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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Sudegė Dirbtuvė
KAUNAS. — Bal. 17 d. 

degė Vilijampolėje tolio dirb
tuvė. Nuostoliai siekią iki 15,- 
000 litų.

Tauragės rajono teismo ant
stolis išeikvojo 11,000 litų. 
Tai buvo ištikimas fašistas, 
Smetonos agentas.

Ties Plentą į Klaipėdą
RASEINIAI. — Sužinota, 

kad Smetonos valdžia yra nu
tarus tiesti plentą iš Kauno į 
Klaipėdą. Plentas eis per Ra
seinius.

Rahinai ir Kunigai Susivie
nijo prieš Laisvas Vedybas

KAUNAS. — Rabinai nuta
rė padėti kataliku] bažnyčios 
kunigams kovoti prieš civilę 
metrikaciją. Jie pareiškia, kad 
civilės metrikacijos įvedimas su
mažintų kunigų ir rabinų biz
ni. Savo rezoliuciją rabinai 
siuntė Smetonai.
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SOVIETU SĄJUNGOS 
UŽSEJ1MAI PAKILO 
APIE 30 NUOŠIMČIU

Maskva. — Pernai iki ge
gužės 1 d. Sovietų Sąjungoj 
buvo Užsėta ir užsodinta 
62,500,000 akrų žemės, o šie
met iki tos dienos—jau 90 
milionu akru. —Sovietu Ko
munistų Partijos sekreto
rius Stalinas pareiškia, kad 
kolektyve žemdirbystė stovi 
jau ant tvirtų kojų. Tai dė
ka tinkamos komunistinės 
vadovybės.

Didelė Valdininko Vagystėj
UTENA. — Linmepų vals

čiaus sekretorius ponas Var
naitis yra išeikvojęs 60,000 li
tų ! Tačiaus šių metų vasario 
16 d. tapo apdovanotas Ge
dimino ordenu!

Telephone ST^gg

Trojanovskio Protestas 
prieš SovietŲ Apšauki

mą Neatsiteisiančiais
Washington. — Sovietų 

Sąjungos ambasadorius Al
eksandras Trojanovskis at
ėjo į užsienio reikalų minis
teriją gegužės 7 d. ir užpro
testavo prieš paskelbimą So
vietų šalies kaipo “neatsitei
siančios” Amerikai skolų. 
Jis pareiškė, kad Sovietų 
Sąjungai nėra privalomas 
dalykas mokėti caristines ir 
kerenskines skolas. Be to, 
Maskvoje eina del skolų pa
sitarimai tarp Jungtinių 
Valstijų ambasadoriaus Bu- 
llitto ir Sovietų valdžios.

Kasyklos E k s p lozijoje 
Žuvo 87 Darbininkai
Muellheim, Vok. — Per 

potašo kasyklos eksploziją 
Buggingene 87 mainieriai 
sudegė, užtroško bei tapo 
užmušti, 2,600 pėdų gilumo
je.

Darbininkų Pritarimas 
Bedarbių Apdraudai 

Auga
Monessen, Pa. — šešios 

darbininkų organizacijos, 
daugiausia slavų tautų, tu
rinčios 2,817 narių, parėmė 
Darbininkų Bedarbių Ap
draudos Bilių (H. R. 7598).

Oshkosh, Wis. — Ameri- 
ikos Darbo Federacijoš Mū
rininkų Unijos 9-tas loka- 

Už Brolio Nužudymą 15 M. la®,taiP Pat užgyrė šį bilių.
Kalėjimo

TAURAGĖ. — Juozas Po
cius nuteistas 15 metų kalė
jimo už nužudymą savo bro
lio Antano. Nužudęs už tai, 
kad nereiktų skolas atmokėti.

Už Akį Eis 4 Metams 
Kalėjiman

KAUNAS.
kas nuteistas 4 metams sun
kiųjų darbo kalėjimo už peiliu 
išdūrimą akies Šiitai.

Ramanaus-

Mieli Valstijos Studentų 
Konferencija prieš Karų

Ann Arbor, Mich. — Ko
legijų ir vidurinių mokyklų I 
studentų 125 delegatai atlai
kė prieškarinę ir priešfašis- į 
tinę konferenciją pereitą-1 
penktadienį ir šeštadienį. ‘ 
Nutarė prisidėti prie Ame
rikiečių Lygos Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą. Tarp stu
dentų buvo ir socialistų ir 
liberalų. Bet jie sutiko su 
komunistų pozicija.

Masiniai s u s i r i n kįmai 
Elkharte, Ind., ir New Bri
tain, Conn., nutarė siųsti 
kongresui reikalą vimus, 
kad išleistų bedarbių ir so- 
cialės apdraudos įstatymą- 
sulig biliaus H. R. 7598.

Casey, Ill. -— Darbininkai 
privertė miestelio majorą ir 
du aldermanu paremti mini
mą bedarbiu apdraudos bi- 
lių. ‘ /

Japonų Admirolas Garbina 
Hitlerininkų “Dvasią”

I Ex-Kareiviai Maršuoja į 
i Washington^

Toledo, Ohio. — 50 eks- 
kareivių iškeliavo į: vetera
nų suvažiavimą, kuris atsi
darys gegužės 10 d. Wash
ingtone.

Chicago. — 100 eks-kar- 
eivių išvyko į veteranų su
važiavimą. Pirm apleisda
mi miestą jie demonstravo 
gatvėmis.

Darbininkai Visu
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gegužes (May) 9,. 1934 pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

DRAUGE, ŠOK LAUKAM 1ŠTOVEŽIMO!
L . _
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Prūsaikiniai su savo skloka bando užbovyt jų suklaidintus darbininkus, nely
ginant kūdikius su speniu. Bet sklokos vežimuką stumia socialfašizmas, ką aiš
kiausiai įrodė Brooklyno sklokininkų vadų prisidėjimas prie socialfašistų de
monstracijos Pirmojoj Gegužės. Tokie dalykai laipsniškai atidarinėja akis ir 
tiem darbininkam, kurie dar tebesėdi sklokos vežimėlyje. Todėl ir jų galvose ver
da klausimai (???), kur ištikrųjų juos' skloka veda?

Washingtono Ponai Lyg ir Taiso Ministe- 
rio Išsišokimą prieš Sovietu Sąjungą

ANGLIJA 50 NUOŠIMČIŲ NUMUŠA JA
PONU AUDIMU ĮVEŽIMUS Į anglu 

VALDOMAS KOLONIJAS
Japonija Įsigali Pietų Amerikos Rinkose prieš Amerikos 

Tavorus; Vis Labiau Įkalsiančios Varžytinės del Prekybos 
Stumia Imperialistus Linkui Naujo Ginkluoto Susikirtimo
London. — Anglijos vy

riausybė geg. 7 d. nuspren
dė pusiau numušti žemyn 
Japonijos įvežimus bovelnos 
ir šilko dirbinių į Anglijos 
kolonijas, apart vakarinės 
Afrikos. Gal bus pusiau 
nukrista ir tų produktų įve
žimai į Angliją.

Nuo 1927 iki 1931 m. Ja
ponijos išvežimai audimų į 
tas kolonijas vidutiniai bu
vo po 87,670,000 jardų per 
metus; o 1932 m. pašoko jau 
iki 205,000,000 jardų. Per
nai iš Anglijos į Japoniją iš-

vežta įvairių tavorų už 4,- 
437,000 svarų sterlingų, o iš 
Japonijos į Angliją už 7,- 
227,000 sv. sterlingų.

Japonijos įvežimai į Ar
gentiną 1933 m. pakilo 90 
nuošimčių. Dabar Anglijai 
aprubežiuojant J a p o n ijos 
įvežimus į Anglų kolonijas, 
Japonai dar labiau pulsis į 
Pietų Ameriką, vydami 
Jungtinių Valstijų tavorus 
iš tenaitinių rinkų.

Kaista prekybos karas, o 
iš jo turės išsiveržt ginklų 
karas.

Dollfuss Žadėdamas Reikalauja Paskelbt ir 
Amnestiją Prigavo Anglus Kaipo Neatmo-

Daugelį Darbininkų kančius Amerikai Skolų

Berlynas. — Pas Hinden- 
burgą ir Hitlerį atsilankė 
Japonijos admirolas Matsu
shita. Gyrė hitlerininkus ir 
didžiavosi, kad “japonai la
bai arti dvasiniai stovi su 
“Vokietija.” Sako, kad ir 
Japonijoj yra panašių judė
jimų, kaip Hitlerio “nacio- 
naliai socialistai.”

Vokietija “Atsiteis” 
Skolas Popieromis?

Berlyn. — Vokietija vei
kiausia pasiūlys '‘atsimokė
ti” bonais užsieniniams sa
vo skolintojams. Šveicarai 
ir holandai būtinai nori at
siimti visas paskolas pini
gais. Eina karštos rietynės 
tarp įvarių šalių skolintojų.

Washington.—Senatorius 
Fess užklausė senatorių Hi
ram Johnsoną, ar Jungtinių 
Valstijų valdžia dabar gali 
skolinti pinigų tokioms sve
timšalių k o r p o r a c i joms, 
kaip Sovietų prekybos įstai
ga Amtorg, kuomet yra iš
leistas įstatymas sulig John
son© biliaus; o tas bilius už
draudžia duoti paskolas ša
lims, kurios neatsiteisia 
Amerikai skolų. Johnsonas 
atsakė, jog kaip jis suprato, 
duodamas kongresui savo nelaukė nei Sovietų derybų 
šumanymą, tai įstatymas 
neuždraudžia skolint pinigų 
Amtorgui. :

Johnsono pareiškimas tu
ri svarbos ypač dabar, kuo
met- pora dienų pirmiau 
“teisingumo” m i n i s t e r is 
Homer Cummings paskelbė, 
kad Sovietų Sąjunga “neat
siteisia” Amerikai paskolų 
(carinių ir kerenskinių). 
Cummings pasakė Roosevel- 
to nuomonę. Bet, matyt, 
tuoj priešingai atsiliepė 
įvairūs stambūs verteiviai, 
kurie norėtų biznio su So
vietais. Veikiausia roosė- 
veltiniai politikieriai, todėl, 
susvyravo. .

Pats Johnson^ yra remia
mas Roosevelto mašinos, 
kaipo kandidatas į tolesnę

SUŽEISTAS DRAUGAS 
LUMBIS

Rochester, N. Y. — Ga
busis “Laisvės” karikatūrų 
piešėjas drg. Lumbis auto-

senatoriaus tarnybą nuo mobilio nelaimėj tapo sužei- 
Californijos valstijos,, nors stas — ranka, koja ir šonas, 
jis ir skaitosi republikonu. Tačiaus sužeidimai nesulai- 
Reikia, todėl, suprasti, kad;ko jį nuo sandarbininkavi- 
Johnsono viešas pasakymas, |mo mūsų spaudai piešiniais, 
jog sovietiniam Amtorgui | Linkime drg. Lumbiui 
galima duoti valdiškų pa- j greit pasveikti.
skolų, tai yra daromas su
švelninimas m i n i s t e r i o 
Cummingso stačiokiško iš
sišokimo prieš Sovietus. Ir 
kiekvienam metasi į akis tas 
Cummingso juodinimas So
vietų valdžios, kuomet jis

Belgų Karalius Buvo Užmuš
tas, ne Pats Užsimušė

su Amerika del skolų, o to
kias derybas RooseVelto vy
riausybė prižadėjo.

Chiėagiečių Kova už Negrų 
Lygybę Viešuose Darbuose

Chicago, Ill. — Pereitą 
penktadienį policija užpuolė 
demonstraciją 
Phillips High 
šaudė; penkis 
tus areštavo.
trečiadienį buvo šaukiama 
kita demonstracija, reika
laujant negrams lygių tei
sių su baltaisiais prie viešų
jų darbų. Darbininkai pri
vertė patį miesto tarybos 
narį Jacksoną išgaut polici
jos leidimą.šiai demonstra
cijai.

ties Wendell 
School. Net 
demonstran- 
Šios savaitės

LONDONAS. — Belgijos 
karalius Albertas ne pats 
užsimušė, bet buvo smūgiu 
į pakaušį kalnuose užmuš
tas, — įrodinėja Anglijos 
pulkininkas Graham Seton 
Hutchins. Karaliaus nužu
dymo priežastį pulkininkas 
mato tame, jog Franci j a 
reikalavo, kad Belgija pada
rytų tam tikrą karišką są
jungą su Francūzais, o ka
ralius Albertas daugiau pri
tarė Hitleriui.

Pačioj naujo karaliaus 
karūnavimo dienoj komu
nistai Belgijos seimo atsto
vai iškėlė kaltinimus, jog 
karalius Albertas buvo nu
žudytas. Tuomet socialis
tai atstovai šoko komunis
tus mušti. O dabar matote, 
kaip dalykas aiškėja.

Viena. — Dollfusso fašis
tų valdžia pirmiau buvo ža- i . Washington, 
dėjus amnestiją (dovanoji- iaus Hiram Johnson erziai 
mą); todėl daugelis darbi- kalba^prieš Anglijos neat- 
ninku, dalyvavusių vasario mokėjimą karinių paskolų, 
mėnesio sukilime, pasidavė ; gautų iš Amerikos. Perei- 
areštui. Dabar Dollfuss sa- ! ^ais metais Anglija temo
ko, kad tik tani tikromis są- j kėjo apie devintą nuošimtį 
lygomis jiems bus dovanota į sumos, kuri iš jos priklau- 
bei palengvinta bausmė. so- Johnson ketina kovoti, 
Veikiausia reikalaus, kad;kad Anglija, todėl, būtų pa- 
/šie politiniai kaliniai pa-' skelbta, kaipo nemokanti 
reikštų ištikimybę fašiz- skolų, 
mui... ■ -

, O Anglų politikie
riai jau pirmiau yra prasi- 

jtarę, kad jeigu Jungtinės e . m m_i _ v • Valstijos paskelbs jų šalį Sustreikavo TukstanCiai neatsiteisiančia, tai Anglija 
Audėjų New Hampshire I toliau visiškai nemokės sko- 

j lų Amerikai. Pastaruoju 
1 laiku valdiškuose Londono 

Manchester, N.^ H. Per- j rateliuose kalbasi pasiūlyt 
eitą pirmadienį išėjo strei- Jungtinėms Valstijoms 400 
kan tarp 3 ir 4 tūkstančių milionu doleriu išviso; o 
darbininkų Amoskeag med- Anglija yra skolinga Dėdei 
vilnės audyklų. Streikuoja Samui v‘irš 4>000 milionų. 
prieš NRA komisijos ir bo-,Del to pasiūlymo raukosi 
sų padarytą prigavystę. Per Washingtono politikieriai, 
derybas neva buvo nutarta, 
kad darbininkams prideda

kan tarp 3 ir 4 tūkstančių

5 iki io nuošimčių algos. ĮjjĮ|erj0 Sudegintų Raštų nnnnvvAn hnYT/s vinKlrTn *Bet bosams buvo palikta su
tartyje skylė, pro kurią iš
lįsdami jie pakeltą algą mo
kėjo tik nekuriems’ darbi
ninkams, neduodami kitiem 
jokio priedo. •s

Horace Reviere, Ameri
kos Darbo Federacijos žmo
gus, organizatorius United 
Textile Workers Unijos, 
teisinasi kapitalistams, kad 
jis nepritarė šiam streikui 
ir kad jis stengiasi sulaikyt 
vilnonų darbininkus, idant 
jie neprisidėtų prie streikie- 
rių.

Keturi Sudegė Automobilyj
DETROIT, Mich. — Susi

kūlus automobiliui, įvyko 
eksplozija ir sudegė barbe
ns B. Lovas, jo žmona ir ki
ti du žmpnės.

