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Rašo P. BUKNYS

Drg. R. Mizara pranešė, kad 
draugai lawrencieciai renka iš
biznių skelbimus į programą to 
pikniko, kuris yra rengiamas
“Laisvės” naudai Maynard, 
Mass., ir įvyks liepos 4-tą.

Tai geras dalykas, kad ren
gėjai darys programą su skel
bimais. Visi Mass, valstijos 
miestai turi rūpintis ir rinkti 
skelbimu į programą.
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Nori, kad Sovietai At
mokėtą ir už Kerenskio 
Bachmetjevo Žulikystes1

Draugai philadelphiečiai pa
ėmė 30 serijų Massachusetts 
pikniko tikietukų ir platins juos 
draugiškai paramai už tai, kad 
draugai iš Mass, pernai gražiai 
atsinešė linkui Philadelphijos 
pikniko. Tai draugiška talka.

šiemet irgi Philadelphia 'džia lsl7 m !iepos 6 d_ ga. | 

svarbu jiem primint du dalykai: ,v0 ls Amerikos. Tai buvo , 
pirma, kad Massachusetts kolo- j paskola tęsimui imperialis-1 
nijos jį remtų taip, kaip Phila-1 tinio karo ir malšinimui Ru-; 
delphia rėmė jų pikniką; ant-'sjjos revoliucijos. $78,684,-! 
ra, kad philadelphiečiai paimtų pjnjgų buvo išmo- j
gų ir darytų piknikui progra-.keta .Amerikoj ginklų ir; 
mas su biznių skelbimais. j amunicijos fabrikantams.;

---------- j Bet kur tuometinis Kerens- Į
Nauja brošiūra jau gatava! kio ambasadorius Bachmet-1 

Tai labai svarbi ir lengva kai- jevas padčjo kitus $110,000,- ’ 
ba parašyta knygutė. Jos ant
galis: KODĖL KOMUNIZ-j 
MAS TURĖS ĮVYKTI?

Ją parašė J. Olginas, žydų 
komunistinio dienraščio “Frei
heit” redaktorius, Lenino raštų 
vertėjas anglų kalbon. Lietuvių 
kalboj ji taip pat lengvai skam
ba ; yra 64 puslapių, gražiais 
popieros apdarais; kaina tik 
10c. Ją išleido “Laisvė”.

• Washington. — Kada Ro-1 
osevelto ministeris viešai j 
kaltino Sovietus, kad jie ne-! 
atsiteisia skolų, jis Sovie-' 
tams prikergė ir $187,729,-' 
750, kuriuos Kerenskio vai-1

000, niekas nežino. Kong- i 
resas darė tyrinėjimus, ir j 
Bachmetjevas negalėjo įro
dyti, kaip tuos pinigus su
naudojo. Po tyrinėjimų, 
kongresmanas L. McFadden 
iš Pennsylvanijos pareiškė, 
kad dauguma šių pinigų bu
vo sutarta išmokėti už užsa-

Sovietij Sąjungos ambasadorius Washing tone, Aleksandras 
Trojanovski su žmona

Pavienio Numerio Kaina |3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

~L1ET. DARBINiNKV SUSIVIENIJIMAS
-STIPRIAUSIA ORGANIZACIJA

Šiomis dienomis “actua
ries” (ekspertai fraternalių 
organizacijų ir apdraudos 
įstaigų reikaluose ir oficia
liai įregistruoti žmonės) 
darė patikrinimą Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
dalykų stovio.

Šitų žmonių pareiga iš
skaičiuoti fraternalių orga
nizacijų turtą ir atsakomy
bę ir sudaryti tam tikrą jų 

I saugumo a p s k a i č iavimą. 
Į Reikalinga, kad organizaci
ja būtų 100 nuoš. saugume.

Bet Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo saugumo pro
porcija (ratio) šiemet yra 
177 nuošimčiai! Vadinasi, 
77 nuoš. daugiau, negu įsta
tymai reikalauja!

Kitų tokių organizacijų 
tarpe lietuvių Amerikoje, 
be abejojimo, nerasime.

šitas žinias gavome iš 
LDS Centro raštinės.

Dabar Lietuvių Darbinin- 
■kų Susivienijimas veda sa
vo vajų už naujus narius.

Smarkiai numažinta įsto
jimo duoklės.

Lietuviai darbininkai, dar 
! nesą nariais LDS, raginami 
patapti. Apdrauskite savo 
sveikatą ir gyvybes ir būkL 

ite darbininkiško susivieniji
mo nariais.

LDS seimas įvyks birže
lio mėn. 18 dieną, Detroite.
Delegatai galės gražiai pa

sidžiaugti savo organizaci
jos augimu ir klestėjimu.

Užsienių Mokslininkai Sveikina Sovietus 
už Mokslo ir Kultūros Kėlimą

Tai yra atviras pasikalbėji
mas būtiniausiais reikalais; aiš
kus nurodymas, jog kapitalisti
nė sistema yra išnaudojimo ir 
priespaudos sistema. Vaizdin
gai piešiama, kaip kapitalistinė
je sistemoje yra neišvengiama 
bedarbės ir karai, kas darbinin
kų masėm' reiškia badą ir mir
tį. Yra aiškūs nurodymai, ko
kiu būdu darbininkų klasė gali 
pasiliuosuot iŠ kapitalistinės 
priespaudos.

Literatūros platintojai tuo- 
jaus siųskite užsakymus ir pla
tinkite tą svarbią brošiūrą. Su
sirinkimuose, piknikuose ir 
vaikščiojant pas darbininkus į 
namus, yra sėkmingiausias pla
tinimas.

Perkantiems nuo 10 iki 25 
knygučių kaina po 7c už kny
gutę; viršaus 25 knygučių—kai
na 6c už knygutę.

kymus \ Rusijai ginklų ir 
amunicijos. Bet “tie gink- j 
lai nėjo į Rusiją; juos ki-! 
tiems pardavė bei sumak- 
liavojo” Kerenskio atstovas' 
Bachmetjevas.

O dabar Roosevelto val-

VETERANAI PRIVERTĖ VALDŽIĄ 
PADARYT EILE NUSILEIDIMU

Washington
džia norėtų, kad Sovietai margavo du tūkstančiai eks- 

į atsiteistų ir už tas kontrre
voliucionierių žulikystes.

Renegatas Prūseika peršliau
žė bruožą nuo pietinio Illinojaus 
iki Bostono su šmeižtų maršru
tu.

Visur jis rado apytuščias sve
taines, o jau So. Bostone į di
džiąją Lietuvių svetainę tik po
ra tuzinų tesusirinko. Prūseika 
pasisakė sergąs, nekalbėsiąs, ir 
nurėpliojo žemyn prie baro ‘gy- 
dytis”.

Pasirodo, kad tas Prūseikos 
ir 'Butkaus pigusis sklokiškas 
cirkas eina prie galo.

Jų susidėjimas su fašistais 
kriaučių unijoje, ubagiškas gal
vų kinkavimas socialistams ir 
melai prieš komunistinį judėji
mą stdto juos nuogais renega
tais tų darbininkų akyse, kurie 
iš karto nesuprato Prūseikos jr 
Butkaus pabėgimo iš Komunis
tų Partijos priežasties.

Progresyviai Mainieriai 
Reikalauja 6 V. Dienos 

Chicago. — Progresyvės 
Mainierių Unijos 56-tas lo- 
kalas Illinojuj išsiuntinėjo 
atsišaukimus į Pirmų Dist- 
rikto visus lokalus, raginda
mas ' eilinius angliakasius 
susirinkti į distrikto konfe-

* renciją ir, nepaisant vadų,
• rengtis streikui už 6 valan

dų darbo dieną ir $6 algos 
dienai. Streikas turėtų pra
sidėti apie rugs. 1 d.

'kareivių į . šalies sostinę. 
| Pašalpos valdyba buvo pri- 

«T m • • rj a • įversta pasamdyti naujų na-
Veikiausia ŽUS Amen- mų jiems gyventi. Per sa- 

Lnc Karn Paclrnlnc |vo,-eilinių veteranų komite- 
Kuo Ral U F aoKUIUo eks-kareiviai iškovojo iš 

Washington. — Birželio Roosevelto valdininkų to- 
15 d. įvairios šalys turėtų kius aprūpinimus: 
atmokėti Amerikai virš' Valdžios kaštais bus įtai- 
$200,000,000 pripuolamų ka
ro skolų. Bet Roosevelto 
valdžia^ nieko panašaus ne
sitiki. Jeigu gaus apie 
10-tą dalį mokėjimų del vi
so ko (“ant rauku”), ir tai 
bus gerai. Lietuva taip pat 
neatsimoka skolų, tik po bis- 
kį kaišioja, idant ją nepa
skelbtų neatsiteisiančia, — 
nors “Vilniaus Geležinio 
Fondo” agentai dabar savo 
prakalbose tvirtina, būk 
“Lietuva pilnai atsiskaito.”! 
Iš visko matyt, kad Ameri
ka turės anksčiau ar vėliau 
atsisveikint su savo karinė
mis paskolomis.

“Vargšas” Insull
Chicago. — Sam. Insull, 

kuris subankrutavo 3 bilio- 
nų dolerių korporaciją, nu
skriaudė šimtus tūkstančių 
paprastų žmonių, dabar sa
kos “teturįs tik $15” ir ne
galįs gauti $200,000 paran
kos iki teismo. Tai žulikas 
nuo pradžios iki galo.

Mokiniai Streikuoja už 
Mokytojus

HACKENSACK, N. J. — 
Streikan išėjo 300 iš keturių 
šimtų vidurinės mokyklos > 
mokinki todėl, kad Park 
Ridge mokyklų valdyba at
leido iš tarnybos du moky
tojus, kuri.e mokiniams pa
tiko.

syta veteranų suvažiavimo 
delegatams stovykla Wash- 
ingtono priemiestyje Fort 
Hunt, Va.; ten jiems bus 
parūpinta «ir maistas, kurio 
naudojimą kontroliuos pa
tys eks-kareiviai. Valdžia 
pastatys du šėtrų prie 
Pennsylvania " Ave., Wash
ingtone, kur užsiregistruos 
atvykstantieji iš visos šalies 
veteranai. Pašalpos Biuras 
buvo priverstas surasti val
gyklą, kur negrai ir baltie
ji .eks-kareiviai galėtų val
gyti sykiu. Išgauta priža
das, kad Columbijos Dist
rikto vyriausybė aprūpins 
maistu ir kitais reikmeni
mis moteris ir vaikus, at
vykstančius sykiu su eks- 
kareiviais reikalauti, kad 
karo' veteranams tuoj aus 
būtų išmokėta visi jiems 
priklausantieji bonai.

Roosevelto valdininkai no
rėjo prispirt, kad už gauna
mą pašalpą kareiviai čia 
pat atidirbtų prie viešųjų 
darbų. Eks-kareiviai per 
savo komitetą išsikovojo, 
kad visus turės aprūpinti 
be jokių verstinų darbų.

Iš pradžios buvo skirta 10 
d. gegužės kaipo suvažiavi
mo pradžia. Dabar jo atsi
darymas nukeltas į gegužės 
14 d., ir suvažiavimas tęsis 
dešimt dienų.

Washingtone esanti

- Jau su-, kareiviai yra priešingi val
diškiems “tvarkdariams” 
stovykloje; jie patys išsiren
ka saugumo ii' tvarkymosi 
komitetus iš savo tarpo.- 

Laukiama tokio didelio 
eks-kareivių sumaršavimo, 
kad valdžia būtų priversta 
skaitytis su jų reikalavi
mais; o daugelis, be kitko, 
reikalauja išleisti bedarbės 
apdraudos įstatymą sulig i 
biliaus H. R. 7598.

Maskva. — Į tarptautinį 
medicinos mokslininkų kon
gresą kovai prieš reumatiz
mą suvažiavo žinovai iš 19 
kapitalistinių kraštų. Bu
vo duota 39 moksliniai ra- 

____ portai, kurių pusę patiekė 
, tai yra kitą ma-1 Sovietiniai specialistai.

Užsienio daktarai gėrėjosi

LĖKTUVŲ TRAUKINIAI 
SOVIETUOSE

Samara. — tėktuvas, da
rydamas po 75 mylias per 
valandą, pralėkdamas pri
kabino prie savęs “sklan- 
džiotoją” 
žesnį ir be motoro lėktuvą, 
tupėjusį ant žemės. Paskui L . . nadarvtn nažanra 

buv. 2 5»» WpSSXJKE 
pėdų augstumoj atkabin-h 
tas ir saugiai nusileido že-į _______ "
myn. / Sovietų technikai, I
mat, išrado įtaisymus, ku-1 Hitleriečiy Propagandos 
riais ~"1’ — 1

! mus 
ryti, 
nėra

landijos atstovas Dr. Van 
Breeman ypač sveikino 
“naują darbininkų klasės gy 
venimą, kuris atidaro milži
niškas galimybes mokslui” 
ne tik medicinoj, bet kitose 
srityse, ir paragino susirin
kusius šaukti tris kartus 
“Ura” už Sovietų valdžią.

Šio mokslininkų suvažia
vimo pradžia buvo atžymė
ta atidarymu prieš-reuma-

le ir kultūroj. Be kitų, Ho- tiško muzėjaus.

eks^

Japonijos Žingsniai 
prieš Anglų Prekybą

Tokio. — Japonų vyriau
sybė daro planus prieš Ang
lijos prekybą užsieniuose, 
kadangi Anglija pusiau nu
kirto Japonijos audimų iš
vežimus į Anglų valdomas 
kolonijas. Japonijos pra
monininkai sušaukė savo 

1 konferenciją a p s v a r s tyt 
‘veiksmus naudai savo pre
kybos prieš Angliją. Bus 
naudojama naujas įstaty
mas, sulig kurio Japonų val
džia galės apkrauti nepane- 
šamais muitiniais mokes
čiais tavoms, atvežamus 
Anglijos į Japoniją.

Amerika Įsitraukia į 
Prekybos Karą

Jungtinių Valstijų kong
resui yrą įneštas sumany
mas suteikt prezidentui tei
sė kelti muitus ant įvežimų 
sulig jo nuomonės. Įneši
mas pirmoj vietoj, supran
tama, atkreiptas prieš Japo
niją.

Chicago. — Darbininkų 
Bedarbių Apdraudos Bilių 
parėmė gelžkeliečių Brolijų 
277-tas lokalas ir 915-tas lo- 
kalas.

iš

z Sovietų technikai, I

gali tokius prikabini-!
ir atkabinimus pada-1 11110(131 WSSlUUgtOIie

Nieko panašaus dar 
padaryta jokioj kitoj Washington. — Hitlerio

šalyj. Dabar Sovietai žada a«e?tas Karl P.e^.mann iš
įrengti ištisus' “sklandžioto
jų” traukinius, prikergtus 
prie stipraus motorinio lėk
tuvo. Jais galima bus išve
žioti prekes-produktus ir 
pralekiant nuleisti žemyn.

Nusmerkė Tris Streikierius 
Kaipo Skebo Užmušėjus

Mirtin nu-Manila
smerkta trys taxių streikie
riai už jiems primetamą už
mušimą vieno streiklaužio. 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas J u n g t i n ėse 
Valstijose ragina darbinin
kus ir jų organizacijas pro
testuoti prieš tą nusmerki- 
mą ir siųsti reikalavimus 
Amerikos užsienio reikalų 
ministeriui Hull’ui ir Filipi
nų salų gubernatoriui, kad 
panaikintų ' mirties nuo
sprendį. Adresai: Secreta
ry of State Hull, Washing
ton, D. C.; Governor Frank 
Murphy of the Philippines, 
Manila, P. I.

10,000 Audėjų Nesilei
džia Vadams Parduot
Manchester, N. H.—Strei

kuoja jau 10,000 darbininkų 
Amoskeag audimų kompa
nijos; reikalauja pridėt 25 
nuošimčius algos. United 
Textile Workers Unijos va
dai iš Darbo Federacijos, 
kaip kad J. A. Riviere ir ki« 
ti, liepia streikieriams kaip 
šiandien grįžti darban ir 
pervesti savo ginčą su fab
rikantais į NRA tarpininkų, 
“taikytojų” rankas.

