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Iki šiol hitlerinių
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Fašistinis Perversmas Padarytas, kad Apsaugot Šalį nuo 
Darbininkų Revoliucijos—Komunistai Buvo Gavę Daugu
mą Balsy Rinkimuose Pačioj Sostinėj

Dar 4riem Komunistam Maskvos Parkas Daug 
Hitleris Nukirto Galvas

Metai XX’.V, Dienraščio XVI

Tebe
News’

New Yorko raita policija bandė nugąsdinti demonstruojančius bedarbius, susirin
kusius iš benamių prieglaudų; bet šie nenusigando. Bedarbiai protestavo prieš Sala- 
veišių Armijos* centrą, kuris, gaudamas iš miesto valdžios didelius pinigus, daro sau 
pelnus, o benamius tik pusbadžiai maitina. Demonstrantai reikalavo išleist bedarbių 
apdraudos įstatymą sulig biliaus H. R. 7598.

pycf i 
PROFIT/,

Sovietų val-
atstovas Bessonov

Nesenai Sovietų Sąjungon 
pribuvo 308 Austrijos socialis
tai darbininkai — barikadų ko
votojai. Jie tapo iškilmingai 
priimti. Jie gaus darbus ir ga
lės laisvai gyventi darbininkų 
tėvynėje. ,

JBet tas nepatinka Socialistų 
Partijos organui “New Leader”? 
Tasai .šlamštas barasi ant Sovie
tų Sąjungos ir komunistų, kodėl 
jie neapmokėjo tiems socialis
tams darbininkams kelionės lė
šų iš čechoslovakijos į Sovietų 
Sąjungą. Girdi, tik nuo rube- 
žiaus iki Maskvai padengė ke
lionės lėšas!

Nepatenkinsi Socialistų Par
tijos vadų. Jie turi savo tiks
lus — kurstyti darbininkus 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet ki
taip jaučiasi tie trys šimtai au
strų darbininkų, kurie tapo iš
gelbėti iš bado ir iš fašistų nas
rų ir gavo užuvėją darbininkų 
tėvynėje.

Chicagos “Draugas” (geg. 18 
d.) rašo:

Kol lak. J. Janušauskas ne
buvo atsisakęs įvykinti antrąjį 
transatlantinį skridimą, bolše
vikų spauda jį vadino streik
laužiu ir kitokiais vardais. Bet 
dabar Janušauskas jų akyse pa
sidarė didvyris, o Įeit. F. Vait
kus šioks ir toks nenaudėlis.

Taip, Janušauskas yra streik
laužys. Tą faktą komunistų 
spauda iškėlė aikštėn, o jį ban
dė paslėpti “Draugas” ir “Nau
jienos.” Bet dar nereiškia, kad 
ponas Vaitkus geresnis ir kad 
mes, darbininkai, jo parsidavi
mą klerikalams, menševikams ir 
fašistams turėtumėme remti.

100,000 Paraguayans ir 
Bolivijos Armijų Kova

Bolivijos 60,000 armija pa
darė smarkų užpuolimą ant 
Paraguyaus palei Forto 
Ballivian frontą; bet 45,000 
paraguayečių. atmušė boli- 
viečius, kurių 150 nukauta 
ir 100 nelaisvėn paimta. ’

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Gegužes (May) 22, 1934 Pavienio Numerio Kaina

Atėjus klausimui apie 
darbą nuo savaičių ar nuo

Detroit, Mich.—Per pas
kutines tris savaites gami
nimas automobilių sumažė
jo visu ketvirtdaliu. Sulig 
Roosevelto NRA darbo ko
misijos patvarkymo, atlei
džiama vis daugiau darbi
ninkų, pirmoj vietoj negrų 
ir moterų.

Hamburg. — Keturiems 
komunistams darbininkams 
nukapojo galvas Hitlerio 
budeliai gegužės 19 d. Jie 
buvo kaltinami, būk dalyva
vę nužudyme Vieno nazių 
“šturmininko.” Tai buvo ne 
teismas, bet išahksto pada
rytas sumoksiąs nugalabin
ti tuos revoliucinius darbi
ninkus 
kai nukapojo galvas dau 
giau Kaip 20 komupistų.

donijos paliuosavimą ir sa
vo valdžios įsteigimą. Ma
kedonija iki šiol sudraskyta 
į tris gabalus, tarp Bulgari
jos, Graikijos ir Jugoslavi
jos. Keliolika komunistų 
buvo mirtin nusmerkti, 23 į 
kalėjimą ilgiems metams su
mesti.

Bet Bulgarijos buržuazija 
ir su dabartiniu perversmu 
tik trumpam laikui teap- 
saugoja savo viešpatavimą. 
Tą nušluos revoliucinis dar
bininkų judėjimas, kurio 
niekas negali išnaikinti.

Sofija. — Bulgarijoj pa- j Streikai pasmarkėjo; prie 
daryta fašistinis pervers-! darbininkų dėjosi vis dau- 
mas gegužės 19 d., su kara- j giau studentų. 1933 m. Ke
lmus Boriso pritarimu, va- i pos 1 d. suimta šimtas ko- 
dovybėje pulkininko Geor- munistų ir tiek pat makedo- 
gijevo, generolo P. Zlatevo niečių, kovojančių už Make- 
ir kitų armijos oficierių. Ša
lis su 5 milionais gyventojų 
ir 33,647 ketvirtainiškų my
lių plotu (tai yra trečdaliu 
didesnė už Lietuvą) paimta 
į kruvinus diktatorių na
gus. Tuoj aus areštuota 
virš 800 komunistų ir minių 
vadų. Uždrausta bet kokie 
nevaldiški susirinkimai; įve
sta laikraščių ir telegrafo 
aštri cenzūra; seimas išvai
kytas, nors diktatorius nau
jas ministeris pirmininkas 
Georgijev sako, kad vėl bū
siąs kada nors renkamas 
seimas, tik nežinia kada.

Gegužės 19 d. diktatorius 
pareiškė, jog fašizmas įves
tas todėl, kad “šalyje buvo 
išsivystęs baisus politinis ir 
dorinis sugedimas, ir gręsė 
tokia padėtis, kad negalima 
net įsivaizduot.”

Georgijevas šičia turi min
tyj išsipletojimą komunisti
nio judėjimo. Juk pereituo
se rinkimuose buvo išrinkta 
daug komunistų į miestų 
majorus ir kitus valdinin
kus, ypač vidurinėje šalies 
dalyje. Pačioje sostinėje 
Sofijoj komunistų kandida
tai gavo daugumą balsų. 
Daugelyje miestelių ir so
džių žmonės buvo raudonai 
nudažę bažnyčias, kai kur 
su parašais “Lenino Kliu-

bininkams Kapojama 
Alga po “Vakacijos
Paterson, N. J. — Tūks

Sakoma, kad Smetonos val
džios sostinėje Kaune yra tol 
kia padėtis: \

Kunigų ;..................... 500
Policijos valdininkų. .. 500 
Prostitučių ................ 600
O daktarų teesama 200. Tai

gi, paėmus 100,000 Kauno gy
ventojų kiekvienam 200 gyvento 
jų prisieina užlaikyti po apie) 
tris parazitus—kunigą, prostiį 
tutę ir policijantą. O čia dar ne/ 
priskaityti kiti valdininkai, bur
žujai, ponai, ponų šunys ir ka
tės ir t. t. w—J

Dirbtuvių Darbininkų Talka 
Spaustuvių Streikieriam

Pajęrson, N. J, 
streikuoja “Call” 
laikraščių spaustuvių darbi
ninkai., Vieno streikierio 
moteris nubausta $12 už 
tai, kad pavadino streiklau
žius skebais ir ‘žiurkėmis.” 

200 šilko dažymo darbi
ninkų atėjo spaustuvių dar
bininkams į talką pikietuo-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Paimu Chicagos menševikų 
“Naujienas” (geg. 19 d.) ir 
skaitau iš Brooklyno praneši
mą apie įvykusią Socialistų Są
jungos kuopos vakarienę. Tarp 
kitko randu:

“Perstatyta kalbėti ponia 
Paukštienė, buvusio ‘Laisvės’ 
redaktoriaus žmona. Ponia 
Paukštienė padarė kelias tikrai 
teisingas pastabas, būtent, kad 
lietuviai socialistinės minties 
darbuotojai mažai jaunimo te
turi.”

O ponia Paukštienė yra tvir
tas Prūseikos sklokos šulas. 
Matote, ji jau virto menševikų 
kalbėtoja ir bara menševikus, 
kad jie neturi suvedžioję lietu
vių jaunimo.

