas.
kime iš 50.
turi paimti ant savęs vesti 
streikierių reikalus. Pirmiau
sia atsikreipti prie Tarptauti
nės Darbininkų Pagelbos ir ki-

tų organizacijų. Prie 
nes Tarybos Industrinių Unijų. 
Ir prie kitų masinių 
zacijų. Sudaryti bend 
tą su tos apielinkės fr 
lėm organizacijom. T^ip pa
stačius streiko komitetą ir su
sirišus su plačiąja Cleveland© 
darbininkų visuomene, yra pil
nas užtikrinimas pergalės 
prieš Worsted Mills bosus ir 
ADF agentus, kurie į 
streikus vadovauti, kacjj juos

organ i- 
Ją fron- 
raterna- prie bendro darbo.

J. M. Karsonas.

WILKES BARRE, PA
Matykite Veikalą “Krikščiony

bė Praktikoj”ji mo i i aH.tin.Mj

sulindę jau vjsaj artinasi geg. 12 d.,

L.D.S. 135 ir A.L.D.L.D. 165 
kp. rengia svarbias prakalbas; 
įvyks sekmadienį, 6 d. gegužės 
(May), Linden Hali, 1601 
Wood Ave., Linden, N. J. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Kalbės Dr. J. J. Kaškiau- 
čius sveikatos klausimu ir drg. 
S. Sasnauskiene kalbės Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Liter. 
Draugijos klausimu, nurodys 
jos uždavinius.

Komisija.
(105-106)

mui gegužinės šventės. Kalbės drg. 
J. M. Karsonas. Prakalbos prasidės

Greičiausia Kelionė į Lietuvą

BREMEN
EUROPA

EKSPRESINIAI TRAUKINIAI laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą j KLAIPĖDĄ.

Ar Tik Nepertyku AIDED 7-tam Apskrity?

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais
kuomet Aido Choras vaidinis 
veikalą “Krikščionybė Prak
tikoj.” O reikia pasakyti, kad 
Aidas turi gerų patyrimų vai
dinime, tai nėra jokios abejo
nės apie gerą suvaidinimą.

Atsilankę darbininkai pa
matysite, kaip susipratę darbi
ninkai veikia ir platina kny
gas. šiame darbe jie turi su- 

'sidurti su visokiais nuotikiais. 
Nežinau, kaip jausis mūsų Ro
kas po 
reikia 
mūšių.

Visi
: kviečiami atsilankyti ir pama
nyti šį veikalą. Įžanga tik 35 
Į centai. Vaidinimas įvyks Dai> > 
i bininkų Centre, 325 ]
' St. Po vaidinirhui bus ir šokiai j 
prie geros muzikos. (

Aido Choras.

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras su ALDLD 72 kp. 

bendrai rengia koncertą ir šokius, 
kurie įvyks 5-tą dieną gegužės, M. 
ir H. Sobenkų svetainėj, 87-89 
Steamboat Rd. Great Neck. Aido 
Choras iš Brooklyno išpildys pro
gramą; taipgi bus daug gerų solistų,; 
ir mūs Choras Pirmyn taipgi daly-1 
vaus. Grubio orkestrą grieš del šo- Į 
kikų. Visi dalyvaukite ir praleiski- | 
te linksmai vakarą. Įžanga 40 cen- j 

vaikams 15 centų.

prieinama kaina.
žinomais

tų,

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
Malonios apystovos,

Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai 
kahininiais laivais.

BERLIN — STUTTGART — 
MILWAUKEE — GEN- VON

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen ar I
Del Injorinaciju Kreipkitės i Vietini Agentą arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY, NEW YIIRK------

GUIS
BEN 

urg

ST.
STE

Rengėjai. I 
(104-106)vaidinimui, nes jam 

dalyvauti daugelyje SCRANTON, PA,
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82 kuopos susirinkimas įvyks 6 d.; 
gegužės kaip 9:30 ryte, pas Indriu- i 
lį, po num. 1321 N. Main; Kriau- I 
čiaus šapoje. (Bulls head). Visi na- | 

____ riai atsilankykite, nes bus svarbių i 
E. Market ' aptarimų ir atsiveskite po naują |

1 narį.
Sekr. J. Norkus. |

Yra priimtas toks suprati
mas: reikia mažiau kalbėti, o 
daugiau veikti. Iš dalies tas 
tiesa. Bet aš nepilnai su tuom 
sutinku. Nes tame yra ir blo
goji pusė. Tūli žmonės, pri
silaikant tos logikos, bando 
mažiau kalbėti, bet apart to 
greit prisitaiko ir nieko ne
veikti. Kiti sako, “neužsimo
ka su žmonėmis kritikuotis— 
su jais bartis.” Aš tai su vi
sais sueinu, su visais “sutinku.” ___  ____
Reiškia, tokiems patinka būti : sas pastangas, kad 
pacifistais. Bet faktas yra, ' daugiausia publikos, 
kad visi mūsų didieji darbai 
įvykdyti ne be didelių kalbų,

■ diskusavimų, planavimų ir kri- 
i tikavimų vieni kitus. Todėl aš

taip vedant streiko ; ^iargtireTkia‘"d“aug4 kalbėti 
užtinkrinta darbinin- Į (žinoma, ne niekus pliaukšti) 

Į ir daug veikti. , Tik reikia
■ žiūrėti, kad mūsų kalbėjimas 
būtų subjektyvis; ne atskiras 
nuo konstruktyvio darbo. Kal
ba paragina mus prie dides
nio tempo, atlieka inspiraty- 
vę darbo dalį. Ir jeigu tas 
daroma sąmoningai, iš to mū
sų darbininkų klasei atlieka
ma labai didelė nauda.

Man rodos, kad ypatingai 
dabartiniam laike mūsų A.L. 
D.L.D. 7-tam apskrityj perty- 
ku, permažai kalbama spau- 
oje apie mūsų pasibriežtus 

tilČslus, arba tuos degančius 
reikalus, kurie mums priklau
so. Užtai apie tai ir noriu 
truputį pakelbėti.

Viso pasaulio proletariato 
iškilmingoji diena jau visai 
čia pat. Visuose miestuo
se darbininkai rūpestingiau
siai rengiasi įvairiais būdais 
demonstruoti, bei apvaikščio
ti brangiąją darbininkų šven
tę, Pirmąją Gegužės. Dau
giausia yra rengiama tarptau
tiniam -sąstate, arba pamate, 
kur dar nėra įtraukta kitų 
tautų darbininkų į darbininkiš ^kiokininkai jau nesykį kėši- 
ką judėjimą, bet yrą ALDLD nosj ant komurtistinių organi- 
kuopos, ten draugai jengia zacijų iždų. Bet netuFi 
gegužinės paminėjimą lietuvių į tikslo dabar apie juos čia kal- 
kalboje. Pavyzdin, Hudson, bgti. Todėl juos palikime, i Parke, Hulmville Pike and Galloway 
Mass., tai mažas miestukas, Mes pasiėmėm didelį dą ?bį' fyl. Bucks County, Pa. 
bet ten draugai gei/ai darbuo- dirbti ir bus labai puiku, kuo- r . -i

ir npfiirpdnmi kitokiu pn- e. •• <.i-i • I ir toliau gyvenantieji draugajasi r, neturėdami Kitokių ga imet mes n atliksime ant s m- iLiskiU. t6kią linksmą progą 
limybių, rengia gegužines ap- į0 nuošimčių gerai. T ” '' ••• •< *•-
vaikščiojimui lietuviškas pra- jau neperdaug; galima šaky-

I
Davis

Bet var

gazolino 
ir išvežiotojai

turi būt paskleista tūkstančiai 
ir tūkstančiai Pirmosios (Gegu
žės manifesto, kuris tajjo iš
dirbtas ir priimtas J. V. Kom. 
Partijos 8-toj konvencijoj, 
Cleveland, O.

Nežiūrint kokioj formoj ap- 
vaikščiojimas rengiamas, A.L. 
Ė.L.D. nariai, bendrai su vieti
nėm Komunistų Partijos kuo-' 
pelėm (jeigu tokios yra) 
valo kuo tampriausia | 
jungti tame darbe ir dėti, vi

pri- 
susi-

lietuviai darbininkai

Chorų Pasitarimas

PHILADELPHIA, PA.
I Philadelphia Radio Lyga rengia ’ 
| balių 5-tą dieną gegužės, kuris at- Į 
| sibus Broadwood Hotel, Broad and I

Wilkes-Barre, Pa. — Gogu- Wood St., 7:30 vai. vakare, 
žės 5 dieną atvažiuoja iš Phi-

sutraukti ladelphijos delegatai pasitarti

I

<)

><1

< •> ♦
<♦> 
<b

<1
ui

?alėj 
IS.