Knygynas Įkurtas Paryžiuj

PARYŽIUS. — Gegužės 
10 d. atsidaro Deutsche 
Freiheits-Bibliothek, tai yra 
knygynas visų tų knygų, 
kurias Vokietijoj sudegino 
Hitleris. Knygyną remia 
paskilbę rašytojai: Romain 
Rolland, Heinrich Mann, L. 
Fuechtwagner, H. G. Wells, 
ir kiti. Be įvairių kitų kny
gų, šiame naujame knygyne 
bus veikalai Karolio Mark
so, Einšteino, Volterio, He
inricho Heinės ir Sig. Fre- 
udo. Tuo būdu apsaugota 
bus ateities vokiečiams ge
resnieji protiniai ir dailio
sios literatūros kūriniai, ką 
varjotiškas Hitleris pasiry
žo sunaikinti. J
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Naujas Amerikos Imperialistą 
Žygis prieš Sovietą Sąjungą :

Kas manė, kad Roosęvelto valdžios pri
pažinimas Sovietų Sąjungos reiškia nau
ją Amerikos imperialistų orientaciją link 
darbininkų tėvynės, tas turi šiandien nu
sivilti. Tos pačios machinacijos,-tie pa
tys plėšikų troškimai daryti viską, kad 
Sovietus sutrukdyti nuo budavojimo so
cializmo.

Roosevelto agentas, valstybės proku
roras p. Cummings patvarkė, kad So
vietų Sąjunga skaitoma pilniausioj at
sakomybėje už Kerenskio valdžios . sko
las Amerikai ir kol tos skolos neatmokė
tos, tol jokių kreditų Sovietai negali gau
ti ! Tai savo rūšies Amerikos imperialis
tų ekonominė blokada, prieš Sovietų Są
jungą. Per Šešioliką metų laikėsi tos po 
žiėijos, tebesilaiko jos ir šiandien!

JieŠko Kerenskio valdžios skolų! Dar 
prieš lapkr.’ revoliuciją bolševikai atvejų 
atvejais persergėjo. pasaulio kapitalisti
nes valstybes, kad Rusijos darbininkai, 
paėmę galią, neatsakys už jokias carų ir 
kapitalistų skolas, už jokias jų padarytas 
Rusijos vardu obligacijas. Nepaisant 
to, Wilsono valdžia Kerenskį tuojaus 
pripažino ir jo valdžiai paskolino apie 
187,000,000. Dabar reikalauja, kad tuos 
pinigus Sovietai sugrąžintų—pinigus, 
kurių darbininkai ir valstiečiai niekados 
nematė, nanaudojo!

Dar daugiau. Kongresmanas McFad
den iš Pennsylvanijos padarė tokį pa
reiškimą: Kerenskio valdžia gavo tuos 
187 milionus dolerių ir supirko Ameriko
je amunicijos ir kitokių karo daiktų už 
didžiąją dalį tų pinigų. Paskui Kerens
kio valdžia tapo nuversta. Tie supirkti 
daiktai pasiliko Amerikoje, nebuvo iš
vežti į Rusiją. Paskui Kerenskio agen
tai (Bakmetiev ir Ughet) tuos daiktus' 
atgal pardavė Amerikos valdžiai ir kapi
talistams, o pinigus susidėjo į kišenių 
ir leido orgijoms ir kontr-revoliuciniam 
darbui prieš Sovietus! Ponas McFadden 
sako, kad kuomet kongresas pradėjo ty
rinėti tą visą reikalą, tai dar tų pinigų 
60 milionų buvo padėta New Yorko Na
tional City Banke. Bet Už dviejų savai
čių, kuomet komisija vėl pažiūrėjo į ban
ką, jau bebuvo vienas milionas dolerių. 
Vadinasi, bėgyje dviejų savaičių Bakme- 
tiev ir Ughet išsiėmė net 59 milionus do
lerių! '

Tokia istorija su šia paskola. Aiškus 
dalykas, kad Sovietų liaudis nieko bendro 
neturi su tais pinigais. Kerenskio agen
tai juos surijo. , ;t ft > ♦ *
Prokuroro Cummings patvarkymas yra 

Roosevelto valdžios patvarkymas. Po 
juo slepiasi naujas Amerikon imperialis
tų žygis prieš darbininkų tėvynę. Drg. 
Trojanovskis, Sovietų Sąjungos amba
sadorius, sako, kad Sovietų valdžia duos 
savo atsakymą. Tuo. tarpu Sovietai tu
rės sulaikyti tuos užsakymus, kurie bu
vo paduoti tuojaus po prjpažinimo. So
vietai nepirks Amerikos produktų, jei
gu negaus ant kredito.

Lietuvos liaudininkų partijos organaš 
“Liet. Žinios” neva veda kovą prieš hit
lerininkų įsigalėjimą Klaipėdoje. Bet tai 
tik nuduota kova, netikra, nesąžiniška. 
To liaudininkų šlamšto špaltos užpildy
tos bjauriausiu kurstymu prieš visus vo
kiečius abelnai. Niekinami jie, spjaudo
ma ant jų! Pamegdžiojami tie patys hit
lerininkai, prieš kuriuos liaudininkai ne
va veda kovą ir nuo kurių jie neva gina 
Lietuvos interesus. Balandžiot20 d. nu
meryje štai ką skaitome:

“Tilžėje nacionalsocialistų leidžiamas 
‘Tilsiter Allgemeine Zeitung,’ kuris pa
staruoju laiku nepaprastai ėmė pulti 
Lietuvą, jau kuris laikas taip bjauriai ir 
nekultūringai užgaulioja Lietuvą , ir lie
tuvius, kad apie vokiečių kultūringumą 
visai nebėra ko kalbėti!”

Kalta visa ; Vokietijos liaudis, kad 
kruvinųjų fašistų laikraščiai “šunimis” 
ir kitokiais vardais krikštija visus žmo
nes, kurie nėra vokiški fašistai! “Lietu
vos Žinioms” “apie vokiečių kultūringu
mą visai nėra ko kalbėti!” Bet vokiečiai 
tiek atsako už “Tilsiter Allgemeine Zei- 
tunįo” lojimą' prieš lietuvius, kiek lie
tuviai yra kalti už “Lietuvos Žinių” 
bjaurius kurstymus prieš vokiečius.

Mes darome griežtą skirtumą tarpe 
hitlerininkų gaujų ir vokiečių kaipo tau
tos. Kas nedaro to skirtumo, kas abel
nai keikia ir purviną visus vokiečius, tas 
eina tuo keliu, kuriuo eina hitlerininkai./ ■ ■

.................... --------

Pasaulinio Karo Veteranai
Vėl Maršuoja į Washingtonq

Pasaulinio karo eilinių veteranų komi
tetas šaukia Washingtone nacionalį kon
gresą. Kongresas prasidės gegužės 10 
d., šį ketvirtadienį. Didelėmis grupėmis 
veteranai važiuoja j Washingtona.

Veteranų kongresas svarstys sekamus 
tris klausimus:

: 1. Reikalavimas tuojaus grynais pini
gais atmokėjimo veteranams bonų.

i į .2. Tuojaus tūri būti atšauktas “Econo
my Act”, kuris atėmė* iš, yėtęr.ąnų pa
šalpą.

i
3. Kova už ūmią pašalpą bedarbiams 

ir farmeriams.
Komunistų Partijos Centralinis Komi

tetas savo pareiškime ragina visą parti
ją ir visus Amerikos darbininkus ir f ar
mėnus remti šitą veteranų kongresą. 
Ragina siųsti prezidentui Rooseveltui ir 
kongresui reikalavimus, kad veteranų 
reikalavimai būtų išpildyti ir kad jie 
būtų aprūpinti maistu ir pastoge laike 
kongreso.

Šiam kongresui nepritaria reakcinės 
veteranų organizacijos, kaip Amerikos 
Legionas, Užsienio Karų Veteranai bei 
Paliegėliai Amerikonai Veteranai. Šių 
organizacijų vadai veikia išvien su Roo
sevelto valdžia prieš veteranų masės in
teresus. x

Lietuvos Liaudininkai
Išvirto i Šovinistus

1 /
Tuo tar]m Vokietijoje viešpatauja kru

vinoji fašistų diktatūra. Krašte siau
čia Hitlerio gaujos ir terorizuoja darbi* 
ninklis. Užsienio politikoje Hitlerio val
džia trokšta svetimų kraštų pašiglemži- \ 
mo.

Vokietijos Komunistą 
Partijos Taktika 

v* '

Hitleris ir jo agentai yra išsigandę Vo
kietijos Komunistų Partijos taktikos.

Tūlas Boehm, taip vadinamų “smogi- 
ninkų” (šturmininkų) galva padarė se
kamą pareiškimą:

“Mes nesvyruodami tikime, kad mark
sizmas, kaipo galvojimo būdas, yra mi
ręs, nes jis jau nebeturi koncentravimosi 
punktų, tačiaus mes gerai žinome, 
kad komunistiški elementai ne tik pakar
totinai renkasi į mažas grupeles, bet kad 
ir pdf ^suvienodinimo akciją” į mūsų 
profesines organizacijas suplaukė greta 
daugelių šimtų tūkstančių padorių, są
žiningų vokiškų darbininkų, ir dešimtys 
tūkstanČiit užkietėjusių marksistų, ku
rie, atėję iš kitos stovyklos, surado sau 
kelią po svastikos ženklu!”

Tas tiesa, komunistai eina į, profesines 
sąjungas (darbo, unijas) ir iš ten veda 
kovą prieš fašizmą. Boehm tuos drat^ 
gus vadina “užkietėjusiais marksistais”. 
Taip, jie yra taip užkietėję, užšiartavo- 
ję, jog joks Hitlerio valdžios teroras jų 
neišgąsdina ir neatplėšia nuo revoliucinio 
darbo.

Pagelbėkime Sunkiai Sergančiam 
Draugui B. Juškauskui

LDS 6-tas apskritys atsi
šaukia į visas LDS kuopas 
ir narius, kad paaukotų pa-

kausko ir jo šeimynos. Drg. 
Juškauskas yra narys LDS. 
43 kuopos, West Frankfort, 
Ill., ir taipgi kitų darbinin
kiškų organizacijų.

Jau ilgas laikas, kaip šis 
draugas serga ir pašalpą iš
ėmęs iš visų organizacijų, 
kur jis .prigulėjo, Šiam 
draugui pašalpa labai rei
kalinga. Kadangi būdamas 

/sveikas buvo labai veiklus 
visam darbininkų judėjime 
šioje ąpielinkėje, apskrityš 
pataria visiems pagal išga
lę šį draugą ir jo šeimyną 
paremti.

Money orderius pirkite d. 
M. Yotkienės, apskričio iž
dininkės, vardu, ir siųskite 
apskričio sekretoriui: A. J.

IS LIETUVOS

T- 'iirir

ĮDOMUMAI
Ką Turi Daryli Moterys, 
Kurią Vyrai yra Bejėgiai?Sprindžiūnas, 610 No. Or

chard St., West Frankfort, 
Ill.

LDS 6-to Apskričio Pro
tokolų Sekretorė,

A. Gvergždžiutė.
“Laisvės” Redakcijos Pa

staba. — Mūsų manymu, 
draugui B. Juškauskui tu
rėtų padėti ne tik LDS kuo
pos ir nariai, bet ir kitos 
lietuvių darbininkų organi
zacijos. Drg. Juškauskas, 
būdamas sveikas, daug dir
bo ir aukojo revoliucinio 
darbininkų judėjimo stipri
nimui. Šiuo tarpu jis randasi 
kirtingoje padėtyje.

Todėl mes ir kviečiame šiomis dienomis iškilo aikš- 
visus draugus ir drauges, tėn, kad New Yorke Dakta- 
išgalinčius prisidėti su kiek Frances Isabelle Seymo- 
kam aplinkybės leidžia pa- ur šituo būdu užveisė dvi 
gelbėjimui d. Juškauskui iri turtingas moteris ir jos su- 
jo šeimynai. Isilaukė vaikų. Nei tos mo-

terys, nei jų vyrai nežino, 
i kokio vyro sėkla jos tapo 
! užveistos. Tai buvo dakta- 
į rėš reikalas ir rūpestis su- 
| rasti tokį vyrą. Ji sako, • 

to, o vadus atidavė karo teis-, kad tas vyras buvęs gydyto-1 
mui. Tų laukia ilgų metų ka- ,j0 geraį išegzaminuotas,

Yra nemažai tokių šeimy
nų, kurios norėtų 
vaikų, bet neturi, 
kalta moteris, o dažnai vy
ras esti bejėgis. Well, saky
sime, tegul moteris atsiski
ria nuo vyro ir ženijasi su 
kitu. Bet jie skirtis neno
ri.

Daktarai išrado naują 
būdą.išrišimui šio klausimo. 
Jie surado, kad galima mo
terį užveisti be vyro pagel
bės, tai yra, tam tikra dū
dele įleidžiant į moters or
ganus vyriškos sėklos. Tik

Lietuvis Eina Aplinkui 
Pasaulį

Pranešama iš Sakabijos (Bei-P^osY ka”kinimaS ka‘ė'iimU įLdJis y^a^veikas fiziškai I 
gų Kongos), kad pribuvo mo-i .......... ■1'"’
torcikliu tūlas lietuvis E. Ka-!
tulskis. < 
liaująs aplinkui pasaulį ir pa
darė net 59,000 mylių. Pirmu 
kartu apkeliavęs dviračiu. Sa-!
ko, jis dar bandysiąs automobi 
liumi apvažiuoti pasaulį.

vyras, Rųriš suteikė 
moters užveisimui. Girdi, ži
nojimas to vyro sukeltų vai
dus ir pavydą šeimynoje ir 
ilgainiui ją suplėšytų, pa- 
krikdvtu. i - -

Chicagiecis Dr. Victor D. 
Lespinasse giriasi, kad jis 

. net 60 moterų aprūpinęs 
turėti kūdikiais, užveisdamas jas 

Kartais dūdelės pagelba. Jis juo
kias iš tų, kurie dar abejo
ja apie išmintigumą šios 
sistemos. . Gi New Yorko 
Pavieto Medicinos Draugija 
užvedė oficialį tyrinėjimą 
prieš Dr. Alfred Koerner, 
kuomet sužinojo, kad pasta
rasis senai “vilioja” moteris 
ir. joms suteikia pagelba. 
Draugija tvirtina, kad Dr. 
Koernerio sistema yra peik
tina ir pavojinga. Kiti dak
tarai kritikuoja draugiją ir 
sako, kad jinai neturi jokių 
įrodymų sistemos pavojin
gumo. Pav., Dr. Zorbaugh 
išėjo atvirai prieš Medicinos 
Draugiją ir ją pasmerkia 
už užsipuolimą ant Dr. Ko
erner. Jis sako, kad daug 
pavojingiau moteriškę leisti 
kankintis višą gyvenimą 
trokšti kūdikio ir neturėti 
ir nuo to gauti nervų ligą, 
negu ją patenkinti ir pada- 

Įryti galimu būti motina!
D.

i,

Valstiečiai Neturi Sėklų
ALUNTA, Utenos apskr. — 

Šioj apielinkėj dabai daug var
gingųjų valstiečių neturi seklų. 
Viena, pernai derlius buvo blo
gas, antra didelių šeimynų iš- 
maitinimas suėmė visus grū
dus. Yra daugelis tokių šeimy
nų, kurios turi po kelis vyrus, 
bet jie turi sėdėti namie, nes 
niekur darbo negalima gauti.

! ir protiškai! Į-------------
i Streikas Kailių Dirbtuvių I Gi Chicagos Cook Pavieto Pagarba ŽUVUSiem Sovietlį

- -Ligoninės direktorius^Drg.;Technika pensjja
'Kari Meyei,’ pareiškė, J°Six •
šitas būdas užveisimo mote-1 Sciniynoin 
rų nėra jokia naujiena me- j 

organizavo sindikatą ir tuojaus dicinos profesijoje. Jis ma- 
užsimojo ant darbininkų algų, no, jog tai yra pagirtinas 

j Darbininkai priešinasi. būdas išauklėjimui rinktų,
“ — sveiku žmonių. Kituose> c c

Komunistai Kaliniai Bu^ę kraštuose įstatymai leidžia 
! Padavę Skundus (laisvai sintetiškų vaikų

Iš Kauno pranešama: .<Vy.(g^ymų praktikuoti. Jung- 
riausias tribunolas svarstė Le- j tinėse Valstijose, kol kas, 
faitės, Jofaitės, Bermanaitės, daroma maždaug slaptai.
Birgerio ir Bojerskio kasacijos 
skundus ir visų skundus atme
tė.”