KRISLAI
Kur Jie Nuvažiavo.
Kauno Parazitai, y
Vistiek Jiem Sovietai

Negeri.
Janušauskas ir Vaitkus

Rašo KOMUNISTAS

Rochester, N. Y. — AmaL 
gameitų Siuvėjų Unijos su
važiavimas priėmė rezoliu
ciją už greitą paliuosavimą 
Scottsboro negrų jaunuolių; 

P!ies|kita rezoliucija priimta 
i prieš lynčiavimus. Tai ge- 
|ros rezoliucijos, ir socialisti
niai vadai nedrįso pastot 
į kelio tokiems darbininkų 
I reikalavimams; bet iš antros 
! pusės, vadai pasidarbavo, 
|kad būtų priimta rezoliuci
ja už NRA, nors NRA pa
kenčia negrų lynčiavimus ir 
po NRA sparnu yra šaudo
mi streikieriai Alabamoj,

Tam pačiam pranešime iš 
Brooklyno skaitome toliau:

“41 komunistų teks stot prieš 
teisėją. Jie yra kaltinami tuo- 
mi, kad iškėlė muštynes su na- 
ziais. Tose muštynėse apkulta 
ir pora detektyvų.”

Tėmykite, kaip “Naujienos” 
gražiai išteisina juodašimčius 
fašistus ir apkaltina komunis
tus. Girdi, jie “sukėlė mušty
nes”. O tai buvo laike prieš- 
fašistinės demonstracijos kelios 
dienas atgal New Yorke, kuo
met fašistai ir policija padarė 
užpuolimą ant darbininkų. Dar
bininkai gynėsi. Bet “Naujie
nos” visus tuos darbininkus, 
kurių tarpe, beje, buvo nemažai 
socialistų darbininkų, išniekina, 
pasmerkia, o gailis fašistų ir de
tektyvų.

Sovietą Protestas prieš 
Hitlerio Šmeižtus

Berlynas 
džios 
įteikė protestą Vokietijai 
prieš Hitlerio pasakytą 
šmeižtišką prakalbą. Toj 
kalboj Hitleris melavo, būk 
Sovietų šalyje milionai žmo
nių badu mirę ir bolševikai 
“nupuldę ūkį.”

naujus ir aštrius
;” prieš komunis-

16 kareivių mirtin nu-
smerkfa, keli nugalabinti. (Daugiau žinių 5-tam pusi.)

AmalgameitŲ Unijos “Galva” Hillmanas • UJ 1O C C 0 Xovaitnc Nnminla /h

Kovoja už Darbą nuo Štuky, už Didesnį
Siuvėjų Išnaudojimą; Social Giria NRA

Chicagos Policija Neleidžia 
Jaunuoliams Demonstruot

CHICAGO} III. — Policija 
neduoda • leidimo : demonst
ruoti gatvėmis gegužės 30 
d. kaipo Nacionalėj Jaunuo
lių Dienoj. ■ Bet daly vau t 
demonstracijoj nubalsavo ir 
socialistų valdoma Jaunųjų 
Ratelio Lyga. , >

BULGARIJOJ FAŠISTAI AREŠTAVO
800 REVOLIUCINIU DARBININKU

štukų, iškilo “vaina”. Dau
gelis rezoliucijų buvo už sa
vaitinį darbą, už kurį New 
Yorko delegatai stovėjo vL 
si- kaip mūras; bet delega
tai iš kitų miestų buvo prie
šingai perkalbėti. Šiuo klau
simu tęsėsi ilgos diskusijos; 
ir unijos prezidentas Hill
man ir jo mašina stojo už 
štukinį darbą. Chas Wein
stein, rezoliucijų komisijos 
pirmininkas, taipgi kalbėjo 
už darbą nuo štukų; už tai tančiai šilko darbininkų bu 
/prieš jį New Yorko delega
tai subaubė, ir pakilo suju
dimas tarp delegatų. Tas 
Hillmanui baisiai nepatiko 
ir jis pagrąsino delegatams,

(Tąsa 5-tam pusi.)
talą. Papildomasis rapor
tas pareiškia, kad veltui N- 
RA kalba apie planingą šei
mininkavimą p r a m o n ėję, 
nes negali būti planingo 
ūkio, kol nebus socializuota 
pramonė ir vedama bend
rais, kolektyviais pagrin
dais.

NRA generolas Johnson 
ir kiti Roosevelto šulai su
šuko, kad papildomasis ra
portas nepalieka kito kelio, 
kaip tik komunizmą iš vie
nos pusės, arba fašizmą, iš 
kitos., Panašiai tą raportą 
atakuoja ir NRA advokatas 
Richberg. šie augšti Roo
sevelto agentai apsiputoda
mi kolioja ir plūsta raportą, 
ypač užsipuldami Darrową, 
kuris pasakė truputį tiesos.

Bet komunistai nuo pat 
pradžios skelbia pilną tiesą 
apie NRA, parodydami, jog 
tai yra Wall Stryto įrankis, 

;kuriuom yra stiprinamas 
finansinio kaiptalo viešpa
tavimas, naikinama smul
kusis bizkis, aršiau išnau
dojama darbininkai ir ren
giama dirva atviram fašiz
mui Jungtinėse Valstijose.

buvo iškelta raudonos vė
liavos.

Vadinasi, nors ryšyje su 
nuvertimu S t a m b u 1 iskio 
valdžios 1923 metais buvo 
išžudyta daugybė revoliuci
nių darbininkų, ir Bulgari
jos išnadotojai rdkavo, kad 
komunistinis judėjimas “pa
laidotas,” tačiaus jis išnaujo 
atgijo ir taip sustiprėjo, jog 
pasidarė griežtas pavojus 
viešpatavimui kapitalistų ir 
dvarininkų. Patys kareiviai 
ir jūrininkai revoliucioniza- 
vosi.

Šiemet sausio mėnesį So
fijoj buvo areštuota 200 re
voliucinių darbininkų; ir 
mirties nuosprendis išnešta 
prieš 12 buvusių jūrininkų 
neva už susisiekimus su So
vietų Sąjunga.

1931 m. komunistai seimo 
atstovai buvo išmesti. Ko
vo mėnesį šiemet ministeris

v a s

Chicagos Skerdyklose 
Baisus Gaisras

Chicago, Ill. — Skerdyklų 
gaisras persimetė į > darbi
ninkų ,namukus palei Eme
rald Ave.; 2,000 darbininkų! 
liko be pastogės. Apskaito
ma, kad ugnis padarė 25 mi- 
lionus dolerių nuostolių. 
Virš !,000 žmonių sužeistąjį

Gaisras prasidėjo šešta- pirmininkas M u š a n o 
dienį Union Stock Yarduo- (dabar pats areštuotas) pa 
se ir greit apėmė šešis blo- skelbė 
kus, sunaikindamas daugy- žingsnius 
bę gyvulių ir didžių skerdy- tus 
klų triobėsių

vo paleisti vienai savaitei 
“vakacijų”. Sulig NRA pa- 

i tvarkymo, buvo uždaryta 
1 visos jų dirbtuvės, nes “per
daug prigaminta šilko.” Po 
“vakacijų”) Klugerio dirb
tuvė paskelbė 5 nuošimčių 
algos numušimą savo darbi
ninkams; veikiausia taip da
rys ir kiti fabrikantai.

Nacionalė Audėjų Unija 
kelia šitokius reikalavimus: 
mažiausia $25 algos per sa
vaitę; ne daugiau kaip 3 bei 
4 staklės vienam audėjui; 
30 valandų darbo savaitė ir 
užtikrint bent 40 savaičių 
taip aprųokamo r darbo per 
metus.

Puikesnis už New Yorko
Maskvoj, geg. 20 d., atsi

darė naujas puikusis Kultū
ros ir Poilsio Parkas; suėjo 
daugiau kaip pusė miliono 
darbininkų ir * jų šeimynų 
narių. Virš 3Q,000 grožėjo
si Žaliuoju Teatru parke su 
jo masiniais-šokiais, gimna
stikomis, chorų dainomis, 
baletais ir t.< t. Amerikos 
ambasadorius Bullitt, kalbė
damas pareiškė, kad šis par
kas didesnis ir nepalygina
mai gražesnis už New Yor
ko Central Parką. Jis už tai 
sveikino Sovietų valdžią ir 
darbininkus.

NRA ŽUDO MAŽĄ 
BIZNĮ, STIPRINA

TRUSTIN1NKUS
Taip Raportuoja NRA Pa-■

' tikrinimo Komisija
WASHINGTON. — Pre-Į 

zidentas Rooseveltas kovo | 
mėnesi buvo paskyręs NRA j 
Patikrinimo Komisiją su i 
Clarence Darrow, garsiau-1 
siu advokatu, ‘ kaipo pirmi- i 
ninku. Komisija dvi savai
tės atgal įteikė prezidentui 
raportą, bet raportas buvo 
taip “sūrus”, kad valdžia jį 
dvi savaites sulaikė nuo pa
skelbimo ir tik dabar ati
dengė “publikai”. Penki 
komisijos nariai iš šešių ra
portuoja, kad NRA naikina 
ir puldo smulkiuosius biz- ( 
nierius; sunkina būklę dar
bininkams, kuriems pragy
venimas sparčiau brangsta, 
negu algos pakyla; tuo pa-: 
čiu laiku NRA stiprina Plie-' 
no ir kitus monopolinius i 
trustus. i

Kapitalistines varžytines' 
del pelnų komisija pavadino 
“žiauriomis, vilkiškomis ir 
neatlaidžiomis,” bet neišlai- ‘ 
kydarni logikos, komisijos I 
nariai patarė sugrąžinti 
veikmėn įstatymus- 
trustus, taip kad galima 
būtų liuosiau varžytis bei 
lenktyniuoti. Vienas tik ko
misijos narys J. F. Sinclair 
terado gerą žodį del NRA.