J. S. M.

Mills Ko. Darbihirt

pasakius, 
sutverta

rated
Streikas Pavojuje. National 
Labor Board Išsprendė 

Kompanijos Naudai
26 d. bal. vėlai atėjo žinia 
Washingtono,. kad Naciona- 

.s Darbo Boardas išsprendė 
Worsted Mills dalyką bosų 
naudai. Darbininkai turi grįž
ti darban. O rugpjūčio mėn 
’•iręs būt balsavimas, kuri
išspręs klausimą, kas turi kal- 
bėiUatstovauti Worsted ^lills 
darbininkus arbitracijos Kan
celiarijoj. Aiškiau 
Roosevelto įstaiga,
išrišti industrialius konfliktus 
netiki streiko atstovams, |(U- 
rie atstovavo United Textile 

Tniją, kad jie atstovauja di
dumą streikierių. National 
,bt>r Board pasielgė taip, 
iip bosų įstaiga turėjo pasi- 
igti, diktuojama Worsted 
/fills interesų. Apie* tą “Bo- 
irdą” ir visus kitus Rqosevel- 
to “boardus" komunistai yra 
kartų kartais sakę, kad iš ten 
darbininkai negali laukti nuo
sprendžio savo pusei. Ir va
žinėjimas į Washingtoną pas 
darbdavių bosų įstaigas yra 
darbininkų reikalų išdavimas. 
Cumingsai žihojo, kad toji įs
taiga yrii bosį,interesams gin
ti įstaiga. Bėt jie tiešijo 
streikierius, kad Washingtone 
ras teisybę.

Dabar p. Cummings, maty
damas dąrbininkų kerštą prieš 
Roosevelto Nat. Labor Boar- 
dą, tai neva pasisako, kad tęs 
streiką. Taip darbininkai ne
gali grįžti, kaip dabar. Bet 
kam tas ponas siūlė planą ir 
agitavo už siuntimą atstovy
bės į Washingtoną? Jis žinojo 
gerai, kas per vieni yra tų įs- 

žmonės. Dabar jis juos 
pavadino “agentais darbda
vių.” Jie, p. Cummings ir kiti 
ADF vadai, “maži vaikai”, 
pirmi metai, kaip dėvi ilgas 
kelinaites. 
žinojo,” o 
:as veikti.
ummings

Antras svarbus 
mūsų Apskrityje, tai spaudos 
piknikas, kuris įvyks įjepos 
4 d., šių metų, Mayųard, 
Mass.
tikietai išsiuntinėta po 
kolonijas, bet labai mažhli ži
noma, ką draugai daro su jais. 
Ar deda pakankamai pastan
gų jų platinime? Aš linkęs 
manyti, kad visaip yra. Po ty
lėjimo priedanga, kaip kur, 
gal dar ir nepajudinti, j Bet 
jeigu aš tame klystu, tai la
bai gerai. Reiškia, tada dar
bas varomas pirmyn. Taciaus 
pasilieku sau tiesą būti nęvier- 
nu Tamošium ir netikiu, h kad 
visur darbas einasi “perfect”.

Todėl noriu priminti drau
gams, kad šitas darbas, yra 
mums svarbiausias šiuo vasari
niu laikotarpiu ir todėl turi 
užtekti pas mus pakankamai 
bolševikiškos energijos, 'drą
sos ir pasiryžimo atlankyti 
kiekvieną darbininką, visai ne
atsižvelgiant į pakraipą 
tautybę, kad išparduoti 
paskutiniam tikietui. Lai įnūs 
obalsis būna: nepalikti nei 
vieiko neparduoto tikieto vi
sam apskrityj! “Laisvės” pik
nikas turi būti pažymėtinai 
istoriškas — daugtūkstantinis. 
“Laisvės” fondas turi būt taip 
sustiprintas, kad Prūseikos 
sklokai net^seilė varvėtų. ĮyĮąt,

reikalas

Maynard, 
žinome, kad pikniko 

visas

su mūsų choru. Tame pasita
ri m e mes turime 
dalyvauti. Šis 
y (a šaukiamas 7 
Choro Svetainėje, 
ket St.

, Daugiausia reikės kalbėtis, 
Itai apie pikniko rengimą, kad 
'choras jame dalyvautų. To- 
i del visi dalyvaukime.

Korespondentas.

skaitlingai 
susirinkimas 
vai. vakare, 
315 E. Mar-|

PRANEŠIMAI Iš KITUR

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D 6 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 7-tą dieną gegužės, 
Lietuvių Tautiškam name, 7 vai. va
kare.

į Malonėkite visi dalyvauti, nes tu- 
I rim daug svarbių reikalų apkalbėt, 
| taipgi išgirsite raportą nuo “kiauši- 
• nių” vakarienės, kuri yra rengiama 
1 6 dieną gegužės. Kviečiam visus ir 
visas dalyvauti ant vakarienės ir ant 
susirinkimo.

Org. E. Beniulicnė.
(105-106)

ką judėjimą, bet yrą ALDLD

kalboje. Pavyzdin, 
Mass., tai

nei 
iki

me

Hudson, beti. Todėl juos paliktine

Bėt jie tiešijo 
<ad Washingtone

Jie “nekalti”, “ne- 
dabar ir “nežino”, 

Bet kodėl ponas 
ir kiti “labai gerai

kalbas gegužės 6 d., kur man 
pačiam teks važiuoti.

Bet neviskas tuomi užsibai
gia, kad yra prakalbos rengia
mos. Labai yra svarbu, kad 
mes galėtume kuo daugiausiai 
darbininkų sutraukti ir į ge
gužinės demonstracijas, bei 
prakalbas. Kad galėtume pa
siekti kuoplačiausias darbo 
žmonių mases su darbininkiš
ka, tam tinkama literatūra; 
supažindinti mases, ką reiškia 
Pirmoji Gegužės darbininkų 
klasei; kad darbininkų masės 
turėtų progą išklausyti Komu
nistų Partijos klasinės kovės 
skelbiamą programą, tai kiek
vienam mieste ir miestelyje

Šis parengimas yra surengtas del I 
i to tikslo, kad palaikius lietuviškus 
programus. Todėl visi turėtų daly
vauti ir paremti šį mūsų didelį su
manymą ir darbą.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks pėtnyčioj, gegu- | 
žės. (May) 4 d., 1.934, kaip 7:30 vai. I 
vakare, Kliubo svetainėj, 4015 East 
141 St., Corlett.

Draugai ir draugės, malonėkite at
silankyti i šį susirinkimą, nes ture- į 
sime nemažai naujų tarimų; kadangi | 
ateina pusmetis, reikės rinkti naujos 
revizijos ^el sutvarkymo kuopos fi
nansų ir kiek kas gavote naujų na
rių ir naujų skaitytojų mūsų laik-

v v •raščiams.
Kuop. Korespondentas

CLEVELAND, OHIO 
(Collinwood) ALDLD 190 kp. 

gia vakarėlį-šokius, subatoj,
ren- 

gegu- 
žės 5 d., Collinwood Workers Center 
svetainėj, 1022 Ivanhoe Rd. (prieš 
Collinwood High School). Bus gera 
muzika šokiams taipgi gardūs gėri
mai ir užkandžiai. Kviečiami visi i 
dalyvauti ir praleiskite smagiai-links- i 
mai vakarą; pradžia 6 vai. vak. Įžan
ga tik 15 centų y patai.

Rengėjai.
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Dovanos Prie įžangos <f)

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

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

<♦>
<♦>

<♦>

ji

Ulmer Park Music Hali, Brooklyn, N. Y.
Gavome žinių, kad programoje rengiasi daly\ 

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

Turėsime svečių iš plačios Naujojos Angį' jos, 
tuom kartu grįž delegacijos iš LDS seimo.

pa

nes

<|>

<l>

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A.. 9-tos kuopos draugiškas 

važiavimas Įvyks 20-tą dieną gegu
žės, (May), 1934, Burholme Park. 
Sekmadienį, June 10-tą dieną įvyks 
didelis T.D.A. distrikto piknikas. 
Visos darbininkiškos organizacijos 
yra prašomos, kad virš minėtas die
nas nerengt parengimų, bet masiniai 
dalyvautų virš minėtose vietose. 
Pelnas skiriamas 
Šelpimo Fondan.