5,000 streikierių mitinge

i Berlyno atsiuntė laiškus se
natoriams ir kongresma- 
nams, prašydamas juos ra
šyti ir siųsti savo fotogra
fijas į “The American Illus
trated News”, Hitlerio laik
raštį, kuris anglų kalba lei
džiamas Berlyne. Su laiš
kais prisiuntė kongreso at
stovams ir po egzempliorių 
to gausiai paveiksluoto lai
kraščio. Aplenkė tik žydus 
ir laisvesnius senatorius ir1 pereitą antradienį darbinin- 
kongresmanus (liberalus), kai su panieka nubaubė to- 
“American Illustrated! kį<*rganizątoriaus Riviere 
News” pilnas hitleriškos pasiūlymą. Jie, mat, atsi- 
“tvarkos”’ gyrimų ir bjau- mena, kaip tokie vadai su 
riaušių melų prieš komunis- į Roosevelto taikytojais ir bo
tus ir Sovietų Sąjungą. 
Pav., nutrauktas vienas Ma
drido (Ispanijoj) skurdo 
paveikslas, o parašyta, kad 
tai “Maskvos vaizdas.” Lai
kraštis atvirai agituoja Am
erikos valdžią vartot griež
tą terorą, kad išnaikint ko
munizmo pavojų.

sais nesenai apkirto darbi
ninkus. Streikieriai reika
lauja, kad bosai vestų de
rybas tiesioginiai tik su 
darbininkų išrinktais atsto
vais. z •

Plėšikas Kalėjime Durnių 
Vaidina

New Haven, Conn. — Už 
klastas ir kreivas prisiekas 
tapo nuteistas 15 metų ka
lėti advokatas A. C. Fasa- 

'no.

Aug. Bartulis Išrinktas ant 
Bendro Fronto Tikieto i

Miesto Tarybą
BENLD, Ill. — Ant dar

bininkų suvienyto fronto ti
kieto išrinktas į miesto ta
rybą Augustas Bartulis.

CHICAGO. — R. L. Ham
mel, išvogęs $39,000 iš eks
preso kompanijos, dabar ka
lėjime nuduoda esąs silpna
protis ir nepažįstąs nei sa
vo motinos. Matyt, durnių 
lošdamas, tikisi lengvesnės 
bausmės.

/
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Socialistai Darbininkai ir
Socialistų Partijos Vadovybe :

»A

Komunistų Partijos organas “Daily > 
Worker” dėsto tuos skirtumus, kurie kas 
kartą aiškiau . reiškias tarpe socialistų 
darbininkų ir Socialistų Partijos'reakci- ’ 
nes vadovybės. Už pavyzdį painia įvy
kius Bridgeport, Conn., kur miesto val
džia yra Socialistų Partijos rankose. 
Dienraštis sako:

“Pasiekė žinios, kad Socialistų Partijos 
Bridgeport© komitetas, su socialistu ma
joru, Jasper McLevy kaipo vadovaujan
čiu jo nariu, pagalinus tapo priverstas 
pasižadėti remti Darbininkų Bedarbės 
Apdraudos Bilių H. R. 7598.

“Tame Bridgeport© Socialistų Parti
jos susirinkime ne tik jos vadovybė bu
vo priversta pasižadėti remti bilių, bet 
susilaukė nuo Socialistų Partijos eilinių 
narių darbininkų pasipiktinusios ir karš
tos kritikos. Nedvejotinais pareiškimais 
socialistai darbininkai davė socialistams 
vadains McLevy ir Brewster suprasti, ką 
jie mano apie jų (vadų) sabotažavimą 
kovos už bedarbių patalpą ir apdi^ąiuĮą.

“Šis įvykjs yra nepaprastos 1 svarbos. 
Jis parodo, kaip klaidinga, kaip šmei-

Kova sn Provokatoriais ir Šnipais
.Valdžia ir bosai išnaudoja visus būdus 

išsprogdinimui darbininkų judėjimo. Jie 
nesidrovi pasiųsti savo agentus-šnipus- 
provokatorius į darbo unijas ir kitas dar
bininkų organizacijas, kad iš vidaus 
griauti judėjimą. Juo organizacija re- 
voliucioniškesnė, tuo desperatiškiau bur
žuazija stengiasi ją sugriauti.

Todėl komunistiniam judėjimui prisi
eina ypatingai rimtai susidurti su šni- 
pais-provokatoriais. Kadangi mūsų ju
dėjimas yra griežtai revoliucinis, nepa
perkamas, nešukaneveikiamas, todėl bur- 
žuažija stengiasi įskverbti.sąyo agentus, 
kurie varytų šnipinėjimo ir‘.provokavimo 
darbą. Mūsų Partija ir Komunistų In
ternacionalas veda begailestingą-' kovą ■ 
prieš provokatorius. Kuriuos’ sūčiunjpa, 
iškelia aikštėn, ‘numaskuoją juoį kaipo 
judošius ir gyvates, iy išdrebia ląųkąų,' 

t Bet ne vien' -į revoliucines organizaci-,

=r.rrr--l - r- . i ..v .....,

Darbininkai, Nesiduokite Smetonos 
Agentams Išnaudot

Šiomis di'ėnomis yra atva
žiavę “Svečiai”—Smetonos 
agentai iš Lietuvos. Tais 
“svečiais” yra Kemėšis, Ba
bickas ir . Vitkus. { Jie čia 
atvažiavo'neva Vilniaus at
vadavimo ^reikalais; Jie turi 
sutverę Geležinį Fondą, ku- 
riuomi sako atvaduosią' Vil- 
ųių. ’ Bet tai tik darbihin- 
kam akių . japdūmiĮnui jie 
tai daro. , Jų $į^las . ;yrū 
pasipinigauti; ir tupmj dar: 
daugiais' sustiprinti fašisti* 
nę < diktatūrą Lietuvoje,

f £ A V W * * V* V/M A I* VA f ■ I I 1 . '• V • . ‘ 4 I

jas, skverbiasi šnipai. Jų yrai gyvos (ai-, Munis jgerai žinomas kum- 
bės dirbtuvėse ’ir kasyklose; Didžiosios 
kompanijos, kaip plieno ir žibalo, išlei-1 
džia milionus dolerių užlaikymui Šnipų ii’*' 
provokatorių, kurie šnipinėja darbinin
kus. Tai vienas bosų būdas kovoje prieš 
darbininkus. •

“The Communist International” žur
nale draugas V. Bronkovsky rašo apie 
kovą su šnipais Lenkijos Komunistų Par
tijoje. Tapo sučiupta keli judošiai,. ku
rie buvo įsiskverbę į partijos eiles ir dąsi-. 
gavę į atsakomingas vietas. Iš ten jie 
demoralizavo partijos veikimą ir išdavi-

f <

ĮDOMUMAI
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dėjo Amerikos kapitalis
tams mobilizuoti jaunus vy
rus į karą.

Kunigo Baisi Išpažintis
Protestonų kunigas Har

ry Emerson Fosdick, klebo
nas Rockefellerio puošnios 
“Riverside Drive Bažny
čios,” atliko viešą išpažintį. 
Sudėjęs rangas prie kruti-' 
nes prakeikė pereitą karą 
ir save, kad tame kare daly
vavo; laimino ginklus ir ka
reivius ir g'rudo juos1 į mir
ties nasrus. Daugiau kuni
gas Fosdick niekados nebe- 
grįešyšiąs, niekados nėbe^ 
remsihš karo, gėriau eisiąs 
į kalėjimą!

1 '• ■ V : s : 1 ' f

......... . ..:J, , , . . Tai svarbi klebono išpa-
Ęabįckp ir .Vitkaus fondui, gintis. Apie tai daug rašė 
l

buojasi Spietonos fašistinės1 Kunigas Fosdick buvo žino- 
d j k t a t u ros palaikymui, j mas, kaipo geras patriotas! 
Remdami jų .fondą, mes pri-; Kas jam pasidarė, kad' jis 
sidesime prie .dar didesnio įdabar atsivertė?

žianti yra tą teorija, kad socialistai ęili-j ’ j 
niai darbininkai yra ‘beviltingai susiri
šę su jų vadais’, kad šitię socialistai dar-,; . 
bininkai visi yrą ! Jmažięji < Normanl ’ 
Thomasai.’ * . -U?«

“Bridgeport© socialistų darbininkų pa
sielgimas parodo, kad krizio smūgiai, 
taip pat Komunistų Partijos veikimas, 
padarė įtakos į socialistus darbininkus, 
padarant jiems aišku, kaip priešingi yra 
Socialistų Partijos pirmaeiliai vadai tik
rai darbininkų klasės kovai.

“Turi būt padarytas galas tam atsi
skyrimui, kuris viešpatauja tarpe komu
nistų darbininkų ir socialistų darbinin
kų. O tas skirtumas, kuris viešpatauja 
tarpe socialistų darbininkų ir jųjų vadų, 
turi būt padidintas. Nes kaip tik šitie 
vadai deda visas savo pastangas, kad su
laikyti darbininkų klasę nuo tikros ko
vos prieš kapitalizmą ir prieš alkį.

“Draugas Dimitrovas yra pasakęs 
mums, kad ‘fašistai spekuliuoja (remia
si) skilimu tarpe socialistų ir komunistų 
darbininkų, ta nepasitikėjimo ir nuožiū
ros siena, kurią yra subudavoję.socialis
tai vadai tarpe komunistų darbininkų ir 
socialistų darbininkų’.

“Mes turime nuversti šitą sieną. Su 
didžiausia kantrybe, su didžiausiu sąži- 
niškįmu ir draugiškumu mes turime dis- 
kusupti su socialistais darbininkais visus 
mūši su jais skirtumus. . ... .

“Dar daugiau, mes turime prieiti prie 
jų su atviriausiu ir draugiškiausiu pa-' 
siūlymu sudaryti bendrą veikimo frontą 
konkrečiais klausimais, kaip kova už pa
šalpa, už H. R. 7598 bilių, prieš karą ir 
fašizmą. A . :

“Bridgeportas parodo mums, kaip ko
va už tuoj autinius, kasdieninius darbi
ninkų klasės reikalus yra ta grindis, už 
kurios reikia griebtis, idant nulieti nesu
daužomą darbininkų klasės bendro fron
to plieną. Būtent šitoj bendroj kovoj, 
petys petin, kaip tik mes ir nuversime tą 
sieną, kuri atskiria mus nuo mūsų kla
sės brolių, socialistų darbininkų.

“Bridgeportas yra simptomas. Su
stiprinkime mūsų kovą už atitraukimą 
socialistų darbininkų nuo jų vadų įta
kos!”

j

nėjo draugus Pilsudskio valdžiai. Gar
siausias iš tų judosių buvo tūlas George 
Sokatsky-Bratkovsky, agentas slaptosios ■ 
policijos ir generalio štabo. To sutveri- • 
mo istorija labai įdomi. Iki 1921 metų 
jjsąi buvo Lenkijos- Sociąlįs;tų: .Partijos

■ sekretoriam įr |eįjo* špi^o jpįi^igas. Kuo- .< 
met S. P. galutinai išsigimė į buržuazinę ’ 

; paiįtiją,i jokio pavojaus nebesudarė yal-i 
’dančiai klasei, tai slaptoji policija nu-! 
fprende atimti. Bratkovskį iš , Socialistų 
Uiįtįj^ jir| įausti || fį^nkiję^Komunis-

. tų-Partiją,,-Jai tas^pavyKd lietas gyva- ' 
tė kelis metus griovė komunistinį veiki
mą iš vidaus,

Vadinasi, Lenkijos Socialistų Partija 
išauklėjo ir Pilsudskį ir Bratkovskį—iš
tikimus buržuazijos agentus!

Taip pat susekta grupė šnipų Vakari
nės Ukrainos Komunistų Partijoj ir iš
grūsta. laukan. Apsivaliusios nuo judo- 
šių, abi partijos sutvarkė savo reikalus : 
ir maršuoja pirmyn.

Svarbu darbininkams štai koks fak
tas. Kuomet Lenkijos ir Vakarinės Uk
rainos Komunistų Partijų centraliniai 
komitetai sučiupo šnipus-provokatorius 
ir pradėjo kovą prieš juos, tai visokios 
“komunistinės opozicijos” (kaip mūsiškė 
prūseikinė opozicija) pradėjo kryžiaus 
karą prieš vadovybę. Gvoltu šaukė, kad. 
“tai arklinė taktika”, tai “galvų kapoji
mas” ir t. t. Kartu su judošiais turėjo 
išlėkti laukan iš partijos ir “opozicinin- 
kai”, sąmoningi ar nesąmoningi judošių 

■palaikytojai!
............... ..... j -■ 'f'j .■L1"*. ■ w ;

Prekybos Karas Tarpe 
Anglijos ir Japonijos.

. Nesenai Japonija pagrūmojo' Anglijai, • 
Amerikai ir kitoms imperialistinėms' vai- į 
stybems* užilarymū Chinijos rinkos $urų. j 

fTas žygis tsukėlė protestų* audrą prieš į 
Japoniją. Rrotestavo Anglija, Frakcija, • 
Anąerika,Jos grūmojo imperialistinei| 
Japonijai atkeršijimu. . Jos visos ( nori į 
turėti sukišę savo snukius į Chinijos1 

trinką* . .. ? . •
‘ Nuo žodžių einama prie darbų. Ang

lijos valdžia jau išleido sayo kolonijoms 
įsakymą, kad. jos nepirktų ’ Japonijos 
produktų. Tai paskelbimas prekybos ka
ro Japonijai. Japoniją, žinoma, atsimo
kės tuo patim—kirs Anglijos prekybai

. Chinijoje ir visuose tolimuose rytuose.
Imperialistai niaujami. Ekonominis 

karas veda prie naujč imperialistinio ka
ro. Panašiai buvo prieita prie ’Pasauli* • 
nio Karo 1914 metais.

vy- į rių Bengalijos , prpyinęijoj, 
Nei vienas šūvis 

glijos pastatytą gubernato-1 jam nepataikė.

Calcutta, — Keturi 
rai Šovė į J. Andersoną, An-j Indijoj.

New Orleans, La. — 4,000 
laivakrovių tebestreikuoja 
septyniose prieplaukose.

Ar Galima Tikėti 
Fosdickui?

Bus darbininkų, kurie pa
mylės kunigą Fosdicką už 
išpažintį. Neklysime pasa
kę, kad jis -vyriausia todėl 
ir padarė tą išpažintį, kad 
pasigauti darbininkuose įta
ką. Bet jeigu kiltų karas, 
tai labai galimas > daiktas, 
kad kunigas Fosdick, kaip 
ir dauguma atsivertėlių pa
cifistų, užgiedotų visai nau
ją giesmę.1 Lengvai susiras
tų pateisinimą, kodėl reikia 
vėl remti karą.