Darbininkų
KAUNAS. — Kailių dirbtu- 

| yių darbininkai sukilo’ prieš al
gų kapojimus. Savininkai susi-'

Miesto Gaspadorius Nežino 
Miesto

TAURAGĖ.—■Miestelio bur
mistras ponas K. Voldemaras

Kaune Kelia Galvą 
Hitlerininkai

KAUNAS. — Smetonos

Dr. Meyer pataria, kad 
tokiame atsitikime nei mo- 

i teris, nei jos vyras nepriva- 
l lo žinoti, kas per vienas tas

MASKVA.—Sovietų val
džia neapleidžia šeimynų, 
kurių nariai nukenčia nau
dingame darbe. Taip antai, 
gegužės 1 d. užsimušė šeši 
kasyklų inžinieriai, bedary
dami bandymus su naujais 
sporgdinimo būdais. Vy
riausybė iškėlė jiems šau
nias laidotuves, kaip darbo 
karžygiams, ir paskyrė po 
tūkstantį rublų mėnesinės 
pensijos jų šeimynoms.

f

as

val
džia leido laisvai vokiečiams fa- 

pareiškė Jaikraščių korespom1 šistams paminėti budelio Hitle-
dentams, kad Jurbarko gatvę Ho gimimo dieną balandžio 20 
yra puikiai įtaisyta ir apšvies-!d. Sakoma, kad susirinkime da-j 
ta elektra. Tuo tarpu šita gat- Gyvavo apie 120 vokiečių fašis- 
vė yra neapšviesta, neturi šslli- j tų. Tuo tarpu kruvinasis Sme- 
gatvių ir kuomet palyja, tai tona yra griežtai uždraudęs 
žmonės turi braidžioti purve iki; Lietuvos darbininkams laikyti 
kelių.’ Į susirinkimus.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

■■ ■ i ui u i i i ■ ■ i ■■■■ ■■■■■■ —■■■■ay. >    —

DARBININKU 
SVEIKATA

j Sudužo Lėktuvas, Susižeidė 
Lakūnai

TAURAGĖ. — Balandžio 19 ! KAUNAS. — Laike atidary- 
d. miestelio policija ir buržua- žaibo turnyros lakūnas Ju- 
zija kone pasiuto iš. piktumo, revičius ir da du jo pagelbinin- 
kuomet pamatė kelias raudonas kai bandė^sviedinius numesti iš 
vėliavas, iškabintas’ant stulpų, j Imtuvo. . _

Iškeltos Raudonosios 
Vėliavos

KRAUJO SLĖGIMAS
AUGŠTAS

Ir aš esu sveikatos ieškoto-

.daugiausia daržoves ir vai
kius. Bent porą savaičių ga
lėtute gyventi vien daržovė
mis ir vaisiais. Paskiau da- 

, kiaušinio 
rupesnės duonos, tru- 

Mėsos geriau vi
sai nevartokite, nei druskos, 
nei acto, nei kavos, arbatos, 
alkoholinių svaigalų. Nebū
kite, kur prirūkyta, kur rū
ko.

Tam tikrais nuotikiais 
kraujo slėgimui sumažėti pa
deda da ir tūlų liaukų eks
traktai. Gaukite “Anabolin 

50.”

ja: gal ir man patartute per . ...UT . ,, „ /L,. .o ■ idetumet pieniškų,“Laisvę.” Esu našle 42 m. I . _ ‘v. . ... įtryniu, rupesnes camžiaus, sveriu 160 sv., didu-' T__ K A „„m. M.,., I puti žuvų. Mėsoslėktuvo. Pasekmės buvo tokios,‘mo 5 pėdų ir 4 colių. Man | 
i skauda, 

tuvas nukrito; Jurevičius koją'ant širdies bloga būna, ve- 
nusilaužė, o jo draugai-lengviau'miu tankiai žalėsiais. Kojos 

i susižeidė. ! sutinsta, kairė labiau, ypač į
Buvau pas gydyto- 

sakė,. kad aukštas 
i kraujo slėgimas. Davė vais- 
Itų, ale nieko negelbėjo. Jau 
!man keli metai, kaip tą gal- 
jvą skauda. Aš turiu i_ 
j nieko negaliu daryti, kaip .už
eina skaudėti, o paskui, 
atleidžia galvą skaudėję, tai 
rodos, kad būtau ko nusigan- 
|dus: širdis dreba ir nuo to tūros, po lašą, su 
muša į galvą, kaip su kujum.

Atsakymas. ’

Jei taip yra, kaip Jums 
dytojas sakė, jei Jums 
aukštas kraujo slėgimas, 
reikia žinot, jog pat savaime i “prepared chalk, 
tas kraujo slėgimas nėra Ii- šaukštelio, 
ga, o tik pažymis kokio orga- pilvu, 
ninio trukumo.

Bandykite, Drauge, šitaip dikę, pridengta galva, 
daryti. Užsilaikykite higija-Įgalima, užsilaikykite 
niškai, gamtiškai visame ka- venkite pykčio, baimės, rūpes
nio. Su maistu—vartokite

Smetoninė policija leidosi jieš- trečią sviedinį metant, lėk-. tankiai galvą labai 
koti komunistų, kurįe vėliavas 
iškabinėjo, bet nė vieno nesu
rado.

Bedarbių Baisus Likimas
MARIJAMPOLĖ. — žiemos 

laiku tūli bedarbiai buvo gavę 
darbą prie miestelio savivaldy
bes, bet į pavasarį tapo atleisti, 
žmonės su šeimynomis atsidūrė 
bado padėtyje. Kai kurie iš Še
šupės ima žvyrą ir bando par- 
davinėt.

Kaimo Vargdieniai Pasi
priešino Smetonos Policijai

SALDUTIŠKIO kaimas (Pa
nevėžio apskr.).—šio kaimo 
biedni gyventojai griežtai pa
sipriešino Smetonos valdžios po
licijai ir neleido jų nuosavybę 
išparduoti.

Kaune Eina Odos Darbi
ninkų Streikas

Pranešama, kad Kaune pra 
sidėjo didelis čeverykų ir četno- i 
danų darbininkų streikas. Strei
kuoja keli Šimtai darbininkų 
Jie reikalaują algų pakėlimo.

Iki šiol darbininkai dirbdavo 
po 15 valandų į dieną ir teuž
dirbdavo po 25 litus į savaitę. Į 
Darbininkai reikalauja pakelti 
algas-iki 35 litų į savaitę. Taip 
pat reikalauja įvedimo 8 valan
dų darbo dienos sistemos. Tai 
labai rimti reikalavimai.

Skirstys Dvarus ir Kaimus
ŠIAULIAI. — Šiaulių aps-

vakarą, 
ją, tai

gulėti (Rarrower) tablets No.
Imkite po vieną prieš valgį, 

kai keletą savaičių, o paskiau—po 
' vieną rytais.

Būtinai vartokite iodo tink- 
vandeniu, 

dukart kas savaitė. Be to, im
kite ir “Thyroid tablets, gr. 
!4, No. 100,” po vieną prieš 

gy_! valgymą. Jų neimkite per mė- 
yra ; nesines.
tai Į Po valgio imkite kreidos, 

po trečdalį 
Kvėpuokite giliai 

Eikite pasivaikščiot, 
pabūkite, ant saulės, po valan- 

Kiek 
ramiai;

čio.

toma išskirstyti 35 dvarus su 
3,276 hektarų plotu ir 34 kai
mus su 11,50.1 ha. plotu.

i

$ 
į 

t

. Jie apkūlė nuova- i<rįtyje šia vasara busią skirs- 
dos viršininko padėjėją, kuris toma kaimai ir dvarai. Numa- 
elgėsi : labai bjauriai. Dabąr 
teismas vienus kaimiečius nu-

. baudė penkiomis paromis aroš-

JHmOM



Trečiadien., Gegužės t, ^o4 Treilas Puslapis

Antroji Nacionalė Lietuvių Jaunimo 
Konvencija

Konvenciją Šaukia Nacionalis Lietuviu Jaunuolių Komitetas, ‘i,ninkl!
*• •* ' ' k h a n rrm a

: :| kunigai tą matydami .irgi -no 
[atsilieka : sutveria antrą “Tau
tininkų Sąjungą,” stato baž
nyčias, mokyklas ir t.t. Kuni
gams pritaria ir konsulas Ku
činskas. Dabar yra dvi “fau

lt uniginė ir

DETROIT, MICH.

Birželio 18 Dienos Savaitėje, Detroit, Mich., Lietuvių 
Svetainėj, Kampas 25th St. ir Vernor Highway
Šiemet Nacionalė Lietuvių Jaunuolių Konvencija šau

kiama ryšyje su būsimomis konvencijomis Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo ir Lietuvių Proletarų Meno Sąjun
gos. Ši konvencija turės konkrečiau pamti ir apsvarstyti 
klausimą, kaip sustiprinti mūsų jaunimo organizaciją ir 
išvystyti mūsų veikimą įvairiose apšvietos, muzikos, 
sporto ir dramos dirvose.

Ši lietuvių jaunimo konvencija įvyks tuo laiku, kuomet 
Amerikos jaunimo gyvenimo sąlygos eina ne geryn, bet 
blogyn, ačiū Roosevelto “Naujai Dalybai.” Besirengda
ma prie naujo karo, Jungtinių Valstijų valdžia Amerikos 
jaunimo gyvybę pastato į pavojų. Pagelba dolerio inflia
cijos (kainų pąkėlimo) ir algų kapojimo jaunuolių gyve
nimo lygmala tapo sumažinta. Valdžia militarizuoja jau
nimą po skraiste visokių ‘‘darbo kempių,” į kurias jau
nimą mobilizuoja ir kuriose lavina karinio muštro. Pra
dėjo smarkiau dirbti amunicijos fabrikai, visu smarkumu 
eina karo laivų ir orlaivių budavojimas. Amerikos jau
nimas pradeda pamatyti valdžios militariškus žygius. Vis 
sunkiau ir sunkiau darosi valdžiai ir bosams jaunuolius 
apgauti. Iš antros pusės, fašistai ir visokios fašistinės 
organizacijos, kaip kad “Silver Shirts”, mobilizuoja savo 
spėkas.

Kita dalis jaunimo smarkiai eina prie to supratimo, 
kuris reikalauja steigimo Sovietinės Amerikos. Tie jau
nuoliai mato nuolatinį skurdą prie kapitalizmo ir nuo
latinį gyvenimo gerėjimą Sovietų Sąjungoje.

Kokia bus rolė lietuvių jaunimo šitoj kovoje už page-

Peilių Nudūrė Vincą 
Dembinską

'Draugas Vincas Dembinskas 
gyveno Detroite apie £0 metų 
ir buvo daugeliui žmonių žino
mas, kaipo geras rėmėjas dar
bo žmonių reikalų ir darbi
ninkiškų organizacijų.

Būdamas ilgai be darbo, iš
ėjo dirbti pas ūkininką Lepšį

, kliauginė.
D—jos “Lietuva” vadukai 

‘lietuvių kolonizacijos pionie
riai’, irgi neatsilieka, nes ir 
jiem rūpi šmotelis. Todėl ei
dami ranka rankon su Dau
kantu, kunigais, konsulu ir į prie lauko ir pieno prižiūrėji- 
tautininkais varo plačią propa- mo už visai mažą uždarbį, 
gandą bedarbių šelpimo nau
dai ir įeina į 
ti Komitetą” ir tuo stengiasi 
šį-ne-tą gauti iš Smetonos. 
Šitas B. Š. Komitetas yra vien 
tik apsimaskavimui geradarių 
kauke, o ištikrųjų tai pasime- 
džiojimas centų ir pasidarba
vimas buržujų reakcionierių 
naudai.

Tiktai pagalvokime gerai ir 
suprasime šių “geradarių” tik
slus. Argi Lietuvos kruvinojo 
Smetonos valdžiai rūpi bedar
bių reikalai užsieniuose, kada 
Lietuvoje šimtai tūkstančių be
darbių miršta badu? Smeto
nai rūpi jo sėbrų užlaikymas 
ir darbininkų sudemoralizavi- 
mas. Kas gaus pašalpą? Gaus 
Daukantas, Kučinskas, kuni
gai, Kliauga su tautininkais ir 
d—jos “Lietuva” vadukai. 
Tai aiškiausias faktas, nes 
pergyventi įvykiai kaip ant 

į delno parodo. Ne šiandien de- 
I šimts tūkstantinės sumos atei- 
i na iš Lietuvos, bedarbių šelpi- 
! mui. O ar daug kas gavo pa- i Avė. ir dd. Abraičiai ant Clark 

St.
Kaip farmerys Lepšis, taip 

jis pats, Dembinskas, yra be
turtis. Todėl prisiėjo gelbėti 
del laidotuvių, prisidėti finan
siniai jo giminėms. Drg. že
maitis prisidėjo pusę lėšų prie 
Dembinsko laidotuvių. Todėl 
būtų gerai, kad mes galėtume 
d. žemaičiui suteikti dalį lėšų, 
nes

V. Dembinskas buvo suma- 
Bedarb. Šelp- nūs ir gabus darbinirikas; jį 

tuojaus pastatė prie pirmos 
darbo vietos, o senesnį, gir
tuoklį Vincą Jasinską padėjo 
pagelbininku prie jo. Už tai 
Jasinskas visą laiką keršino 
ant Dembinsko užtai, kad jis 
neteko pirmenybės darbe.

Vinco Lepšio farma yra apie 
50 mylių tolumo nuo Detroito, 
arti Manchester, Mich.

Baland. 30 d. Vincas Dem
binskas ėjo iš barnės su pie
no viedrais link namų. Ja
sinskas, pasitikęs Dembinską, 
dūrė peiliu į krutinę ir per
dūrė jam širdį. Jis krito tuo
jaus negyvas.

V. Dembinskas buvo tik 42 
m. amžiaus. Iš Lietuvos, Vil
kaviškio apskr., Budvičių kai
mo, Keturvalakių vals. V. 
Dembinskas gyveno Detroite, 
9232 Falcon Ave. Vinco Dem
binsko giminės yra Detroite. 
B. Žemaitienė yra jo sesuo, 
gyvena po num 5615 Addison

. . . . . , ... , .1 n Tr .r . nitu. KJ iii Uciiiįį neto pel- |
nmmą jų ir kitų darbininkų būklės? Ką mes veiksime šalpą iš Naujd uosto? Kuni-1 
ir darysime? Į šiuos klausimus turės duoti atsakymą bū- gaį nusamdė patogiausius na- 
sima nacionalė jaunimo konvencija. [mus, bažnyčias, leidžia juod-

Taip pat prieš mus stovi klausimas mūsų jaunimo or- lapį “švyturį, 
ganizacijos sustiprinimo ir pagerinimo. -Ar mes teisin
gai darbuojamės del laimėjimo lietuvių jaunimo masių 
mūsų pusėn? Kodėl mūsų eilės neauga smarkiau? Kur L tt- - 
yra palaidumas mūsų organizacijoje bei metodose? Ir didžiausius 
šias problemas jaunimo konvencija turės išrišti.

Konvencijos atstovybė bus tokia:
1. Kiekviena lietuvių jaunimo organizacija, .

kliubas bei grupė gali rinkti vieną delegatą nuo kožnų biams skudurus Naujame Uos- 
DPnkiu nariu te’ tai buv0 paslsaukę Policiją
p en Kių narių. ; ... , . ir šnipus, kad sugaudžius be-

2. Suaugusių darbininkų organizacijos, .kuriose yra darbius bolševikus ir tuo su-
jaunuolių, gali siųsti delegatus. . „ [skaldžius bedarbių vienybę ir

3. Tose vietose, kur nėra jokių jaunimo organizacijų1 nuslopinus jų kovą už duoną j 
ir kur suaugusių organizacijose nesiranda jaunuolių, su- ir darbą.
augę draugai gali duoti mandatų bile jaunuoliui, idant Darbininkai, 
per jį po kenvencijos mes galėtume ten pradėti jaunimo 
organizavimą ir švietimą.