B.

iš-

minėtose
Politinių Kalinių

Ramanauskienė.
(105-106)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kuopa rengia dideli 

pikniką šeštadienį;- 6-tą dieną gegu
žės; prasidės 10 vai. ryte, Vytauto

NEWARK, N. J. į
, T.D.A. kp. susirinkimas įvyks 4-tą j 

dieną gegužės, 8 vai. vakare, Lietu- j 
vių svetainėj, 180 New York Avė. j

|Visi nariai malonėkite dalyvauti, j 
Ateidami ;atsineškite savo narines | 
knygutes, taipgi atsiveskite ir naujų j 
nariu.

Sekr. K.
narių.

J.

GARDNER, MASS.
įALDLD 53 kp. susirinkimas įvyks I 

penktadienį, 4rtą dieną gegužės, j 
Lietuvių Kliube, 205 Main Str.

Visi dalyvaukite, nes bus svar- Į 
bus susirinkimas, ir taipgi turime 
žurnalą šviesą, tai reikės išdalint vi- į 
siems.

Sekr. A. Siekis.

<♦>

<♦)

<p
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<!>

<♦>

Fourth of July, 4-tą (Bsiią liepos
Vose Pavilion Parke, *>.aynard, Mass.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $112.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

sekamos:
10.
11.
12.
13.
14.

Dovanos yra

2.
3.
4.

G.
7.
8.
9.

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

Katkauskas19. A. J.

T
<b
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T
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<t>

<♦>

$
$

$100 
75 
50 
35 
25

$20 
$ 15 
$ 10 
$ 10

16.
17.
18.

$10
$10

5
5

$ 
$ 
$

$ 
$ 
$

5

<♦>

<p

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

aukojo drabužių
20. J. Baltramaitis aukojo daiktais
21. H. Stankus Aukojo daiktais

5
5

vertės $5 
vertės $2.50
vertės $2.50

<♦>

<♦>

<f>

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

bus puiki dainų programa ii* žaislai

Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 
spaudos piknike, tai dabar wilkesbarrieciai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos piknike.

TORONTO ONTARIO, 
CANADA

A.L.D.L.D. 162-ros kuopos 
susirinkimas įvyks gegužės 6 
2.-rą valandą po pietų, 382
Str. W. Visi nariai kviečiami būti-

<♦>

<Į»

<l>narių 
dieną, 
Queen

Gerbiama, Philadelphijos ąpielinkc 
ir toliau gyvenantieji draugai, nepra- 

! _ .6 ■ nes tai
Laįko ; pirmas didelis piknikas šią vasarą ir 

‘todėl bus iškilmingas, su didele pro
grama, ir gera orkestrą del šokių.

KELRODIS: Automobiliais važiuo- 
pervažiuokite

o-

mėnesiai, tai
pasimojojne jant Frankford Ave. pei-važiuokite

i bet I kine ir imkite kelią pokairei 
! N. 513, ii* reikia važiuot tiesiai į pik- j 
niką. Gatvekariu važiuojant imkite 
N.5 karą arba “elevator” važiuokite 
iki Bridge St. ir persimainykite ant 
gatvekario N. 66, važiuokite iki City 
Line, nuo čia trekais ir mašinoms 
nuveš iki pikniko. Kviečiam visus ir 
visas dalyvauti.

ir
e-

ti, dar pilni du 
ir viskas. Mes 
dideles dovanas išdalinti, 
turime gerai darbuotis, kai 
įplaukas geras turėtume,
rai atliktas arba įvykdytas 
darbas priduoda mūsų organi
zacijoms netik* finansinės nau
dos, bet ir dvasiniai gerai, su
stiprina. O kad tą apturėjus, 
turime visomis pastangomis 
prie to siekti.

Turime mes ir daugiau svar
bių reikalų, k. t., traukintas 
naujų narių į literatūros drau
giją, organizavimas ir stipri- 
nimąs jaunuolių kliubų, cljio- 
rų ir kitokių grupių. Rišti jau
nuolius tarptautiniai su komu- tart—naujų ir. seną,

Rengėjai. 
(105-106)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darb. Kliubo susirinkimas 

Įvyks 6-tą dieną gegužės (May), 2 
vai. po pietų, Lietuvių svetainėj, 29 
Endicott St.

Visi nariai dalyvaukite ir atsives
kite savo draugus prirašyti prie 
kliubo; nepamirškite dalyvauti laiku, 
nes turim daug svarbių dalykų ap- 

nes jau vasa-

nai patys dalyvauti ir atsivesti nau- Į 
jų narių prirašymui. Taipgi atsiim
kite žurnalą “šviesą”.

Valdyba.
(105-106)

BRIDGEPORT, CONN.
L.D.S. 74 kp. rengia smagų 

lių su Įvairiais pamarginimais. Įvyks 
5-tą dieną gegužės, Lietuvių Jaunų 
Vyrų svetainėje, 407 Lafayette St. j 
7:30 vai. vakare, Įžanga 25 centai.

Draugai ir draugės, dalyvaukite ir 
atsiveskite draugus11 ir visus pašali
nius; visi būsite užganėdinti, nes 
bus laimėjimai G. E. Waffle Iron ir 
Electric Sandwich Toaster. Jaunuolių 
orkestrą palinksmins visus.

Rengėjai.

ba-

HUDSON, MASS.
T.D.A. rengia šokius, kurie įvyks 

5-tą dieną gegužės, 8 vai. vakare, 
17 School St. Kliubo Name, bus gera 
orkestrą del šokių; visi dalyvaukite 
ir praleiskite linksmai vakarą.

Tam pat namo 6 dieną gegužės
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<♦>
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Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮžĄNGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

» •’t

L Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana
4. Dovana
5. Dovana

t()

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

Išanksto samdykite/ busus važiavimui j minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.■
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<♦>
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Penktadien., Geguž, 4, 1934 Penktas Puslapis

PITTSBURGH*) IR AP1ELINKES ŽINIOS
Visi Dalyvaukite Gegužinės 
Parengime

Priimta rezoliucija rei
kalaujanti neįkorpuruoti Silver

vo pakviestas ateiti ir apginti Dienotvarkis skaitytas ir priim
tą poziciją—susidrovėjo, žino
jo, kad susirinkusieji nepalai-

! k.ys jo nusistatymo.
Geg. 5, Labor Lyceum, 805 j Diskusijose dalyvavo dauge- 

James St. rengiamas didelis Ge-1 lis ir visi išsireiškė, jogei rei- 
gužės Pirmos minėjimo paren- j kalinga sudaryti kuoplačiausias 
girnas. Bus puikus koncertas | bendras frontas preš karą ir fa
ir šokiai. Programą išpildys i šizmą. 
įvairių tautų svarbiausios me
nininkų spėkos, kaip tai, So. Shirts, fašistinės organizacijos, 
Slavų Stygų Orkestrą, Lietuvių kuri dabar nori gauti 
Jaunuolių Choras, žydų Darbi
ninkų Vaikų Choras, armonikų duota nemažai Lygos prieš Ka- 
duetas, “Bratstvo” Choras, lie
tuvių jaunuolių orkestrą “Four, 
Aces,” N. S. Jaunieji Pionie-! 
yiai, negrai dainininkai. '■

Šokiams grieš dvi orkestros: 
lietuvių jaunuolių ‘Four Aces” 
ir So. Slavų Orkestrą. Abi 
svetainės paimtos šokiams. Vis
kas prasidės lygiai 8 vai. vaka- 
fe. Iš anksto perkant tikietus 
įžanga 20 centų, prie durų 25 
ęentai. Rengia Komunistų Par
tijos Penktas Distriktas bendrai 
su kitomis darbininkų organiza
cijomis. 
, Visi kviečiami šiame paren
gime dalyvauti. Įsigykite iš- 
anksto tikietus. Paremkime dar-1 miJ°s 
bininkų organizacijas.

Komitetas.

čarterį
Pennsylvanijos valstijoj. Par-

ra ir Fašizmą žurnalo “Fight. 
Rep.

Lietuviu Darb. Organizacijų 
Minėjimas Pirmos Gegužės

tas ■ ;
Draugas J. Gasiunas išdavė 

raportą iš biuro ir kolonijų vei
kimo. Raportas buvo ! geras. 
Parodo, kad kai kurios kolonijos 
gerai veikia, kai kurios ma
žiau. Taipgi raportą1, išdavė iš 
8 konvencijos Komunistų Par
tijos ir apie jaunuolių organi
zavimą po Pittsburghą ir 
apielinkes. ♦ Planas dar neišpil
dytas praeitų 6 mėnesių.