Kun. Fosdick nėra mažas 
vaikas. Jisai gudrus politi
kierius. Jis mušasi į krūti- 

, “o velnią mislija!” Jis 
negali nesuprasti, kad jis 

' darbuojasi Rockefellerio už- 
■laikomoj bažnyčioj, kurioje 
jis tą Rockefeller} kas sek
madienis garbina. Jis ne
gali nenuvokti, kad jis viso
mis spėkomis palaiko kapi- 

Šiomis dienomis Ameri- O ne vienas kunigas Fos-j talizmą, kuris veda prie 
kos Lietuvių Darbininkiškų diek atliko kruviną budelio ’ naujo karo. Jis puikiai su- 
OrganizŪčijų' Priesfašistinis rolę laike pereito imperia- pranta, kad bažnyčia su sa- 
Susivienijįmas išleido tūks
tančius lapelių, kuriuose 
plačiau nušviečiamą^ Kemė
šio, Babicko ir Vitkaus at
silankymo tikslai. Tų lape
lių bųš pasiustą į kiekvieną 
didesnę, liep^iafc dąrbinin-i kos ir galvos yra suteptos ■ nigajs> tol negalima-tikėti 
kais apgyventą ' koloniją, nekaltu ; žmonių krauju. Į jų jokioms išpažintims! 
Tie lapeliai turi būti kuo- Kaip kuriem,'matomai, sęs- 
plačiausia paskleisti, ' ypa- taht pradeda sąžinė grauž- 
tingąi tarpe katalikų darbi-;|ti, tai! daro viešą išpažintį 
ninku. Kur nebus užtekti- ir “gailisi” už griekus. 
nai pasiųsta,' reikalaukite 1' 
<1 a ii iri a ii a K n t rkicimd

visus Sme'tdnoš'' agentus? 
Paremkime Lietuvos Kbmu- 
nistų Partiją, kuri vadovau
ja visom - revoliucinėm ko- < 
voms. Remdami ir stiprin
dami revoliucinį veikimą 
Lietuvoj, mes prisidėsime 
prie greitesnio darbo žmo-

Remkirite Lietuvos Kovoto
jus už Laisvę, ne Kemėšius 

4 ' 1 t ♦

Remkime Lietuvos politi
nius kalinius,. kuriuos Sme
tonos fašistinė valdžia žiau
riausiai persekioja ir kan
kina. Remkime politinių 
kalinįų šeimypąs.. Remkime 

Yūos darbininkus ir, valstie
čius Lietuvoje,: kująe gina 
Lietuvos žmonių, yęikalus ir 
|wyoja( ųž įsteigiįną dąrbi- 
nujikųj valdžios , Lįetuvoje. 
Tai mūčų pąreigą, tai mū- 
sų reikąla^.;

Neduokite nė] cento tų ne
prašytų svečių Kemešio,

gas Kemėšis^ ' Būdamas1 
Amerikoje, jisai puikiai mo
kėjo mulkinti; apgaudinėti1 
ir išndudpti vargdienius 
darbifiinkiis. Jis karštai rė
me ir remia kapitalistuš; iš
naudotojus.' Lietuvoje ir 
Vilnijoje žmonės jam 'nepa
sitiki ir neduoda jum pini
gu, tai čionai atšibaladojo 
pasinaudoti ir pasidarbuoti 
del Smetonos fašistinės val
džioj sustiprinimo.

i .■ . , .

Mes jau pirmiau esame 
girdėję panašias kalbūs apie 
Vilniaus atvadavimą., Pana- 

i šūs Kemešiui įmones rinko 
aukas į Vilniaus Vadavimo 
Sąjungą ir Komitetą, ^urin- 

■ ko tūkstančius dolerių iš 
• Amerikos darbininkų. PasU 
naudojo daugelis ponų ir 
apgavikų. Dabar nutilo. 
Iškepė kitą komitetą ir fon
dą ir vėl. ųiaįdaųjp1 ^ukų iš 

’Amerikos darbihinkuV ’Mes 
turime pasakyti, kad nei 
ceiit’o tiems darbininku muP 

I «■ ».

kintojainsJ :

Vilnius Bus Atvaduotas, 
, tik ne per Kemešį ir 

Smetoną ;
Vilnius yra pavergtas po 

Pilsudskio letena, kaip ir, 
visa Lehkija yra pavergta j 
po lenkų fašistų diktatūra. ; 
Bet taip pat yra pavergtas 
Kaunas ir visa Lietuva po 
Smetonos tokia pat fašisti
ne diktatūra. Lietuvos dar
bininkų, mažažemių ūkinin
kų bei ūkės darbininkų pa-! 
dėtis nei kiek negeresnė už | 
Lenkijos darbininkų. Darbi-1 valdžia uždraudė rodyti ! 
ninkai neturi teisės, organi- Lietuvoje dvi Paramount© 
zuotis bei streikuoti už pa- kompanijos filmas: “Dakta- 
gerinimą savo būvio, šimtai ro Braudto kabineto paslap

tis” ir “Kas tu butum, aš 
tave myliu.” Šios filmos 
esančios nemorališkos!

No cento tiems, kurie dar- vjsį New Yorko laikraščiai. n£,

darbininkų išnaudojimo, 
prie dar didesnio pavergi
mo,

Šiomis dienomis Ameri-

Jeigu visi kunigai atliktų 
tokia išpažintį

i . x v • • ’ x • • •listinio karo/ ’ Tūkstančiai ;vo dieviais ir velniais pade- 
ir tūkstančiai kunigų visų da buržuazijai prisirengti 
bažnyčių visose šalyse kai-,prie karo, o vienok jis tos 
bėjo už karą, agitavo už bažnyčios netrenkia ir ne- 
karą, laimino ginklus ir ka-1 prakeikia!
reivius. Beveik visų jų ran-| Kol kunigai pasilieka ku- •

už griekus. Ala. Mainieriai Apsidirba
nai pasiųsta,’ gaukite-'1 K Uetuv.ų kunigų nesi- Su StreiMauŽiais 

girdėti n’ė vieno atliekant tą 1 
baisią ifepažihtį apie pereitą' 
|karą.‘ Jie, matyt, pilnai pa
tenkinti tuo kruvinu darbu, 
kurį jie atliko. Pav., nesi
girdi išpažinties nė vieno 
kunigo, kurie yra susispietę 
aplinkui Chicagos

„ q vjgį ue sušilę pa- syklas išvien su baltaisiais.
mų pasiliuosavimo is po fa- c T.______ _______________
šistinės priespaudos.

J. Weiss, j
Priešfašistinio Susiv. sek.,

ŽINIOS IS LIETUVOS
CENZŪRUOJA FILMAS

KAUNAS. — Smetonos1

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

Telephone: Humboldt 2-7964

“Drau-

Bessemer, Ala.
apygardoj streikuoja 8,000 
mainierių; sėkmingai su
stabdo trokus, kuriais veža
ma streiklaužiai. Trys ske- 
bai sumušti. Negrai uoliai 
pikietuoja užstreikuotas ka-

DARBININKU 
SVEIKATA &

gerinimą savo būvio, šimtai 
. geresnių Lietuvos darbinin- 
' kų klasės kovotojų pūdomi 
kalėjimuose, kankinami ir 
žudomi. Veik kasdięn įvyk
sta nauji areštai, z įkalini- 

. mai ir-nubaudimai. Smeto- 
\ ną su gaują fašistinių valdi

ninkų išnauddja ir smaugia 
Lietuvos biednuomęnę/ kaip 
p Įi 1 s udskiniąi 1 galvariezai- 
smaugi'a Lenkijos ir VHn.i-1 
jqs liaudį, Viėnok, ‘nežiū
rint,, kaip tie fąšistimai ^dik
tatoriai. darbininkus neper
sekiotų ir kankintų, jie ne
galės viešpatauti ant -visa
dos, Bus .išvaduotas Vil
nius ir Kaunas. Išvaduos ne 
Smetonos, Kemešiai, Pil
sudskiai ir kiti jiems“ pana
šūs, bet darbininkai ir var
gingieji valstiečiui /nuvers- 
dami Smetonas ir Pilsuds
kius ir įsteigdami darbinin
kų valdžią Lietuvoj; ir Lam 
kijdj. ’ Tik tada pasibaigs 
darbininkų išnaudojimas. 
Tik tada visi dirbantieji 
jausis laisvais ir laimingais.

VIDURIUOSE UŽRŪGSTA

Patarkite ir man per “Lais
vę.” Esu da apyjaune mote
raitė, 34 m. Pastaruoju laiku
-labai pradėjau menkėti: per 
dvi savaiti nu puoliau svoriu 
apie 7'sv. Gal man. kokia kū

mo kvaraba, o gal man sveika-j 
PO PRIEVARTA ŽYDĄI i ton neina . porinis nesusitaiky-Į 

TURĖS MOKINTIS krimtimas!. Nuo ko da-
s . . t ii id vfilr c* tie 9 A/T O

Ta- 
ne-

s.'.

sideda bakterinis rūgimas. Ot 
šitas rūgimas ir pridaro daug 
nesmagumų, gazų. dujų, 
da ir žarnose prasideda 
tvarka.

Dėl ko skilvy sumažėja
vų kiekis? Nuo netikusio mais
to ir nuo netikusio valgymo ir 

'gėrimo būdų.
Kramtykite visa ką labai ge

rai, smulkiai, ir nerykite ne
sukramtytų plušų, šiaudų, 
lukštų, rupienos. Palikite tai 
ant lėkštės. Tiupifena drasko - 
ir erzind ^vidurių plėves, silp
nina jas, padaro ten slogų, ka
tarų ir net pr.adrasko kartais 
žaizdas, opas.

Nevartokite nieko nei per
daug karšto, nei perdaug šal
to; nei perdaug rūkštaus, nei 
perdaug saldaus. Nevartoki
te riebaluose kepintų valgių, 

------- erzinančių —deginančių geri- 
susmul-- mų ir prievalgių: acto, pipirų,'

i kinti maistingąsias valgio da- garsvyčių, alkoholio, kavos. •
lis—proteidus. Toji rūkštis ne- arbatos ir tt. Mažiau valgyki-
duoda ir žalingoms bakteri-'te krakmdlų—skrobylų, che- 
joms skilvy perdaug veistis, miškai baltytų.
Ir, kolei tos rūkšties ir kitų į Po kiekvieno valgio imkite 
skilvio syvų išsisunkia pakan-jpo trečdalį šaukštelio kreidos, 
karnai, tai maistas paprastai 
persimala normaliai. Bet,, jei 
hidrochlorinės rūkšties ir kitų 
-syvų kiekis pradeda eiti ina- 
žyn, tai tada maištas skilvy 
nebepersimala.

rosi viduriuose rūkštis? Man 
pastaruoju laiku visokis mais-

- • *’J L • į J
spuogai ant> veįdo išsiverčia 
rodos, juos vadina “hives.” ,

. LIETUVIŲ KALBOS
’ KAUNAS.' —’Valdžia nu-jiašz rūgsta’.J Kartais1 net ii 
tarė priversti • žydų rabinų 
semiriąrijose mokinti lietu
vių kalbos ir rašybos. Iki 
šiol visas mokinimas ėjo žy-| 
du kalboje. !

SUAREŠTAVO IR KAN
KINA TRIS NEKALTUS 

ŽMONES i

, Atsakymas
Su tuo vidurių rūgimu ši

taip yra. Kiekvieno sveiko 
žmogaus skilvis, be kitų syvų, 
išsunkia iš savęs da ir vieną 
gana smarkią rūkštį — hidro- 
chlorinę rūkštį. Toji rūkštis 

KAUNAS. — Smetonos ! Padeda ĮStai-piriti ir j 
policija suareštavo ir bai
siai kankina Šochotą, .Šo- 
chotaitę ir Komodaitę. Kal
tina juos komunistiniam 
veikime ir nužudyme niekšo 
provokatoriaus Glikmano. 
Suareštuotieji griežčiausiai 
užsigina jiems ’ daromuose 
primetimuose. Po ’visų kan-' 
kinimų, jų byla atiduota 
apgardos teismui.

“precipitated chalk,” užker
dama vandeniu. Darykite taip 
keletą mėnesių. Kai dėl rū
pesčio ir naminių rietynių, tai 
jos yra didelė priežastis ir vi- 

Susidaro pu- durių netvarkos ir nervų su- 
vimo bakterijų, ir nuo jų pra- irimo ir kitokio pikto.



Kčtvirtad., Geguž. 10, 1934 •

LAIŠKAS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS kuri turi prižiūrėti tvarką 
ir darbininkų1 partija, kuri 
turi apginti darbininkų rei- 

• kalus. Užveizdos ir virši
ninkai irgi dirba del visųo-’ 
menės, o ne del privatiškų 
savininkų.

Visa pirklystė ir apsi- 
mainymas išdirbiniais eina 
visuomenišku būdu. Nuo- 
saviškių krautuvėlių čia nė
ra. Visuomenės išdirbiniai, 
sakysim, anglis, lentos, ply- 

| užimta ūkininkų, gelžkelių i tos, mašinos, neina per ko
reliais žodžiais nemokė- * ar^a pramonės reikalais.: kias trečias, ketvirtas rau

siu nei papasakoti, kad tu- į Ūkininkartis žemė apribota kas, o iš dirbtuvės į tą vie-

Stalinsk,
15 d. sausio, 1934 m. 

Mielas Drauge Mikyti I
Tavo laišką, rašytą 16 d. 

spalio, gavau 7 d. lapkričio, 
o 7 d. lapkričio pas mus die
na revoliucijos — iškilminga 
diena viena iš 5-kių dienų 
metinių švenčių; taigi gavęs 
tą dieną tavo laišką, turėjau

mą sekančioje gentkartė- 
je...

Taigi negiriant ir nepei
kiant, pasakysiu keletą žo
džių apie mūsų tvarką, pir
miausia apie žemę, čia nė
ra nuosavos žemės — žemė 
priguli visiems, ir ne atski
rai respublikai, bet visai jų 
Sąjungai. Bile žmogus ga-

dvigubo iškilmingumo die-, b apdirbineti žemę, kuri ne- 
ną.

tą, kur ta medžiaga ar ma
šina reikalfnga. Daiktai

griaudu, kad Uralo darbi-1 ūpas pas tokius žmones nu- gavo, bet jūs patys save prisi- 
ninkai neišpildė kokią: die- įpuolęs, jie kovoti prieš Amai- .gavote, kad. neklausėte, pro- 
ną savo darbo normos, nops gameitų Unijos biurokratiją ' gresyvių kriaušių, kurie jums 

i! I • 1 ....... , i , J. __ i- ;_________ i__ i a _ „i

/ Trečias Puslapis
.... ...... ' ' ............................

sunku padaryti, tik reikia vie-’, 
nas kitą pakalbinti, susieiti ir 
pasidaryti programą, kad mes, 
kaipo lietuviai, per daugelį 
m'etų priklausę Amalgameitų 
Unijoje, neturėtume būti išzo- 
liuoti iš darbų darbavietėse, 
kad: mes taip pat turime turė
ti biznio agentą-delegatą, ku
ris prižiūrėtų lietuvių skyriaus 
kriaušių reikalus. Juk tai gy
vi visų kriaušių reikalai, be 
tokių konkreŠių reikalų išsiko- 
vojimo, mes visai būsime nu
blokšti nuo kriaušių amato. 
Pagalvokime apie tai.

Jeronimas Bilda.

kaip jie,’taip ir:meš išdirba
me tą patį1 produktą — ge
ležį. Sibi^iečiąrns rūpi, kad 
ir Baltgudijojė užderėtų ja
vai, kad uzbekų vaikai eitų 
mokintis ir kad šamanai (jų 
dvasiški j a) nekvailintų ir 
negąsdintų buriatų ar jaku- 
tų moterų.

Kuomet Amerikoje vienas 
savininkas nori dasigriebti 
prie turto kito savininko, 
kad turėti geresnę progą iš
naudoti kitą žmogų, tai mes 
apsieiname be tranų. Bet 
sakysi, ir mūsų tarpe yra 

; tiesa, 
kai kurie žmonės vagia, nes 
jie, save laiko už labai bied- 

1 nūs j jie nežiūri į save, kai
po savininkus viso turto, 
bet kaipo į beturčius, kurie | 
gali ■ pralobti pavogus kelis i 
tūkstančius rublių—jie ne | 
savininkai, jie “vargšai,” i 
kokių mes nenorime turėti■ 
savo tarpe; y ra ir tokių, ku-1 ttz__
rie žiūri į save akimis ame- | ginai ir Bostone atsitiko, 
rikoniško darbininko pa- į Kada progresyviai tapo i- 
dirbti kuomažiausiai, O zoliuoti iš darbų, tai sandarie- 
gauti kuodaugiausiai; yra šiai su keleiviniais dži’augėsi: 

i“Vot jums dabar ir laikas re
voliucijas kelti.” Bet dabar, 
kuomet išspaudė, it “lemonus,” 
ir išmetė į Sąšlavyną, tai vaik-

return maž daug supratimo; tarpe kaimų, kaip dirbamo- 
apie mūsų tvarką; nes mū- JL taip ir miškai, lankos ir 
sų gyvenimo negalima pri- ganiavos. Kada < gelžkelis 
lyginti prie kitos tvarkos, ar pramonė arba valdiškas 
kuri būtų tau gerai pažįs- ;ūkis užima^ kaimiečių žemę, 
tama. Išlygos gyvenimo ir į tai kaimiečiai gauna žemę 
siekiai, visuomenės įrankiai,! kitoje vietoje, o už persike-i peratyviškas arba valstybi- 
kuriais mes valdom ir jėgos,; Urną štubos ir nuosavybėsnes krautuves. Pigiausia 
kurios mus valdo, visai kito-' gauna užmokėti. Darbinin-1 krautuvė pramoniška, bet 
ki kaip kur kitur. Jei kas kai gi jei nori turėti savo i joje daiktai tik del savo dar- 
bandytų gyventi čia tuo bū-1 daržą, tai gali gauti žemės I bininkų ir jų šeimynų apri- 
du, kaip Amerikoje, įvyk- uždyką ir apdirbineti ją ko- botame skaitliuje. Bran
dinti tokius principus visuo
meniškos tvarkos, kaip Am
erikoje, tai jis neturėtų jo
kio pasisekimo.