Be to, Darrow ir jo advo
katūros partneris W. O. 
Thompson davė atskirą pa
pildomą raportą; jame sa
ko, jog NRA kodeksai buvo 
įvesti, kad pagelbėt kapita
listams išnaudot darbo žmo- Californijoj ir kt 
nes, kad tais kodeksais NR

Grasina Nukankinimas 
Alabamos Mainieriy
Streiko Veikėjam

Birmingham, Ala. — še
ši darbininkai, įkalinti už 
dalyvavimą mainierių strei
ke, paskelbė savo bado 
streiką; reikalauja, kad tei
sėjas Abernathy padarytų 
nuosprendį. Jie dabar be 
nuosprendžio laikomi pavie-: 
nėse kamerose. Sužinota, 
jog fabrikantų Baltasis Le
gionas tariasi su policija 
juos plakti ir kitaip kankin
ti. Kukluksai telkiasi juos 
nųlynčiuoti.

Siųskime protestus prezi
dentui Rooseveltui; guber- 

ant daugelio bokštų natoriui Miller, Montgome
ry, Ala., ir policijos virši
ninkui Hollums, Birming
ham, Ala. Reikalaukime 
tuoj paliuosuot tuos drau
gus.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o išlaimesite 
Pasaulį!

- v '
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Taip ir “Krito Plieninė 
' Ranka Črezvičaikos”

’Bostono klerikalų “Darbininkas” nesu
tinka su mumis. Geg. 18 dienos laidoje 
net dviejuose editorialuose kolioja bolše
vikus. Mes nesistebime. Stebėtumės, jei
gu “Darbininkas” sutiktų su mūsų min
timis.
f “Darbininkas” mano, kaip ir “Naujie
nos”, kad 1905 metų revoliucijos audra 
Rusijoje nieko bendro neturėjo su caro 
valdžios suteikimu Lietuvai ir kitoms 
mažoms pavergtoms tautoms spaudos 
laisvės. Lietuvos “didvyriai” tą laisvę iš
kovoję 1

Tiek tik turime pasakyti, kad “D.” re
daktorius arba tyčia kraipo istoriją, ar
ba tauškia iš nežinojimo. Esame linkę 
manyti, kad jis greičiau bus toks igno- 
rantas, jog nesupranta rusų revoliucijos 

‘išsivystymo ir caro valdžios kovos prieš 
ją. Penktų metų revoliucija, kaip ir jokia 
didelė revoliucija, neatėjo į kelias dienas, 
tartum’ staiga kilus audra. Jinai rinkosi, 
brendo, augo, vystėsi. Koją įkėlus į dvide- 
'šimtą šimtmetį, caro sostas jau siūbavo, 
Rusijos gelmėse rinkosi vulkanas, darbi
ninkai ir valstiečiai rengėsi sprendžia
mam, ginkluotam mūšiui. O kilus rusų- 
japonų karui, 1904 metais, caro sostas, 
tikrai drebėjo. Turėjo daryti nusileidi
mus tautinėms mažumojn^ kĮant ati
traukti jas nuo proletarinės revoliucijos. 
Tą faktą pripažįsta netgi Kauno spau- 

I da. Bet tą istorinį faktą griežtai ir ak
lai užginčija ignorantai iš “Darbininko” 
ir “Naujienų” pastogių.

* * *
“Darbininkas” taip pat aklai bando už

ginčyti ;tą faktą, kad Sovietų Sąjunga bu
vo ta šalis, kuri pripažino Lietuvos ne
priklausomybę ir visą laiką ją gynė nuo 
imperialistinės Lenkijos. Jis netgi pa
slepia tą faktą, kad bolševikai atkariavo 
iŠ Lenkijos Vilnių ir sugrąžino Lietuvai, 
o paskui Lietuvos klerikalai ir smetoni
niai tautininkai jį praganė, atidavė len
kams. * * *

Ypatingai supykusiai “Darbininkas” 
barasi ant mūsų už primetimą klerika
lams troškimo sugrąžint Lietuvoj vidur
amžių tamsybę su jos baisiaja inkvizicija 
ir deginimu ant laužo mokslininkų ir 
laisvamanių. Bet tai yra faktas, nes. 
“Darbininkas” reikalauja, kad Lietuvoje 
būtų auklėjama daugiau kunigų ir da
vatkų., O juk tokie sutvėrimai viduram
žiuose Europoje viešpatavo ir palaikė in
kviziciją. Rankos numojimu “Darbinin
ko” redaktorius negali ištrinti to baisaus 
fakto iš istorijos puslapių.

Bet, šaukia “Darbininkas”, Rusijoje, 
“bolševikai įvedė inkviziciją”. Tai, žino
ma, grynas nonsensas. Tai išmisląs ne- 

: sveikų “Darb.” redaktoriaus smegenų.
Savo išmislo parėmimui jisai cituoja 

garsaus Sovietų poeto Demjan Biednyj 
eiles. Tos eilės skamba: ’

“Jūs lą.ukėt, kad greitai išganymas bus, 
Ateis į pagelbą nagaikos.
Kolčakas negelbėjo. Krito ant jūs 

k' Plieninė ranka črezvičaikos.
Tai ištikrųjų puikios, teisingos, isto

rinės eilės. “Darbininkas” jas vadina 
garbinimu “inkvizicijos”. Mat, 'poetas 
kalba apie nuverstus nuo sosto carus, po
nus, generolus ir kapitalistus, kurie ban
dė pakelti galvą prieš Sovietų valdžią. 
Jie manė, kad jie laimės ir susigrąžins 
seną rojų. Apsiriko. Neišgelbėjo jų nei 

„ Kolčakas. Sovietų valdžia nusuko jiems 
K sprandą. Proletariato plieninė ranka

Antradien., Geguž. 22, 1934..
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tuos kraugerius paėmė ir prispaudė.
O “Darbininkui” gaila ; tų parazitų. 

Lieja jis gailias ašaras del jų likimo. Bet 
ką tu padarysi. Sovietų liaudis “Darbi
ninko” neatsiklausė. Jinai pasiliuosavo. 
Jinai dabar laisva ir būdavo ja socializ
mą. Gi “Darbininkas” ir visa klerikali- 
jada norėtų, kad toj šalyj viešpatautų 
parazitai su carais ir generolais, o liaudis 
būtų pavergta ir vaitotų. Bet štai ką 
užmiršta “Darb.” redaktorius: Jeigu ca
rai tebeviešpatautų, tai ir Lietuva tebe
būtų po rusų carų letena. Taigi, Lietuvos 
nepriklaųsorhybės priešai yra ne bolševi
kai, ne komunistai, bet kaip tik tokie j 
“Darbininko” redaktoriai, kurie tebegar
bina carus ir tebetrokšta jų sugrįžimo.

v G ’ i j
Buržuazines Tylos Blokada

Buržuazinė spauda sudarė -tylėjimo 
blokadą aplinkui Alabamąj 'Ten eina 
baisus teroras prieš darbininkus, o kapi
talistų laikraščiuose žinių apie tai nesi
mato. Mat, žinių agentūras kontroliuo
ja tie patys plieno ir anglies interesai. 
Net Western Union telegramų kompani
ja buvo atsisakius persiuntinėti iš Alaba- 
mos pranešimus “Daily Workeriui”. Tik 
griežtas komunistų dienraščio protestas 
privertė kompaniją atmainyti savo nusi
statymą.

Kaip tik tokiuose atsitikimuose darbi
ninkai turi progą pamatyti ir suprasti 
svarbą savo darbininkiškos spaudos. Jei
gu ne komunistų “Daily Worker”, tai 
apie kovingus darbininkų streikus ne tik 
Alabamoje, bet visuose industriniuose 
centruose mes labai mažai tegirdėtu- 
mėme.

Buržuaziniai laikraščiai turi iš Roose- 
velto valdžios įsakymą užsidaryti burną 
apie streikus ir kitas darbininkų kovas. 
Arba jeigu rašo, tai turi rašyti daugu
moje iškraipytai. Tie laikraščiai iš sy
kio buvo prasižioję apie laivų darbininkų 
kovą vakaruose, kuri plinta į visuotiną 
streiką, apimantį visus uostus. Bet da
bar nutilo. Nenori, kad kitų pramonių 
darbiriihkai sužinotų apie laivų darbinin
kų didvyringą streiką. Vienas streikas 
gimdo kitą streiką. Tą puikiai žino bo
sai ir jų spauda.