Drg. J. Gasiuno raportas tę
sės 1 valandą ir priimtas.

Vėliaus pribuvo atstovas Ko
munistų Partijos 5-to Distrikto, 
drg. Hawkins ir išdavė ilgą ra
portą 'anglų kalboj iš j 
suvažiavimo. j j

Toliaus raportavo draugai iš |

kolonijų. t Į polyj, Minn., 15,000; Buffa-
Raportai buvo rimti ir pasi- ]oj 5 500; Youngstown, O., 

rodė, kad kolonijose veikiama 
geriau.

Buvo diskusijos iš raportų.
Iš diskusijų paaiškėjo, kad 

daugiausiai reikia kreipti aty- 
da į Carnegie, Washington, New 
Kensington, South Side, Soho. 
Diskusuota apie 1 vai. Po dis
kusijų drg. J. Gasiunas davė 
pastabas iš draugų raportų. 
Pastabos buvo geros. Kalbėta 
kad daugiausiai kreipti atydos į 
didesnes kolonijas, suorganizuo
ti frakcijas.

Buvo skaityta 11 pasiūlymų 
del geresnio veikimo. Išdisku- 
savus likos priimta ir ateityje 
turi būti išpildyta.

Suvažiavime dalyvavo 28 drg. Į 
ir draugės, tarp jų du jaunuo
liai, kurie taipgi davė raportus

partijos iv diskusijose dalyvavo, 
j Suvažiavimo Sekr.,

J. Urbonas.

Lietuvių Delegacija Aplankė 
Vokietijos Konsulą

Bal. 26 delegacija atlankė 
Vokietijos konsulą ir pridavė
jam protestą prieš terorizavimą Į Kvietė stoti Komunistų Parti 
darbininkų. Delegacija griežtai 
reikalavo, kad darbininkų vadas 
Thaelmann ir kiti politiniai ka
liniai būtų paliuosuoti.

Konsulas visaip sukinėjosi. 
Sakėsi, jisai esąs tiktai komer
cinis atstovas ir todėl nieko su 
politika neturi. Delegacija ta- 
čiaus labai teisingai pareiškė, 
jogei jis yra Hitlerio atstovas 
Pittsburghe ir sykiu atsakomin- 
gas už tos politikos pravedimą.

Delegacija susidėjo: nuo. Pitt
sburgho Lygos prieš Karą ir 
Fašizmą garsus rašytojas O’
Connor ir jo moteris; nuo Tarp
tautinės Moterų Lygos viena Ii- Organizacijos, 
bevalė moteris; nuo Lietuvių gana gražų įspūdį. 
Lygos prieš Karą ir Fašizmą d.
A. Yankauskas; nuo APLA J.  
Gasiunas; nuo ALDLD P. Ber- _ _
notas.

Reporteris.

P. Dargis Pasibijojo 
ir Nepasirodė

Bal. 29 lietuvių darbininkų 
! organizacijos buvo sušaukę ma
sinį mitingą minėjimui Pirmos 
Gegužės. Muzikalę programos 
dalį išpildė lietuvių jaunuolių 

j choras ir orkestrą, po vadovys- 
1 te d. E. No^’kiutės. Sudainavo 
Į ir paskambino Internacionalą, 
' Kominterną, Raudonosios Ar- 

maršą, Pirmos Gegužės 
; dainą ir dar vieną kitą. Jau- 
i nasis Kulidžiukas pasakė įspū- 
1 dingą prakalbėlę apie Gegužės 
i Pirmą, jo sesutė padeklamavo 
keletą eilių. Drg. J. Gasiunas 
pasakė prakalbą apie Pirmos 
Gegužės reikšmę darbininkų 
klasei. Kvietė., kovon prieš fa
šizmą, prieš karą, prieš bedar-1 
bę, už bedarbių apdraudą ir tt. | .

; I kitus tos pačios 
j skyrius. Kiek 
taip vadinama 
irgi veik visa orgapizuotd. Dau
gelis įsirašė ir iš didžiosicįs Lan
derio dirbtuvės. Jeigu taiip sek
sis, kaip pradžia darbo sękėsi, 
tai į Independant Industrial 
Uniją visi Landerio darbinin
kai susiorganizuos,- kurįU i yra 
apie 3,000.

Minėtoje dirbtuvėje buk'b be- 
prasidėjus tvertis Steel apid Me
tai Workers Industrial .Union,

■ bet. lenkų kunigui pradėjus per 
i bažnyčios sakyklą skleist1 — 
pagandą, kad toji unija 
daug raudona ir tt., todeĮ per
mainyta vardas ir galutinai; su
tverta nepriklausoma unija. .

Nors Landerio darbininkai 
laimėjo del save uniją dirbtu
vėje, bet štai dar lenkų kuhilgui, 
sykiu ir bosam, nepaliovus kal
bėti apie raudonumą unijų, jau 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadai ir organizatoriai pradėjo 
kalbėti prieš neprigulnjiingą 
uniją. Tl_ .  Gi
tą, kad unija “neduosianti dar
bininkam nieko gero,” 1 
tam tikruose sluogsniuose bri- 
gelbėsianti .kompanijom.

bandybias

Darbininkai Iškovojo Unijos Pripažinimą
NEW BRITAIN, CoiW reikalauti■Nė taip jau pasirengę

vienos kitos dirbtuvės darbiniu- pripažinimo unijos ir pakėlimo 
kai taip sėkmingai ir greitai ne
susiorganizavo į uniją, kaip B. 
and K. Landerio vienoji dirb
tuvėje, kurioj išdirba Šaldytu
vus ir skalbimo mašinas. Te- 
nais į tris savaites laiko jau 
buvo visi darbininkai susirašę 
į uniją ir, komitetam gerai dir
bant, Independent Industrial; 
Unija tapo kompanijos pripa-

*• -žinta ir keletas mažesnių! laimė- 
j j imti išreikalauta.

Dabar toji unija plečiasi ir į |jas 
•Ivh... komunijos nedau*

darbininkai

Bridgeporte,

algos, čionais taipo pat jau 
šimtu nuošimčių
unijoje. Vulcan Iron Ko., tai 
dalis, ką yra
Conn., tik biskutį skirtingu ten 
vardu ir tonais darbininkai pri
guli į tą pačią uniją, kaip ir čia.

1,000; Los Angeles 15,000; 
Milwaukee, Wis., 10,000; 
Newarke, N. J., 3,000.

Portland Ore. — Per Ge
gužės Pirmosios demonstra
ciją darbininkai privertė 
Vokietijos konsulą nuleisti 
nuo stiebo hitlerišką vėlia
vą ir persiųsti reikalavimą 
Hitleriui, kad paliuosuotų I 
Eynstą Thaelmanną ir kitus 
revoliucionierius iš Vokieti
jos kalėjimų.

DETROIT MICH.
D.L.K. KEISTUČIO DRAUGIJOS VALDY
BA. DETROIT, MICH.. 1931 METAMS 
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Ave. 
Vice-Pii-m. P. Jakštienė, 1462, Junction 
Nutar. Rašt. J. Overaitis, 4689 Brandon 
Fin. Sekr. A. Jakštys, 1462 (Junction 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton 
Iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton

M. Naruševičius, 2844 Vinewood

► 
►

YEARS
(SERVICE

Avė.
Avė.
Avė.
Avė.
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FOTOGRAFAS
JONAS STOKES I 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

1

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą f

I AUfiROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus. 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th 
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pino 
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls 

Ave.. Linden. N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark Pi.
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnietienė, 144 South 

Park St., J* Krakauskas, 300 First St.
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St.
Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai jvyksta 
antrų ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės*, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizabeth, N. J.

1807 Davis Avenue

j

st.st.

A. Knupa»,
lios Elizabeth Ave. 

TrustUai:
J. Ružinskas, J. Urbonas, T. Rasikaa, J. 
Korsikas, J. liuseckas,

Revizijos Komisijai
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai Įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarnlnką, savam name, 
1057-68 Hamilton dve.

Lithuanian Auto School
228—2nd Ave , kampas 14th St., 

(įsteigta 1910) 
Specialė kaina išmokimui 

so automobilių mechanizmo $50. 
mokėti po $3 j savaitę, 
mechanikais dirbdami 
krautuvėse. Įsirašykite 
mechanikų klasė prasidės 30 d. balandžio.