Žmogus, atvažiavęs čia su 
savo papročiais, su savo pa- 
žvalgomis, nors teoretiškai 
gana sąjausmus proletaria
tui žmogus, gali pasijausti 
nepakenčiamose i š 1 y g ose.' darbo, kaip išdirbimai : ____ v_________ ________,to____ _______ ______
Aš gyvenu čia 12 metų ir iš t medžio, plaušų, pakulų (vir- vėje 30 kapeikų už 1 kilo-’nui į tarpakį, o popas ___
daugelio^ atžvilgių esu^neuž- vių), siuvėjų, kurpių, tūlų gramą (virš 2 svarų) duo-; kryžium lamins^ jį jo dar- —

• v dCla E?ev_n!mas turl i saviškų pramonių nėra, nes' vėje toji pati duona penkis nių, bet yra—jie baigia sa- 
tiek daug žavėjimo man,!kur jjems gautj medžiagos: Syk brangesnė—1 rb. 50 kp. vo gyvenimų; su jų gyveni-

de! privatiško vartojimo: tokių>’ kurie vagia;drabužiai, maistas, tabakas 
ir . t. t. iš dirbtuvių pereina 
per pramoniškas arba koo-

Bran- 
operatyviškai ar nuosavai, giausia valstybinėje krautu- 

Visos pramoniškos įstai- tne^ ^en , pirkti 
gos: dirbtuvės, kasyklos,'kiekvienas ir kiek jam non- 
priguli visuomenei lygiai; S1’ ^°Peratyvis^a del savo 
kaip ir gelžkeliai, laivai, te-. nariU-
lefonai ir telegrafai, malu-j Bene Kalvaitis rašė, kad

nenori, nes vis tikisi, kad pa- nekartą pastebėjo, kad Amal- 
gerės kada nors laikai, pradės į gameitų Unijos biurokratija 
kriaušiai dirbti ir lietuviai ta-j yra šovinistinė, kad prieš tai 
da i 
ves. -...................
savęs apsigaudinėjimas. Bet 
tų žmonių negalima kaltinti, 
nes jiems tą nuolankumą, tą 
vergystę Amalgameitų Unijos 
biurokratijai įkalbėjo A. Jan
kauskas, sandariečiai ir kelei
viniai, kad būkite paklusnūs 
Bostono Joint Boardo viršinin
kams ir generaliams unijos 
vadams, tai jie jūs ant rankų 
nešios.

Taip ir buvo. Joint Boardas ! .. ,T •• • ,
atėmė mums delegatą, biskį mei mjoje., ju< as ne
paplepėjo, pamitingavo^ atvy
ko generalis organizatorius,' A. 
Jankauskas, ir dalykus “su-1 
tvarkė,” kad mums delegato 
“nereikia.” Kaip tik delegato 
netekome, tai ir sandariečiai' 
su keleiviniais atsidūrė toj 
pačioj padėtyj, kaip pirma bu
vo progresyviams, vaikščioti 
ištisus mėnesius be darbo, be 
užsiėmimo. Gerai sako priežo
dis: “Nekask kitam duobės, 
ba pats gali įpulti.” Taip ly-

papuls į kriaušių dirbtu-■ ręikia kovoti visiems bendrai.
Tokia jų viltis, tai pačių ,Bet kur tau, jie tada mus siun-

tė j Maskvą, o dabar patiems 
reikia važiuot pas Mussolinį.

Bumbėdami atskirai pakam
pėmis, mes, broliai kriaušiai, 
reikalų nepataisysime. Mums 
reikia organizuotis Viduj 149 
lokalo j kairesnį sparną, per 
kurį būtų galima paakstinti 

.kriaušius prie veikimo, prie iš
kovojimo tų teisių, kurias mes 
keli metai turėjome Amalga-;

T!

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LaiSNUOTAS graborius

660 GRAND ST., CROUKLYN, N. Y.

lir tokių, kurie žiūri į save 
nai, elektros įmonės ir kt. koks ten žmogelis užmokė- ’ akimis kapitalistiško savi- 
Yra ir kooperatyviška pra- jo labai brangiai už kepa-jninko, ir svajoja, kad kada 
monė ~ smulkmenų rankų lą duonos; gali būti; taip aš nors ateis laikai; kada jis §įio7a^nosls^lpaVabinę bum- 

* iš moku pramoniškoje krautu-1 galės kaišioti kumščia tar- — • 1 • I T • Y • • • . 1 • ba: “Prakeikti italijonai, jie 
SU I mus prigavo!” Jie jus nepri-

ganėdintas. Vertus gi kita gėrimų (kvaso) irt. t. Nuo- nos; o valstybinėje krautu- buose. Nedaugi tokiu žmo- 
puse, r’" ------------- x.... ' - 1

kad pasilieka gailestauti, 
kad man ne 18-20 metų am- ir padargų? Net barbenai Bet mano šeimynai užtenka mu baigiasi ir jų svajonės, 

ir tie dirba kooperatyviškai, tos duonos, kurią duoda’nes kapitalizmo čia negali-
ziaus, nes galėčiau tada iš- dauguma jų nuo Raudonojo pramonė, o yalstybinėje ma prikelti iš numirusių.' 
tikrųjų susijungtr.su vieti- Kryžiaus — kaipo jsanitarįš- krautuvėje perka tas, kuris (Daugiau bus) ' 
ne visuomene galėčiau dar- ka įstaiga. ne(lįrba vena k ■
buotis su didesnėmis pa-.
stangomis, galėčiau augti su 1
tąja pažanga ir tvirtėtUsu
tomis jėgomis,
kyla vietinė visuomenė.

Taigi tie, kurie peikia ir.

j nedirbą arba gyvena ką 
Kaip visuomeniškoje pra- nors pardavinėdamas iš po 

W1XUWX s? įmonėje, taip ir kooperacijęj skverno,^ arba . koks besi
mu kuriomis ne ga^na lygiai mokėti slapstantis žmogus, ar taip 

—kas daugiau ir geriau iš- pavarytas is darbo uz tingi- 
dirba, tas daugiau ir gau- nį arba prasikaltimą; arba 
na; kaina už išdirbtus daik-, būna ir taip, kad pardavinė-

(Daugiau bus) '

BOSTON, MASS.

tie, kurie giria mūsų tvar- nai Kalna uz įsairotus daiK-,
ką, neapsirinka, nes jie tik, tus priguli nuo valdžios, vie-: tojas paima dvi kainas uz 
perstata ją taip, ant kiek jie itings ar centrinės—žiūrint, tavorą, išneša tavorą is 
galėjo prisitaikyti, priside-:ar dirbtuvė vietiniams ar, krautuves, parduoda Ji is 
rinti =avn onnrnHmtds na.1 bendros visuomenės reika-'po skverno—tokių vagilių

Kokia Kriaučių Padėtis? Kaip 
Tautininkai su Socialistais ir 
A. Jankauskui Padedant, Nu
ganė 149 Kriaučių Lokalą. Ar

tavorą iŠ Gali Pakilti Bostono Lietuviai

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

tas ir už prieinamą kainą.

APDRAUSKITE SAVO SVEIKATA ir GYVASTĮ
Saugioj Organizacijoj

Lietuvių Darbininkų Susivienijime
Kiekvienam Darbininkui Pašalpa ir Apdrauda Reikalinga

rinti savo supratimais, pa-1--------- ------------- ------
pročiais, ilgesiais, spėkomis iams.
jr t. t. Darbininkų užmokestis už

Jei aš papasakočiau, kaip darbą irgi ne vienoda. Vie- 
man patinka vietinė tvarka, Į noJe vietoje tam pačiam 
tai nereikštų, kad aš sakau, darbininkui moka daugiaus, 
teisybę, vis tiek, ar aš peik- kaip kitur, ir toje pačioje 
čiau ar girčiau,—tai reikštų vietoje ne visi gauna lygiai 
tik, kiek aš galėjau prisitai
kyti prie jos.

Atsimink, kad laike civi
lio karo Jungt. Valstijose 
buvo negrų ir tokių, kurie 
nenorėjo palikti savo vergi
ją—taip priprato prie jos. 
Tu pats žinai žmones, kurie 
bėga iš civilizacijos į Alias
ką, į Braziliją, į pakrantes 
Hudsono užlajos, į visus ne- 
cvilizuotus pakampius — 
jiems ten geriau, bet ne vK 
siems. Jeigu skaitei Jack 
Londono “White Fang” ir 
“Call of the Wild”, tai ma
tai, kaip šuo pavirsta į vil
ką ir lieka valdonu neapma
tomų šiaurės tyrų, ir vėl, 
kaip vilkas persikeičia į šu
nį ir lieka valdonu kiemo 
Californijos gyventojo, ku
ris užtektinai tortingas, kad 
gali laikyti porą šunų. Kat
ram geriaus gyventi, ar vil
kui civilizuotam kieme, kur 
užginta vištos jam pjauti, 
ar šuniui šiaurės tyruose, 
kur jis pjovė, kas jam pati
ko, net viešpatį žmogų? J. 
London sako, abiem geriau
sia—jie išpildė užduotis gy
venimo — pasisėjo, paliko 
veislę, pratęsė savo gyveni-

Darbininkų užmokestis už

Kriaušiai?
Vargu yra kitame mieste 

yra, ir valdžia be pąsigailė- taip kriaušiai nualinti, kaip 
jimo su tokiais apsieina., Bostone. Yra keletas I----
Taip, praėjusį mėnesį už va-' 
gystes mūsų Stalinsko pra- 
mones krautuvėse (kurių krjau^iai> tai apleido Bostoną, 
yra 100 suvirš) teismas nu- nes gįa, kada įsigalėjo kelei- 
sprendė 6 sušaudyti—publi-, viniai “socialistai 
ka delnų plojimu pagyrė 
nusprendį.*
> Kada aš sakau* apie dar
bininkus, tai aš vartoju tą 
žodį del stokos kitokio žo
džio, nors neikiek negalima 
prilyginti Amerikos darbi
ninko prie mūsų darbinin
kų. Mes dirbame, teisybė, 
bet tuom pačiu tarpu mes 
esame savininkais savo pra
monės; ne tokiais savinin
kais, kad galėtum parduoti 
savo mašiną, bet savinin-

Mes

Bostone. Yra keletas lietu
viškų dirbtuvėlių, kurios jau 
senai sezoną užbaigė. Kurie 
buvo pavieniai, be šeimynų

Štai kodėl jums geriau apsimoką 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 yrą 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.

i” su sanda- 
riečiais, tai kiek progresyviš- 
kesniam žmogui prie kriaučių 
amato vietos nebuvo. O kurie 
pasiliko, tai turėjo jieškoti ki
toj industrijoj darbo. Treti, 
kurie iš seniau pasiturinčiai 
gyveno, buvo apsipirkę name
lius, tie pasiliko ir vilko skur
dų gyvenimą, manydami, kad 
visgi kada nors padėtis pa’si- 
keis. Tai šiandie tokie kriau-<, 
šiai pergyvena sunkiausias die- „ 
nas. ‘ •

Susitinki Unijos raštinėje, 
ar ant gatvės, senus bostonie
čius kriaušius ir paklausi: 
“Na, broli, kaip einasi? Ar il
gai busime be darbo ?” 

žmogus pasikaso pakaušį: 
Ji “Velniava! Tūrių namuką,

1906 o darbo nėra ir gauti pas sve- 
m., kad San Francisco de-itimtaučius jo negaliu, nes jie

. Atro-

—pagal darbą ir pagal iš- 
dirbimą.

Taip visi dirbantieji ski
riasi į 3 dalis: darbininkai, 
besimokinanti ir technikai, 
ir inžinieriai. z Kiekvienas 
skyrius turi apie 10 laips
nių, apart to, kad daugelis 
dirba nuo skaitliaus ar nuo 
masto; gerai besimokinan
tis gali daugiau uždirbti; ne
gu menkas darbininkas; ge
ras darbininkas — daugiau, 
negu menkas inžinierius. 
Taigi užmokestyje čia ištek- ąęaįs visos pramonės. __ _
tinai paraginimo del to, kad ;negalime džiaugtis, kad čia 
geriau dirbtų. ; i ar ten atsitiko gaisras, kaip

Uzveizda ir inžinieriai kad> pamenU) darbininkai morgiaai“ įr taksos nemokėta 
gauna primokėti, jeigu jų Amerikoj džiaugėsi ’ — 
brigados (“gengės”) išdir- .
ba virš užduoties, o darbi- gg—matai, daugiau darbo visur kemša saviškius, 
ninkai gauna mokėti laips- būsią. Mes dirbame ne dėl d°, kad reiks pakratyti ran

brigados (“gengės”) išdir-

niškai—virš normos išdirba
mas apsimoka padidintu 
mokesčiu, ir mokestis kai 
kada daeina iki dvigubos.

*Pramonė turi aprūpinti 
savo žmones butu, kuru, 
vandeniu, šviesa, valgyklo
mis ir t. t. Darbininkų gi 
sąjungos prižiūri, kad dar
bininkai nebūtų* nuskriaus
ti. Taipgi yra Darb. Ūkiš
ka Inspekcija nuo valdžios,

kas ir nuo namelio, kurį sun
kiai dirbdamas įsigijau.”, 

k / **
Kitas vėl užtraukia dar 

naujasnę dainą: “Ana, jau tas 
’ir tas neteko savo’namo, o po 
’nedėlios eina ant “akšinę” ano 

Tiesa, , “Keleivio” 
, 1 pos

muoja, kad darbininkai išpirks

to, kad mūsų darbas irtų, 
griūtų ar degtų. Mes dir
bame, kad turėti iš savo 
darbo naudą. Mes esame sa- į 
vininkai, l^et ir vėl ne to-į 
ki savininkai, kaip kad savi- Į namelis.- Tiesa, ' Z. J. 
ninkas Amerikoje, ne savi- redaktorius Micheįsonas 
ninkais kokio nors namo, i 
šapos ar geležinkelio, bet kapitalizmą, bet kaip tik j*o td-
savininkai viso lobio, viso 
turto, kas yra šiame krašte.
Mums, s t a 1 i n s k i ečiams, socialistąis... ”,

ji teorija išeina atbulai, kapi
talistai atima darbininkų ba
kūžes. * Kelmas su tais mūsų

4
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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 į 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 j 

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: .

UETUViy DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.v

susijungtr.su


Ketvirtas Puslapis
.............--i

SUDREBINO KAPITALO SOSTINĘ
Įspūdžiai iš Gegužės Pirmosios New Yorke <

—IL.... -................ RAMSTIS —...

.Iš pat ryto saulutė rausvai švietė. Nei 
šilta, nei šalta—oras labai malonus bu
vo gegužės pirmos rytą. Kai kurie dar
bininkai kalbėjosi:

—Na, kad revoliucijai ii’ saulė tarnau
ja. Tokia graži diena iš pat ryto.

—Eime, jau draugai eina, — prabilo 
mano draugas, įėjęs į kambarį.

—Sakiau, kad eisiu vėliau. Maršavi- 
mui gatvėse per visą dieną šiais metais 
gal man bus perdaug...