Vokietija Atsiimsianti Klaipėdą
Vokietijos Hitlerio valdžia rimtai gal

voja apie susigrąžinimą Klaipėdos. Jos 
tą troškimą atvirai išreiškia kapitalistinė 
spauda. Laikraštis “Rheinisch-Vestfae- 
lischė Zeitung”, organas stambiosios pra
monės tvirtina, kad Vokietija negali at
sižadėti Klaipėdos. Tas laikraštis argu
mentuoja ir grūmoja sekamai:

“kad Lietuvos vyriausybė, kaip atrodo, turi 
savotiškų politikos pažiūrų. Tenelaiko jie 
mums blogu, jei jos Pabaltijo bendradarbia
vimo planas jaudina mūsų juoko raumenis. 
Tas planas, kuris Lietuvos pasiuntinių buvo 
įteiktas Rygoje ir Taline, turėjo būti, Sovie
tų Rusijai, Lenkijai ir Vokietijai prisidėjus, 
išplėtas į savo rūšies Rytų Lokarno paktą.’ 
Manyti, kad su ta kirmėlaite galima Vokie
tija pagauti, rodo į plano gamintojų naivu
mą, kuris yra baustino pobūdžio. Lokarno 
sutartimi, kaip žinoma, garantuojamos da
bartinės’ sienos tarp Vokietijos ir jos vaka
rų kaimynų. Ar Lietuvos vyriausybė, mano, 
kad mes kąda nors sutiksime su Klaipėdos 
krašto užgrobimu ? Tarp mūsų ir Lietuvos 
valstybės nėra , jokių garantuotų sienų, kol. 
tas-vokiečių krašto sklypas mums nebus su
grąžintas. Teturi tai galvoje ir Latvijos; 
bei festijos ministerių kabinetai, jei jie da
bar • svarsto lietuvių pasiūlymus. Lietuva 
Klaipėdos užgrobimu ir nuolatiniais smur
tais prieš vokietybę užsikrėvė naštą, po ku-‘ 
ria sugrius, jei neturės drąsos pati laiku 
ja nusikratyti. Ar šiaip, ar taip, Lietuvos. 
Klaipėdos politika stovi bet kuriai Pabalti
jo politikai skersai kelio ir ko Lietuvos pa
siūlymu Latvijai ir Estijai bendrai siekia
ma—mums yra nesuprantama. £įėra ma
žiausio pagrindo tikėtis1, kad jis duos apčiuo
piamų rezultatų. Mums atrodo artimiau
sias tiesai aiškinimas, kad tas Lietuvos žy
gis yra savo rūšies nusiminimo aktas, ku
riuo norima išsivaduoti iš izoliacijos, į ku
rią tas kraštas pateko del savo nusistatymo 
Lenkijos ir Vokietijos atžvilgiu. Tačiau 
mėginimas, koks jis buvo padarytas, yra 
mėginimas netikusiomis priemonėmis”. »

Klaipėda buvo, matomai, viena iš, tų 
priežasčių, delei kurių Vokietija atmetė 
Sovietų 'Sąjungos pasiūlymą bendrai už-

i

tikrinti Pdbaltijcįs valstybių’nepriklauso
mybę. O kad fašistinė Vokietija užsimo
jus ant Klaipėdos nepasitenkins tuomi, 
tai irgi faktas. Lenkija turi savo, troški-, 
mus linkui . Pabaltijo. Tuo būdu Latvi
jai, Estijai ir Lietuvai grūmoja nepri
klausomybės netekimo pavojus. Vokietis 
ja ir Lenkija laikinai padėjo į šalį tarp- 
savinius nesutikimus ir laikosi iš vieno

I prieš Pahaltiją ir Sovietų Sąjungą. :
Bet fašistinės valdžios Latvijos, Esti

jos ir Lietuvos su savo priešso vie tine, 
prieškomunistine politika lošia į Vokieti
jos ir Lenkijos imperialistų rankas. Tų 
tautų nepriklausoriiybė bus pilnai užtik
rinta tiktai tada, kada jose viešpataus 

j darbininkai ir valstiečiai, kada gyvuos 
Sovietinės Valdžios.

ŠYPSENOS

T R U M ŪME NOS
Artinantis mūsų seimdmjs. Jos lepteldamaš perlą 

draugai > tūrėtų, kai kuriuos !kreivos išminties.1 - 1 
klausimus pasvarstyti per mū-1 . Savaitraštyj 
sų spaudą. - - - ■ ■ ■ -
bininkų Susivienijimas, .
Sąjunga ir Jaunimo judėjimas

* turi eibes svarbių reikalųr kur. 
rie privalo rūpėti ne tiktai ten 
vykstantiems delegatams, bet 
visam mūsų judėjimui, t - ■

Į r ; •

Riskit per dienraščių špal- 
tAs visus, svarbiuosius daly
kus. Duokit sumanymui ir

savo

Literary Di-
Juk Lietuvių Dari gęst” tūla Erza Brown įrašo:

2 I___  A t J z z -r x -i i i i i • vi

Svarbu, kad pažangieji, ko-• , i

munistinio nusistatymo delega-| 
tai būsimam SLA seime sukon- 

’soliduotų gerai savo pajėgas, 
j Reikia jau dabar tuo rūpintis.
Man išrodo, kad mūsų kandi
datai į SLA pild. tarybą pasi
rodė ’labai pasyvūs per visą 
rinkimų kampanijos laiką, ši
taip nesidaro, draugai’!

R. M. .

Motina (rodo vaikui savo 
naują šilkinę dresę): “Ar 
tai ne graži dresė, Joneli? 
O ar žinai, kad šilką šiai 
dresei davė tokia mažytė 
kirmėlaitė?”

Jonelis (kuris žino, kad 
tėtė viską perka): “Tai tė
velis, ar ne?” !

Meno f J'Kodel, pęąptąksuąt išdavi
kus, esąnčius šitoj šalyj—nepi- 
liečius ir socialistus, pacifistus, 
komunistus,' etc., ir1 tais pini
gais padėti karo veteranams ?” i 

Kokią kvailų buržuazinių į
bobų esama! ’ ii • 1 •••01-— Laivakroviai ir Studen

tai Sykiu Demonstravo
San Francisco, Cal. — 

4,000 streikuojančių laiva- 
krovių ir pritarėjų demonst
ravo gatvėmis; su jais buvo 
nariai Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo ir kitų i 
klasinių organizacijų, taip I

Vienas žymiausiųjų Ameri-
patarimus mūsų seimų delega- kos dramaturgų—John H. La

wson—kaipo .“Daily. Wo*’ke- 
rio” korespondentas,.1 nuvyko į Į 
Alabamą pamatyti “tikrosios 

j demokratijos.” Jis pamate ,ir 
“Šviesos” num. 2-ram; be ki-!an^ savo kupios. t

tų dalykų, tilps d. V. Kapsu-1 šis įžymus asmuo, sakoma, 
ko straipsnis, kaipo atsakymas rengėsi rašyti du darbininkiš- 
į pruseikinių puolimus ant ko- ku veikalu ir tam buvo- sur-uo- 

šęs daugybę medžiagos, bet jis 
neturėjo praktikos; jis nebuvo

(del techniškų kliūčių) trupu- matęs aktuajės klasių kovos. 
Joje nebuvo dalyvavęs. .Taigi I prie 
šitie Lawsono patyrimai vei-1”” 
kiaušiai pavaduos jam šimtus

paga-

tams. ‘ Suįdominkim tais rei
kalais visą plačiąją darbinin
kišką visuomenę!

munistinio judėjimo.
Beje, “šviesos” išėjimas

telj suvėlintas.

Drg. žalpįs iš Minsko rašo, puslapių teorijų ir- jis 
kad padavęs prašymą paliuo- niins puikių veikalų, 
suoti jį nuo einamųjų atsako- 
mingų pareigų, ,nes jis norėtų 
padirbėti kur nors fiziško 
darbo. Ko verti tuomet šūką-

Bagočius gavo daugiau bal
sų už Strumskį (SLA referen- 

. Bet su tuo 
dar neišsiriša klausimas, ’’ kas 
bus SLA prezidentu. Jei 

i strumskiniams pavyks turėti 
dįdžiuma delegatų, tAi sekan-

lioj'imai tų pony (menševikų ir jjumo balsavime), 
pruseikinių), būk žal.pio vieta 
yra “šiltą • komisaro vieta” ? ! ,

Ęr.useika (paskui Grigaitį) (iš seimas Bagočių atmes, o
• i r Gi ' »r<.« 1 / " ' . I ~, ...turavo ja, kad, girdi, Lietuvai’ 

spaudą atgavo ne proletariato 
kovos, kuriom vadovavo bolše
vikai, kadangi Kapsukas 1904 
metais dar nebuvo bolševikas. 
Tasai žmogus šituos dalykus 
gurguliuoja (jo paties žodis) 
tam, kad užkabinus d. Kapsu-

Kapsukas galėjo tuomet ne
būti bolševiku, bet bolševikai 
jau buvo ir ruoąė mases 1905 
metų revoliucijai, kurios bijo- Į 
damas, caras Mikė suteikė pa
vergtom tautom kiek tiek lais
vės. \

Beveik kiekvieną nesąmonę, 
kuria Chicagos menševikų ly
deris išgalvoja, tai Brooklyno 
Pruseika turi pakartoti, prie

Kuri j ozas
Tūlą lietuviška tautiška 

draugija rengė balių ir da
lino lapelius, kuriuose vie
nas punktas’škambėjo šiaip:

“Ant šio baliaus visos mo
terys yra širdingai užkvie- 
čiamos, nežiūrint kokios ly- 
tieš.”