Važinėjimo Instrukcijos $10.00

jon.
Vakaro pirmininkas d. J. Ur

bonas taipgi trumpai kalbėjo, 
daugiausia visus ragindamas 
dalyvauti Pirmos Gegužės de
monstracijoj. Paprašius aukų, 
surinkta apie keturi doleriai lė
šų padengimui. Išparduota ne
mažai lietuviškos ir. angliškos 
literatūros. Ant estrados ka
bojo didelė raudona vėliava, pri
rengta Gegužės Pirmos demon
stracijai. Užrašas ant tos vė
liavos skamba: “Kovokime 
prieš Karą ir Fašizmą”; kiek 
žemiau: “Lietuvių Darbininkui 

Ta vėliava da

i Spaustuvių Darbininkų 
į Streikas

Bal. 26 Pittsburgho spaustu
vių darbininkai buvo paskelbę 
streiką. Porą dienų visai laik
raščiai nepasirodė. Darbinin
kai nepasitenkinę sunkiom dar
bo sąlygom. Buvo sustatyti pi- 
kietai ir ištiko su policija susi
rėmimų. Keletas 
areštuota.

gmpių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks* 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion StM kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

INVEST IN YOURSELF! 
^aVe Wl^ ^tefy at the 
niBMWICK 
UVIN6f BANK 
GRANO ST. at GRAHAM AVE, BROOKLYN.

N.Y.C.
pilno kur- 

Galima 
Tapkite gabiais 
mūsų taisymo 
dabar. Nauja

512

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

CLEMENT VOKETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
BEN GERSOVITZ

NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

NEW YORK, N. Y.

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLASLankėsi Pruseika
Aptikėjau, kad būtų Pruseika 

taip suniekšėjęs, kokis jis da
bar yra. Jis čia laikė prakal- 

. Į tas prakalbas atsilankė 
ir surinko au

kų tiek, kad vos už svetainę 2 
dol. užsimokėjo. Kelionė ir kiti 
iškaščiai, žinoma, reikėjo kam 
nors kitam panešti.

Apie jo prakalbą^ nematome 
reikalo rašyti, nes "jau “Lais
vėj” buvo daug kartų rašyta. 
Jis ne tik skleidė nusiminimą, 
bet niekino Komunistų Partiją 
ir jos vadus. Tą jis daro del I 
pasirodymo savęs, kad tik jis I 
yra išmintingas ir neklaidin-' 
gas. Ant rytojaus, jis vaikšti- i 
nėjo po saliunus ir valgyklas su 
savo bizneliu. Pats gėrė ir ki
tiem fundino, kad tik tie žmo
nės, kurie turi suvargusius biz- 
nelius, užsirašytų tą jo gazie- 
tėlę.

Kad Pruseika su niekše jo, kad 
jam Partijos disciplina buvo ne
pakenčiama, todėl jis jos neap
kentė ir šiandien, jis prieš Ko
munistų Partiją veda kovą, bet 
gaila, kad yra vienas ar du žmo
nės, kurie negali permatyt, kiek 

yra 
nuveikus ir bando pagelbėti jam 

bet neU ai’dyti kylantį darbininkų judė- : 
j imą.

teko sužinoti, 
“Trade, Šape”

VALDYBA VIENYBES DRAUG. 1934 M.
Pirm. K. Uslupas, 27 Cleveland. Ave.
Pirm, pagelb. A. Sauka, 256 Ames Street. 
Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland. Ave. 
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str. 
Ligonių rašt. M. Tazukcvičius. 153 Ames St. 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook Ave.

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawteil. Avė.

Maršalka J. Tocius, 17 Snow Street
Visi iš Montello, Mass. Draugijos su

sirinkimai atsibūna kas mėnesj, kiekvienų 
paskutinj panedėlj, Lietuvių Tautiškam name.

Rašt.. T. Bartkus.

ROCHESTER, N. Y.
D.L.K. Gedemino draugijos valdybos ant- 

I rašai del 1934
Pirm minkau ;

Vice-I’inn.:

Fin. Raštininkam

meti):
B. Čciiiiauskns, 

103
J. Miller,

8 Ludwig 
J. Grigas, 

202 Carter 
Prot. Raštininkas: M. Jokubonis,

72 Dayton 
Iždininkas: K. Galinaitis,

29 Pulaski 
A. Bartašius,

243 Berlin
P. Andriunas,

290 WilkinsStrcct 
Prūsas, 18 Dudley Street 
Bndelevičia, 31 Dayton Street 
Ivanaitis, 640 Ridgeway Ave. 
minėti iš Rochester, N. Y.

Moiling Dr.

Park

Street

Street

(BIELIAUSKAS)

LAISN UOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

o

o

o

o

Reporteris. h©

a
H

TIKRAS BIČIŲ MEDUSie-

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

iiiisiiiomaiiiBmaiiiaiiiaiiioiiiaiiigmaiiiBiiisiiioiiisHisiiiaiiianiaiHoiHamsiHamotii^

o

U

Street

Street

o

o'

o

V
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U

p ro
pe r-

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

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

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

Street

52 Dale Street
67 Cutler Street

8 Ludwig Pk.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas BuguIiSkii P.,

1120 North i 
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P.,

C2 :
Protokolų raštininkar Gendrenas^ S._,
Finansų rašt. Miller, J.
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,
i

Daukas, Geo.,
Iždininkas Druseikis J.,
Maršalka Valečka A..

L. D. P. Kliubas laiko 
vienų menesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakaro ; pradžia 7 :30 valandų.

Maršalka:

Iždo Globėjai:

J 
J. 
J.

Visi virš

IIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIiailiailiaillBlliaillBIIISIIISIIIBIIiaillBIIIBIIIBIIIBIIIBIflSIIIBIIIBIIIBIliafir:

SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimu įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas
k JUOZAS GEGZNAS

412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.
Tarpe North 4th ir North 5th Streets

Čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 
Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

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

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS
Tai

Tie vadai surado ne tik daug Komunistų Partija
Bal. 25 ALDLD Ketvirtas

Apskritys rengė debatus ir dis
kusijas temoj: Ar yra skirtu
mas tarp fašizmo ir komuniz
mo. Buvo kviesti debatuoti P. 
Dargis ir J. Gasiunas.

Drg. J. Gasiunas atėjo pas-j
kirtu laiku ir grynais faktais j'°, spaustuvių unijos

, susirinkusiems įrodė, jogei tarp i 
fašizmo ir 
didelis s
negali tą skirtumą į..............  . . ...............
Komunizmas yra mirtinas fašiz- I Pasiduoti aibitracijai n tuojaus ]j pasigirti.
mo priešas. Fašizmas yra nie- * pertraukti streiką. Tik “made-. organizuoti mašinistus į A 

r
liau nusitarė vesti streiką, iki mašinistus suorganizuoti S 
jų reikalavimai bus išpildyti.

Bal. 28 vakare jau buržuazi
niai laikraščiai gatvėse pasiro
dė. Tie laikraščiai daug rašo 
apie streiką. Jie giria NRA

streikierių bjaurus išmislas ir bandymas
Streikui demoralizuoti pribu-1 tolin'ui po d"& Laįdt-' NW j Baltųjų Darbininkų 

spaustuvių unijos virsinin- ■ rin dii’htnvp Vienybe Gegužinėje

ir komunizmo yra toks valdžia . .
skirtumas, jogei niekas spaustuvių savininkai.

panaikinti. vertė spaustuvių r

■ ..... 1 " .rio dirbtuvę,
kai, Washington© ir Pittsbur- j y-- -—* 

ir taipgi patys. toriai
‘. Jie pri- j ■ 

darbininkus ( p Federacija irgi mažai ką 
štai jie pradėjo 5,000 negrų ir baltųjų dar-

Nepaisant, ką ADF organiza- 
kalba apie kitas uiiijas 

i ir jų raudonumą, bet jie sli A I -I . . . . V * I ) ĮFA ------- -  ---- ----------a_