Bet kur gi iškęsi! Sąmoningas darbi
ninkas juk negali pasilikti namieje, kuo
met šimtai, tūkstančiai, milionai darbi
ninkų maršuoja, demonstruoja.

—Einame, teima galas tą visą darbą, 
padarysime rytoj,—agituojančiai kalbi
no draugas.

—Gerai, einame.
Važiuojame į pietinę miesto dalį, nes 

tenai turi rinktis didžiulė maršuotojų ei
sena (kolumna).

Stotyje jau buvo lietuvių darbininkų 
būrys. Jaunimas su vėliavomis, moterys 
su ženkleliais. Čia ir traukinys. Pasi
girdo jaunuolio komanda:

—Visi į traukinį!
Traukinyje suskambėjo revoliucinės 

dainos. Ūpas pakilęs, geras. Visi links
mi. Kitoje stotyje mūsų eilės padidėjo 
ir dainavimas paplito dar garsiau. “In
ternacionalas”, Pirmosios Gegužes dai
na ir kitos revoliucinės dainos skambėjo. 
Jauni ir suaugę darbininkai bei darbinin
kės platino “Daily Workerio” gegužinę 
laidą veltui.

Išlipus miesto gilumoj, žmonių jau 
matėsi tirštai. Einant arčiau Battery 
Parko, publika didėjo. Bet čia jau ma
tėsi Vėliavos, posteriai, karikatūros tik 
mirga, tik eina. Benų uniformos, eks- 
kareivių rudos kepurės, pionierių raudo
ni ir balti aprėdalai mirgėjo ir daugino
si. Rytinėje dalyje Battery Parko, žiū-; 
rint iš toli, rodėsi lyg koks raudonas- 
margas gėlynas. %

Netrukus, apie 10:30 vai., draugas 
'Carl Brodsky, kuris ėjo' šios demonstra
cijos generalio maršalo pareigas, įsakinė- ‘ 
jo. savo kapitonams, rodė, riktavo eiles. 
“Kapitonai” ėjo savo pareigas, prižiūri- 
nėjo savo divizijas, sustatė draugus į ei
les ir pradėjo lietis darbininkų pirmos ei
les į Broadway gatvę.

Augščiau pakilo vėliavos, įvairūs pos- 
teriai ir obalsiai. Pasigirdo revoliucinio 
bėho drumai ir revoliucinė muzika. Be
ną sekė revoliucinės dainos ir revoliuci
niai obalsiai.

Žmonės, darbininkai, raštinių klerkai, 
prižiūrėtojai, smulkūs biznieriai bėgte 
bėgo ir apgulė gatvę, kuria maršavo de
monstrantai. Visa gatvė, po kelias ei
les, nuo pat pavandenio, Battery Parko, 
iki Union Aikštės, buvo apgulta žiūrėto
jais. Miesto gilumoje, iš augštų budin- 
kų, pro langus, duris, — žiūri pulkai dar
bininkų. Vieni jų ploja, džiaugiasi ir ap
gailestauja, kad negali pasirodyti gat
vėse.

Kiti, raštinių savininkai, krautuvių bo
sai, fabrikantai, bankieriai, miesto val
dininkai,—šie griežia dantimis. Jie pyk
sta. Jie jaučia, kad čia eina revoliucijos 
šmėkla. Jie čia pamatė kapitalizmo ka
rikatūrą, kuri išrodė į kokį tai “smaką”, 
didel baisūną.

Pro Amerikos ir viso pasaulio kapita
lo^ feostinę' (Wall St.), pro miesto rotušę, 
kūr sėdi LaGuardia, — eina kelių my
lių ilgio paroda, demonstracija!

Ta paroda eina ir nepraeina, dainuoja 
ir nebaigia dainuoti. Eina kelias valan
das laiko. Vienas jos galas dar prie van
dens, Battery Parke, o kitas jau siekia 
14-tą gatvę, veik patį miesto biznio cen
trą. Šimtai tūkstančių ją mato — vieni 
ploja, kiti dreba. Kiti vaizduojasi revo
liucijos mūšį, Raudonąją Armiją, apsi
gynimą. Krautuvėse žmonės kalba:

—Tai raudonieji eina... Jų labai
daūg... Visi gyvi,—išsireiškė cigare tų 
pardavėjas.

—Taip, tūkstančiai kiekviename bloke,
^pridūvė kostumeris.

—Gėda, gėda Amerikai!—piktai išspjo
vė apie 50 metų ponas, gerai apsirengęs 
ir pasirėmęs lazdele, žiūrėdamas į mar- 
šuojančią minią.

—Kodėl gėda, — klausia jaunas dar
bininkas, šalia stovėdamas.

—Todėl, kad policija mūsų šalyje duo
da gatves tiems valkatoms.

—O kas tas gatves padarė, jei ne tie 
darbininkai?—prisidėjo kitas darbinin
kas iš būrio.

Tuo sykiu pasigirdo keletas aplodis
mentų. Senis, suraukęs veidą, pasitrau
kė. Tuo sykiu’ maršuotojai užtraukė 
“Bandiera Rosa” i’r tie argumentai bai
gėsi.

Broadway pasidarė mirganti, judanti. 
Pasilipus augščiau matėsi tik ilgas, neį
matomai nusidriekęs judėjimas. Viršuj 
darbininkų galvų raudonavo revoliucinės 
vėliavos, tarsi kokios pavasario gėlės. 
Matėsi kai kurie, daugiau iškelti, karika
tūriški paveikslai.

PRDTr ANh fiRFrfiN _ nariai, bus. priimanji į LDS minėtas 
I Ulll LAI*!/, vALuvll • ■ ' kuopas net šu mažiau kaip pusė įsto- 

- ■ . j . ; | { • f '' jimo, todėl, kurie dar nepriguli, yra 
TZ - i V tS- h gera prisirašyti. Prie įžangos tikie-Kaip jau žinome, Pumą Ge- to ^uvo žadėta duot trys praisąi, bet 

gūžės milionai darbininkų de- komisija jau turi riet 5 praisus, reiš- 
Tai ir mūsų mies- kia svečiai turės progą ką nors lai- 

„Kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai.

(1^0-111)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopos susirinkimas

Visi kviečiami dalyvauti ir praleisti 
linksmai laiką.

Kp. Sekr. Ona Pauzienė.

CLEVELAND, OHIO , > • •
ĄLDLD 57-ta kuopa rengia

kutinę vakarienę šiame sezone Kom
partijos naudai, subatoje, 12 d. gegu
žes (May), Lietuvių Darbininkų sve-

pas
irieti.

monstravo;
tolyje įvyko demonstracija., 
Darbininkai privertė valdžią j 

[išduoti leidimą ir tas leidimas
gauta. Demonstracija įvyko 
po Komunistų Partijos vado-
Vybe j įvyks nedėlioję, 13 d. gegužės, 2 vai.

t * . , „ ... v , _ . po pietų, Leonards Svetainėje, 111Komunistų Partija saukė į w. Market St. Draugai ir drauges, 
bendrą frontą Pirmą Gegužės yra nemažai svarbių reikalų aptar- 
demonstruoti visas darbininkų todęI visi pasistengkite pribūti 

,r, laiku, kad galėtume dalykus tinka- 
01 ganizacijas 11 partijas. Ta- mai aptarti. Taipgi, kurie dar nesa- 
Čiaus reikia pažymėti, kad te užsimokėję duokliųį tai pribūkite 
IWW, socialistai ir pruseiki- užsimokėkite, nes centrui pinigai 
mai atsisakė bendrai su dar- žurnalo “šviesos.”

Ketvirtad., Geguž. 10, 1934
................ - . I...

tainėje, 920 E. 79th St. Kviečiame 
publiką atsilankyti kuo skaitlingiau
siai, nes tikimės užganėdinti visus. 
Turėsime skanių valgių ir gėrimų, 
prie to dar bus gera orkestrą, kuri 
grieš lietuviškus ir angliškus šokius. 
Pradžia 7>:30 vai. vakare, įžanga 15 
centų ypatai. Kuopos Komisija.

‘ (109-110)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AYR, DETROIT, MICH.

čia

Štai ir Union Aikštė. Darbininkų jau 
pilni pakraščiai. Policija neleidžia nie
kur apsistoti. Vaiko nuo šaligatvių.

—Eime pasiteirauti, kiek masių turi 
socialistai? — Klausiančiai pastebėjo 
mano draugas.

—Gerai, eime. Aš manau, kad socia
listai turės daugiau.

—Eik, iš kur jie turėsi daugiau.
—Juk jie skelbė, kad unijos su jais.
—Neklausyk, drauge, tai tik juokas. 

Dalykas ve kame. Viršininkai gavo kai- 
kuriuos lokalus. Kaip kur jie veidmai
niaudami “nutarė” ir sudarė daug “re
kordų”. Priskaitė, kad daug kūnų eis su 
jais. Bet pamatysi, kad tai tik kaulai be 
raumenų. Eiliniai nariai nekenčia tų iš
davikį.

—Gerai, bet reikia persitikrinti. Eime 
patarti. ■ ; ,

^/-Galime eiti, bet ir taip jau aišku. 
Žiūrėk, 54 lokalas nutarė eiti su oficialia 
unija, su viršininkais, bet pamatysi, kad 
čia narių bus daugiau. O rekorduose 
bus pasakyta, kad visas lokalas ėjo su so
cialistais.

Prisirengiant prie šios demonstracijos, 
visas dešinysis elementas dėjosi prie so
cialistų vadovaujamos demonstracijos. 
Kairieji darbininkai, revoliucinės unijos 
ir pašalpinės organizacijos dėjosi prie 
komunistų vadovaujamos demonstraci
jos. Susidarė dvi kempės — komunistų 
ir socialistų.

Komunistai turėjo sudarę bendrą fron
tą visų jiems pritariančių organizacijų. 
Taip pat ir socialistai sudarė bendrą 
frontą visų socialistams pritariančių or
ganizacijų. Kapitalistinė spauda paskel
bė, kad socialistų demonstracija, tai bus 
bendras frontas prieš Amerikoj besiple
čiantį komunistinį judėjimą.

Jau buvo 1:45 vai., vidurdienis, kuo
met pribuvome į Madison Aikštę. Čio- 
nais radosi du dideli trokai, papuošti 
Amerikos vėliavomis, įtaisyta kalbagar- 
siai. Keletas šimtų žmonių apstoję kal
basi, argumentuoja.

—Biedna, labai biedna, 4- matomai 
norėdamas išprovokuoti diskusijas, už
kalbino vienas, matomai, žydų ' tautos 
darbininkas.

—Tai kodėl jie taip biedni? — klausė 
mano draugas.

—Apgavikai, politikieriai, — smarkiai 
atkirto naujas draugas.

—Tai kurie geri?
—Komunistai geresni. Jie širdingesni, w 

—ištikimesni. Pas juos daugiau žmonių, 
—įsimaišė pašalinis.

Pasiklausęs argumentacijos, šalimai 
stovintis, ištysęs vaikinas, dribtelėjo su 
savo grašiu:

—Socialistai turi daugiau pasekėjų, 
nes parodo rinkimai.

—Je, bet ką tie rinkimai reiškia, jei 
socialistus balsuoja ir demokratai? 
greitai atšautą.

(Daugiau bus)

UZ

bininkais dalyvauti demons
tracijoj. Tai jie jau aiškiai 
pasirodė, kas jie esą.

Tačiaus .visos darbininkų ( .
' • • • ji • j ' ' ALDLD 188 kuodą
t dalyvavo ir de-įras rengja “corhėd beef and cabbage”
monstravo. Demonstracija vakarienę, subatoj,-12 , d. gegužes

i Latozą, 1035 Caniff St. Nepraleis- 
Į kite šios vakarienės. Pelnas skiria- 

4,000. ■ mas Liet. Darb. Sus. seimo naudai. 
Visi darbininkai gerai klausė- Įžanga 30 centų ypatai.
si, kaip kalbėtojai aiškino dar
bininkų padėtį ir kovas. Su
dainuota Internacionalas ir ki
tos revoliucinės dainos.
kiaus priimta eilė rezoliucijų.

Paskiaus buvo išrinkta ko
misija iš 10 darbininkų, kad 
nueiti pas valstijos konsulą ir 
pareikalaut, kad Hitlerio vė
liava būtų nuimta. Labai 
greitai pasirodė, kad kaip tik 
ta žinia pasiekė ponus fašis
tus, tai ta savo fašistine vėlia
vą jie ir nuėmė.

Pasibaigus prakalboms, mi
nia susidarė į eiles ir pradėjo 
maršuoti gatvėmis. Policija 
buvo sutraukta, bet jinai ne
drįso užkabinėti darbininkus, 
o tiktai darė kelią martuoto- 
jams. Paskiaus demonstran
tai grįžo vėl į tą pačią' vietą, 
sudainavo Internacionalą ir iš
siskirstė. Galima pasakyti, 
kad ir lietuvių darbininkų ge
ras būrelis martavo.

Kp. Sekr. I. Klevinskas.
(110-112)

HAMTRAMCK, MICH.
l ir' Laišvės Cho-

, , , , l ( Y -----— ------- J.; 12 , d. gegužes
prasidėjo 3 vai. dieną ir tęsė- (May), val\/2kaJ.e 
si iki 6 vai. Plaza Parke.

Publikos buvo apie
(110-111)

PITTSBURGH, PA.
Liet. Kapinių Draugija rengia

Pas- “jukerį” 12 d. gegužės, 118 Belmont 

pelnas skiriamas Kapinių tai- 
išlaidoms. 
pati draugija rengia pikniką 
gegužės, Dekoracijų Dienoje, 

Stasevičiaus farmoje, Ems- 
Pa. Trokai veš nuo S.S.

St., 8 vai. vakare. Įžanga 25 .centai. 
Visas 
symui

Ta 
30 d. 
Košt 
worth, Pa. Trokai veš 
1723 Jane St., nuo Soho 142 Orr St., 
nuo N. S. 118 Belmont St. Trokai 
išeis kaip 9 vai. ryte.

KELRODIS: Automobiliais iš Pitts
burgh© reikia važiuot Ohio River 
Blvd, 
žinoti 
kairei

iki Camp Horne kelio ir va
iki Camp Horne vartų, po 

keliukas į pikniką.
Kviečia Komiteetas.

(110-111)

SCRANTON, PA.
Scrantono Jaunuolių Sporto kliu- 

bas rengia pasilinksminimo vakarėlį 
su šokiais 12 d. gegužės, 451 Putnum 
St. .7 vai. vakare. Visi kviečiami 
atsilankyti, kaip seni taip ir jauni. 
Įžanga tik 25 centai.! Komisija.

(110-111)

SHENANDOAH, PA.
„ , . . . . . . į APLA 4-tos kuopos susirinkimasSulaukus vakaio, daibimn- j įVyks d. gegužės, 2 vai. po pietų, 

kai rinkosi į Italų Darbininkų i Sweet’s Hall.
.svetainę. Įžanga buvo 2.5 c., 
bedarbiams tik 10c. Darbi
ninkų prisirinko pilna svetainė 

• ir kurie vėliaus atėjo, tai tu
rėjo tik ' (pastovėti, čia šaky-<

i ta prakalbos ir vaidinta veika- 
i lai apie darbininkų kovas ir 
i negrų persekiojimus.

Pastebėtina, kad šiame 
! vaidinime dalyvavo daug neg- 
i rų darbininkų. Publika buvo 
(labai pasitenkinus vaidinimu, 
1 nes plojimas tęsėsi gana ilgai. 
I Reikia pasakyti, kad ir paren- 
! gimė dalyvavo daug negrų 
j darbininkų. Tai reiškia, kad 
I ir negrai jau daugiau ir dau- 
I giau įsitraukia į klasių kovas 
ir abelną darbininkų judėjimą. 

Buvo rinkta ir aukos. Su
rinkta 25 dol. Tai reiškia, 
kad gana gerai šiame laike. 
Paskiaus buvo pranešta, kad • 
13 dieną gegužės čia kalbės 
Tom Mooney advokatas, kuris' 
dabar važinėja po visą šalį ir j 
sako prakalbas. ' ‘
nesį eina masiniai mitingai 
gelbėjimui Tom Mooney ir 
Scottsboro jaunuolių.