4. Jaunouliai be mandatų galės dalyvauti konvencijoj, mftetaš šaukia visus lietuvius
bet neturės balsavimo teisės. | darbininkus be savo pažiūrų

5. Delegatų kaštus padengia pačios organizacijos, arba skirtumo, 
patys delegatai pasidengia, arba parenkant aukų tam frontą ir leistis kovon prieš 
tikslui.

Ši konvencija bus Antra Nacionalė Lietuvių Jaunimo;
Konvencij'a. Pirmoji įvyko pernai liepos mėnesį. Steng- 
kimės padaryti šią konvenciją net sekmingesne už pir
mąją!

Nacionalis Lietuvių Jaunuolių Komitetas, 
Johnnie Orman, generalis sekretorius,

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

o bedarbiai, 
kas jiems rūpi, bile tik jų var
du šmugeliuoti ir raminti juos 
gražiais žodžiais. O antra tai 
iš “B. š. Komiteto” matome 

j šnipinėjimus ir 
i provokacijas. Kada Uriburo 
Į diktatūros laikais D—jos “Lie- 

choras įtuva” vadukai dalino bedar-

te, tai buvo pasišaukę policiją 
ir šnipus, kad sugaudžius be-

Piety Amerikos Darbininkų Priešfašistinio 
Komiteto Pareiškimas

Į Lietuvių Darbininkų Mases

Vis didėjant ekonominiam 
kriziui ir blogėjant darbininkų 
būviui, kapitalistai visokiais 
būdais, kaip tik įmanydami 
stengiasi užgniaužti darb. 
revoliucines kovas ir nustumti 
juos dar į didesnį skurdą ir 
badą. Tam tikslui jie (kapita
listai), tveria ir užlaiko viso
kio plauko kontrarevoliucines 
organizacijas ir žmogžudžių 
fašistų bandas.

Nuo to neatsilieka ir kruvi
nasis Smetona, kuris čia į Ar
gentiną prisiuntė savo skali
kus medžiojimui lietuvių dar
bininkų, ir tuo palaikant šios 
kirmijančios sistemos galią, 
čia prisiuntė generolą Dau
kantą, kuris Lietuvoj šaudė ir 
kimšo į kalėjimus revoliuci
nius darbininkus. Ir čia atva
žiavęs šnipinėja ir skundžia, tas didesnę dalį litukų gaus 
revoliucinius lietuvius Justo [nuo jo. Kliauga su savo “Tau- 

, kruvinąja! policijai. Susidėjęs tininkų Sąjunga” kaip išmany- 
su vagių šaika, Banko Comer- damas provokuoja darb. 
cial del Plata direktoriais, J is statosi tikriausiu tautininku,

ir jis beturtis.
• . J. K. Alvinas*

ATSKAITA

IŠLAIDOS KOVO MĖNESIO
Kovo 30 d., National Committee to 

Aid Victims of German Fas 
cism $70.00

SUTRAUKA

Viso įplaukų per Tris menesius 
$ 97.33

Balansas gruodžio
1933 m.,

Sykiu
Išlaidų

menesio,
493.96

$591.29
382.44

/ San Francisco, dabar yra mokėjimą bilių, kaip tai, ga- 
66,528 šeimynos bedarbių, ne- zo, elektros ir vandenio. Taip- 
iskaitant pavienių, šiemet be-‘gi turi mokėti unijos algas vi- 

! darbe padidėjo ant 27.6 nuoš., isiem dirbantiem bedarbiams ir 
- • - . i kad būtų duota vieta ir be-

— • 'darbių atstovam pašelpos ad- 
' ' Ao.idooi' ministracijoj prižiūrėti mokė- 

Kada prasidės ;jirne alRų ir daIinime pašel- 
pašelpiniai darbai, tai 
valdžia prižada duoti 
tiktai tom

Lieka Ižde
Sekr. J.
Ižd. S.

, $208.85
Weiss.
Sasna.

SAN FRANCISCO, CAL
Čia atsibuvo namų savinin

kų protesto mitingas prieš nuo
latinį taksų didėjimą. Į mi
tingą susirinko virš 2,000 pi
liečių ir buvo laukta didelio 
protesto, bet miesto politikie
riai (Supervisors) pasidarė 
sau politiško kapitalo iš to mi
tingo del ateinančių rinkimų, ' 
o namų savininkam nieko ir 
nei viens nedrįso pasakyti tie
są, pasitenkino politikierių 
verkšlenimu. Kad parodyti 
savo galią, sudarė bloką 
“chamber of commerce” ir 
stambūs savininkai, nuėjo pas 
miesto majorą Rossi, ir reika
lavo, kad visų darbininkų bū
tų algos kapojamos, o namų 
savininkam taksos mažinamos. 
Bet majoras Rossi pareiškė, 
kad iš 13,000 dirbančių dar
bininkų, 70 nuoš. algos nuka
potos sumoje $2,500,000 ir 
2,000 darbininkų gauna ma
žiau $100 per mėnesį. Dabar 
aišku, kur chamber of comm
erce ir stambūs savininkai ma
to savo išganymą.

o pašalpa bei mokestis suma
žėjo ant 16.4 nuoš. Dabar ta i 
armija bedarbių visai randasi! 
be darbo. 
CWA 
miesto 
darbą 
kurios 
kų.

Komunistų Partijos delega
tai nuėjo pas miesto valdžią ir 

j griežtai reikalavo atnaujinti 
visus CWA darbus ir duoti 
darbą visiems be jokios dis
kriminacijos, kad nebūtų mė
tomi bedarbiai iš namų už ne

pos.
Taipgi reikalavo pripažini- 

šeimynom, mo bedarbių bilio H. R. 7598. 
turi 4 ar daugiau vai- §ie reikalavimai ponams labai 

nepatiko, bet išklausė šio ne- 
gardaus skonio turinį, prižadė
jo duoti atsakymą. Lauksime.

John Baker-

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS 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.

APDRAUSKITE SAVO SVEIKATĄ ir GYVASTĮ
Saugioj Organizacijoj

Amerikos Lietuvių Organizaci
jų Priešfašistinio Susivienijimo 
Centro Komiteto įplaukų Ir Iš-

■ laidų Už Sausio, Vasario Ir 
Kovo Mėnesius 1934 metų

ĮPLAUKOS SAUSIO MĖNESIO

8 d., Rockford, Ill, per M.
Rulienę, $16.00

8 d., Metuchen, N. J., per A.
Zeikų 2.00

8 d., Bridgewater, Mass., per G.
Petrauską 2.00

lietuviškus juodašimčius, ku-(12d., Chicago, Ill., per M. Klas- 
’ rie vardan lietuvių gerovės e n $-00
i \ 1 . 12 d., Hartford, Conn., per O.
[provokuoja mus is susijungę Giraitienę 5.00
su Justo valdžios reakcionie- 20 d., Detroit, Mich., per R. Bė
riokais organais neria mums niušienę 1.86
kilpą ant kaklo. |

Šalin budelis ir provakato- 20 (L Chicago,. Ill., per J. Ske- 
n 1 * t 1 berdytę 22.05

nūs Daukantas! 20d., Baltimore, Md., per E. Stan-
Šalin juodašimčiai kunigai,' ley 2.50

žmogžudžių bandos “Tautiniai22 d- Minersville, Pa., per O. 

kų Sąjungos’* ir žvalgybos liz- 
das Lietuvos atstovybė!

Šalin d—jos “Lietuva” va
dukai, Smetonos ir Justo rams- • 
•v • • fetai! |

Lai gyvuoja revoliucinių
darbininkų solidarumas!

Lai gyvuoja kova prieš vi-

darbininkės ir 
bedarbiai!

Priešfašistinis Lietuvių K.o-

sudaryti bendrą

niušienę
20 d., Brooklyn, N. Y., per O.

Depsienę 2.75

Žiobienę 2.00

Lietuviu Darbininkų Susivienijime
Kiekvienam Darbininkui Pašalpa ir Apdrauda Reikalinga

štai kodėl jums geriau apsimoka priklausyti LDS, negu kur nors ’ 
kitur apsidrausti:

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne vien tik rūpinasi suteikti 
tinkamą apdraudą ir pašalpą savo nariams už kuomažiausią mokestį, 
bet taipgi abelnai rūpinasi darbininkų reikalais; ima dalyvumą dar
bininkų kovose už geresnį gyvenimą ypatingai prisideda prie kovos 
už įvedimą bedarbių ir socialės apdraudos. Del to kiekvienam darbi
ninkui geriau apsimoka priklausyti prie LDS, negu kur nors kitur.

2. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra tvirta darbininkų savišal
pos organizacija. Jau turi arti 5000 narių. Turi turto arti $80,000.

3. Lietuvių Darbininkų Susivienijime yra apie 1000 jaunuolių, kurie 
sudaro organizacijoj tvirtą pamatą. Pats LDS pamatas (daug narių 
jauno amžiaus) yra palyginamai'daug tvirtesnis, negu kitų savišalpos 
organizacijų, ir del to lietuviams darbininkams saugiausia apsidrausti 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime.

pradėjo organizuoti lietuvių 
koloniją apgaudinėdamas lie-l 
tuvius. Sutvėrė ir remia šni-įsus 
pų “Tautininkų Sąjungą.”

Du juodieji parazitai kuni
gai irgi minta iš Lietuvoš var- PRIEŠFAŠISTINIS LIETUVIŲ 
guolių išluptų pinigų, kurie KOMITETAS ARGENTINOJ, 
čionai mulkina ir apiplėšia----------------------
lietuvius vardan nebuvėlio die-1

D—jos “Lietuva” 
plakasi prie lietuvių darbinin
kų, neva gimdami jų reikalus, 
bet tikrumoje, kad pasitarna
vus kraugeriui Smetonai ir ga
vus iš jo riebų kąsnelį iš tų 
pinigų, kuriuos čia prisiunčia 
iš Lietuvqs bedarbių šelpimui.

♦ •

Del šių prisiunčiamų iš Lie
tuvos bi'ednuomenės išluptų pi
nigų lietuviški skalikai ir su
judo ant kojų, kas daugiau 
pasidarbuos Smetonos naudai,

ir žmogžudžius, Smetonos bat- 
laižius!

vadukai' Paskyrė dar 40 Milionu

Viso $62.16

ĮPLAUKOS VASARIO MĖNESIO
21 d., Minersville, Pa., per O.

Žiobienę
21 d., Rochester, N. Y., per J.

Evans
^1 d., Grand Rapids, Mich.

A. Senkų
21 d., Easton, Pa., per V.

Stančiuką
21 d., Hartford, Conn.

Giraitienę
21 d., Brooklyn, N. Y., 

Šolomską

5.00

6.50

1

per
3.52

2.70
per

per

O.
5.00

D. M.
2.00

$24.72

MĖNESIO
Viso

ĮPLAUKOS KOVO

1 d.,Brooklyn, N. Y., per D. M.
Šolomską 1.90

20 d., Nashua, N. H., per J. Egerį
1 8.00

ROMA.—Italijos Valdžia 21 d„ Chicago, Ill., per J.
skiria $40,992,000 daugiau127 dforea'J*nIcR, n. y., per a, 
pinigų karo laivynui, negu 
buvo paskirta pereitų sykį.
Sako, “būtinas reikalas.”,
Tai reiškia, sparčiai atei-1 
nąntis naujas imperialist!-i 
nis karas.

3.00

Bečienę i 1.00
27 d., Hartford, Conn., per J.

Kazlauską 1.55

Viso $10.45
Sausio mėnesio išlaidų nebuvo.

IŠLAIDOS VASARIO MĖNESIO

Vasario 4 d., Spaudai už kvitų 
knygeles 4 $ 4.00

Vasario 9 d., J. Weiss išlaidos už
2.44Cedar Rapids, Iowa.„ , f? _ ’ _ ... 1933 metusSustreikavo 1,200 darbimn- Vasario 19 d., Lietuvon pasiųsta z

kų Wilson Komp. skerdyk- . 3°£ oor . Vasario 19 d., persiuntimas 6.00
lų, reikalaudami pripažint
uniją. I Viso $312.44

LDS TURI KETURIS APDRAUDOS LAIPSNIUS:
$150, $300, $600 ir $1,000

Mokesčių yra dvi sistemos: “level rate” ir “step rate”; mokama 
pagal nario amžių ir apdraudos laipsnį.

Pašalpos Keturi Laipsniai:

$6, $9, $12 ir $15 j Savaitę •
Į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą gali įstoti asmenys nuo 16 iki 

50 metų amžiaus.
Tėvai gali prirašyti savo vaikus, nuo 2 iki 15 metų amžiaus, į LDS 

Vaikų Skyrių. Mokestis labai maža. Vaikų apdraudos du laipsniai: 
$100 ir $150.

DABAR {STOJIMAS ŽYMIAI NUPIGINTAS
Dabar laike vajaus įstojimas žymiai nupigintas. Dabar įstodami į 

LDS galite sutaupinti nuo $1*OO iki $2.00.
Nelaukite ilgiau! Tuojaus patapkite LDS nariu! Savo kolonijoj 

kreipkitės prie vietinės LDS kuopos. Del platesnių informacijų galite 
rašyti:

LIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY, < BROOKLYN, N. Y.

f
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ILLES BELĄ Vertė PETRAS WATERBURY, CONN

ŠAUTUVAS
(Pabaiga)

—Ištižėli, demagoge! Užtenka,—suri
ko jis staigiai.

—Jie negali su velniu velnio persekioti 
—tęsė jis jau ne tiek rūsčiai—ir per jėgą 
kariauti prieš jėgą.

—Bet jie per jėgą ir tegali...
—Visaip jie gali, viską galima vartoti, 

išskiriant jėgą! Jūs esat dalyvis unga- 
riškos revoliucijos ir jūs iš nuosavo pa
tyrimo galit gerai tą žinoti, kokias pa
sekmes duoda jėga.

—Atbulai! Patyrimas ungariškos re
voliucijos. ..

Šmitas nedavė man užbaigti kalbėti. 
Jis nemėgo žinoti ir klausyti apie paty
rimus ungariškos revoliucijos. Dešine 
ranka, nuvarginta nuo darbo ir ginklo, 
jis pagriebė šautuvą nuo Valterio peties 
ir tvirtai trenkė į kampą.

Nusigandusi, su plačiai išplėstomis 
akimis stovėjo Šmito žmona greta mūsų. 
Ji atidarė burną, bet negalėjo kalbėti. 
Mažas Valterio kūnelis drebėjo nuo su
laikyto verksmo. Aš nuėjau į savo kam
barį arba geriąu pasakius, lindynę.

*

Kambaryje radau laišką, laišką nuo 
mano motinos.

Perskaitęs jį, aš ilgai galvodamas sė
dėjau ant lovos krašto. Aš net nepaste
bėjau Šmitienės įėjimo.

—Drauge!
AŠ sudrebėjau, tarsi būčia buvęs., pa

gautas prie kokio nors blogo darbo.
—Aš nemanau, kad draugas imtumėt 

pastarąjį įvykį dmėn. Tikėk man, jūs 
galit tikėti, kad Šmitas yra geras; labai 
geras žmogus ir jus nuoširdžiai brangi
na, labai jus gerbia, bet kas kaltas, kad 
jis yra labai neramaus, nervuoto būdo. 
Jei‘kas žinotų, kiek jis kentėjo per karą 
fronte ir belaisvėje... Tris sykius jis 
buvo sužeistas, mėnesius išgulėjo lovoje, 
beveik liko kolieka—ir dabar...’ Hm... 
Ar kokias blogas naujienas radote laiš
ke? , " ’

—Motina rašo.
—Ar ką ji nemalonaus parašė?
Vėl aš pažiūrėjau į laišką, tarsi neži

nodamas ar gerą ar blogą naujieną jis 
man atnešė.

—Paklausyk, * ką rašo motina! Aš 
jums tik vieną frazę perskaitysiu.