Birmingham, Ala. — Pir
mojoj Gegužės demonstravo

kas daugiau, kaip tiktai pasku- riai” nepaklausė tų ponų ir to- ■ ypatingai jiem pasisekė v
1 , r. n 14 nrMml/n i !/• i w • • ■ • ■ •

tinė kapitalizmo atrama, kaip 
tiktai nuoga kapitalizmo dikta
tūra, kaip tiktai civilis karas 
prieš darbininkų klasę. Ko
munizmas, kaip tiktai priešin
gai, yra nauja draugija, kurioj 
kapitalizmo ir taipgi klasinio 
pasiskirstymo nėra. Komuniz
mas panaikina kapitalistinę pri
vatinę nuosavybę, panaikiną ka
rus, bedarbę, skurdą, pranyks
ta ir klasės, lieka tiktai dirban
ti visuomenė visus turtus tu
rinti 'Sav nkose ir juos nau- 

saviems reikalams.dujanti
Kvietė visus kovoti prieš fašiz
mą, prieš kapitalizmą, kvietė 
stoti Komunistų Partijom

P. Dargis visai nepasirodė 
apginti savo reakcinės idėjos. 
Mat jisai per savo gazietą ir 
vienam viešam susirinkime pa
reiškė, jogei su komunistais ne
galima bendro fronto sudaryti, 
nes tarp komunizmo ir fašizmo 
nėra skirtumo. Bet kuomet bu-

DF, bininku.
isustU

ley Works dirbtuvėje. (Pa
klauskime jų, ką jie ten laimė
jo? Veik nieko, net nė uįųja 
nepripažinta, kuri labai ‘ p 
lanki bosams. To negana, v* *■ 1CA 1 C 41 LlkJ« A V 1* '"'O 11CV f » V

administratorių ,Johnsoną, Roo- Jesnius tos unijos narius prade-
seveltą, spaustuvių darbininkų 1 
unijos viršininkus ir policiją, 
bet labai niekina tuos streikie- domes 
rius, kurie atsisako tų ' 
klausyti.

da atleisti iš darbo ir orgįpi- 
’ zatoriai į tai nekreipia didelės

us 
ponų i imama tam tikri žygiai ir bąn-

vis ramina,

Lietuvių Frakcijų 
Suvažiavimas

Komunistų Partijos 5-to Dis- 
trikto Lietuvių Frakcijų suva
žiavimas įvyko' 22 d. bal., 1335 
Medley St. Suvažiavimą ati
darė, d. J. Urbonas 2 vai. po 
pietų. Pirmirfinku išrinktas D. 
Lekavičius, sekr. J. Urbonas.

doma iš darbo atleistus sugrą
žinti atgal. Bet kada tie žygiai 
bus panaudoti, sunku pasakoti, 
o išmestieji mašinistai iš dar
bo reikalauja, kad juos unija 
užtartų ir kompaniją priverktų 
priimti atgal prie tų pačių dar
bų. Teks pamatyti, ką ADF 
darys su išmestais darbininkais 
iš darbo.

žinutės iš Vulcan Iron
šioje dirbtuvėje darbininkai 

organiz-uoti, į Steel and Metai 
Workers Industrial Union. Jie

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGUOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

12 Andover St. 
Ligoniu rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are. 

1 Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St.
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.

I Iždo Globėjai:
S. Petravičia. 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawteil Avo.
Visi iŠ Montello. Draugijos susirinkimai 

ntsibūna kas mėnesi, kiekvienų pirmų eore- 
) name.

Policija juos pa
kartotinai užpuldinėjo; vie- 
nai negrei pavojingai galvą ■ Lietuvių Tautiškame 

perskėlė; du negru įkalino.; 
Jefferson 
randasi 
Scottsboro jaunuoliai, buvo 
apstatytas kulkasvaidžiais. 
Fašistinis Legionas išsprog
dino bombą Sunshine skal
bykloj, kad duot policijai 
priekabę terorizuot demon
strantus.

kalėjimas, kur 
devyni negrai

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Daugiau Žinių Apie 1-sios 
Gegužės Demonstracijas

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

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

Phone, Evergreen 7-4785 Ignition Specialist

Chicagoj Gegužės Pirmo
joj gatvėmis maršavo 20,000 
darbininku, i demonstraci- V z L
ją Union Parke susirinko 
21,500; Worcesteryj-, Mass., 
demonstravo 3,000; Bridge- 
porte, Conn., 400; Minnea-



(

leštas Puslapis Penktadiep., Geguž. 4, 1934
T

Į NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
MIRTYS—LAIDOTUVES

Ką Aš Manau Apie Šių Į Prūseikiniai Apmeluoja koRt-otiLZySatyLpavy’ 

Metų Pirmą Gegužės' -Geguž. Demonstraciją> u“
---------  i fakto, kad NRA pagamintas 

Jau kiekvienam aišku, kad tarnavimui jų interesams.

Amerikos Lietuvių Piliečiy 
Kliubo Balius

Jonas Stankevičius 50 metų, 
93 Bridge St., mirė geg 2 d.; 
pašarvotas graboriaus Garš
vos koplyčioj. Bus palaidotas 
geg. 5 d. Holy Cross kapinėse, 
North Arlington, N. J.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

<!>

<♦>

<♦>

<l>

4>

Aš esu senas brooklynietis i
ir per pastaruosius 15-ka me-Į šiemet Pirmoji Gegužės New I ----------------
tų nepraleidau nei vienos Pir-i Yorke buvo tokia ryški, komu-’ PradŽS Tyrinėti Telefono 
mosios Gegužės apvaikščioji-1 nistų demonstracija tokia di- __ ■ .. • U

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<♦>

<♦>

<0

<♦>

(

<|>SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

4>SUSIRINKIMAI <♦>Užbaigimui žieminio sezono, 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas ruošia puikų balių ir 
šokius. Pokilis įvyks šešta
dienį, gegužės 5 dieną, Kliu
bo Svetainėje’(80 Union Ave.„ 
Brooklyne). Įžanga asmeniui 
tiktai 35 centai. Pradžia 6 
vai. vakare. ’ \

Ne tik kliubo nariai, bet ir 
pašaliečiai svečiai kviečiami 
dalyvauti. Pasilinksminsite pa
tys ir paremsite Kliubą.

BROOKLYN, N. Y-
A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 7-tą gegužes, 8 
vai. vakare, Laisvės raštinėje.

Visi draugai malonėkite dalyvauti, 
ir atsiveskite naujų narių.

A. Bakaitis.
(105-106)

4) <♦>

<t>
Kompaniją ir Kitasnepaisant kokiose formo-Ulelė, kokios nebuvo Amerikos 

buvo rengiamas. • darb. judėjimo istorijoj. Bet 
Prūseika nebūtų Prūseika, jei 
jis ir čia nebūtų apsimelavęs. 

• Pastarajam savo lapelyj 
Prūseika sako, kad komunistų i darbą šiomis dienomis. Pir- 
demon stracijoj tedalyvavo I miausiai bus tyrinėjama New 
“maždaug 35,000 asmenų,” o,' Yorko Telephone kompanija, 
socialistų (kur buvo prisipla- Manoma, kad bus įrodyta, jog 

1 kompanija turi numažinti kai
nas už telefonų naudojimą.

Bet kompanijos nelabai no
ri duotis tyrinėti. Jos] eisian
čios į teismus ir bandysiančios 
suvaržyti minėtą komisiją, ku- 

paskyrė valstijos seimeliai 
gubernatorium.

mo, 
se jis kada 
Man kadaise patikdavo sve
tainėje suruošti mitingai, pra
kalbos ir koncertai paminėji
mui Pirmosios Gegužės. Man 
taipgi patiko užpernai ir per
nai tos rūšies apvaikščiojimai 
gatvėse.

Aš vis mislijau, kad pernai 
demonstracija jau buvo labai 
didelė, ale šių metų demon
stracija tai mane tiesiog 
bina. Nesitikėjau, kad 
daug komunistų pritarėjų 
lėtų būti. Kaip pradėjo 
tis žmonės per gatves, 
Battery Parko iki Union 
tai tarsi iš kokio gausybės ra
go. Atmaršuojam į Union Sq. 
ir čia randam persipildžiusią 
aikštę. Kur pažiūri, ten tūks
tančiai žmonių. Savo gyveni
me nemačiau didesnės darbi
ninkų demonstracijos.

Na, kažin ką dabar pasakys' 
ponas Prūseika, kuris 
viernuosius bandė i., 
pas socialistus? Pernai me

lais, kada Prūseika dar vadi
nosi komunistu ir kalbėjo, kad 
reikia maršuoti su komunis
tais, tai daugelis žmonių sakė: 
jei sklokininkaų nebūtų daly
vavę su komunistais, tai de
monstracija būtų buvus ma
žesnė. Na, o šiemet, skloki- 
ninkai dalyvavo su socialis
tais., bet komunistų demon
stracija du sykiu šiemet dides
nė, negu buvo pereitais me
tais.