Reikia raginti darbininkus 
dalyvauti šiuose 
susirinkimuose.
nius njiitingus rengia gerai ži
noma 
tuv.iškai vadinasi: Tarptautinis 

' Darbininkų Apsigynimas.)

Visi nariai atsilanky
kite įr, atsiveskite nąujų narių.

Si Kuzmickas.
■ ’ f ■ 1 • • - '(110-111)'

LINDEN, N. J.
“Victors”, jaunuolių kuopa 

rengia puikų Farmerių ir Farmęrkų 
balių 12 d. gegužės, Linden' Hall, 
Wood Ave. ir 16th St., 8 vai. vakare. 
Įžanga 29 centai. Lindeno ir apie- 
linkės draugai ir draugės, visi daly
vaukite ir paremkite jaunuolius. Taip 
pat smagiai laiką praleisite. Bus 
suvaidintas trumpas juokingas vaiz
delis “Mock Wedding.” Tai bus ve
dybos farmerio dukters su keliaujan
čiu agentu. Bus gera . muzika šo
kiams.

Kviečia visus jaunuoliu Draugas. 1 
(110-111) Į

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 pačia vietą, 104 
Wallace St.

LDS

(109-111)

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

Visą Šį me-į su šokiais 11 d. gegužės, Lietuvių 
j ! svetainėje. Programos išpildyme da- 

. lyvaus: Jaunuoliai vaidins veikalą 
j “Mes Alkani”; Aušros Choro dviei- 
( lis kvartetas, susidedantis iš šių 
ypatų: J. Slesoraitienė, A. Tvari Jo
nienė, V. Zmitraitė, E. Tonkevičienė, 
J. Gabužis, A. Pagiegala, P. Grinius 
ir A. Klįmas. . Jiem pianu akompa
nuos A. Pagiegalienė. 
giau pamarginimų.
LDS

.masiniuose
Tuos masi-

Bus ir dau- 
Visus užkvięčia 

6-ta kuopa.
Kuopos Report.

(109-110)

WORCESTER, MASS.
Į Komunistų Partijos bązaras įvyks
ta 11 ir 12 dd. gegužės, Workers 

1 Center, 3 Harrison St. Yra leidžiama 
( daug gerų dalykų ant laimėjimo. 
Visi draugai atsilankykite ir parem
kite savo klasės partiją.

(109-110)

. WILKES BARRE, PA
Aido Choras vaidins veikalą “Krik

ščionybė Praktikoje”, 12 d. gegužės, 
Nariai ir nares, buki- Darbininkų Centre, 325 E. Market St., 

te ant paskirto laiko, nes turime 7 vai. vakare. Kaip vietos, taip ir 
Org. apielinkės darbininkai kviečiami da

rt 10-111) j lyvauti skaitlingai ii' paremti cho- 
Po perstatymui bus šokiai prie 

orkestros.
Aido Choras.

(109-110)

organizacija-—ILD; (lie-

Jaunuolis;

PRANEŠIMAI Iš KITUR

HAMTRAMCK, MICfi.
Tarp.! Darb. Apsig. Kazio Giedrio 

72 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedalioje, 13 d. gegužes (May), 
10 vai. ryte pas draugų Varanecką, 
2050 Miklin. T

svarbių reikalų aptarti.

CLEVELAND, OHIO.
LDS 44 kp. ir LDS Jaunuolių 113 

kuopa rengia, bendrai pietus 13 d. 
gegužes, Lietuvių7 Darb. Svetainėje, 
920 E. 79th St., 12 vai. dieną. Tai 
bus paskutinis pareflgimas svetainė
je šį sezoną. Programą išpildys 
LDS 44 kuopos, tik ką susiorganiza
vęs vaikų choras po vadovystė P.

Įžąhga 35 centai ypa-j Tamošiūno.
' tai. Be te

rą.
geros

READING, PA.
Naujai susitvėrus IWO 534 moterų 

kuopa rengia balių 12 d. gegužės, 
126 N. 10th St., ant antrų lubų, 7:30 
Vai. vakare. Bus gera muzika iš 
Orwigsburg. Taip pat bus skanių 

Be to, Šiame parengime nauji i valgių ir gėrimų. Įžanga 15 centų.

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

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
■s • • 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, 
j kurį eina 100 bonkų, duodama gera nuolaida, ta‘ip kad 

kliubai bei kitoki bizniai turi sau gerą pelną. 
TAIPGI TURIME IR BORJOM

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

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.

<♦> ‘LAISVĖS’ NAUDAIPIKNIKAI
Dovanos Prie įžangos

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 diena liepos (July)
' Ūlmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Gavome žinių, kad programoje rengiasi dalyvauti 
Philadelphijos Lyros Choras. Taipgi yra viltis, kad 
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.

pa

nes

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

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria , 1. 2.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

Dovanos yra
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.

$ 
$ 
$ 
$ 
$

75
50
35
25
20
15
10
10

sekamos
10

12
13
14

16.
17.
18.

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

$10
$10

5
5
5
5
5
5 1
5 ,

vertės $5

$ 
$
$

$ 
$ 
.$

aukojo drabužių

pinigais $100 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

19. A. J. Kitkauskas
20. J. Baltramaitis aukojo daiktais vertės $2.50
21. H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50

Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)
Laujaman Park, Shėnandoahj 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 tikie- 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

1. Dovana Phil co* Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana
4. Dovana
5. Dovana

to

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

Išanksto samdykitės busus važiavimui j minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.
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Ketvirtai, Geguž. 10, 1934 . Penktas Puslapis-

Koncertas ir Vakarienė

MONTELLO, MASS. THOMAS W. VA. dymds patyri, kad-’ žuvies 
Cod Liver aliejtis greičiau 
gydo limpamuosius skaudu
lius ir šiaip žaizdas, negu 
įvairūs vaistai, kokie iki 
šiol buvo naudojami.

darbininkas žino, kad; jo vie
ta prakalbose-, demonstracijo
se ir darbininkų organizacijo
se. .Paminėjimas Pirmos Gegužės 

—Pasaulinės Darbininkų 
Šventės

Į Lietuvių Tautiško Namo 
svetainę, apie 7:30 vai. vaka
re, susirinko žmonių apie 300. 
Pirmiausia Liuosybės Dailės 
Ratelio Choras sudainavo In
ternacionalą. Publika pager
bė atsistojimu. Paskiaus dai
navo dar dvi dainas. Chorą 
vadovavo draugas Alb. Patsus.

Paskiaus pakviesta kalbėto
jas, kuris aiškino apie darbi
ninkų kovos ir pirmos • geg. 
reikšmę ir apie artėjantį kitą 
pasaulinį karą. Kalbėtojas 
sakė, kad pirmiausia bus karo 
aukomis jaunuoliai. Jie bus 
šaukiami mirti karo laukuose. 
Todėl jie turi dar labiau* ko
voti prieš karo pavojų, 
šaukti į karą jaunuoliai 
tuos ginklus atsukti prieš 
rą darbininkų priešą, šis
bėtojas buvo iš Worcesterio, 
d. J. Babet.

Kitas kalbėtojas 
Bostono, d. Hartfeld. 
rasis kalbėtojas aiškino 
darbininkų demonstraciją Bos
tone ir kitur. Prisiminė apie 
streikus ir kovas.

Aukų surinkta $17.05 
platinta daug “Daily Worke- 
rio? ir kitos literatūros, šios 
prakalbos buvo rengiamos tar
ptautiniai.

Šios valstijos valdininkai 
mokytojams neišmoka algas. 
Valstijos valdininkai nieku bil
du nesuranda pinigų minėtam 
tikslui. Todėl jie uždėjo tak
sus ant visokių reikmenų. Jei 
perki už 6 centus, tai centas i 
jau reikia mokėti taksų. Kuo
met perki už 50 centų, tai rei
kia mokėti 2 centai, o už dole
rį perkant ir tik du centai.

Miškų Darbininkas.
organizacijų atstovai. Kele- mažai rašė apie komunistų va
tas buvo ir nuo suaugusių or- dovaujamą demonstraciją, jos 
ganizacijų. Nutarta šaukti paveikslus talpino, 
bendro fronto konferenciją

i geg. 16. Išrinktas iš vienuo
likos veikiantis komitetas, į 
kurį įeina ir nuo LDS jaunuo
lių

Visos darbininkų organiza
cijos kviečiamos siųsti atsto
vus i tą konferenciją geg. 16, 
Walton svetainėj, 220 Stan- 
wix St., pačiam miesto cent
re. Prasidės 8 vai. vakare. 
Lietuvių organizacijos irgi ne
turėtų atsilikti.

tai apie 
socialistų “demonstraciją” vi
sai nei neprisiminė, nors jai 
ir simpatizavo.

Lietuvių Lyga prieš Karą ir 
Fašizmą rengia puikų koncer
tą ir vakarienę nedėlioj, gegu-1 
žio 13, Liet. Mokslo Draugijos 
svetainėj, 142 Orr St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Tai bus nepaprastas koncer
tas ir nepaprasta vakarienė. 
Programoj dalyvaus įvairių 
sriovių artistai, dainininkai, 
taipgi kalbėtojai. Kadangi 
prie šios organizacijos yra pri
sidėję 
jų, tai 
likos 
mums, 
lygiai 
karo ir fašizmo pusės, 
visi bendrai turime ir veikti, 

' visi bendrai turime paremti 
šią organizaciją.

Gegužės 2 ši organizacija 
turėjo susirinkimą prisirengi
mui prie koncerto ir vakarie
nės. Tikietai, pasirodo, gerai 
platinasi—parsiduoda tiktai po 
25 centus. Prirengta duoti ge
ra vakarienė. Nutarta kviesti 
įvairių sriovių menininkus. Ra
portuota, kad šios organizaci
jos atstovas aplankė Vokieti
jos konsulą ir išnešė protestą. Demonstracija darė puiku mažosios no 2

Sekantis praplėstas Lietuvių iSpūdį. •— u-i.-.. .• - .. .
Lygos prieš Karą ir Fašizmą ^ajp įr skambėjo revoliucinės!
susirinkimas įvyks geg. 16, L dainos ir obalsiai. 
MD svet., 142 Orr St. Pradžia raudonos

Draugijos organizacijos sudarė savo sek-Į 
ei ją,

|nešama didelė raudona vėlia- 'Soho ir S>S; organizuoti SMDI 
• va su užrašu: “Kovon prieš | u lietuvių grupes.
karą ir fašizmą.” Nemažai ir,

i maršavo.

įvairių sriovių draugi- 
manoma turėti ir pub- 
įvairių sriovių. Juk 
darbininkams, visiems 
yra didelis pavojus iš 

Todėl

7:30 vai. vakare.
kviečiamos siųsti savo atstovus.

Lygos Narys.

įeina ir nu< 
kuopos atstovė.

Rep.

10,000 Gegužės Pirmos 
Demonstracijoj

Rep.

Partijiečių ir Simpatiky 
Suvažiavimo Tarimai

Kaip jau buvo šioj vietoj 
syta, partijiečių ir simpatikų 
suvažiavimas įvyko bal. 22, 
N. S. Pittsburghe. Išdavus ra
portus prieita prie svarstymo 
naujų pasiūlymų. Vienbalsiai 
priimta sekamas šešių mėnesių 
planas delei veikimo Pittsbur
gh© apielinkėj :

1. Daugiau rūpintis gavimu 
naujų narių. Gauti mažiausia 
po 3 naujus narius kiekvienoj 
kolonijoj, kur mes turime vei
kimą. Daugiau kreipti aty- 
dos į Soho teritoriją.

2. Daugiau darbuotis gavi
mui mūsų spaudai naujų skai
tytojų; didesnės kolonijos po 
5 naujus skaitytojus, mažes
nės po 2.

3. Gauti naujų narių į ALD 
LD. Didžiosios kuopos po 5,

ra-

Pittsburghe įvyko milžiniš
ka Gegužės Pirmos demonstra
cija. Maršavo gatvėmis apie 
8,000. Du tūkstančiai jau lau
kė West Parke atmaršuojan- 
čių. Tokiu būdu susidarė apie 
dešimts tūkstančių tiesioginių 
demonstracijos dalyvių. De
monstraciją tėmijo mažiausia 
apie 50,000 visu keliu šaligat
viais sustojusių.

Demonstracija darė ]
, Visu maršavimo keliu į ą Specialiai kreipti atydą 

i į jaunuolių ir vaikų organiza- 
Plevėsavo vjma> North Sides kuopą su- 

vėliavos. Lietuvių! tvirtinti, Soho suorganizuoti 
| nauja.

kurios priešakyje buvo; 5, Koncentracijos vietose—

buvo iš
Pasta-

apie

PAŠAUTA 5 KOVOJ 
MAINIERIŲ SU MU

ŠEIKOMIS

Birmingham, Ala. — Su
sikirtimuose tarp streikuo
jančių 8,000 metalo mainie- 

Viena didelė biznio įstaiga i rįų pfkietų ir kompanijų pa- 
(krautuvė) pirmą dieną. ha- l,jay^u £pyS asmenys pp0 pa . 
landžio surinko taksų 60 dol. i . v , , i
Tokius taksus renka visur. VOJMgai pašauti, O du Icng- | 
Jei prisieina važiuoti traukiniu vl&u sužeisti. Šnipai jhna- | 
už 25 centus, tai reikia mokė- mitu išsprogdino gelžkelio j 
ti 1 centas taksų. bėgius ties Coal Valley. Ka- 

j pitalistai kaltina streikie- 
čia, kaip pasirodo, kai ku-!rius ir gu ta priekąhe ren- 

rie jaunuoliai skaito knygas j 
apie Sovietų Sąjungą. Augš- 
tesnės mokyklos vienas stu-

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763 !

Valandos: nuo 1—6 po pietų

6. Stiprinti ir plėsti Lietu
vių Lyga prieš Karą ir Fašiz- 

West Parke atlaikyta masi- mą, kaipo bendro fronto or- 
nis mitingas, kuriame mažiau- Į ganizacija tarpe lietuvių, 
šia. dalyvavo apie 10,000 dar- 

Kalbėtojai buvo nuo 
organizacijų. Visur 

matėsi revoliucinio ūpo paki-1 
Maršuos iimas. - '

Vietos sociąlistai buvo irgi 
kviečiami bendrai demonstra
cijoj dalyvauti. Kvietimą jie 

licijos jau gautas ir prie šios! atmetė, dargi pareikšdami, 
demonstracijos smarkiai ren- kad su komunist. darbininkai 
giamasi.

Gdg. 30 demonstracijos bus tų. Socialistai tačiaus nerengė 
atkreiptos prieš karą ir fašiz- Į demonstracijas, tiktai pasiten- 
mą. Ta diena skaitosi Nacio- 
nalė Jaunuolių Diena. Tačiaus 
demonstracijose visi bendrai, 
jaunieji ir suaugę, kviečiami 
dalyvauti.

Gfįg. 3 atlaikytas susirinki-- 
mas * prisirengimui prie tos 
Jaunuolių Dienos apvaikščioji- 
mo. Susirinkime dalyvavo 
daugiausia jaunųjų darbininkų

KeDgknnes pne Pneskannes lietuvi.,, darbininkų 
Demonstracijos

LygaJaunųjų Komunistų 
rengia dideles .demonstracijas bininkų. 
geg. 30. Pittsburghe tą die- įvairių 
na demonstracija įvyks pieti
nėj miesto daly.
Carson ir Sarah gatvėmis. įvai
ri programa bus atlikta Arm-

■ strong plote. Leidimas iš po- ■f • • • • Į • • V • į

neisią, bet klausysią socialis-

kino sušaukiami masinio mi
tingo West 'Parke nedėlioj, 
bal. 29. Jie mat -manė, kad 
nedėlioj galės sutraukti daug 
publikos ir pasirodyti, jogei su 
jais darbininkai. Išėjo kaip 
tik priešingai. Susirinko pora 
šimtelių žmonių. Mitingas 
pravesta visai be ūpo. Kuo
met kapitalistų laikraščiai ne-!