Iš Vieno Pasidarė šeši
Iš kalėjimo pabėgo krimi- 

įnalistas. Kalėjime nufoto- 
pat Californijos Universite-Į Sra^avo ji visų pusių ii 
to studentai, priklausanti! jam pabėgus, paveikslai bu- 

Socialistu Klausimu ivo išsiuntinėti po visas apie- 
linkes ir tolesnius miestus. 
Po kelių dienų nuo tūlo ma
žo^ miestelio policijos virši-

Kliubo.
Pagelbininkas darbo mi-

nisteris McGrady lėktuvu nihko gauta tokis praneši- 
atskrido iš Washingtono,1 
kad išvien su Darbo Federa- Į
cijos vadais galėtų laužyti-6 prasikaltėlių paveikslus, 
streiką; 'nori perkalbėti J Penki tų niekšų jau tupi 
kad streikieriai pasiduotų mūsų kalėjime, o šeštą ti- 
NRA nusprendimui apie ai- kiu i greit suimti, 
gas ir darbo valandas.

mas:
“Nesenai gavau nuo jūsų

M

Surinko B. E. S.

Vienas gan painformuotas 
asmuo išsireiškė, kad labai ga
limas daiktas, jog sekančiam 
SLA seime prezidento 
gali pasirodyti kokis
“dark horse.” Juo gali būti 
net ir “pats” Gegužis, 
noma ir apie Rastenį ir apie 
Bačiūną. Tai priklausys nuo 

I to, kokias pajėgas sudarys tau- i colių ūgio ir

paims Strumskį, kurį' Gegužis 
pasižadėjo remti. Referendu-i 
mas, mat, fraternalėse organi-Į 
zacijose yra tiktai del viso ko. |

vietai
nors

------ z.r.r ■ I.J
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DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Ma- VIDURIŲ NETVARKA
Ir aš norėčiau patarimo nuo 

jūsų. Esu vyras 5 pėdų ir 5 
• sveriu 190 sv. 

tininkai su sandariečiais. An-į Gal 10 metų atgal darė opera- 
tra, kaip sandariečiai stovės. 
Galimas daiktas, kad jie 
siskaldys: dešinesni eis 
strumskiniais, o “kairieji’ 
grigaitiniais.

su
su

Perbagotas būti kalėjime! žulikas buvęs milionie- 
rius Lnsullas eina iš. kalėjimo po to, kuomet už jį tapo 
užstatyta virš $200,000 belą. Jis dabar,laukia tei
smo Chicagoje, bet jam tas teismas nebaisus, 'nes jį 
teis savieji. ...

ciją ant tulžiapūslės ir išėmė 
akmenis. Paskui man būdavo 
kieti viduriai, bet aš gėriau 
vandenį su citrina, tai man su
sireguliavo viduriai. Bet man 
yra daug gazų skilvy ir daž
nai man' užeidinėja smarkus’ 

' skausmas per kryžių ir pilvo 
į gale. Tada man sulaiko šla- 
' pimą ir vidurius, ir aš turiu .
daryti levatyvą. Man dažnai I 
galva sukasi, ir jaučiuos silp- 

! nas. Kai suima, tai negaliu 
nei gulėt, nei vaikščiot, nei 
sėdėt, ir labai mane sunervuo-' 
ja, ) '■ z ,

, , Buvau pas dąktarą, tai sa
ko, kad man apatinėj žahioj

! kiaušinių

ir riebalų. Geriau Jums tada 
mals viduriai, mažiau bus juo
se dujų ir rūgimo, ir svorio 
Jums sumažės, o tai labai svar
bu. Sulig savo ūgio Jūs rie- 
bokas. Savaitę-kitą gyvenki
te vien daržovėmis ir vaisiais. 
Visa ką labai gerai kramtyki
te ir nerykite rupienos, plušų, 
kas nesusikramto. Paskiau 
pradėkite po truputį pieniškų, 

žuvų, šviežios mė
sos. Visokių košių, tyrių, py
ragų, duonos ir bet kokio ja
vinio maisto vartokite visai ne- 

| daug, nes nuo to labiausiai vi- 
i duriai užrūgsta ir dujų susi
daro. Be to, nuo javinio mai- 

! sto sumažėja kalkės organiz
me. Tada nervai pasidaro ar
žūs, nepastovūs; raumenys ir 
širdis prilįsta greit, 
trūkčioja; kaulai ir 

..... . . menkesni* lieka ir tt.yra lyg kokie* tonziliai, tai jie; 
pabrinksta ir sulaiko visa ką. i Imkite, kaip ir visi,

skauda, 
d ant.y s

taip ir 
Ir aš labai kosčiu ir sunku pūs iodo tinktūros, su vande- 

i niu dukart kas savaitė. 1 Im
kite “Haliver oil 250 D,” po 
10 lašų kas diena. Ir keletą 
savaičių imkite “Thyroid tab
lets, gr. 1. No. 100,” po vieną 
tabletčlę prieš valgymą. Visa 
tai padės Jums susitvarkyti su 
viduriais, ir galva bus vaiskes
nė ir lengvesnė. .

man kvėpuoti, kai einu, ypač 
žiemą. Gal būt, už tai, kad 

. rūkau cigaretus ?
Atsakymas

žinoma, Drauge; rūkymas 
j Jums dalykų netaiso,, bet ga- 
’ dina. Nuo rūkymo vidurių plė
vės įpyksta, susijaudina, per
daug susidaro gleivių ir rūgi-1 Kai del tų “tonzilių” apatinėj 
mo, netikusio rūgimo viduriuo
se, taipgi dujų. Ir kraujas 
pasidaro nuo .rūkimo nebetoks 
švarus, ir tai neigiamai veikia, 
nervus, širdį, raumenis ir tt. 
Vadįnaš, pat pirma, Drauge, 
meskite po širpts paralių tą 
rūkymą ir nesinuodinkite dau
giau ! ' r * - -

Paskui imkitės dijetos- Ma
žiau valgykite viso ko, ypač 
mažai krakmolų^ skrobylų, 
miltinių valgių, taipgi saldymų

žarnoj, tai, kad tik Jums nebū
tų hemorojai (“piles”). Ne
kenks, jei Jūs kas vakaras ant 
nakties įleisite į žarną po po
rą .šaukštų alyvų arba ricinos 
aliejaus. Nuo aliejaus viduj 
plėvės gyja, atsileidžia jose ti
nimas.

Beje, keletą savaičių, po 
kiekvieno . valgio vartokite 
kreidos miltelių, “precipitated 
chalk,” po trečdalį šaukštelio, 
užgerdami vandeniu.

'M
r
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TreMas Puslapis

SOVIETŲ SĄJUNGA NENUGALIMA

Įvairių tankų

Antradien., Geguž. 22, 1934
L ' 1 '

Paradas Ukrainos Sostinėj

Ukrainos sostinėje Charko
ve Raudonoji Armija maršavo

Gegužės Pirmosios Demonstracijos ir Darbininkų Tėvynės vadovystėje drg. Jakiro per
valandą ir pusę. Čionai prar 
žygiavo pro valdžios tribūną 
įvairios armijos dalys—arklių 
traukiamos kanuolės, kulka- 
svaidžiai, raudonoji raitarija, 
kulkasvaidininkų kuopos. Po 
to sekė mechanizuotos dalys: 
tanketkos, mažos, vidutinės, 
didelės ir didžiausios tankos. 

sekė galinga ' Dundėjo lengvoji ir sunkioji 
'artilerija traukiama traktorių. 

’IVažiavo trokuose pėstininkai.

Ginkluptos Jėgos
Pirmos Gegužės demonst- į neišlaikys. Užsienio karo at- 

racijos Sovietų Sąjungoje 
buvo parodymas to, ką at
siekė pasiliuosavęs proleta
riatas. Tai buvo demonst
ravimas už taiką ir kartu 
parodymas apsigynimo jė
gų, to, kad Sovietų Sąjunga 
gyvuoja ne todėl, kad im- milžiniški prožektoriai (švy- - virš galvų didcliu keturkam- 
perialistinčs šalys leidžia jai tūriai), klausovai, su kurių |Piu praūžė šimtai karo oriai-

stovai kuždasi, draugingų 
šalių sveikina plojimais, o 
Japonijos karininkai paka
bino nosis.
buvo 600.

Tankus
priešorlaivinė a r t i le r i ja

darbininkai nieko negali lai- j0 ir paremkite visą darbinin- 
mėti be tikros, leninistinės te- ]<ų judėjimą.
orijos ir praktikos. ’ i Piknikas

Draugas Leninas darbinin
kus mokino, kad pęr apšvietą 1 
ir klasių kovą darbininkai ga- i 
lės nuversti kapitalistinį surė
dymą ir įsteigti tokią tvarką, 
kokią įsteigė Rusijos darbinin
kai, kurie dabar jau budavoja 
socializmą.