N. ’Y. valstijos paskirtoji 
“utilities” kompanijų tyrinė
jimo komisija pradėsiariti savo

J

NEW YORK CITY
APLA 49 kuopos susirinkimas I 

Įvyks 6 d. gegužės Astoria Hall 62 j 
E. 4th St.; pradžia 10 vai. ^yte. Tie j 
nariai, kurių mokestys esą užsivilkę, j 
ir tie, kurie žingeidaujate organiza- j 
cijos gerove—kviečiami į susirinki-j

Į mą.
I Komitetas. I

(104-105)

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

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

ąrti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

kęs ir Prūseika) “demonstravo 
per 50,000 žmonių...”

Tas parodo, kad tie žmonės 
melais mano nužeminti komu
nistus ir pakelti savo partiją— 
socialistus.

Bet jiems tai nepavyks, ka
dangi daugelis tų pačių žmo
nių, kurie seka Prūseika. buvo 
vienoj ir antroj demonstraci
joj. Vienas iš jų, kurio vardo 
šiuo tarpu nenoriu minėti, pa
reiškė : “Šiuo tarpu mulkitj 
nedaug yra, todėl ir socialis
tams darbininkai nesiduoda 

į apgauti.”
Ir tai faktas! Jei socialistai 

.j savo j būtų turėję bent aštuntą dalį 
nusivesti! to, ką turėjo komunistai savo 

demonstracijoj, tai ir tai jie 
būti) skaitęsi labai laimingi.

Bet kadangi jie to neturėjo, 
tai dabar bando komunistų 
demonstraciją keleriopai su
mažinti, o savo du sykiu (ma
žiausiai) padidinti, na, ir ma
no, kad šitokiu būdu jiems pa
vyks palaikyti savo apiekoje 
dalį darbininkų.

Mano patarimas tiems dar
bininkams, kurie dar seka 
prūseikinius renegatus: drau
gai, žiūrėkite, kur jus Prūsei
ka su Butkum veda. Komu
nistai buvo teisingi, kada jie 
sakė, kad Prūseika su But
kum eis pas social-fašistus. 
Iškarto Butkus su Prūseika 
sakėsi neisią ten, būk juos ko
munistai apmeluoją, o dabar, 
ką matome? Nuvažiavo ten

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
ste- 
tiek 
ga- 
pil- 
nuo 
Sq.,

ria 
su

Taksy Mokėtojai 
Protestuoja i

Kriaučius J.

Priešfašistinė Konfe 
rencija New Yorke

Ir-

Sovietą Sąjungos Artistai 
Neatvyks Sekantį Sezoną

; Pulk. John S. Hammond at
pirko Madison Sq. Garden, 
didžiausią svetainę b{ew Yor
ke. Iki šiol ją kontroliavo 
Richard F.. Hoyt.

šeštadienį, kaip 12 vai.
ving Plaza svetainėje, 15 St. .tiesiai ir jus, draugai, bando 
ir Irving Place, N. Y. bus la- prikergti prie tų žmonių, ku
bai svarbi priešfašistinė kon
ferencija. Dedama didelės 
pastangos, kad ši konferenci
ja būtų skaitlinga atstovais 
nuo visų organizacijų, kurios 
tik yra nusistačiusios prieš fa
šizmą. Pastaruoju laiku Hit
lerio rėmėjai pradėjo labai i akis melus.
smarkiai darbuotis, kad gauti i Iš jų nieko geresnio ir ne- 
daugiaus pasekėjų. Jie bando į buvo galima tikėtis, 
įsiskverbti net į tokias organi
zacijas, kurios iš syk buvo pa-

rie visa laika ištikimai tarnau
ja išnaudotojų klasei.

Dabar pamatę, kad jų va-| 
dinamos “masės” susitraukė, o 
o komunistinė demonstracija 
didžiausia Amerikos istorijoj 
—jie šmeižia, skelbdami per

Stebėtojas.

Sakiusios prieš Hitlerio fa- p k yj J j.
šistinę valdžią. Hitlerininkai . z

riom Demonstracijomturėjo keletą gana skaitlingų 
masinių mitingų, kuriuose kė
lė Hitlerį į padanges. Iki šiol 
pas mus, darbininkus, buvo 
daug apsileidimo tame fron-’ke) biznieriąi iškėlė
te ir, todėl hitleriniai turėjo 
progos įsigalėti. Nuo dabar 
mes turime pradėti daugiaus 
darbuotis, kad netik pastojus, 
kelią fašistiniams Hitlerio 
agentams, bet kad juos išvyti 
lauk iš visų darbininkiškų or
ganizacijų ir kad neduot lai
kyti net savo mitingų darbi
ninkais apgyventose vietose.

Kad tatai padaryti, mes tu
rime sudaryti tvirtą darbinin
kų frontą. Visos mūsų liet- 
vių darbininkų organizacijos 
pasiųskite savo atstovus į šią 
konferenciją, ypatingai mūsų 
organizacijų didesnės kuopbs 
turėtų tatai padaryti.

Madison Sq; Garden 
Naujose Rankose

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau Mikolo Morozos, kuris ■ 
kiek laiko atgal gyveno Kanadoje, o 
dabar gyvena Brooklyne. Prašau at
sišaukti į “Laisvės” raštine. Atvy
kus iš Montello, Mass. Noriu su 
juom pasimatyti. Taipgi pajieškau 
ir Prano Kižio, kuris taipgi gyvena 
Brooklyne. T. C. 58 Stagg St. 
Brooklyn, N. Y.

ryto
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FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 
nuo

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

Sovietų 
trupės, 

su gastrolėmis^ Šiemet buvo 
tikimasi matyti Amerikoje 
Maskvos Dailės Teatro artistų 
grupę ir iš kitų teatre) žymius 
vaidylas. (

Deja, pranešama, kad to 
padaryti nebus galima. xSovie- 
tii Sąjungoj labai reikalingi 
visi geriausi, artistai. Tuo būdu 
šiomis dienomis gautas prane
šimas iš Sovietų Sąjungos, kad 

x ___ ....... atvykimas bolševikų vaidylų į
nis Salaveišiu Armijos: gene-! Ameriką nukeliamas ant to- I I I

Queens taksų mokėtoj 
tarė pareikšti protestą)

ai

Buvo manyta, kad kuomet 
tarpe Amerikos ir Sovietų Są-. 
jungos diplomatiniai ryšiai už- 

j simegs, tai į šitą šalį atvyks 
nu-' nuolatinės geriausios

prieš ! Sąjungos teatrališkos 
uždėjimą ant jų nemažų taksų 
išliejimui asfaltu Queens bul
varo. Jie mano, kad iiįos iš- 
kaščius turėtų panešti i viso 
miesto gyventojai, bet ■ ne 
vienos dalies.

Salaveišiu Generolas 
Pasitrauks Iš Vietoj

(104-106)

tik

Pranešama, kad taiįp;tauti-

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI
Pajieškau apsivedimui vaikino ar

ba našlio apie 30-40 metų senumo, aš 
esu 33 metų senumo dar nevedus, 
nesu turtinga, 12 metų kaip aš esu 
Amerikoj—iš Lietuvos. Atsišaukite ir 
iš kitų tolimesnių miestų, ne tik 
iš šios apielinkės; ir tokie, kurie ga
li duoti savo pačiai pragyvenimą. 
Duosiu atsakymą del kožno vieno, ir 
siųsdami laišką prisiųskite ir savo 
paveikslą, kurį ant pareikalavimo su
grąžinsiu. Kreipkitės sekamu antra
šu: Tafilija Samuoluki, 169 Perry 
Str. New York City.

(104-106)

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

■AyzkZw:-;

siilii

wow■į
rolas, Edward J. Higginš, pa-Jiau. 
sitrauksiąs iš savo vie 
dangi jau esąs per senas (70 
metų amžiaus). New , Yorko 
salaveišiai susirūpinę plausi
mu, kas bus jų naujas genero
las. ■ i!

ietį)S, ka-1 Gaila!

“Love Kilis” Veikalas— 
Tuščias ir Bevertis

r.

Neregė Gaus Daktaro Laipsnį
Kolumbijos universitetą lan

ko tūla Elenora 
regė moteriškė, 
birželio mėnesį 
zofijos daktaro
pirma tos rūšies

I gauna tokį laipsnį.