7. Pasiųsti geras delegacijas 
į Detroito suvažiavimus.

8; Organizuoti frakcijas, 
veikiančias, masinėse organiza
cijose, N. S., S.S., Soho ir tt.

9. Organizuoti vasarinę pro
pagandos mokyklą.

10. Raginti kolonijų draugus 
ir drauges rašinėti reguliariai 
į Pittsburgh© ir Apielinkės ži
nių skyrių, kuris telpa kiek
vieną penktadieny “Laisvėj.”

11. Pradėti prisirengimus 
prie sekamų kongresinių rin
kimų.

Šituos visus tarimus turėtų 
apsvarstyti kiekviena frakcija | tas. 
ir taipgi kiekviena mūsų or- A1,~ 
ganizacija ir prisirengti kaip 
nors .pagelbėti, !kad pravedus 
gyvenimai! visus tuos tarimus 
laike šių šešių mėnesių.

Liet. Biuro Sekr.

Balandžio 26 ir 27 dieno
mis čia įvyko marksistinė mo
kykla. Vadovavo šią mokyklą 
draugas R. Mizara iš Brook
lyn©. Pirmą vakarą dalyvavo' 
20 mokinių, o antrą jau turė
jome 26.

Tarpe suaugusių matėsi ir 
jaunimo. Mokykla visi gerai 
susidomėjo, klausėsi lekcijų ir 
rimtai atsakinėjo į klausimus. 
Pasirodo, kad yra pageidavi
mas ir daugiau tokiių mokyklų. 
Centro Biuras turėtų tokią mo
kyklą ir.vėl pakartoti.

Vaidinimas, Koncertas ir 
Šokiai

Balandžio, 19 d."čia įvyko 
choro parengimas'. Suvaidin
ta veikalas “Moteris Gatvėje,” 
buvo 
kiai. 
savo

Po

koncertas ir paskiaus šo- 
Vaidintojai (aktoriai) 

roles atliko pagirtinai, 
vaidinimui buvo koncer- 
Ghoras, po vadovyste d. 
Patsus, sudainavo tris 

Adelė Meckevičiutė 
Publiką ją iš-

PIRMOJI GEGUŽES kė tą didžiulę minią, kuri pir
mą sykį San Francisco istori

joj, Civic Center, pirmoj ge- 
: gūžės pasirodė, kad pasiliuo- 

SAN FRANCISCO, Calif.— 'suotų iš kapitalizmo-fašizmo 
Diena iš ryto atrodė nelabai ■ retežių ir padėtų Komunistų 
maloni, bet vėliau oras buvo! Partijai steigti sovietus.
gana gražus. Darbininkai Daugelį rezoliucijų gegužės

‘ i mitingas . vienbalsiai 
priėmė, ypatingai prieš Aus
trijos ir Vokietijos fašizmą, 
kuris ten žudo mūsų kovingus 
draugus. Apie 2:30 baigė ge-

j su Interna
cionalu, orkestrui griežiant.

Vakare, 8 valandą, darbi- 
didelį, ninkai vėl rinkosi į keturias 

raudoną, Lenino paveikslą ir ■ dideles svetaines, skirtingose 
masiniai maršavo, nešdami miesto dalyse, čia vėl kalbė- 
įvairius obalsius, orkestrai tojai duoda kapitalizmui-fašiz- 
griežiant, į Civic Center, kuris mui darbininkiškas lekcijas su 
randasi prieš miesto rotužę—'prakalbomis. Revoliucijos dai- 
City Hali . nos,

Apie 12:45 dešimtis tūks-, mai-teatrai; 
tančių darbininkų užėmė Ci- Į ninkus matosi ūpas ir 
vic Center ir pradėjo geguži- iazmas. 
nę programą. Kalbėtojai kal
bėjo per garsiakalbį/ Nuo 
daugelio vietinių organizacijų 
ir išdirbysČių, tarpe kalbėtojų, 
buvo visokių tautų; chinas, 
japonas, vokietys, filipinas, is
panas, negras,—visi kalbėtojai 
persergėjo darbininkus būti 
gatavais stoti į kovą prieš ka
pitalizmą ir fašizmą, kuris 
rengia darbininkus kanuolių 
pašarui del savo naudos; šau-

anksti rytą pradėjo rinktis į masinis 
nuskirtus punktus; apie 11 va
landą visi pradėjo maršuoti iš 
penkių miesto dalių, kur ve-, 
liau visos dalys suėjo. į,vieną, I ari*ugus. Apie . 
kas padarė vieną didelę de-1 programą
monstraciją ant Market gat- ' 
vės.

Darbininkai., nešė

riaus galva—Chief Clarence S. 
Morrill, susekė komunistus va
giant dinamitą nuo CWA 
“prožektų” ir vežant miestus 
ir tiltus ardyti. Hėarstas ši
tuos melus sufabrikavęs, tikri
no savo skaitytojus, būk šie
met pirmoji gegužės diena, 
bus kraujo diena. Sąmonin
gi darbininkai, sulaukę pirmos 
gegužės, Hearsto melams at
sakė didžiausia demonstracija 
ir mitingais, kokių San Fran
cisco istorija nėra mąčius.

Ar Igai Jie Lauks?

Marguojant' gatvėmis, ypa
tingai Market gatve, da tūks
tančiai tokių pat darbininkų 
stovėjo ant šaligatvių, rimtai 
susimąstę, žvelgė akimis, kaip 
jų draugai darbininkai de
monstruoja pilni entuziazmo, 
neša obalsius už jų ir savo rei
kalus.

San Francisco lietuviai pasi
žymėjo prastai. x Nors jų čia 
randasi, su sulenkėjusiais, apie 
trys šimtai, bet viso pirmą ge
gužės apvaikščiojo 2 lietuviai. 
Tai puikus pasirodymas! O 

sį talpino didžiausius antgal-išiuo bedarbės metu iš penkių 
vius ir rašė visokias nesamo* šimtų tūkstapčių miesto gy
nės ant Komunistų Partijos. vėntpjiĮj-andaįsi 128,000 ąlka- 
(Hearsto tikslas padaryti K. nį, maldaujančių iš kapitalis- 
P. nelegališka -—pogrindine.) tiį rankų almužnos. Juo to- 
Būk valstijos kriminali© sky- lyn, tuo blogyn darosi ir jūs

darbininkiški perstaty- 
darbi- i 1entuz-

pas visus

Kapitalistų didlapiai, ypa
tingai Hearsto geltonlapis, 
veik per visą balandžio mėne-

Al b. 
dainas, 
sudainavo solo, 
šaukė dar pakartoti. Paskiaus J 
buvo ir duetų. Solistams pia
nu skambino Alb. Gečius.

Publikos atsilankė nelabai 
daug. Programa, vaidi
nimas pradėta peranksti. Kai 
kurie atėjo pervėlai, tai nėjo 
nei ant šokių 
Įėjo matyti veikalą

i dentas skaitė apie Sovietų Są- 
į jungos pradinės mokyklos aiš- 
i kinimą apie išgalvotą dievą.
Gerai būtų, kad tokias knygas 
pradėtų daugiau studentų 
skaityti.

Kartą vienas profesorius 
įsakė mokiniams padaryti po 
dvi dėžes. Pasidarė dvi dė
žes ir jisai pats. Liepė pri
pilti j tas dvi dėžutes po ly- 

L- gų daugį žemių ir pasodino po 
tokį pat augmenį. Kuomet 
tas augmuo išdygo, tai profe
sorius įsake vieną tų augmenų 
prižiūrėti, o kitą palikti “die
vo apveizdai,”

Paskiaus pasirodė, kad tie 
augmenys, kurie buvo prižiū-' 
rėti studentų, augo, o palikti 
“dievo apveizdai,” išdžiūvo, iš
mirė. Todėl studentai padarė 
išvada, kad 
tik išmislas.

Kitą sykį 
klausė savo 
kur atsirado žmonės ant mū
sų planetos. Profesorius atsa
kė, kad jisai nežino ir negalįs 
aiškinti. Kitas mokinys grei
tai pastebėjo, kad pirmutinė 
gyvybė atsirado vandenyje, i 
Jisai sakė, kad jo tėvas jam | 
taip aiškino. Ir tas mokinys! 
aiškino, kad gyvybė prasidėjo 
lyg ir žuvies formoje, pas
kiaus vystėsi į keturkojus, o | 
dar vėliaus išsivystė į bezdžio-! 
nes ir dabartinį žmogų.

i Tuomet tas profesorius pa-1 
sąkė, kad tavo tėvas žino, ką ■ 
jisB kalba. Tai taip vaikai j 
stato mokytojams klausimus.

z ",į; Žinučių Rinkėjas.

Gerai Pavyko Gegužės | 
j Demonstracija

giasi pradėt da žiauriau 
pulti mainierius. 1

COD LIVER OIL GYDO 
ŽAIZDAS

Berlynas. — Profesorius!
Loehr per trijų metų ban-1

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius

dievo nėra, o yra

tas pats mokinys 
profesoriaus, iš

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

<3 20 St. James St. East
S Tel. HArbour 3424
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SOVIETU VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje Valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

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

Tarpe North 4th ir North 5th Streets
čia užėję išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 

Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

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

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

Aš TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

IIIQIIIQIIISIIIQIIISIIIQIIIQIIIOIIIQII loiiiioniioiiiioiiiionnoinioiiiioiirioiiiHįiHiiHlIbniiomMiO!

Kapuskasing, Canada.
Šįoje vietoje darbininkai nie
kuomet negalėjo gerai pami
nėti darbininkų dieną—Pirmą 

„ I Gegužės aiškiai, viešai, demon- nes jau nega- eistratyviai. Visuomet juos puo
lio reakcija.

Šiais metais darbininkų ko
vingumas buvo didelis. Darbi-/ 
ninkai dar žiemos laiku strei
kavo ir kovojo, tai reakcija 
nedrįso jiems pastoti kelią ii 

organizavus biznierius ir syke-1 demonstracijoj Pumos Gegu- 
lus pinigų J. Janušausko lėki
mui į Lietuvą. ,

j

Pirmiaus, negu duos pinigų 
tam lėkimui, tai lietuviški biz
nieriai turi žinoti, Ips per vie
nas tas J. Janušauskus.. “Lais
tė” jau nurodė, kad las aš
muo laike orlaivihinkų streiko 
streiklaužiavo. ? ’

Darbininkai turi suprasti, 
kad streiklaužius negalima 
remti ir jiems negalima pasiti
kėti. Tad mes galime pasaky
ti darbininkan^: \

Monteliečiai if kitų miestų 
darbininkai■ apsisaugokite nuo 
p atr i o tiš k o str ei k 1 a u ž io. 
reiškia, k a d’ Jisai, k a 
tik pažerųįri^ \lietuvių

Kaip girdėti, tai lietuviški 
kliubai, kurie pardavinėja 
Roosėvelto skystimėlį, planuo
ja šaukti susirinkimą, kad su-

Tai 
isai, kaip toks, 

i darbi-
ninku vardą

Šalna.

nesate vaikai, kaip senas, 
taip jaunas-'—visi turėsime sto
ti į frontu; tai geriau pradėki
me mokintis dabar^kbVot.

Joiin Baker.

žės. Darbininkų demonstravo 
apie 350.

Darbininkai apsistojo ir lai
kė susirinkimą viešame pleciu- 
je. čia dar tiek darbininkų 
prisirinko ir klausėsi. Kalbė
tojas aiškino darbininkams 
priežastį bedarbės ir kapitaliz
mo supuvimą.

Kalbėtojas aiškino, kad Vo
kietijos fašistai jau tūkstan
čius komunistų ir darbininkų 
išžudė, tačiaus darbininkai ko
voja ir Komunistų Partija vei
kia. Komunistų Partija da-j 

*'bąr yra stipresnė, negu ji bu
vo pirmihus. Darbininkai svei
kino tuos žodžius aplodismen
tais.

Vakare buvo surengta šo
kiai ir prakalbos Darbininkų 
Unijos svetainėj. Darbininkų 
prisirinko daug. Pertraukoje 
kalbėtojas aiškino darbininkų 
kovas ir organizacijas.

Šiame, paminė j imę gerai pa: 
sirodė ir lietuviai darbininkai. 
Taip ir reikia. Sąmoningas

Keturios Knygos už $100
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 eilės. 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 ypat 
tybių. Knygos kąina 75 centai.

“MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO.” Si 
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 kaina 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
bininkų/ organizavimosi reikalais, istorijos, ekonomijos 
ir politikos klausimais, mokslinių rstštų ir tt. Ir visą tą 
gausite pigiau^k^ip bent kur kitur. Siųskit užsakymus:’

D. M. ŠOLOMSKAS,
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.



•eštas Puslapis

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
I dieną, kaip 7 vai. vakare, Kari 
Schurz Parke, 8$th St. ir 
Avenue A, New Yorke (toji- 
vieta vadinama Yorkville).

Tai bus pareiškimas protes
to prieš žiaurųjį hitlerizmą ir 
jo paskutinius kruvinus žy-

Nei Sudilusio Peno į Dar Vienas Veteranu Neturi Kuom Džiaugtis „■ 
Būrys į Washington? Vilniaus “Vaduotojai”

I

Pereitą trečiadienį iš New
Yorko išvyko dar vienas dide- ' 
lis veteranų būrys į Washing- 
toną, kur šjuo tarpu- iš visų

! kraštų veteranai renkasi į kon- 
jvenciją. žygiavimas į Wash-! 
ingtoną yra vadovybėje Wor-j 
kers Ex-Servicemen’s League, I v

I kuri tun savo > ofisą No. 799 Į (<iio,(4nį 

(Broadway, New York.
Jau nemažai

«•

Iš Lietuvos atsibeldė kuni
gas Kemėšis, Vitkus ir Babic
kas ubagauti pas Amerikos 
lietuvius, iš jų kaulyti pinigų 
“Vilniaus atvadavimui” iš- 
Lenkijos. Mat, jau subyrėjo1 
visos jųjų sąjungos Vilniaus] 
vadavimui, tai dabar sutvėrė 
“geležinį fondą,” kad būt ge-! 
riau apgaudinėti Amerikos: . . .
lietuvius, o kad jie nemanytų,! nemažai^ riewyoikiečių __
kad tas fondas gali subyrėti/veteranų išmaršavd kiek pii- anfrh kopija, 
tai jau pavadino “geležiniu,”1 minu, bet
ir jau laikysis ant ilgo. Matyt/ tuoj m šie žygiuos.
Smetona ir jo agentai mano1 Washingtone jie rengiasi il- 
gudriai pasipinigauti, bet mes, ?gai posėdžiauti—iki kongre- 
Amerikos darbininkai, negali-j sas išklausys jų reikalavimus, 
me duotis tokiems Kemėšiams, i---------------------
Vitkams ir kt. save apgaudinė- ’ 
ti.

Negalime atiduoti jiems sa
vo sunkiai uždirbtus centus ir 
stiprinti Lietuvos fašizmo vieš- ■ 
patavimą, kad ten Smetona už ■ 
mūsų darbininkų pinigus kai-! 
tų kulipkas, suktų virves ir njjjmo Jaunuolių kuopa. Į val- 
nertų kilpas ant mūsų brolių dybą ^ina sekanti asmenys: 
kaklų, arba juos šaudytų mū- M žizumas_pirm.; Joe Lar- 
sų nupirktom kulipkom, nes 
jau ne pirmas toks jų žygiS|ronjs—sekretorius; Eldona Mi-i

Nelabai kuom ištikro turiI
! pasidžiaugti klerikalai ir tau-
I 4
tininkai, kurie pereitą sekma
dienį Maspethe , suruošė pra- ■ 

[kalbas Smetonos pasiunti- 
jniams: kunigui Kemešiui,, prof, 
i Vitkui ir “devynių talentų” 

Babickui —tariamam 
j “rašytojui, poetui ir kalbėto
jui,” kurį galima būtų pava- 

i “Vienybės” Tysliavos

kiek galėjo, ir išdūmė užsie
nin, panašiai dasiprotėtų pa
daryt ir Smetona su savo apaš

talais. O už jūsų pirktas Vil
niaus “vadavimo” markes, jie 
tik savo frakų užpakalinius 
skvernus jums pakeltų.