Todėl ALDLD 54 kuopa 
kviečia visus darbininkus, ku
riems rūpi būvio pagerinimas 
ir kova už darbininkų klasės 
reikalus, ' ; 
į šią organizaciją. Susirinki
mai mūsų kuopos įvyksta kas

ALDLD ir LDP Kliubas ben
drai rengia pikniką, kuris į- 
vyks P. Vailionio Meadow 
Grove Parke, Cramford, N. J. 
šis piknikas įvyks sekmadienį, 
gegužės 27 d., pradžia 1 vai. 
dieną.

' Visi kviečiami dalyvauti 
šiame pirmame piknike, nes 
kiekvienai ir kiekvienam yra 

Į labai svarbu po šaltai žiemai 
ateiti ir priklausyti pakvėpuoti tyru oru ir gerai

gyvuoti, bet todėl, kad ji i pagelba galima žinoti, kur 
yra nenugalima. i ir kaip augštai skrenda or

laivis.
Suūžė ore motorai, pasi-

Karinės Demonstracijos
Visuose dideliuose mies- _

tuose atsibuvo masinės de- rode dlde11’ keturllJ ™ton3 
monstracijos ir Raudonosios 
Armijos paradai. ’Maskvo
je per dvi valandas maršavo į 

apsigynimo jėgos. “Prav
da” ir “Krasnaja Zvezda” 
“Komsomolskaja Pravda” i 
ir “Izviestijos” sekamai ap
rašo tas demonstracijas.

varomi bombiniai orlaiviai. 
Jie po tris, po devynis, gru
pėmis, kaip gervės, ūžė ir 
ūžė virš galvų. Keturmo- 
torinių bombinių orlaivių j liai, 

’; buvo virš 150. Juos sekė " 
' dvimotoriniai, mažesni, bet 
į vikresni bombų mėty to j ai. 
į Paskui žvalginiai orlaiviai, 

10 vai. ryto drg. K. E. mūšio orlaiviai, priešo viji- 
Vorošilov pasakė prakalbą mosi orlaiviai, ant galo pra- 
ir prisiekdino naujus Rau- ūžė didžiausias pasaulyje 
donosios Armijos kareivius. v x 
Tuojaus prasidėjo armijos 
paradas, kuris tęsėsi per dvi 
valandas. Pirmiausiai ėjo 
karinių mokyklų studentai 
mokyklos • vardu Frunzės, 
motorinių ir mechanizuotų 
dalių — vardu Stalino, or- 
laivyno mokyklų, moterys 
ir merginos iš chemiškų ap
sigynimo skyrių mokyklų ir 
1.1. Visi traukė gražiai eilė
mis, tvarkiai, ginkluoti. Po ’ 
to sekė centralinių mokyklų: 
studentai su šautuvais antį 
pečių. < 
ninkai atvykę iš Leningra
do, su atstatytais į priekį. proletarai moka naši- desėtkai juodų taškų, 
durtuvais permarsavo Mas-, P av.a .° ? pas* , ant iu Lra]vu išsinlėtė balti na
kvos proletariato divizija, ”^1 masmag ir jas vai-’ ibi .71 oi In i tv. i'iirr'n
juos sekė parubežio’ sargai , 
ir ORGP kariuomenė. Pui- i Paradas Leningrade 
kiausia tvarka, kareiviai iri - - -----
studentai sveiki, tvirti, išla-1 I 
vinti, kas rodo Raudonosios; 
Armijos galią!

Pasirodo giria raudonų įravo 1,500,000 darbininkų. I 
vėliavų, atmaršuoja. Mask- Maskvoje per dvi valandas

vių.
Paskui prasidėjo įvairių fa

brikų darbininkų ir darbinin
kių paradas.

Kijeve, kuris pirmiau buvo 
Ukrainos centras, karo para
das tęsėsi per tris valandas, 
čia kaip ir kitur maršavo įvai
rios Raudonosios Armijos da
lys, žygiavo ‘Vorošilovo šau- 

snaiperiai, žemė drėbė-1 
jo nuo įvairio dydžio vežamų j 
kanuolių arkliais, traktoriais| mija gerai įrengta ir išlavinta, te streiko komitetą 
ir specialiais trokais. Kriokė 
tanketkos, tankai, neišpasaky
tu greitumu praūžė motoriniai 
dviratininkai, ore skrajojo ka
ro orlaiviai.

ši moteriškė (Katrė Budd, iš New Yorko) dirba 
artificialius kvietkus, parsinešus į savo namus. Ji
nai nesenai išstojo prieš adatų unijų reikalavimą, kad 
neduoti siuvėjoms darbininkėms neštis į namus dar
bą. Ji mano, kad namie dirbti gerai ir pelninga, bet 
jos išžiūra to neparodo!

trečias trečiadienis kiekvieno ^DP Kliubo, 408 Court

J. Wizbor.

Nieku

MELLOW WITH AGE

čia

Muniche, Vokietijoj, de
šimt asmenų nuteista 5 iki 
11 ir pusės metų kalėjimo 
už karišką šnipinėjimą nau-

praleisti laikas. Kas norėsite 
važiuoti, tai gausite busą prie

St., 
kaip 1 vai. po pietų. Nesivė- 
linkite.

Tad 
gaus

mėnesio, po numeriu 408 
Court St., Elizabeth, N. J..Lie
tuvių Darbininkų Progresy
viam Kliube. 
. A i ♦ • ?

ši organizacija veikia ir sy
kiu su kitoms organizacijoms

| užlaiko Kliubą^ kuriame visos 
darbininkiškos lietuvių organi
zacijos laiko susirinkimus.
Kurie prijaučiate kliubo rolei,

J tai ateikite ir prisidėkite prie' dai svetimų šalių

Paradas Užkaukazijoje

Užkaukazijoje, jos centre 
Tiflise, paradas prasidėjo 10 

turn kokie paukščiai narstė'valan<^ ryto lr tęsėsi kelias 
. v . ., . i . tvalandas, žygiavo ginkluoti, ------- - _t.

ore, tai žemai nusileisdami, i darbininkai, fizkulturninkai, (vosibirske prieš Pirmą Gegu-i 
tai stačiai į orų kildami. ’Raudonosios Armijos naciona- žės ir tą dieną lijo lietus, vie- 

Tai Sovietų Sąjungos ap-1lgs dal^ kur armiJ°s Pulkus nok. Parade daJy™vn°n Raudo"
- -- 1 j sudaro jvainų tautų ir taute-.noji Armija ir 100,000 gyven-

šešių motorų varomas bom- 
binis milžinas, lydimas tri
jų greitų orlaivių, kurie tar-

Kiti Paradai

sigynimo technika! Pirmą 
Gegužės virš Maskvos skra
jojo 560 karo orlaivių. Rau
donoji Armija apginkluota, 
išlavinta, tik pamąstyk, to- 
kis didelis skaičius orlaivių, 
tankų, kanuolių, visokių ar-

Orlaivininkai, jūri-l j11^0? da^? \r ne* v*e,}Os. ne" . inkai. Greitai jojo v InitYtna tini tinlnutviiMn’zx ______ a _ r J

lių kuopos, komjaunimo bū
riai, ir tt.

Paradas Minske

Minske Raudonosios Armi
jos paradas tęsėsi virš dvi va- 

’ landas laiko. Gražiomis eilė
mis, tvarkiai, maršavo pėstin- 

> raudonoji 
laimės, nei vieno nelaimingo raitarija. Atskrido karo or- 
atsitikimo! Darbininkų ša- laiviai. Nuo jų . atitruko .keli 

greitai

vos atskirų fabrikų ir dirb

negalima pavaduotLAIKA!
ir siūlo 

štai dunda tanketkos, “anifi- kai kuriuos pagerinimus. Sako, 
bi,” didžiuliai tankai—galinga , kad jie jau sutinka pakelti 
jėga,‘nenugalimas Sovietų Są-j algas, bet nesutinka delei dar- 
jungos rubežių sargas! Viršų- bo nuo kavalkų.
je pulkai sukasi karo orlaivių, j Komitetas sugrįžo ir prane- 
šis paradas parodė, kad Toli-: gė apie tai, įą bosai kalbėjo ir 
mi Rytai yra gerai apsaugoti, visas derybas. Darbininkai 

nutarė dar tęsti streiką to- 
| liau. Ūpas geras, pakilęs.

Taškente parade dalyvavo . T^arh)ininka,i vėl eina į pikieto 
virš 200,000 darbininkų. No- e^es, streiklaužių nesiranda.

i Tas darbininkų kovingumas ir 
I gera nuotaika kovoje bosams 
! parodė, kad jie turi nusileisti.