G. Brown, ne- 
kuri, tačiaus, 

gausianti filo- 
laipsnį. i Tai 

moteriškė

Meška Mišką Padarė 
Daug Trubeliy

Iš Central Parko klėtkos pa
bėgo meška, pavadinta Mišką. 
Pradėjus ją gaudyti, ėmė arti 
valandos laiko, iki Mišką bu
vo pagrobta. Įkando ir ap
draskė du saugotojus. Dauge
liui įvare baimės iki padų.

~ REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

Reikalinga darbininkė arba gas- 
padine ant visados saldainių krau
tuvėj. Gali būt mergina arba naš
lė, be vaikų. Aš esu našlys be šei
mynos ir gerai užsilaikau. Malonė
kite atsišaukti greitai. Daugiau in
formacijų gaĮėsite gaut ypatiŠkai 
arba per laišką. Kreipkitės seka
mai: J. N. R. 77 Meserole St. Brook
lyn, N. Y.

Penktosios.Avenue (didžiau-! 
ios biznio gatvės New Yor-I 

griežtą 
protestą del to, kad leidžiama 
demonstracijos daryti minėto! 
gatvėj. Miesto majoras ir kiti 
viršininkai dabar svarsto klau
simą, kur ir kaip sutvarkyti 
demonstracijas' ateityje. Pla
nuojama, kad būtų * nebloga 
paimti Riverside Drive, kapi
talistų apgyventą gatvę.

Tačiaus majoras pamiršta 
vieną dalyką: jis negalės bile 
kur kovingiį darbininkų nu
stumti. Tai labai gerai įrodė! 
majoro ir social-fašistų noras i 
neduoti komunistams Union 
Sq. Pirmajai Gegužės. Kuo
met pastarieji pareiškė griež
tą žodį, tik tuomet ponai tu
rėjo nusileisti.

Gub. Ely Sako, kad NRA 
Nepavyks

NeW 
ban-

Pereitą trečiadienį 
Yorko bankierių, kliube, 
kiete, sakė jprakalbą Mass, 
valstijos gubernatorius Ely,« 
republikonas. Jis tvirtino, kad

Jauniausias LietuvisI
Demonstrantas

Antradienį Forrest Theatre 
New Yorke, pradėta vaidinti. 
Idos Lublenski Ehrlich’iutės j 
veikalas, pavadintas “Love į 
Kilis (Meilė žudo). Tai ti\š-j 
čias ir .bevertis trijų aktų da-Į 
lykas, kuris neturr’nei jokių; 
socialių motyvų savo egzisten- ■ prje t0 darbo nelabai svarbus—■] 
cijai. "" .. ‘ '
rinys sekamas: bankrutuoja 
bankierius, kuris turi gražią 
dukterį. Kitas 
paskolina jam pinigų, bet rei
kalauja duktės už žmoną. 
Bankierius sutinka ir apvez- 
dina dukterį su anuo senber-! formacijų 
niu, kapitalistu. Duktė, betgi 
buvo kitą įsimylėjus. Tačiaus 

j ženybinis gyvenimas jaunave
džių neina. Vyras smarkiai 
pavydus. Įsimaišo pirmesnie- 
ji du moters meilužiai. Vienas 

j nusižudo, o su kitu jinai pa- 
i bėga ir, pagaliaus, gauna di- 
i vorsą nuo pirmo jo vyro. Paga
liaus, pamačiusi, kad ir tas, 
su kuriuo pabėgo, jos nemyli 
—nusižudo.

Kadangi pats Veikalas labai Platesnių informacijų kreipkitės 
. v ,. . v. . .v sekamai: A. B. Arlauskas, 905 Wy-pavirsutims, prasčiausias is , ckoff Ave., Brooklyn, N. Y. 

prasčiausiųjų net buržuazinių "

(103-105)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

REIKALINGAS
Reikalingas partneris į restauran- 

to biznį; įnešimas mažas; patyrimas 
pra- 

Trumpai suėmus, jo tu- ; moksite be dirbdami. Kreipkitės 
934 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y. 

(103-105)

«na!“ IŠRANDAVOJIMAI
PARSIRANDAVOJA

Pasirandavoja šapa 
už žemą kainą. Del 

j kreipkitės
Rumsha, 203 Maujer

del kriaučių, 
platesnių in- 
sekamai: S. 
St. Brookly,

(104-106)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau bmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

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

*——-

Telephone, EVergrecn 8-9770

J. GARŠVA
302

Graborius (Undertaker)

Jauniausias lietuvis demon
strantas Pirmosios Gegužės 
demonstracijoj be abejojimo 
ouvo d. Baltrušaičių 4-5 nletų 
amžiaus sūnelis. Tasai vai
kas, podraug su tėvais, pra
dėjo eiti nuo Battery Parko ir 
atėjo iki Union Sq. Visa diena 
vyriška, išlaikė demonstracijoj ten> kur reiksjo liūd6ti. Delto

11 iš publikos kilo pasipriešini- 
j 1 mas, protestai. Daugelis žmo-

I niii apleido teatrą antram ak-, 
j te, o kiti per visą vakarą kai- 
I bejosi ir juokavo.

jau i šitų žodžių rašytojui teko

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda užeiga arba “Lunch 
Room” po numeriu 905 Wyckoff Ave. 
Parsiduoda už labai žemą kainą, nes 
turiu du bizniu ir negaliu jų pri
žiūrėti kaip reikia. Biznis išdirbtas 
per 4 metus ir daugiau; gera vieta 

. ir galima padaryti geras pragyve- 
i venimas ir dar pelno gana gerai.

veikalų, tai1 ir vaidylos jaučia-
i si nekaip. 1

Pirmąjį vaidinimo vakarą, 
į patys aktoriai lošdami juokėsi

ir todėl jo ištvermingumas 
daugelį stebino.

Reikia Ruoštis
Buržuazinės partijos

j pradėjo ruoštis rudens rinki- matyti “Love Kills” trečiadie
niams. Prie to ruošia planus nį. Padėtis nei kiek negeres- 
ir Komunistų Partija, atsto- nė. Tiesa, nebuvo demonstra- 
vaujanti darbininkų klasės in- cijos, bet kvatojimai, zypcio-. 
teresus. Jeigu Komuhistų jimai laike vaidinimo buvo 
Partija gali sutraukti šimtus girdimi betarpiškai. ‘ 
tūkstančių žmonių į demons
tracijas, tai kodėl ji negalėtų 
gauti kur kas daugiau balsų 
laike parlamentarinių 
mų ? Tiktai reikalinga sąmo 
ningiems darbininkams pasi 
darbuoti. ' J

rinki

Vivian Gieseniutė vaidina 
vyriausią (ir vienintelę mote
rišką) rolę, bet jai tas labai' 
nevyksta, nors, reikia pripa-.' 
žinti, kaipę ąktorė jinai turi
talento.'

t •<
Steb

(104-106)

PARSIDUODA
Parsiduoda keturių (4) kambarių 

rakandai labai pigiai. Parduodu, nes 
turiu greitai išvažiuoti kitur. Gali
ma pirkti visas ant syk, ir galima 
pirkti šmotais. Galite matyt nuo 12 
p. m. iki 4 p. m. po antrašu 426 
Grand St. ant žemo.

(105-107)

SOUTHBURY, CONN. 
PARSIDUODA

Parsiduoda farma su gyvuliais ir 
visais įrankiais už žemą kainą. Že
mės yra apie 53 akrai; apie 20 akrų 
yra dirbamos ir tinkamos žemės—ge
ra del daržovių arba žemuogių. Stu- 
ba yra naujai, drūtai ir iš rąstų pa- 
budavota, turi penkis kambarius; 
vanduo nuo kalno iš naturalio šal
tinio. Cementuotas skiepas ir geros, 
naujai aptvertos, ganyklos. Girioje 
yra apie $3,000 vertes malkų, tinka
mų del kūrenimo arba del budavoji- 
mo. Viską parduosiu pigiai, Parda
vimo priežastis—senatvė. Kreipkitės 
sekamu antrašu:

PETRONĖ
R. F. D. N. 2,

KERUTIS, 
Southbury, Conn.

(105-108)

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

I LAIDOTUVIŲ DIKEKTORIUS Į
I

( Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
ant visokių kapinių; parsamdc au-| 
tomobilius ir karietas veselijomsj

I krikštynoms ir pasivažinėjimam? į

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Sergančiy 
Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

«

STEPHEN BREDES, JR.
t

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LŲŪTUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinama kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Odos 
,Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški 
dūliai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos. A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš-

4 k i Nesveikavi- 
mai, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se- 
rifmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

DR. ZINS
110 fast 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving

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

Pi.

M.
M.

i