“Eidama gatvėje aš visuomet atsise- 
gioju ploščių, aš mirčia, jei manęs ne
kankintų šaltis tuo laiku, kuomet jūs va
sariniais drabužiais kenčiat žiemą!”

—O, motinos! — vaitojančiai ištarė 
Šmitienė ir nusisuko.—Ar yra tad ste
bėtina, kad motinos bijo ginklų?

—Jie privalo iki galo galvoti šaltu 
protu, drauge Šmitiene. Neužtenka tik 
savo ginklą numesti.

—Baisus yra gyvenimas! — pratarė 
Šmitienė. i

—Tam aš a tėjau,--tęsė po keletos se
kundų, visai kitokiu; balsu,—tam aš at
ėjau, kad... klausyk, drauge, neimk do
mėn, pastaro j o nemalonaus įvykio. Val- 
teriui aš nupirkau ką nors, šiandien pat 
numirksiu kokį nors žaislą. O tą šautu
vą atiduok man.

—Ar aš duosiu jums šautuvą? Jūs 
juokaujate! y

—Ne, aš dabar nesu linkus juokauti.
—Kam tad reikalingas jums šis žais

linis šautuvas?
—Kam? Na... Aš pati nežinau. Bet 

jei duosit jį man, aš jį gerai paslėpsiu.
Tokiu tai būdu įgijo Šmitienė minimą* 

šautuvą, kurį ji slėpė kaipo retą brange
nybę.

Ernastas mirė.

Ilgomis kojomis slinko metai. Tiek 
greitai, tiek baisiai jie bėgo, nepalikda
mi jokio pėdsako užpakalyje savęs: net 
nebuvo galima pažymėti skirtumą tarpe 
dviejų, trijų metų.

Bet dabar bėgantieji metai visai kito
kį: jie palieka tokius pėdsakus, kurių nei 
jūrų vilnys negali nuplauti, nei tyrumų 
smiltys jų užlyginti. Galicijoj aš girdė
jau vaitojimus kankinamų draugų, Če- 
choslovakijoje policistų eiles, kurie per
sekiojo streikuojančius darbininkus, Vo
kietijoj ...

Iki aš pasiekiau Maskvą, jau senai bu
vau užmiršęs apie Valterį, Ernastą ir 
šautuvą. Bet paskiau, tačiau aš iš nau
jo juos privalėjau atsiminti.

Apie Valterio mirtį daug rašė laikraš
čiai ir faktinai mažasis Valteris nepap
rastai persiskyrė su gyvybe. Arti Ler- 
chenfelder gatvės prie teismabučio įvyko 
demonstracija. Policija be pasigailėji
mo skaldė galvas beginkliams darbinin
kams. Valteris su dviemis savo drau
gais žiūrėjo nuo stogo į kraujuotą spek
taklį ir sužvėrėjusią policiją. Jam tuo
jau per galvą perbėgo mintis apie tėvo 
pasakytas frazes kas link taikos, ramy- 

‘ bė's ir šventos demokratijos. Aš nežinau, 
kas ir kokios mintys kilo Valterio nual
sintose smegenyse, bet žurnalas iš Vien
uos visai rimtai liudijo, kad berniukas 
staigiai pribėgęs prie stogo krašto ir au
sis kurtinančiu balsu surikęs:

—Lai gyvuoja revoliucija!
Ne labai yra tikėtina, kad silpnas vai

kas būtų galėjęs nuo trijų augštų namo 
perrėkti ūžesį ir triukšmą kovojančios 
minios gatvėje, bet nėra jokios abejonės, 
kad dii policistai vienu kartu šovė į. Val
terį. Ir jie negalėjo praleisti nepagyrę 
policistų už ištikimą tarnystę ir gerą at
likimą savo pareigų, nes abi kulkos pa
taikė į taikinį. Pirmoji pataikė į kairę 
akį ir išėjo per sprandą, o< antroji per
vėrė Valterio krūtinę.

* * *

Reikia Mokėti Duokles Į AL 
DLD; Draugiškas Parengimas

Draugai, kurie priklausote 
prie ALDLD kuopos ir dar ne
mokėjote duokles už šiuos me
tus, tai kviečiami pasimokėti. 
žurnalas “šviesa” jau greitai 
išeis. O tai reiškia, kad vien 
tik už tą žurnalą verta pasi
mokėti $1.50. B,et žurnalas 
nėra viskas. Bus ir knygų.

Kuopa nutarė parsitraukti 
20 egz. “švyrturio.” Ir reikia 
pasakyti, kad tos knygos jau 
atėjo. Tad nariai, kurie nori
te gauti tos knygos, 
galite gauti. Nariai 
knygą gauti veltui.

Nepaisant jo tų visų nesą
monių ir pliauškimų, išnešta ir 
vienbalsiai priimta dvi rezo
liucijos. Viena už bedarbiam 
socialę apdraudą, o kita už pa
naikinimą bylos sniego kasėjų: 
S. Kriger ir S. Sparrow.

Prakalbose Buvęs.

BINGHAMTON, N. Y-
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 10 d. gegužės, 
7:30 vai. vakare, ALP kliube, 315 
Clinton St. Visi draugai ir draugės 
pasirūpinkime dalyvauti šiame susi
rinkime, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Taipgi nepamirškite 
atsivesti ir naujų narių.

Sekr. O. Girnienė.
(108-109)

BINGHAMTON, N. Y.
10 d. gegužės F. S. U. (Draugai 

Sovietų Sąjungos) rengia prakalbas 
Lietuvių svetainėje, 7 vai. vakare. 
Kalbės pirmu sykiu šioj kolonijoj d. 
Gertrude Hutchinson, rašytoja ir san- 
darbė Friends of Soviet Union. Ji 
kalbės apie šios organizacijos reikš
mę ir užduotis darbininkų kovose.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

tai jau 
gali tą

kuopa 
parengi- 

bankietą. Parengimas 
po numeriu 774 Bank

parengimas bus skirtin-

Gegužės 12 dieną 
rengia labai įdomų 
ma, 
įvyks 
St.

Šis
įgas nuo kitų parengimų. Ja- 
, me dalyvaus 
, bus muzikalė
kiai. Tai bus vesyuvių paren
gimas.

Todėl, drauges ir draugai, 
būtų labai gerai, kad iki tam 
laikui pasimokėtumėt duokles į 
j organizaciją, tai mes galėtu
me Centro atstovui įduoti 
duokles parvežti į Centrą. Už
simokėti raginame ne tik ALD 
LD. bet LDSA 12 kuopos na
res.

Mes tu/rime visi gerai padir
bėti, kad galėtume kuopą sus
tiprinti geriau, negu pereitais 
metais. Užsidekime pareigą, 

ir

centro atstovas, 
programa ir šo-

I kad dalyvausime parengime 
■ susirinkimuose.

Fin. Sekretorius*

BRIDGEPORT, CONN.

Tyke Dangiaus Pasigrobt
Yeftene

CAIRO.—Anglijos, Itali
jos ir Francijos karo laivai-

NEWARK, N. J.
įvykusioje parėję, 17 d. balandžio, 

104 Wallace St., kažin kas per klai
dą išsinešė ne savo overkotą. Tas 
overcoat yra tamsiai žalsvos spalvos, 
40 saizo. Kas paėmėte, malonėkite 
sugrąžinti į tą pačią vietą, 104 
Wallace St.

(109-111)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD susirinkimas įvyks sere- 

doj, 9 d. gegužės, 7:30 vai. vakare, 
po numerių, 376 W. Broadway. , Visi 
atsilankykite, nes turime svarbių rei
kalų apsvarstyti ir dar yra kopijų 
“Šviesos” draugam, kurie nepasiėmė.

Prot. Sekr. O. Šukiutč.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos mėn. susirinkimas 

įvyks trečiadienj, gegužės 9, 1934, 
LDP Kliube, 4X)8 Court St., Eliza
beth, N. J. Pradžia 8 vai. vakare.

Draugės ir draugai, dalyvaukime 
visi šiame susirinkime. Taipgi atsi- 
veskime naujų nariu prirašyti prie 
LDS.
LDS 33 Kp. Sekr. V.K. Shcralis.

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6-ta kuopa rengia koncertą 

su šokiais 11 d. gegužės, Lietuvių 
svetainėje. Programos išpildyme da
lyvaus: Jaunuoliai vaidins veikalą 
“Mes Alkani”; Aušros Choro dviei
lis kvartetas, susidedantis iš šių I 
ypatų: J. Slesoraitienė, A. Tvari jo- 
nienė, V. Zmitraitė, E. Tonkevičienė, 
J. Gabužis, A. Pagiegala, P. Grinius 
ir A. Klimas. Jiem pianu akompa-

A. Pagiegaliene. Bus ir dau- 
pamarginimų. Visus užkviečia 
6-ta kuopa.

Kuopos Report.
(109-110)

nuos 
giau 
LDS

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos Jaunuolių Distrikto 

Komitetas bendrai su visom darbi
ninkiškom organizacijom rengia dide
lį draugišką išvažiavimą į Burholmc 
Parką, nedėlioję, 13 d. gegužės. Vi
vas pelnas skiriamas padengimui lė
šų į Jaunuolių Konvenciją Detroite. 
Todėl draugai, nepraleiskite dieną na
mie, bet dalyvaukite šiame išvažiavi
me. Atsiveskite savo jaunuolius, 
kurie galės dalyvauti sporto progra
moje.
50 ii' važiuokite iki Fox Chase ir 
persimainykite ant kito karo, kuris 
važiuoja iki Burholmc Park.

Kelrodis: Imkite karą num.

(109-110)

LAWRENCE, MASS.
I

; Liaudies Choro Metinis Piknikas.
Liaudies Choras rengia metinį pik- 

I niką, 27 d. gegužės, Maple Parke, 
' tat kiti chorai ir organizacijos pra- 
I somos tą dieną nieko nerengti, bet 
rengtis dalyvauti Liaudies Choro pik
nike. Artimųjų kolonijų chorai kvie
čiami rengtis dalyvauti.

Sekr. V. T.
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Q ER KIT NARZAN
Tai iš Sovietų Sąjungos Kaukazo šaitenų 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 
reikalaudami informacijų del kainų.

NARZANAS YRA PUSKVORTINĖSE BONKOSE
Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems po cielą keisą, 
i kurį eina 100 bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 

kliubai bei kitoki bizniai turi sau gerą pelną.
r 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.‘LAISVĖS’ RAUDAI PIKNIKAI
Dovanos Prie Įžangos
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P. Šmitą aš sutikau Maskvoje. Jis at
važiavo kaipo darbininkų delegatas. Si
dabrinė spalva buvo užvaldžius jo plau
kus, jo veido bruožai ir pati išvaizda at
rodė daug tvirtesnė, negu aštuoni metai 
tam atgal. Jis jau nebuvo tiek susikūp
rinęs ir atrodė, kad jis paaugėjo visa 
galva po to, kada aš jį mačiau paskutinį 
sykį. 1

Mes tvirtai pasispaudėm vienas ant
ram rankas.

—Apgailėtinas dalykas kas link ma
žojo Valterio...

P. Šmitas vėl paėmė mano ranką ir jos 
nepaleido iki jis kalbėjo.

—Tą... tą šautuvą mes palaidojom,— 
pratarė jis. Septynis metus jį saugojo 
mano žmona, po to mes jį palaidojom 
drauge su Valteriu... su Valteriu...

Kremliaus bokšto laikrodis nuskambi; 
no “Internacionalą”. Mes ilgoje eilėje 
laukėm prieš Didįjį Kapą.

—Dvylikta valanda—prakalbėjau aš.
—Dvylikta valanda—pakartojo negar

siai P. Šmitas.
—Ar ne keistas gyvenimas, drauge ? — 

prabilo jis iš naujo.—Ar nėra keista? 
Sūnus — mano sūnus pasiliko tenai ant 
visados, pasiliko tenais karališkam mie
ste—o aš atvažiavau čionais į Lenino 
miestą. Aš užėmiau sūnaus vietą eilėje 
Lenino armijos. Aš ir žmona. Bet, 
drauge, ar prisimenat mano žmoną?

—O, tikrai aš atmenu! Ką ji daro da
bar?

—Pasenėjo ji. Daug ji ašarų išliejo po 
sūnaus mirties. Bet nežiūrint to, kiek
vienam susirinkime ji dalyvauja—ir jei 
ateis valanda—ji paims į rankas tikrą 
šautuvą. Ji pdims!...

B ridge porto Lietuvių Drau- 
i gijų viešas knygynas surengė 
' prakalbas renegatui L. Prusei- 
kai, kurios atsibuvo 2,7 d. ba
landžio, 1934 m. Nors Prusei
ka džiaugėsi, kad prakalbos 
klausyti susirinko net pusantro 

Išimto, o tikrenybėj buvo tos 
i skaitlinės tik puse.

Lietuviam darbininkam jau 
yra gerai žinoma apie Prusei- 
kos politiką, tai yra vilkas 
avies kailyje. Per visą savo 
prakalbą stengėsi nuduoti be- 
partyviu. Atvejų atvejais aiš
kino, kad kapitalistai rengiasi 
prie karo, kad visur fašistai 
kelia galvas. O kaip reikia 
užkirsti kelią karui ir fašiz
mui, tai to visai nei nepriminė. 
Apgailestavo Amerikos darbi
ninkų vargingą padėtį. O kad 
darbininkai turi organizuotis 
ir kovoti už trumpesnes dar
bo valandas, už bedarbių so
cialę apdraudą, tai to visai ne
prisiminė.

Pasigyrė, kad jis yra simpa- 
tikas Sovietų Rusijos. Bet pa
smerkė Vokietijos komunistus, 
kam leido Hitleriui įsigalėti. 
O Vokietijos socialistus ne
smerkę užtai, kad nestojo į 
bendrą frontą, kada Komunis-

, tų Partija juos šaukė. O Ame- žės (May), Lietuvių Darbininkų ’sve- 
prp. > tainėje, 920 E. 79th St. Kviečiamo

- > publiką atsilankyti kuo skadiingiau- 
ries tikimės užganėdinti visus.

_______  ____ T ir gėrimų, 
Pliauškė net dvi valau- I Pne to dar bus gera orkestrą, kuri 

j grieš lietuviškus ir angliškus šokius. 
I Pradžia 7:30

Vėliaus sakė, gal kas nor.es ■ centų ypatai.

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partijos bazaras įvyks

ta 11 ir 12 dd. gegužės, Workers 
Center, 3 Harrison St. Yra leidžiama 
daug geni dalykų ant laimėjimo. 
Visi draugai atsilankykite ir parom-1 
kito savo klasės partija.

(109-110)
kite

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras vaidins veikalą “Krik- j 

ščionybė Praktikoje”, 12 d. gegužės, 
Darbininkų Centre, 325 E. Market St., 
7 vai. vakare. Kaip vietos, taip ir 
apielinkės darbininkai kviečiami da
lyvauti skaitlingai ir paremti cho
rą. Po perstatymui bus šokiai prie

orkestros. Į
Aido Choras.

(109-110) |

geros

READING, PA.
Naujai susitvėrus IWO 534 moterų 

kuopa rengia balių 12 <1. gegužės, 
126 N. 10th St., ant antrų lubų, 7:30 
vai. vakare. Bus gera muzika iš 
Orwigsburg. Taip pat bus skanių 
valgių ir gėrimų. Įžanga 15 centų. 
Visi kviečiami '“dalyvauti ir praleisti 
linksmai laiką.

Kp: Sekr. Ona Pauzięnč.
(109>110)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57-ta kuopa rengia pas

kutinę vakarienę šiame sezone Kom
partijos naudai, sukatoje, 12 d. gegu-

rikos komunistų Partija, 
gal jo renegatiška išvada, taiI v

* Į Sieli, livo uinuuuo u/^auvuj

baigianti išnykti ir tam pana-į Turėsime skanių valgių i 
šiai.
das.

<♦>

<b

<P

<♦>

<♦>

<♦>

<f>

<i>

<p

<p

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

(—

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

nę dalyvauti Šiuose parengimuose.

Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hali, Brooklyn, N. Y.