žymėtina, kad ir Klaščiaus 
svetainėje pereitą sekmadienį 
buvo pasodintas tų markių 
pardavinėtojas, bet. , biznis, 
kiek mačiau, nėjo geriau, kaip

Vietos lietuvių tautiniai ir 
klerikaliniai šulai sukaitę gar
sino tas “Vilniaus Vadavimo* 
Geležinio Fondo” prakalbas, j 

įžanga į jąsias buvo veltui, su j

giuš prieš darbininkų klasę 
Vokietijoj.

Danielius Varkus Iššoko per 
Langą Bowerej

Spauda praneša, kad perei
tą trečiadieni iššoko per langą 
iš trečio namų augšto Danie
lius Varkus, 45 metų amžiaus 
darbiniųkas.

LDS Jaunuoliu Kuopa 
So. Brooklyne

So. Brooklyne tapo įkurta 
: Lietuvių Darbininkų Susivie-

asmenys:

naitis—vice-pirm.; Olga Pet-

•»
i

Ketvirtad., Geguž. 10, 1934

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 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti Į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Jis buvęs po No. 
, New Yorke. 

Nugabentas į Go.uverneur li
goninę. Iš pavardės, išrodo, 
k'kd Jis .bėnįebus tik lietuvių 
tautybės.

Ligoninėj Varkus ranuasi 
kritiūgoje padėtyj.

pedlioriui su pipirąiš bei adą-H 5 Bowery St.,
7 n t ! «r> ■ < . . ’ • z-tomis.

Korespondentas.

j

Keturi Banditai Pasi 
grobė $22,939 (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergrcen 7-1661Jieškos Dinosauru Liekanų t-

Wyominge >Antradienį į Prudential Sa- 
tuom dovanai ir Zosės Vitai-! vings Banką (1972 Flatbush 
tienės, M. Strumskienės, E.1 Avė., Brooklyne) pribuvo ke- 

1 Vaiteliūtės ir A. Banio dainos, turi banditai, atvykę molinam 
Vienas svečias—Kemėšis bu-1 automobiliuj ir pradėjo savo 
vo nuo seniau Amerikoje pa-’darbą. Atkišę mirtinus gink-1 (Wyoming v 
garsėjęs kaip gabus demago- lūs į banko darbininkus, jie 
gas, pasiekiantis ne tik parapi- į pasiėmė $22,939, ir, nuvažia- 
jinę publiką, bet ir tautiniu- Įvo “savais keliais.” 
kus ir socialistus. Todėl fa- j Banko darbininkai, 
šistiniai Brooklyno apielinkės buvo ginkluoti, bet jie nespė- 
elementai veikiausia tikėjosi jo už tų ginklų paimti. Vagi- 
kupinai perpildyti Klaščiaus! šiai dėvėjo mėlynus akinius, 
svetainę. Prie to dasidėjo dar tur būt tam. kad ne taip grei- Į PARSIDUODA 

. Iš visko ma-
Jezavito lietuvių radio valai)- tesi, kad vagišiai yra gerokai 

susipažinę su banko vidujine 
padėtimi, kadangi jie viską 
labai pasekmingai atliko ir pa
taikė kaip tik tuo laiku, kada 
banko viršininkai buvo išėję 
iš banko.

Kaip tiktai banditai apleido 
banką, buvo duota žinia . poli
cijai. Pastaroji' užsuko visus 
šriubus gaudymui vagišių, bet 
veltui. Nors visi tiltai buvo 
apstoti policija ir šnipais, vie
nok anie sau laimingai paspru
ko. ‘ : ’ ' ' • ■

Pastaruoju laiku New Yor
ke i atliekamos labai drąsios 
vagystės. Tai parodo,-žinoma, 
iš vienos pušės didėjantį skur
dą, o iš kitos -r- policijos ryšių 
turėjimą su “požeminiu pasau
liu.”
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del atvadavimo to nelaimingo ! jen__finansų sekretorius; Mi- ■ rengiami, tą vakarą šokiai su tai juos pažintų.
Vilniaus, o ar nors vieną žing- pajpa—iždininkas ir

fonse Yomish ir Al. 
trustistai.

Jauna kuopelė 
smarkiai darbuotis 
naujų narių ir > sporte, 
planuojama sudaryti baseball 
tymas ir šaukti į kontestą te
nai gyvuojančią Tarpt. Darb. 
Ordeno kuopą.

Patys naujos kuojos (kurį, 
numerio dar nesuspėjo gauti) 
nariai ir suaugusieji šdutbrook-

snį padarė per šiuos pastaruo
sius metus del Vilniaus atva
davimo? Jie, prisižuvavę pi
nigų pas darbininkus, parva
žiavę į Lietuvą puotas ir kito
kius paibelius kelia; mes, dar
bininkai, supraskim, kad pini
gais neatpirksim Vilniaus; 
mes visi žinome, kad patys 
Lietuvos valdininkai, genero
lai ir kt. jau pavedė lenkams 
Vilnių gražuoju. Mes galime

Al-
Pross—

pasirįžo 
gavimui 

Jau;

dos išgarsinta orkestrą, žmo.- 
nės, vadinasi, už dyką gaus 
“žibių iš tėvynės nuo garbin
gųjų svečių,” o paskui galės 
visai pigiai, už “kvoterį” pa
silikti šokiams vakare.

Bet neišdegė taip, kaip buvo 
jų apskaitliuojama. Publikos, 
suėjo tik vidutiniai. Kad sve
tainėje kėdės buvo užsėstos ir 
pora tuzinų pasieniais stovėjo, 
tas dar nereiškia salės pripil-

Suprasti iš jų pačių aiškinimo, (iyniečiai tūrėtų darbūotis; kad dymą. Kėdės buvo ’užpildy- 
kam tas fondas priklausys ir.’gj^ kuopą padarius didele na-i tos ne todėl, kad pūblikoš del
kokiems reikalams jis bus nau- rjajs- pavyzdinga savo veik- 
ddjąmas, tam, kad sustiprint ] , i 1i < t• ■ »

fašizmą Lietuvoj ’ kad būių 
stipresnis naikinti ir smaugti 
Lietuvos varguolius, 
voja prieš kruviną 
terorą.
, Mes, darbininkai, 
Jauk mulkintojus, 
nei už centą tų ženkliukų, ku
riuos jie siūlo pirkti!

Mūsų užduotis remti Lietu
vos politinius kalinius, kuriuos 
laiko kruvinieji fašistai kalėji
muose ir pūdo dar gyvus mū
sų brolius ir seseris, vien už 
tai, kad jie kovoja prieš kru
vinąjį fašizmą, už darbininkų 
ir valstiečių klasės reikalus. 
Mūsų visų yra pareiga stiprin
ti priešfašistinį komitetą, ku
ris veda griežtą kovą ne tik 
prieš Liet, fašizmą, bet abel- 
nai prieš viso pasaulio fašiz
mą. Remkime Lietuvos Komu
nijų Partiją, kad ji būtų stip
ri vesti griežtą kovą prieš kru
vinus fašistus, už pasiliuosavi- 
mą darbininkų ir valstiečių iš’ 
po fašistinės Smetonos val-

Num. Antras*

k

Muzė-New Yorko Gamtos
j jus siunčia į Big Horn Basin 

-alstiją) komisiją 
jieškoti liekanų dinosaurų, gy
venusių 120,000,000 metų at
gal. Ekspediciją vadovauja 

tiesa ; Dr. Barnum Brown.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

PARDAVIMAI
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. 191 
Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

(110-112)

PARSIDUODA keturiij (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 378 
Grand St. ant ždnio.

(108-110)
—•■ ■■<■■■ .............m ■ ,
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kurie ko- 
Smetonos

vykime 
nepirkime

Darb. Vaikų Vasarinių 
Vakacijy Reikalu .:!

tokios iškilmės “daug suplau
kė”, bet todėl, kad svetainė 
nedavė gana kėdžių.

Nėra abejonės, mūsų drau
gės ir draugai, kurie paskleidė 
Priešfašistinio Komiteto lape
lių prie bažnyčių, dalį publi
kos nukreipė nuo dalyvavimo 
“geležinių vilkų” priimtuvėse. 
Taip turėtų padaryti ir kitų 
kolonijų draugai, kur bus ren
giamos prakalbos tiems “trims 
broliams” smetonininkams.

O kurie iš pažangių darbi
ninkų užklysta į tokias misi
jas, ypač, kurie yra nesenai 
Lietuvoje apsilankę ir sugrį
žę, turėt prabilt, kuomet “Vil
niaus vadavimo” misionieriai 
sužiniai meluoja apie visokias 
po Smetonos globa Lietuvoj 
“pažangas ir gerumus.” Pav., 
nereikėtų tyliai praleist kad 
ir tą Vitkaus daromą publikos 
durninimą, kad, girdi, apie 

’Lietuvą prastai šneka tik tie, 
I kurie ją paskutiniu kartu te
matė 1913 metais, vadinasi, 
pirm karo. s ] nesigailės laiką praleidę ir pi- <.

Lapeliais ir gyvu žodžiu pa-’.nigus užsimpkėję. Vietos ga- 
•’ ‘ ' V i - J , • -i I 1 • y • v ♦. '/’V' H1

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

"Daily Workerio” Eks- -K

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

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

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

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

, FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

ry,'° Kampas E. 23rd St.

šiemet, kaip ir pereitais me
tais, daroma viskas, kad New 
Yorko darbininkų vaikai galė
tų praleisti bent po porą sa
vaičių darbininkų kempėje, 
vadinamoje Wo-Chi-Ca (Win
gdale, N. Y.) Tuo reikalu 
kreipiamasi prie darbininkų 
organizacijų, kad jos prisidė
tų. Veikia tam tikslui suda
rytas komitetas. Darbininkų 
organizacijos turi šį darbą pa
remti. Atsiminkit, kad šitoj 
kempėj jūsų vaikučiams bus 
sudaryta tokios sąlygos, kur 
jie galės ne tik smagiai laiką 
praleisti, bet ir gauti proleta- ’ 
rinės apšvietos. 1

Kad pasekmingiau paruošus 
v^sus Planus> yra šaukiama vi- 

džioZ^MOsų, kairiui Y darbi- 8« dai-bininkų orgartizhcijų at- v -
stovų konferencija, kuri įvyks ! aJŠkrtnmąs žmonėms tų yijur- Įima užsisakyti jau dabar pa- 
gegužės mėn. 12-tąįdieną (še-'kų blofų daug reiškia; tai pro- ties^ “Daily Workerio”, 
štadienį); kaip 2‘ vai. !p. p., 
po num.
York City . , i

Lietuvių, darbininkų organi
zacijos ; kviečiamos • prie i 
darbo prisidėti. O lietuviai nuąiškino, tai prezidentas 
darbininkai tėvai raginami rū-: Smetona spręs apie “paskuti- 
pintis savo vaikučius bent po-lniai svarbius, reikalus,” ko- 
rai savaičių palaikyti minėtoj | kiems galima bus imti pinigus 

L « zx I J o ir o t o rvi \7-il

kursija Laivu
Birželio 9 dieną “Daily Wor- 

keris” turės savo ekskursiją 
vandeniu. Jau užsakytas lai
vas “Cleramont” (talpinąs 
3,200 žmonių), kuris apleis 
Battery Park kaip 1 vai. p. p., 
o pribus į Hook Mountain, 
kaip 4 vai. p.p.

Ten bus žaislų, dainų ir kt. 
pamarginimų. Važiuojant lai
vu, ekskursą ntai taip 
gi dainuos ir linksminsis, kiek 
tik kas trokš. Kitais žodžiais, 
tai bus nepaprastai graži eks
kursija ir kurie joje dalyvaus,

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75 c ir galionas $2.50

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

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

KRAŲjrb SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų 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 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienq
Telephonas MEdallion ,3-1328

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiėms be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie-

ninku, pareiga aiškinti katali
kams darbininkams, kad , jie 
suprastų, kam ‘‘Geležinis Vil
niaus fondas” tarnauja, ir kam 
bus tie pinigai naudojami. Ka
talikai darbininkai, —nesiduo
kite save apgaudinėti, vykite 
lauk juos iš savo tarpo, tuos 
fašistinius agentus.

Šalin kruvinasis Smetona! 
Šalin jo agentai iš mūsų tar
po! Lai gyvuoja priešfašistinis 
komitetas. Lai gyvuoja Lie
tuvos Komunistų Partija!

A. J. Lenjnistas.

0 Būtlegeriai Tebeveikia!

Trečiadienį tapo suareštuo
ti keturi brooklyniečiai būtle
geriai, kurie, sakoma, aprūpi
nę visą eilę restoranų “nami
ne.” Juos areštavo garadžiū- 
je, po nūm. 361 Metropolitan 
Avė., ‘Brooklyne.

, rfišti- ,•
‘ Z h- h-> ga*<J4u&eliui nušviesti tikruo- nėję, Darbininkų Knygų San
. 85 E. 12th St./Nev^ sius JM tikslus ir apsaugoti I krovoje ir kt.

darbininkų kišenius. 1
Juk kaip pereitą sekmadie-

šito nį kun, Kemėšis Maspethe pats Nepaisant Nieko, Darbi 
ninkai Demonstruos!

kempėj vakacijom.

Keista Mergina!
Kadangi ją tėvai smarkiai 

pabarė už .parėjimą vėlai iš 
pares, tai Georgette Lovett, 
žymaus biznieriaus duktė, 19 
metų amžiaus, susivarė į save 
kelis revolverio šūvius ir nuo 
to mimirš. Lovetta gyvena po 
nunu 133 Ėigtfi Avė., Brook-j 
lyn. Nusižudžiusi mergina ne
senai sugrįžo iš Floridos ku
rortų. .

1 iš vadinamo “geležinio” Vil
niaus fondo, kurio “pasus” ir 
markes šie trys politikieriai 
pardavinėja.

Jau buvo “Laisvėj” nurody
ta, jog tais pinigais bus drūti- 
nama fašistų diktatūra Lietu
voj. Dar galima būtų pridė
ti ve kas: o jeigu ,ten įvyksta 
politinis perversmas arba ka
ro • atsitikime, tai Smetonai ir 
jo išrinktiesiems būtų skanus 
gastinfiūs'.? Kaip Vokietijoj 
kaizeris,* Ispanijoj karalius* 
Alfonsas bei buvę Rusijoj, di-; 
dieji kunigaikščiai pasigrobė,

\

---------------------- ------ —.• •
I
j Telephone, EVergreen 8-9770

i J. GARŠVA Į

Graboriiis (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
' ant visokių kapinių; pasamdo au

tomobilius ir karietas veselijoms, , 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
4..—.—-—-—-————-—————HKFOTOGRAFAS

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, j kitokių grupių ir pavietrių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s,u darau su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
majiavoju įvai- 

( riom spalvom.
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.s Glenpiore 5-9467

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Nors policija ir visa miesto1 
administracija ir .tcbeskelbia, 
kad Yorkville yra “priešo te
ritorija,” todėl neverta ten 
p r i e š f a š įstiniai nusistačiu- 
siems darbininkams demons
truoti, tačiaus darbininkai tai 
darys. * ’ ’

šiuos žodžius rašant,/mies
to rotušėje daęb. organizacijų 
atstovybės reikalauja iš miesto 
administracijos leidimo de
monstracijai prieš fašistus. 
/Visi dąrbipiąkai, nusistatę 

prieš fašizmą, raginami daly
vauti demonstracijoj, > kuri 
įvyks ketvirtadienį, - geg.;10(

512 BROOKLYN, N. Y.

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-7057

. Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamčs Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš-

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

X-Spinduliai, Krauju Tyrimai, Se-
rūmų ir čiopų Išmirkštimai.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais' nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu- 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

u ■,G,a i1 i au ■ am ■—

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

PR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.

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

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