Todėl vėl bosai šaukia strei- 
Pirmą Ge- I ko komitetą ir šiuo kartu jau 

sutiko, kitaip sakant, buvo pri- 
darbininkų. j versti sutikti ir išpildyti dar- 

Stalinogorske — 35,000; Iva- bininkų reikalavimus. 
no-Voznesenke — 100,000; dabar darbininkai jau 
Rostove-ant Dono — 275,000 ; i mokėti po 65c į valandą, o pir- 
Saratove — 50,000; JarOsIaV- 
liuje — 85,000; Samaroje — 
100,000; Orechove-Zujeve — 
50,000; Prokopejevske — 35,- 
000; Voroniežiuje — 135,000; 
Alma-Ata — 100,000; Smo
lenske — 30,000; Archangel
ske — 15,000 ir panašiai ke
tuose mieštose. Visur dalyva
vo dalys Raudonosios Armijos 
ir ginkluoti darbininkai.

SSSR Už Taiką

Sovietų Sąjunga nori taikos, 
bet ji yra priversta būti pri
sirengus apsigynimui. Drg. K. 
E. Vorošilov Pirmoje Gegužės 
kalbėdamas pareiškė:

“Sovietų Sąjunga, kaip ir

tojų. Sverdlovske 
gūžės miesto gatvėmis marša 
vo virš 200,000

miaus gavo tįk po 54c. Tiem 
darbininkam, kurie dirba nuo 
kavalkų, pakėlė po 7 ir pusė ' 
cento. Tai reiškia, kad visi 
darbininkai šiek tiek laimėjo.

Bet svarbiausias darbinin
kams laimėjimas, tai Kad jie Į 
išsikovojo teisę - turėti ša-1 
pos komitetą ir teisę organi-I 
zuotis į Plieno ir Metalo Dar
bininkų Industrinę Uniją. Tai 
labai didelis laimėjimas.

Kodėl tas streikas laimėtas? 
Bosai pamatė, kad ši unija,' 
kuri vadovavo streiką, nėra 
paperkama, ji yra revoliucinė, 
unija. Jinai tikrai kovoja už 

| darbinihkų reikalus. Šioje 
| unijoje vadovauja <komunisti- 
niaį nusistatę darbininkai.

Todėl darbininkai, kurie dąr_• 
nepriklauso prie šios unijos, 
tai dabar laikas į ją stoti ir 
veikti, nes tai mūsų, pačių uni
ja. Nereikia laukti, kad dar
bininkams bosai ką duotų. 
Reikia vesti kovą prieš išnau
dotojus, o tai galima tik per 
tikrai darbininkų, o ne veid
mainių, organizaciją.

Unijos raštinė yra po nume
riu 112 Front St., Room 209, 
Worcester, Mass. Tenais gali
te gauti visas informacijas.

Streikierys.

Nuo Redakcijos. — Drg. V. 
P. Jūsų žinutę apie šį patį 
streiką gavome,> tačiaus deda
me pirmiaus gautą. Jūsų ži
nutė parašyta tuo pačiu klau
simu, tad nesunaudosime. Ra- 
šinėkite dažniau iš dirbtuvių.

JACOB RUPPERT'S BEER
rašiutai ir jie visi laimingai 
nusileido. Pasirodė galingos 

i tanketkų ir tahkų kolonos.
■ Viena po kitai jos praūžė ro-

| Raudonojoj Maskvoje po dydamos Sovietų, Sąjungos
I armijai sekė 1,700,000 dar- prisirengimą apginti rubežius.. 
bininkų ir darbininkių pa- Armijos; paradą sekė dirban- 
radas. Leningrade demon- masių paradas.

Paradas Chabarovske

Chabarovskas, tai Tolimųjų ; 
rytų Kronštadas— ten stovi! 
Amūro upės karo flotilia. pirmiau, taip ir dabar, sudaro 
Chabarovske yra Raudonosios 
Armijos jėgos apgynimui Pri- 
morijos, Rytinio Sibiro 
Japonijos pasikęsinimų.
mą Gegužės Chabarovske
vo didžiausias Raudonos Ar- iki to laiko, kol mūšy šalis 
mijos paradas. Pirmiausiai yra vienatine sala kapitalisti- 
pražygiavo jūrininkai— karo ; niame pasaulyje pilname iš- 
laivų ir submarinų įgulos, juos naudojimo, pavergimo ir naiki- 
sekė rubežių sargai laikyda- nimo, tai mums reikia, greta 
mi už pečių šautuvus. Gra- su budavojimu
žiomis giltomis maršavo pėsti- tvarkos, plėsti ir tvirtinti mūsų 

“ ninkai, juos sekė orlaivininkai,' apsigyųimą.
ginkluoti darbininkai.

Pralėkė arkliais traukiamos 
kanuolės. Prabėgo su plikais 
kardais raitarija. Tankiomis 
eilėmis pasileido kulkasvai- 
džiai ant “tačankų.” Tolimųjų 
Rytų Specialė ’Raudonoji Ar-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.

demonstravo Raudonosios
tuvių ginkluoti darbininkų Armijos dalys, o Leningra-
būriai! Jie visada gatavi 
ateiti Raudonajai Armijai 
į pagelbą apgynime socialis-! 
tinės tėvynės.

Griežiant orkestrai atjojo1 
raudonoji raitarija, praūžė 
arklių vežami kulkasvai-1 
džiai :— “1 
dėjo arkliais vežamos ka-l 
nuolės ir vėl raudonos rai- j 
tarijos būriai!

Motorų ūžimas! Tai pri-

de per tris.
Leningrade, kaip ir Mas

kvoje, pirmiausiai maršavo 
^karinių mokyklų studentai, 
juos sekė pereito civilio ka- 

l ro veteranai, partizanai, 
tačankos”7nudun-idir^v^ /nkluoti darbi- 

[nmkai ir darbininkes, o po 
to mechanizuotos dalys.

Pirmiausiai artilerija — 
visokios rūšies kanuolės, 

siartina Raudonosios Armi- trumpos—storos, kitos ilgos 
jos mechanizuotos dalys. —siekiančios, vienos ar-2 ' —toli siekiančios, vienos ar-
Pro Istorijos Muzėjų pasi-' kliais traukiamos, kitos mo- 
rodė tanketkos, greitos, vik-’ torizuotos, ant galingų ra- 
rios, jos dunda skubėdamos tų, aptrauktų guma, 
aštuoniomis eilėmis. Jas se
kė tankos “anfibi” — jos ei-' suūžė ore karo orlaivių mo- 
na sausžemiu, bet, reikalui, torai ir lėkė jie būriais, tar- 
esant, plaukia per upes ir turn kas juos saujomis bėrė, 
ežerus, jų apie keli šimtai, 
greitos, šešiomis

Nutrūko gaida muzikos,

Minutės pertrauka, su- 
eilėmis. kriokė galingi motorai, pa- 

Jas sekė vidutinio dydžio sirodė Raudonosios Armijos 
tankai, o paskui didžiuliai, Į mechanizuotos dalys, 
kaip koki sausžemio šarvuo
čiai. Dideli tankai eina ke
turiomis eilėmis, ritasi tar
tum koki namai, vedžioja 
galingomis kanuolėmis iš 
besisuk inėjančių bokštų. 
Pagaliaus pačiame gale pa
sirodė toki dideli tankai, 
kokių dar niekados nebuvo 
Raudonosios Armijos para
de, atrodo, kad žemė juos

%

nuo
Pir-
bu-

nepakeičiamą taikos skalą vi
same pasaulyje. Mes buvome, 
esame ir būsime tvirčiausiai 
nusistatę už taiką. Bet mes 
kaip ir pirmiau žinome, kad

socializmo

Darbininkų ir 
Valstiečių Raudonoji Armija 
visomis savo dalimis ir sky
riais sudaro galingiausią ir ne
įveikiamą apsigynimą mūsų 
šalies, vykinančios socialistinę 
tvarką.” ‘ ‘

D. M. Šolomskas.

Drataunės Darbininkai Laimėjo Streiką
WORCESTER, Mass.—John-idaugiąu darbininkų, šiame su- 

son Wire Mill darbinin-1 sirinkime nutarta šaukti kitas 
kai laimėjo streiką po vado-| susirinkimas, kuris įvyko įr 
vyste Plieno ir Metalo Darbi-! davė daugiau narių į uniją, 
ninku Industrinės Unijos. Va- Paskiaus nutarta eiti į pikietp 
dovaujant draugui Tamkin; eiles. Išrinkta streiko komite- 
gegužės 11 dieną išėjo drato'tas>

bl . Jas seka VIS didesni ir darbininkai streikam Iš sykio

Pla-I 
čiu baru atidundėjo tanke t- i 
kos. Greitai skubina “anfi-
j., . , ..... ,.JV. r - Pirmadienį darbihinkai ren-
diaesni tankai iki didžiulių išėję nedidelis darbininkų bū- kasi masiniai į pikieto eiles, 
milžinų. rys. Bet paskiaus išėjo d<au- eįna prįe dirbtuvės, bet skebų

Kada gatvėmis maršavo £iau 12 dieną jau negalėjo' nesimato, niekas nedrįsta eiti 
armijos dalys, tai ant Nevos 
upės stovėjo galingi karo
laivai H’ aplinkui^JUOS grei sjrinkime dar labiau sustiprin- te darbininkų jėgą ir kąringu- 
tai vazjnėjo mažesni karo darbininkų reikalai. Į uhi- mą, tai greitai ėmė jieškoti, 
laivai. . lokalą 125, prisidėjo dar‘kad galėtų susitarti. Pasikvie-

dirbtuvė dirbti.
Tą pačią dieną darbininkai jos, kuri sauįoja kapitalistą 

laikė susirinkimą, šiame su- nuosavybę. Kompanija pama-

į dirbtuvę. Pribuvo ir polici-
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ELIZABETH, N. J.
kaip 
kad 

veda 
tarpe

Draugai ir draugės, 
jums jau yra žinoma, 
yra organizacija, kuri 
darbininkišką apšvietą 
lietuvių darbininkų-prieš bur
žuaziją ir kapitalizmą ir už 
pagerinimą darb. būvio. Ji 
organizuoja ir šaukia darbi
ninkus prie vienybės, prie pa
gerinimo ateities ir išleidžia 
knygas ir žurnalą.