Gavome žinių, kad programoje rengiasi dalyvauti 
Philadelphijos Lyros Choras. Taipgi yra viltis, 
atvyks ir Conn, valstijos chorai. Jau pasiųsta 
kvietimai New Jersey darbininkų chorams.

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

kad
pa

nes

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

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų.

Dovanos yra
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2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

21 ypata gaus dovanas.
sekamos:

pinigais 
pinigais 
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pinigais 
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pinigais 
pinigais 
pinigais 

aukojo drabužių

$100 
75 
50 
35 
25 
20
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vertės $5

tį)
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10
10

19. A. J. Kitkauskas
20. J. Baltramaitis aukojo daiktais vertes $2.50
21. H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50
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stovi Hodeidos prieplaukoj, 
kad jų imperalistams užtik- 
rint grobius,- vadinamas 
“teises” Yemeno karalystė- 
lės plote, kurį baigia užka-

riauti Arabijos karalius Ibn

Saud. Kaip jau buvo minė
ta, jis yra remiamas Angli
jos ginklais ir pinigais.

ko klausti, tai jis atsakys. Bu
vo paduoti, sekami klausimai: 
Kodėl -jūs Komunistų Parti
ją niekinat? Kokios partijos 
vadovybėj yra Sovietų Rusija?

Kada pereitais metais buvo 
New Yorke Prieškarinis Kon
gresas^' kodėl Pruseika -su sa
vo keliais pasekėjais išėjote iš 
minėto kongreso?

Ir keli kiti įvairūs klausi
mai buvo paduoti.,. Jis visus 
susirašė ir sake, kad jam at
rodo visi klausimai yra vieno
ki ir jis atsakys sykiu ant visų. 
Vietoj atsakyti į klausimus, 
pradėjo plūsti Komunistų 
Partiją ir girti socialistus. Nė
ra abejonės, kad po trumpo 
laiko jis pasmerks ir tuos savo 
draugus socialistus) o girs fa
šistus, ne jis prie tę> eina gana 

> greit.

vai. vakare, įžanga 15
Kuopos Komisija.

l (109-110)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gmpių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion SI., k a m p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467
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Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)
Laudaman Park, Shenandoah, Pa.

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

spaudos piknike, tai dabar wilkesbarrieciai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos piknike.

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

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos 
už $474.00. Paskirstyta į Įlenkiąs dovanas.

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

tiki e-
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grynais pinigais $75 . 
grynais pinigais $50 
grynais pinigais $25

Išanksto samdykitės busus. važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos Ulbėtus.

t. f , • ' • . ■.
I »• • J ... '.

<♦>
<♦»

<l>

<♦>

<♦>



TreČiadien., Gegužės 9, 1934 < i ' / ' Į J J • , • r, 
.., Penktas. Pųsląplę,;

Lietuvių Savišalpos Draugijos Užgina 
Bedarbių Bilių

NEW BRITAIN, Conn. — 
V:siems darbininkams sykiu ir 
lietuviams ši bedarbė išsunkė 
paskutinius, kada tai gana 
sunkiai uždirbtus centus. Vie
ni senai neteko savo turtelio, 
kurį buvo susitaupę, kiti buvo 
sudėję į namelius, kuriuos jau 
bankai valdo; dar kiti dabar 
pradeda prarasti, o kiek bus 
tokių, kurie už dienos kitos 
praras tą, ką per metų ipetus 
yrį susidėję, susitaupę defy juo
desnės dienos, del senatvės. 
Kbkia ateitis laukia, jau ga
lima dabar nuspręsti, kad pa
gerėjimas laikų vargu bus su
jaukiamas, nes nei NRA. nei 
/kiti skymai bedarbės nepanai
kino, o mašinerijos kas kąrt 
gerėjimas ir skubios sistemos 
vykinimas visose pramonėse,— 
su maža dalimi darbininkų 
turčiai prigamins užtenkamai 
reikmenų.

Kas dėsis su bedarbiais, ži
noma, turčiam neapeina. Tik 
delei to darbininkai pradėjo 
atgyti. Organizuojasi į unijas 
ir taip pat prasidėjo agitacija 
už Darbininkų Socialės , Ap- 
draudos Bilių (H. R. 7598). 
štai jau net ir lietuvių savi
šalpos draugijos tą bilių už
gina. Didžiausia Lietuvių Ap- 
švietos žirgvaikio Draugija ir 
L. D. K. Kazimiero draugija 
šį bilių užgyrė vienbalsiai. L- 
DS. kuopa nuskyrė komisiją, 
kuri pereis per visas kitas 
draugijas’ir paaiškins to bi- 
liaus svarbą. Tikimasi, kad 
dauguma, o gal ir visos drau-

gijos užgirs tą bilių. Tai bus 
didelis žingsnis, padarytas 
reikale bedarbių socialės ap- 
draudos.

Po Susirinkimui Diskusijos

Labai puikus dalykas, tai 
po susirinkimų diskusijų lai
kymas. Apšvietos žirgvaikio 
Draugija nuo pradžios šių me
tų įvedė į madą laikyti disku
sijas ir jos atneša šiokią to
kią naudą. Pav., po dviejų su
sirinkimų daug diskusuota a- 
pie unijas ir jų skirtumus. 
Pasirodė, kad dauguma, kurie 
įsirašė į A. D. F., jie nėra pa
tenkinti tos unijos veikimu. 
Organizatoriai atvykę visko 
prikalba, prižada, bet tikrovė
je nebūna išpildyta. Štai pa- 
vyzdis: Stanley Works Ko. be 
paliovos atleidinėja mašinis
tus, A.h D. F. narius. Atleis
tieji reikalavo jų unijos užta
rimo, bet negauna, 
prie NRA boardo, ir 
kas nekreipia jokios 
išmestuosius iš darbo.
si paliko vienas kelias, tai ko
vos kelįas ir organizavimasis 
į kairiąsias unijas, kurios ve
damos pačių eilinių narių. *
Ir tik per eilinių narių ve

damas kovas bus galima t at
siekti to, kas darbininkam la
biausiai reikalinga; tai yra, 
susiorganizavimas į unijas ir 
išsireikalavimas didesnės Al
gos be jokios diskriminacijos 
iš bosų puses.

Reporteris.

Kreipėsi 
ten nie- 
dęmės į 
Vadina-

HAVERHILL, MASS. ROCHESTER, N. Y

Iš Lietuviško Veikimo

čionai buvęs kurpių streikas 
dalinai sutrukdė lietuvišką vei
kimą todėl, kad veik visi da- 
lyvavome streiko judėjime 
tarptautiškai. Dabar, streikui 
užsibaigus, pradėjome daugiau 
veikti lietuviškame judėjime.

29 d. balandžio atsibuvo A 
LDLD 85 kuopos susirinkimas 
Laisvės Choro kambaryje, 199 
Washington St.

Atydai Visų Lietuvių Siuvėjų 
Delegatų

Delegatai iš tolimesnių kolo
nijų suvažiuoja diena pirmiau 
konvencijos. Konvencija 
sides pirmadienį, gęg. 14. 
sekmadienio vakare jau 
būsite Rochesteryje.

Ir sekmadienio vakare, 
13 d., ALDLD kp. rengia 
kalą “Moteris Gatvėje, 
kiais. 1 
nekuriu

pra- 
Tad 
jūs

geg. 
vei- 

su šo- 
Tikiu, kad delagatai iš 

i kolonijų jau esate

Susirinkimas pradėta su dar
bininkų choru. Sudainuota 
Internacionalas ir dar kelios 
dainos.’ Choro mokytojas yra 
iš Bostono. Dainavo ir Aido 
Choras, suvaidinta veikalėlis. 
Veikalėlį vaidino dvi merginos 
ir vienas vyras: Kalakauckiu- 
tė, Valantukevičiutė ir Grub- 
liauskas. Jie vaidino gerai ir 
publikai gerai patiko.

Paskutinis programoje pasi
rodė Aido Choras. Jisai pasi
rodė labai puikiai. Sudaina
vo dvi dainas labai gerai, o 
paskiaus užtraukė Internacio
nalą, tai rodėsi, kad stogas nu
kils. Bravo, aidiečiai. O 
kia pastebėti, kad Aidas 
bar jau veik tik jaunimui 
klauso. Iš. senesnių jau
tik J. Bakšys ir Sukatskienė. 
Tai išrodo, kaip koki tėvai.

Tačiaus ir suaugusių reika
linga chore. Senesni turi gerų 
organizacinių patyrimų, ku
riuos gali perduoti jaunimui, 
kuris dar jų neturi.

Mūsų mokytoja yra draugė 
Meškienė. Jinai gerai dar
buojasi del choro ir nieko ne
reikalauja už organizacijoms 
patarnavimus. Jai reikia tar
ti širdingą ačiū. Manau, kad 

I ir jai malonu, kuomet choras 
taip gerai dainuoja ir turi gra
žaus jaunimo.I

Vakarienės Parengimas

Iš vietinių sklokininkų
karionėje dalyvavo tik vienas. 
,Kas žin kur kiti tie geri “ko- 
munistai” dingo ? Tam drau-; 
gui, kuris atsilankė, reikia pa-' 
sakyti, kad jisai visgi randasi 
svetimam abaze. Tad, drau-1 
ge, grįsk prie darbininkų, kuri 
tu priklausai.

rei- 
da- 
pri- 
liko

Kovokime už Lygias Teises Negrams Dar
bininkams, prieš Baisias Diskriminacijas 

ir Persekiojimus

Konceretas, kuris buvo ren
giamas “Laisvės” naudai, pa
vyko pusėtinai gerai, žino
ma, galėjo būti ir geriaus. 
Veikiausia, tai tas oras pavei
kė, nes buvo labai gražu lau
ke.

Šiame koncerte dainavo 
draugė Menkeliuniutė. Drau
gė Menkeliuniutė dainuoja la
bai gerai. Žmonės kalbasi, 
kad jie nesitikėję, kad jinai 
taip gerai galės dainuoti, ku
rie ją girdėjo, kuomet ji buvo 
tik ką parvažiavus iš Italijos.

Gerai pasirodė Aido Choras 
ir kiti kavalkai, kaip tai: V^- 

paskiaus mūsųSusirinkimas matę minimą veikalą, bet bus rų Oktetas, 
buvo gana tvarkingas ir pada- neprošalį pamatyti, kaip ro- choristai: J. Kalakauskas ir 

Sukelta chesteriečiai lošia: geriau, ar kiti. Apie jį labai gerai kal- 
prasčiau. Po lošimui bus pro-; ba publika, o ypatingai mer
ga pasimatyti su rochesterie-1 ginos.
čiais ir smagiai vakarą praleis-! Šokių parengimas buvo su- 
ti. Tad, kaip kuopa, taip ir (vienytų draugijų, knygyno 
rengimo komisija, kviečia vi- naudai. Geriausia pasidarba- 
sus delegatus ir svečius ateiti vo, tai draugas P. Jucius. Tik 
tą vakarą į Gedemino svetai-' jisai vienas pardavė 60 tikietų.

ryta gerų tarimų. ! 
“Laisvęs’ naujo preso išmokė
jimui $2.25. Aukojo C. Ne
dzinskas $1.00, S. Benkus 50c, 
,J. Valatka 50c ir A. P. Dam
brauskas 25 centus.

Gei^i apkalbėta “Laisvės” i 
naudai rengiamas piknikas, 
kuris bus 4 d. liepos, May
nard, Mass. Nutarta del pik
niko pasidarbuoti. Nariai pa
siėmė pikniko tikietų -del pla-: 
tinimo.

Nutarta surengti didelė va
karienė 13 d. gegužės bendrai 
ALDLD 85 kp. su Laisvės Cho
ru, ant LPGK kempės, Brad-i 
ford, ,Mass., šalia Haverhill’io. I

Kempė bus atidara kaip 10 
valandą ryte. ' _______ ___
kaip 5-kios vai. vakare. Įžan
ga suaugusiem 50 centų, vai- Į 
kam 25 centai.

nę, 575 Joseph Ave.
Komisija.

WORCESTER, MASS

'Draugas Jucius gali lenkty-Į 
niuoti pardavime tikietų 'i. 
esu tikras, kad jį niekas ki
tas n esu k irs.

Pirmoji Gegužės, “Laisvės” 
Koncertas, Svetainės Šokiai, 

Žuvininkų Parė

Apie minėtus klausimus rei
škia kalbėti nor trumpai. Pir- 

Vakarienė “bus. j ™.iausia/eikja. pakalbčti apie 
j Pirmą Gegužes.
j Pirmą dieną gegužės diena 
i buvo labai gera, graži, tai ir 
į pasekmės buvo geros. Pirmiau- 

Tai bus dar pirmas paren-'sia įvyko demonstracijos ir 
girnas lauke šiais metais ir ti- į prakalbos. Iš miesto buvo 
kimėsi turėti daug publikos iš'gauta leidimas ir nėt vietiniai i'f a™ais 
savo ir iš kitų, miestų, nes ko- kapitalistų laikraščiai paminė-1 
misija labai smarkiai darbuo-'jo, kad “raudonieji” ] 
jasi.

2 d. gegužės atsibuvo Lais
vės Choro susirinkimas sava
me kambaryje. Plačiai apkal-i 
beta choro reikalai, ' išrinkta • 
Įvairios komisijos ir pradėta 
darbuotis. Nutarta gerai pasi
darbuoti del vakarienės.

žuvininkų pare gerai pavy-1 
ko. Tačiaus dar. nepranešta | ‘‘raidai 
tikrai, kiek bus pelno.
buvo rengiama
Frakcijos ir Priešfašistinio Ko-'kis 
miteto.

Vienas dalykas dar reikia 
pažymėti, tai draugų pasitari
mas su draugu Mizara. 
pasitarimas buvo vienas iš 
vyzdingiausių pasitarimų, 
vo gana daug ir diskusijų

‘ i klausimais. Daugiau 
(reikia tokių pasitarimo susi
rinkimų.

Šį susirinkimą šaukė Lietu
vių Komunistų Frakcija. Mes 
turime įtraukti daugiau drau- 

komunistinį veikimą.
Jūreivis.

viską, kad ją 
apielinkės.
pats. Negras

sekioja ir daro 
iškrausyti iš tos

Teatruose tas 
negali sėdėti apačioj, nežiūrint,
kad jo tikietas yra nupirktas. 
Jis turi eiti ant balkono. Res
toranuose negrams neduoda val
gyti kartu su baltais ir tas pa
sidaro gana sunki problema pa
vieniams darbininkams.

---------------------------- -------------- r II -: i 

pavergta! Tad mūsų organiza
cijos ir jų nariai privalo dau
giau susidomėti šiuo klausimu 
ir aktyviai veikti delei negrų 
paliuosavimo. Stokite į Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimą ir vei
kite bendrai su skirtingos ra
sės bei tautos darbininkais.

Eugenija.

sų dar nesuprato, kaip giliai 
jie jaučia tą priespaudą, tą te
rorą ir diskriminaciją.'

Kaip Eastono, taip ir kitų 
miestų darbininkėms ir darbi
ninkams reikėtų ištiesti drau
gišką ranką linkui negrų. Mes 
dar randame didelį skaitlių lie
tuvių darbininkų, kurie persi
sėmę buržuaziniais nuodais, žiū
ri į negrus, kaipo į žemesnius 
gyvūnus. Neretai tenka išgirs
ti išsitarimą, kad tas bei ta ne
nori net eiti į parengimą, kur 
randasi negrų. Mūsų užduotis 
yra aiškinti tiems darbininkams 
jų klaidą ir kovoti už negrų ly
gias teises.

Darbininkų klasė negali lab- 
mėti, jeigu nors dalelė jos bus

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
“Laisvės” įstaigoje galite 

gauti tikrb bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
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 kreij/kitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus ’ 
tiek, kiek tik norėsite.

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

Išnaudojimas Dirbtuvėse
Dirbtuvėse taip pat viešpa

tauja diskriminacija. • Eastono 
šilko industrijoj nerasi nei vie
no negro. Jie dirba sunkiau
sius ir bjauriausius darbus, nes 
juk visgi negali mirti badu. 
Pašalpa jiems mokama su dide
liu vargu, o darbų už pašalpą Į 
gauna tik tada, kada baltieji ( 
pirma būna aprūpinti. Jiems į 
numetama apgraužtas kaulas.

Būtų galima prirašyti kelio
lika špaltų apie baisią padėtį 
negrų darbininkų. O jie gero 
būdo žmonės, linksmus žmonės, 
kurie kad ir po didžiausia pries- j 
panda kenčia ir ramina save ■ 
daina ant lūpų, smagiais šo-! 
kiais ir linksmu juoku, žiūrint 
iš šono ir nepasiknisus giliau, 
atrodo, kad jie patenkinti, ne
turi rūpesčių, bet daugelis mū-!

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
■ nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y

dienomis 
vakarais 
iki 1

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabelius

EASTON, Pa. — šiomis die-1 
nomis čia tapo suareštuotas 
neg’ras darbininkas, Allen, už tą, 
kad drįso pareikalauti iš darb
davio savo uždirbtos mokesties, 
kad drįso save apsiginti, kada 
darbdavys pavadinęs jį “juodu 
kalės vaiku” puolė jį. Jis padė
tas po kaucija ir jo teismas 
įvyks birželio mėnesį. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas rūpinasi jo byla, suteiks 
jam advokatą ir tt.

Tyrinėjant negrų darbininkų 
padėtį Eastone, sąryšyj su ta 
byla, surasta pasibaisėtina pa
dėtis, neapsakoma diskriminaci
ja, išnaudojimas ir teroras 

' pries negrus darbininkus. Dau
gelis rųūsų nei nesapnavo, .kad 
tokia padėtis gali būjli mūsų 
miestelyj. Mes manėme, kad 
tik pietinėse valstijose valdan
čioji klasė pavergia negrus dar
bininkus. Suradome, įad kly
dome. Eastonas nėra išimtis, 
ir aišku, kad ne tik čionai, bet 
abelnai po visą plačiąją šalį 
tokia padėtis egzistuoja.

i Baisi Diskriminacija
va-

Pavyzdžiui, pats Allen, 
žmona, keturi vaikučiai ir dar 

, vienas giminaitis, dėdę, gyve- 
! na 2 mažuose kambariuose. At
rodo labai -suvargę. Pasikalbė
jus su negrais darbininkais, ką 
išgirdome. Draugas Boules,

I dabartinis T.D.A. organizato
rius, geras ir darbštus drau
gas, mums pasakojo, kad nese
nai buvo purendavęs stubą ant

I tam tiktos gatvės. Agentai iš
duodamas nežinojo, kad jis neg
ras. Jam ten nusikrausčius 
kaimynai pradėjo Į jį šnairuoti 
ir skųsti namų savininkui. Ša

rvininkas liepė jam išsikrausty
ti, bet draugas pasipriešino. Pa
gyvenęs ten mėnesį laiko, jis 
pats nusprendė persikelti į ki
tą vietą. Ir kaimynai per tą 
laiką pamatė, kad jis doras ir 
tykus žmogus, prašė jį, kad jis 
pasiliktų, bet,’ kaip jis sako, 
“aš neturėjau jau geros širdies 
ant jų, nd& jie iškalno, dar ma
nęs nepažinoję, jau nusprendė, 
kad aš esu netikęs tik todėl, 
kad mano oda tamsi.” Ir todėl 
Eastone negrai yra verčiami gy
venti laužuose bei prasčiausiose 
lindynėse, nes jiems sunku gau
ti geresnį gyvennamį.

Vienau negras pasakojo, kad 
nuėjęs į dešimtukų krautuvę nu 
sipir.ko sau ‘karštą šuniuką” ir 

j rengėsi ten pat suvalgyti. Liko 
(paprašytas išeiti laukan ir jam 
i valgyti prisiėjo ant gatvės.

Kratos ir Areštai
Neretai Eastone yra daromi 

ant negrų apgyventų 
Parė : vietų po priedanga, kad tai pa- 

Komunistų i leistu vystės namai. Nesenai to- 
raidas” buvo padarytas 

I ant vienos negrės namo, kada 
j ji apvaikščiojo savo gimimo 
dieną. Jie turėjo svečių, buvo 
atėję keli balti kaimynai ir to 
tik policijai reikėjo! Jų “mora
liškomis” akimis žiūrint, tar 
kur tik dalyvauja juodi su bal
taisiais, jau paleistuvystė ar 
tam panašiai. O dalykas tame, 
kad ta moteriškė yra politikier- 
ka, padeda kovoti prieš dabar- i 
tinę mašiną, kuri valdo Easto-! 

į na ir tode1. tie poneliai ją per- (

šis 
pa- 
Bu- 
bė-

raudonieji” rengiasi i
1 prie savo šventės minėjimo.

Policijos buvo gana daug, 
,bet jinai negalėjo nieko dary- 
iti. Kapitalistinė spauda, išva
rdindama “raudonaisiais” dar 
pas itarnavo demonstracijai, 

i žmonių buvo daugiau, negu Į 
,bent kada pirmiaus minėjime! 
j Pirmos Gegužės šventės. Pra-

6 d. gegužės atsibuvo susi- I kalbos prasidėjo 2 vai. dieną 
rinkimas, Laisvės Choro kam-' ir tęsėsi iki 4 valandai, 
baryje, bendros vakarienės; monstracijoj gerai matėsi 
rengimo komisijos. Iš ra p or-j jaunimo. Tai reiškia, kad kai-j jaustomis 
tų pasirodė, kad įvairios komi- bėtojai labai daug galėjo pa-1 kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y 
sijos dirba gerai ir jau išpla
tino nemažai vakarienės tikie
tų.

gų

Vienas Iš Komisijos.

jo

Didžio Amerikoniško Alaus 
Stiklo Braižinio Konlestas

Daug Planų Jau Prisiųsta

“Ko šiai šaliai reikia, tai ir gra
žios formos ir tam tikro dydžio alaus 
stiklo, amerikoniško alaus stiklo,” 
sako George Ruppert, vice-preziden- 
tas Jacob Rupperto Bravoro. “Mes 
turime tinkamą stiklą šampanui, tam 
tikros nišies “cocktail” stiklą ii- kit
ką, bet iki šiol dar nebuvo tikro ame
rikoniško alinio stiklo.”

P-s Ruppert yra įsitikinęs, kad da
bar laikas išspręsti tą klausimą; ir ( 
todėl tapo visos šalies artistai pa
kviesti, kad prisiųstų savo planus.bei 
nurodymus, koks turėtų būt tas stik- [ 
las. O artistai ir atsiliepė, šimtai 
profesionalų ir mėgėjų, prisiųsdami 
savo sumanymus su braižiniais ant . 
popieros.

“Mums nėra taip svarbu pats brai- j 
žinys, kaip mintis, arba nurodymas,” 
aiškina P-s Ruppert. “Tai todėl, kad 
bile moteris bei vyras, turintis ge
riausią sumanymą, galėtų laimėti do
vaną, vis tiek, ar b raižinys savaime 
yra gerai padarytas ar ne.” Gegužės 
15 d. priėmimas visų braižinių bei nu
rodymų bus užbaigtas, ir tuomet mes 
parinksime keturioliką laimėtojų, ir 
kiekvienas iš jų gaus , dovaną pini- 1 
gaiš. Apart Rupperto skiriamos pir
mos $150 dovanos pinigais, bus dar 
trylika Rupperto dovanų.

Dideli Stiklų Fabrikantai Pri
deda Piniginės Dovanos

- Hazel Atlas Glass Kompanija, žy
miausia gamintoja puikių stiklų, gir
dėdama apie kontestą, taip juomi su
sidomėjo, kad nuo savęs pridėjo $75 
dovanų prie laimėjimo, kas bus pri
dėta prie pirmam laimėtojui skiria
mos dovanos, taip kad jis už savo 
braižinį gaus $225 dovaną.

Dai’ lieka keletas dienų laiko pri-, 
siųsti daugiau planų ir nurodymų. 
Ir žmonėms nėra statoma jokių kitų 
reikalavimų bei išlygų. Viskas, ko 
reikia, tai pažymėti ant popieros sa
vo supratimą, koks turėtų būti didy
sis amerikoniškas alinis 
prisiųsti ne vėliau kaip 
d. šiuo adresu:

Jacob Ruppert 
New York City.

(Apg.)

stiklas, il
ge gūžės 15

Brewery,

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

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

IIISIIIQIIIQIIi imsiiiQiitsmaiii

SOVIETU VODKA IR KITI GĖRIMAI .
Puikiai Įtaisytoje valgykloje ir gėrimų Įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

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

Tsfrpe 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

Keturios Knygos už $ 100

kalbėtojo mes galėsim daug j 
pasimokinti.

Gegužės 13 dieną, nedėliojj 
bus ekstra susirinkimas ant 
kapų, pirmą valandą. Visi 
draugijos nariai būtinai atei-. 
kite, tai mes galėsime aptarti, 
kurią dieną eisime kapines ap-‘ 
taisyti, nes visi gerai žino, kad 1 
apvąikŠčiojimo dieną sueina 
daug žmonių. į

O jeUkapinės netaisytos, tai, 
Draugai, tą dieną mes turim | bus gėda niekam, kaip tik

NEW YORK, N. Y.

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

NANTICOKE, PA.
• Apvaikščiojimas ant Laisvų 

Kapinių įvyks pirmą vai., geg. 
De-jSO, Decoration Day. Bus Aido 

ir. Choras iš Wilkes Barre su nau- i ",
i dainomis ir geras

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

sakyti naudingų kalbų.
Vakare įvyko prakalbos lie

tuvių svetajjiėj. žmonių buvo sutraukti publiką iš visos apie-! mum patiem.
pilna, net sėdynių' pritrūko, linkės, nes aš tikrinu, kad iš1

tai yra drg. P. Btiknys.

Draugijos Sekr., E. C-

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbęur 3424

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
Centras nusprendė plačiai paskleisti sekamas knygas:

“KARAS LIETUVOJE,”— apysaka 224 puslapiai, ' 
viena iš geriausių ir reikalinga kiekvienam perskaityti. 
Jos kaina 35 centai.

“JANONIO RAŠTAI.” Didelio formato knyga, tu
ri 112 puslapių ir autoriaus paveikslą. Tai gražiausios 
darbininkų eiles. Yra ir apsakimėlių. Kiekvienas jau
nas ir senas privalo skaityti. Jos kaina buvo $1.00. •

“ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI.” Knyga yra 
apdaryta ir turi 128 pusi. Kiekvienam svarbu žinoti ką 
reiškia mus apsupantis oras ir daug kitų gamtinių ypa
tybių. Knygos kaina 75 centai.

“MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO ” ši 
knyga turi 160 puslapių ir apie 100 paveikslų. Labai 
naudinga kaip moterims, taip ir vyrams. Tai darbinin
kių istorija. Jos kaina labai pigi, tik 25 centai.

Taigi visos knygos vertos $2.35c., o dabar parduoda
me kartu tik už $1.00 ir dar pridedame priedo didelę 
knygą eilių “ŠVYTURYS,” kuri turi 282 puslapius, jos 
pačios; kainą buvo $1.50, gražiai apdaryta.

“ŠVYTURYS” knygą del ALDLD. kuopų duodame 
dykai. Kuopos tik persiuntimą apsimoka. Tai labai./ 
naudinga knyga, nes iš jos galima vaikus mokyti eilių 

, deklamuoti. Naudinga kiekvienam, kas myli darbinin- * 
kų eiles.

Galite gauti centre ir kitokių knygų, religijos, dar- A 
bininkų organizavimosi reikalais, istorijos, ekonomijos . 
ir politikos klausimais, mokslinki raštų ir tt. Ir visą tą 
gausite pigiau, kaip bent kur kitur. Siųskit užsakymus:

D. MUšOLOMSKAS,
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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maus kompozitoriaus Strauss. 
Tiesa, klasiniu atžvilgiu ji tuš
čia, tačiaus yra gerų vaidin
tojų ir neblogų dainininkų 
(gerai vaidina Bernice Claire 
ir kt.).

■M •
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Sėkminga Priešhitlerinė 
Konferencija

Panašios konferencijos bus 
Philadelphijoj, Bostone, Mil
waukee, Chicago, Californijoj 
ir kitur.

KĖSINASI PAKELTI
VAŽINĖJIMO FERUS

“Slot” Mašinos Bus Konfis-. 
kilojamos ir Skandinamos

Priešhitlerinis Paradas 
Yorkvilleje

Trečiadien., Gegužes 9,1934

i

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės 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 7-1G61 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
J. W.

P. S. Beje, ši konferencija iš
rinko delegatę į moterų Prieš-

šeštadienį, gegužės 5 
Irving Plaza svetainėje, New 
York įvyko sėkminga priešhit- karinį Kongresą, kuris bus 29 
lerinė konferencija. Delegatų d. liepos Paryžiuj, Francijoj. 
buvo 562, atstovaujančių 124 [ 
organizacijas, ši konferencija J 
galima sakyti buvo tikrai ma-.^ 
šinė, nes buvo atstovaujama1 
pašelpinės draugystės, įvairus! 
kliubai, kultūros organizaci-l 
jos, sporto grupės/ unijos bei 
politinės organizacijos. Na- 
cibnalio Komiteto Gelbėjimui • 
Kankinių Vokietijos Fašizmo1 
sekr. drg. Wagenkneht savo 
raporte pranešė, kad šiomis 
dienomis aplaikė tikrų žinių i 
apie skaitlines politinių kali-■ susirinkimas, 
nių ir nužudytų draugų per svarstoma, kiek kuris skolinto- 
Hitlerio budelius. Nužudytų jas turi iš 
skaičius siekia iki 3 tūkstan- tiž savo įdėtus pinigus.
Čių, iš kurių 70 kirviais galvos 15-16 dd. gegužės visi skolin- 

jr tojai turi padaryti savo pareiš
kimus, kiek jiems “Vienybės” 
bendrovė skolinga, ir juos pa
siųsti teismui.

Pasirodo, kad su subankru- 
tavimu ir paskui vėl užgimimu 
“Vienybė” visų savo “trobe
lių” dar nebeišgyveno.

d.,

Vienybės” Klausimas 
Bus Sprendžiamas 

Teisme
J. V. Rytinio Distrikto (New 

Yorke) teismas praneša, kad 
15 d. gegužės įvyksiąs “Vie
nybės”, bendrovei skolintojų 

kuriame bus

Vienybės” gauti 
Iki

Fusionistas aldermanas Lam
bert Fairchild pasirįžęs įnešti 
į miesto aldermanų tarybą su
manymą pakelti po du centu 
ant gatvekarių ir subvių važi
nėjimo fėrų. Jis pareiškė, kad, 
girdi, tasai pakėlimas būtų pa
laikomas tiktai vienus metus, 
per kuriuos būtų galima su
kelti $50,000,000 naudai be
darbių.. . Esą už keletos sa
vaičių po pakėlimo, žmonės 
visiškai pamirštų, kad tokis 
dalykas buyo padarytas.

Šis Mr. Fairchildo pasikė
sinimas rodo tai, kad miesto 
administracija, besivadinanti 
“žmonių draugais,” bandys 
tuos žmones taip apšveisti, 
kad šie net čiaudės. žinoma, 
prieš tokį žygį New Yorko 
miesto darbininkai negi tylės!

Taip vadinamos “slot” ma
šinos (kur asmuo, įkišęs pini
gą kaip kada kokį daiktelį iš- 
laimi, bet dažniausiai vis pra
laimi) jau bus nelegališkos 
New Yorko valstijoj.

Tuo reikalu valstijos 
.liai priėmė įstatymą ir 
natorius jį pasirašė,
policijai įsakyta konfiskuoti 
minėtas mašinas iš krautuvių 
ir kitokių užeigų ir surinkti į 

bus

seime- 
guber- 
Dabar

daiktą. Paskui, girdi, jos 
jūron verčiamos.

Gudruolis Profesorius

Sekantį ketvirtadienį, kaip 
7 vai. vakare, Yorkvillėj (vo
kiečių apgyventoj New Yorko 
miesto dalyj) įvyks anti-nazi- 
nis paradas protestui prieš 
Hitlerio kruvinąjį rėžimą Vo
kietijoje ir už paliuosavimą d. 
Thaelmanno ir kitų politinių 
kalinių iš fašistų kalėjimų.

Paraduoto j ai susirinks Kari 
Schurz Parke, 86th St. ir Avė/ 
A, New Yorke, kaip 7 vai.

Paraclą-demonstraciją ruo
šia Komitetas Gelbėjimui Vo
kietijos Fašizmo Aukų.

Lietuviai darbininkai kvie
čiami dalyvauti.

Insullas Išgabentas 
į Chicagą

Jie skverbiasi į 
organizacijas ir 

organizaci-

nukapotos. Kalėjimuose 
koncentracijos kempėse randa
si apie 119,000. Daugelis iš 
jų labai baisiai kankinami. 
Šveicarijoj, čekosl ovakijoj, 
Anglijoj ir Franci joj organi
zuojami komitetai, kurie vyks 

x į Vokietiją reikalaut, kad bū
tų jiems pavėlinta pasimatyti 
su tais kaliniais ir įteikt Hitle
rio fašistinei valdžiai protes
tą nuo tų šalių darbininkų. 
Miestinio Priešnazinio Komite
to sekr. draugė P. Rogers pra
nešė, kad naziai labai smarkiai 
darbuojasi, 
darbininkų
organizuoja savo 
jas plėtimui fašistinės propa
gandos. Jie tveria organiza
ciją, kuri įsteigs krautuves, 
kuriose bus pardavinėjama 
vien tik iš Vokietijos atvežti 
produktai.

Konferencija padarė gerų 
tarimų kovai su naziais ir, jei
gu tie tarimai bus pravesti gy- 
veniman, tai naziam bus už
kirstas kelias plėtimui fašizmo 
čionai Amerikoje. Tarimai: 
Suorganizuot P r i e š f ašistinę j 
Federaciją įtraukiant visas 1 
priešfašistiniai nusistačiusias 
organizacijas. O r g a n i zuot 
profesionalų grupes (jau ne
kurtose vietose panašios gru
pės yra). Rengti 
dangum masinius 
rinkti aukas kovai 
mą ir politiniam 
Išleist šios org. vardu laikraštį. 
Išrinkta delegatai, kurie eis 
pas majorą LaGuardią ir po
licijos komisionierių O’Ryan, 
kad būtinai 
jimą laikyti 
monstraciją 
d. gegužės.
mą Vokieetijos ambasadoriui 
Lūther į Washington reika
laujant, kad tuojaus būtų pa- 
liuosuoti Torgleris, Thaelmann

po atviru 
mitingus ir 
prieš fašiz- 
kankiniam.

Darbo Jieškotojo 
Įspūdžiai

be-
New

Columbijos universiteto 
fesorius R. J. McCaughly an
dai kalbėdamas pareiškė, jog, 
girdi, moterys mokytojos turė
tų gauti mažesnes algas, negu 
vyrai mokytojai. Jis dar vis 
tebesilaiko to seno reakcinio 
nusistatymo, kuris padaro mo
teris žemesnėmis už vyrus.

Bet tegul tasai ponas 
bando tai padaryti, tuomet 
matys, kad moterys nebus 
mesnės!

šis McCaughlio nusistaty
mas sukėlė daug diskusijų ir 
pasipiktinimo tarpe mokytojų, 
moterų ir vyrų.

pro

Tarp. Darb. Apsigynimo 
17-tos Kp. Nariams Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist 9

WOLF AUTO REPAIRSMinėtos kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, gegužės 
mėn. 9 dieną, Laisvės svetainė
je, kaip 8 v. v.

Draugai ir draugės. Visi 
i būtinai dalyvaukite susirinki
me. Didžiuma narių dar nėra 
pasimokėję už pereitus metus. 
Tai negerai. Geriau mokėtis 
mokestis kas mėnuo,1 nes kaip 
užsivelka už kelis mėnesius su
virs doleris, tai sunkiau užsi
mokėti ir dėlto neretai narys 
apleidžia organizaciją.

Tarptautinis Darb. Apsigy-
Kuomet darbininkų organi- I nįmas yra masinė darbininkų 

zacijų delegacija apsilankė J11U0 buržuazijos gynimo orga-

pa- 
pa- 
že-

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

Prasidėjus pavasariui, 
darbių dar padidėjo 
Yorke ir jų gyvenimas pasun
kėjo/ kadangi pragyvenimo 
reikmenų kainos pakilo. Be
darbiai artistai-piešėjai sus
pausti vargo, eina į turčių ap
gyventas vietas ir ant cementi
nių šalygatvių piešia paveiks
lus, manydami, kad buržujai, 
pamatę jų gerą talentą, pa- 
samdys juos.

Bejieškodamas darbo, nuė
jau ant W. 72-ros gatvės, arti 
Central Parko. Pastebėjau 
būrį žmonių, nulenkusių į že
mę galvas ir betėmijančių. Pa
stebėjau ant Šalygatvio nupieš
tus du paveikslus. Prisiarti
nęs pamačiau, kad tai puikūs 
paveikslai-piešiniai. Viršuj jų 
užrašas: “Amerikos artistas 
bedarbis.” Po kairei buvo nu
pieštas šuns paveikslas, o po 
dešinei—jaunos moters. Pats 
piešėjas dar jaunas, apie 30 
metų amžiaus. Palaukęs bis- 
kelį, nutrynė šituos paveikslus 
ir nuėjo *įskitą' gatvę.

Artistams ir kitiems bedar
biams intelektualams nebelie-

žulikiškas kapitalistas, 
muel Insull, kuris buvo 
gabentas iš Turkijos, dabar 
jau išgabentas į Chicagą. Jį 
pasitikti atvyko daugybė re
porterių ir jodomųjų paveiks
lų operatorių. Net trijuose or
laiviuose reporteriai apspito 
laivą “Exiloną,” kuriame Insu
llas atgabentas pirmadienio 
rytą. , , . .

74-tų metų amžiaus senis 
pareiškė reporteriams, kad jis 
nekaltas; girdi, jis padaręs 
klaidų, bet netikslių ir kuomet 
jis pasakysiąs savo žodį teis- 

į me, jis bus išteisintas. 'Tam 
1 abejoti nereikia, kadangi, šis 
ponas žino, kad jį teis savieji. 
Chicagoje greit jis bus išleis
tas po belą, kurią jo bičiuliai 
jam parūpino.

Vienas dalykas, kuris var
gina milionierių, tąi baimė, 
kad jį nenudėtų' jo ■* apgauti niekas kitas daryti, kaip 
žmonės, sukišę jam savo pini- tiktai bendrai organizuotis ir

(kovoti už bedarbių reikalus.
A. M—ka.

Sa- 
par-

“Priešo Teritorija”

New Yorko miesto rotušėj rei-:| nizacija. Jai reikalinga ir fi- 
kalaudama leidimo demons-jnansai, nes reikia vesti bylos
truoti Yorkvillėj prieš Hitle
rio rėžimą, tai jai buvo pasa
kyta: “Jūs norite įeiti į priešo 
teritoriją—gali būti ‘trube- 
lių’!” “Priešo teritorija” York- 
villę miesto ponai vadina to
dėl, kad ten, girdi, daug gy
vena vokiečių “su naziškais 
palinkimais.”

Leidimo demonstruoti klau
simas paliktas neišspręstas. 
Tolydžio darbininkų organiza
cijos ruošia demonstracijai 
planus. 'Demonstracija, kaip 
jau buvo sakyta, įvyks ketvir-; 
tadienį. Tai bus pirmas anti
hitlerinis darbininkų išstoji
mas.

tų .darbininkų, kurie pakjiuva 
į buržuazijos nagus. TDA tam 
tikslui leidžia visokias štampu
os, kurios taipgi reikalinga 
pardavinėti, kad sukėlus fi
nansų.

' Taigi, kurie priklausėte, bet 
del kurių tai priežasčių išsto
jote iš TDA, ateikite į šį susi
rinkimą ir prisirašykite, 
darbiai nariai, neišga.lį 
giau mokėti, temoka po
į rAėnesį. Pasitraukti iš to
kios svarbios organizacijos nei 
Vienas darbininkas neturėtų-. 
Dirbantieji darbininkai moka 

. po 25c įstojimo i-r 20c mėnesi-
D.emonstracija prasidės lnių duoklių. O bedarbiai: 5 

Karl Schurz Parke, 86th St. j centus įstojimo ir 2c mėnesi- 
ir Avenue A, New Yorke. Dar- | nį 
bininkai raginami dalyvauti.

Be- 
dau- 
2 c

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergyeen 8-10494

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

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš
I 

ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

turi duoti paveli- 
priešfašistinę de- 
Union Square 10
Pasiųsti telegra-1

gUS. (
Kapitalistinė spauda nepa

prastai daug rašo apie Insullą. 
Visas tonas, tačiaus, jam 
lankus.

Kaip Jie Išgauna 
Prisipažinimus

pa- Nuoga Moteriškė Gatvėje 
Patalpinta Ligoninėj

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

nių. .
Nepamirškite, todėl, draugai 

ir draugės ateiti į šį susirinki
mą.

J. Saulčnas.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrą ir 

motery ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

•—••—-—-—-—-—-—-—-—■y 

| Telephone, EVergreen 8-9770 į 

i J. GARŠVA Į 

I I
i Oratorius (Undertaker)
J LAIDOTUVIŲ DIBEKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdc au- 
| tomobilius ir karietas veselijoms, 
j krikštynoms ir pasivažinėjimams , 
I H
‘ 231 Bedford Avenue
į BROOKLYN, N. Y.
j--------------------------------- i

Pakvietė Scottsboro Berniukų 
Motinas.

*
Theatre Union, kuri dabar 

vaidina žymų ir gerą veikalą 
“Stevedore” (Civic Repertory 
Teatre, kampas 14-tos gatvės 
ir 6-tos Ave., New Yorke) pa
kvietė Scottsboro berniukų mo
tinas ir Buby Bates, tos bylos 
žymią dalyvę, atsilankyti į 
perstątymą ir pamatyti šį 
prieš-linčinį veikalą. Podraug 
su joms; dalyvaus žymūs Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo veikėjai.

Beje, “Stevedore” 
galima pamatyti ir 
nių popiečiais, ne tik
Mūsų skaitytojai, nematę šito 
veikalo,, turėtų nueiti ir pama
tyti.

SUSIRINKIMAI
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.

Jeanette DuBois, 21 metų 
amžiaus, pereitą sekmadienį 

! tapo suimta ant kampo Ken
mare ir Elizabeth gatvių, New 

New Yorko ligoninių komi- Yorke, ir patalpinta Bellevue 
ir kiti politiniai kaŲniai ir, iš- .sionierius atidengė nepapras- 
--- ‘ tai žiaurių būdų, naudojamų 

suareštuotiems negrams, kad 
juos privertus- “prisipažinti 
prie kaltes.” Jis pasakojo vie
ną įvykį su suimtu negru, ku
ris buvo kalėjime kankinamas, 
iki “prisipažino.”'

Minėtasist negras buvo su
areštuotas ir jam pasakyta: 
“Jei nori išlikti svęikas, prisi
pažink, o kad ne,, mes pada
rysime tavo galvoj operaciją.” 
Suimtasis neprisipažino, aiš
kindamasis, kad jis nekaltas. 

Tuomet jis buvo pasodintas 
į kėdę, prie jos pririštas ir. pa
kviestas chirurgas, turįs įvai
rius prietaisus operacijoms da
ryti. Prietaisai buvo kišami 
prie jo akių ir grąsinama: 
“prisipažink, o kad ne, mes 
prąkirsime tavo galvą ir da
rysime operaciją.” . Tuomet 
suareštuotas negras, kuris bu
vo beveik pamišęs, prisipaži
no! , į v» ;

Tokiais brutališkžtis( būdais 
policija bando išgauti’prisipa
žinimus iš savo aukų.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mos kuopos susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 10 d. gegu
žes, 7:30 vai. vdkare, “Laisvės” sve
tainėje. Draugai ir draugės, visi 
būkite ant susirinkimo, nes turime 
labai svarbių reikalų aptarimui. Ar
tinasi vasarinis sezonas, tad turime 
rinkti komisijas surengimui išvažia
vimų. < Org. K. š.

(108-109)
Baudžia Automobilistus

REIKALAVIMAI

Kas Bus Kontrolierium?

veikalas 
antradie- 
vakarais.

g 

Et
u Perėitą pirmadienį 

Yorko1 mieste buVo 
581 automobilistas, 
šiai buvo nubausta už neatsar
gų važinėjimą, nepaisant rau
donų trafiko šviesų ir kitus da
lykėlius. Viso piniginėmis pa
baudomis teismai surinko 
$1,067.

Ligoninėj. Ji buvo visiškai 
nuoga.

St. James teatre (W. 44th 
St., New Yorke),, dabar vai
dinama1 operetė “The Choco
late Soldier,’U,parašyta , žy-

New 
nubausta 
Daugiau- .

w.

Helen 
Menken 

St. w.

Sub. 2:30

jį Helen
II H«ye»

ALVIN

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurantas su 

alum, vieta tarp šapų, kostume- 
riai įvairių tautų, jau daug metų 
kaip ta vieta laikoma ir neša gerą 
pelną. Parduodame iš priežasties 
nesveikatos. Kainą pasakysime kaip 
parodysime viską ką perkate. 101 
Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

(109-111)

PARSIDUODA keturių (4) kambarių 
rakandai labai pigiai. Parduodu, 

nes turiu greitai išvažiuoti kitur. Ga
lima pirkti visas ant syk, ir galima 
pirkti šmotais. Galite matyt nuo 12 
p. m. iki 4 p. m. po antrašu 1378 
Grand St. ant žemo.

(108-110)

THEATRE GUILD PERSTATO
Eugene O’Neill’o komediją 
“AH, WILDERNESS” 

su George M. Cohan
GUILD THEA., 52nd St 

of Broadway
Vak. 8:20—Dienom Ket. ir Sub. 2:30

REIKALINGA,
Reikalingas partneris į Bar & 

Grill biznį, prie subway station. 
Kreipkitės sekamai: 794 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

(107-109)

■ rinkta delegacija nuo įvairių 
organizacijų, kurie įteiks pa
našų protestą Vokietijos kon
sului New Yorke.

Išrinkta veikiantysis komite
tas iš 35 narių. Aukų surink
ta 118 dol. Konferencija buvo 
gyva, ypatingai, didęlį entu
ziazmą sukėlė tarpe delegatų 
draugė Schultz, moteris vieno 
iš nužudytųjų per Hitlerio bu
delius.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

MARY OF SCOTLAND 
ra 

Phillip 
Meri vale 

THEA., 52nd 
of Broadway

Vak. 8:20—dienom Ket. ir

Komedija parašyta Dawn Powell 
r JIG SAW

Su Ernest Truex, Spring Jlyington
eETHEL BARRYMORE 

Thėa. W. of 4?th St.
Vak. 8:30—dienom Ket. ir Sub. 2:40

Numirus New Yorko miesto 
kontrolieriui W. Arthur Cu
nningham, jo vieton majoras 
LaGuardia paskirs kitą. Bet 
ką ? Del to politikieriai dabar 
varžosi. Republikonai nori, 
kad iš jų būtų paskirtas vie
nas, o demokratai laikosi savo. 
Kontrolieriaus vieta yra riebi, 
todėl turi del ko įonai varžy
tis.

' Acrnc teatre, 14-ta gatvė ir 
[Union Sq., dabar rodoma iš 
Sovietų Sąjungos judis-kome- 
dija “Marionettes.” Sakoma, 
labai gera! komedija. Nese
nai ji buvo rodoma Maskvoje 
ir tenaitiniai kritikai pripaži
no šį veikalą vienu iš pasek- 
mingiaųsių Sovietinių komedi
ją

STEPHEN BREDES, JR.
s i

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

x BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški 
d u liai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnčs Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
ki Nesveikavi-

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

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
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

.......... L“ "_____L'XTLJT'.'. U"'-il ---------L=J---------L--

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja tin

kamai Ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius. vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. X

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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