Ta organizacija yra ALDL- 
D. Jinai jau gyvuoja apie 20 
metų. Kurie darbininkai susi
pažinę su šia organizacija, tai 
jie jau gerai supranta, kad

V.

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 ypa
tybių. Knygos kaina 75 centai.

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

Taigi visos knygos vertos $2.35c., o dabar parduoda
me kartu tik už $1.00 ir dar pridedame priedo didelę 
knygą eilių “ŠVYTURYS,” kuri turi 282 puslapius, jos 
pačios 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 raštų ir tt. Ir visą tą 
gausite pigiau, kaip bent kur kitur. Siųskit užsakymus:

D. M. ŠOLOMSKAS,
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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Rochesteris ir Mano Įspūdžiai BALTIMORE, MD.

Rochester tai trečias miestas 
savo didumu New Yorko vals
tijoj, turi virš 350,000 gyvento- 

? jų, Eastman Kodaks karalystė, 
kuris pagarsėjo su savo pa
veikslų traukiamomis mašinėlė
mis ir darbininkų išnaudojimu.

5 Rochester yra 500 pėdų virš jū
rų ir 263 pėdų virš Ontario eže
ro, kuris visai netoli nuo mies
to. Rochesteryj mūsų darbinin
kiškas judėjimas yra daug ga
lingesnis, palyginus su kitais 
miestais tokio pat kiekio lietu
vių darbininkų gyventojų. Ga
linga A.L.D.L.D. 50 kuopa, ant
ra savo dydžiu New Yorko vals
tijoj LD.S. kuopa, kuri turi ar
ti 200 narių. Prūseikiniai ne
gali įkišti savo snapą. Roches-! 
ter pereitais metais pagarsėjo,! 
kada mūsų draugai pirko už 
kokius $25,000 Sovietų Sąjun
gos bonų ir kada juos puolė ku
nigas Bakšys išvien su buržua
zine valdžia. Rochesteryje yra 
galinga kriaučių industrija ir 
didelė reakcija biurokratų prieš 
eilinių narius. Ten gyvena vi
sa eilė mūsų senų veikėjų, kar- 
tūnistas Lumbis, LDS Pildo
mosios Tarybos iždo globėjas J. 
Mikitas, Černiauskai ir visa ei
lė kitų veiklių draugų.

Paskutiniu laiku vietos drau
gų tarpe buvo ir nesusipratimų, 
bet jie tuos nesusipratimus už
baigė, “ugadas” apvainikavo 
suaukodami $15.50 “Vilnies” 
suvažiavimui su pasveikinimu. 
Beje, kiek pirmiau jie sukėlė 
$100 “Laisvės” naujo preso nu
pirkimui. Suminėjus tik šiuos 
faktus, jau aišku, kad Roches- 
teris mūsų judėjime yra svar
bus darbininkų miestas.

Klasine Mokykla
Pereitą metą draugai turėjo 

dviejų savaičių klasinę mokyk
lėlę. Jie tą pat organizavo ir 
1934 metais, šiais metais mes 
jiems negalėjome suteikti mo- ; 
kyklos vedėjų, kada jie reika
lavo, tai mokykla įvyko pradžio-1 įrankių. Juokdarys, — protes- 
je gegužės ir buvo silpnesnė, tavo viena draugė, 
negu pereitais metais, nes pra
džioje mėnesio yra visa eilė su-

kalbus, interesuojasi Sovietų 
Sąjunga ir seka abelnai pasau
lio įvykius.

keli vyrai pasitraukė 
liuko, matyti, jie gaudė žuvis 
be laisnių.

Kada žuvų jau buvo krūvelė 
ir žiūrėdami j Ontario ežero 
bangas ir narus benarstančius 
vandenyj, troškome gerti, kaip 
tik laiku pribuvo draugai Le
kavičiai su maistu ir bonkomis 
pasukų (maslotikų).

—A, tik ir-gerai gyventi tar
pe gerų draugų!

Bemąstant apie ateitį, ne 
Todėl išpuoštas įvairiais vienas iš baltimoriečių pat

rauks mėlynų dūmų iš balto 
Sąjungos papiroso, 

padovanota apsčiai,

K.

•>

Mūsų karikatūristas drg. 
J. Lumbis ne juokais imasi dar
bo. Jo “studija” pilna paveiks
lų. Jis rengiasi piešti Sovietus, 
lošiančius su kapitalistiniu pa
sauliu šachmatais, žiūrėjau į 
tuos “oficierius”, “armotas”, 
“karalius”, “popiežius”, “men
ševikus.” ir kitus kapitalizmo 
ricieriuš, bet man, kaipo neži
nančiam to “geimio” karikatū
ros turinys aiškus tik tada, ka
da žinovai aiškina.

Drg. Lumbis turi nupiešęs di
delius paveikslus K. Požėlos, J. 
Greifenbergerio, K. Giedrio, R.' 
Čiornio, Lenino, Liebknechto, 
Rožės Luxemburg, čičerino, Lu- 
načarskio, Stalino ir daugelio 
kitų vadų. Jis juos piešia at
sargiai, spalvuotai, vieno dy
džio ir ruošia pagaminti tur-. 
tingą kolekciją, iii bus bran- džiais, vietomis ant kalno išbu- 
gus ir naudingas rinkinys.

Piešiant politiniais klausi
mais, patartina drg. J. Lumbiui 
prisilaikyti daugiau originališ
kumo.’ Vėliausias jo paveikslas, 
vaizduojantis Prūseikos susaidę, 
neturėjo nei vieno sklokos vadų 
veido, o man rodosi, kad “kere- 
čiuką” turėjo stumti Albertu- 
kas Vabalas.

—Kur čia sūkį į tokią pa
kalnę?—pažingeidavau draugo 
Bilio, kada jis pasuko savo 
automobilių į stačią pakalnę.

—Nenugąstauk, čia gyvena 
vienas ė “Lais^ęs” skaitytojas, 
drg. Arlauskas, ’užsuksime pas 
JI*

—Girioje, toje pakalnėje?
—Taip, prie pat Ontario eže

ro užlajos, vadinamos “Ironde 
Quoit Bay.”

Už kelių minučių mes išva
žiavome į pasakiškai gražią vie
tą : iš dešinės didelis kalnas, 
apaugęs pušimis ir kitais me-

davota vasarnamiai, po kairei, 
plati Ontario ežero užlaja, tar
pe kalno ir tos užlajos, graži 
žalia lyguma ir Glyn Edyth vieš
butis, drg. Arlauskų biznio vie
ta. Prie pat bangų plaujamo 
kranto stovį Arlauskų gyven- 
namis, kiek toliaus, šokiams 
platforma. Mat, čionai rengia 
piknikus, išvažiavimus. Spe
cialiai įrengtame vielų prietaise 

Vieną popietį su grupe drau- ffYv®na pelėda. Istiesu, tai gra- 
gų ir draugių nuvykome į r0_ . ži vieta, kartais tik pasakoriai 
chesterio “marių” pakraštį, prie 
Ontario ežero. Vienoje pusėje 
mes, o kitoje—Kanada, bet jos 
nesimato, ežeras turi apie 60 
mylių pločio.

—Tai mūsų marios,—tarė
drg. Černiauskienė.

—Taip, bet ar čia atplaukia 
Sovietų Sąjungos laivai?

—O, tai jau perdaug...
—Einu žuvis gaudyti 

sigyrė Černiauskas.
—Kas žuvis pagaus ežere be

gali nupiešti tokią tarp kalno 
ąr banguojančių vilnių vietelę. 
Jeigu tatai būtų arti New Yor- 
ko, tai ten darbininkai negalėtų 
koją įkelti—ten būtų kapitalis
tų vieta. Drg. Arlauskas sake, 
kad pas1 jį geriausia, proga pa
silsėti, kas turi reikalą ir gali
mybę pasiimti vakacijas.

Kelione
pa

Į Rochesterį iš New Yorko 
vykau busu. • Kelionė 15-kos 
valandų. “Greyhound” ko. bu-

I sas, vingiuodamasis tik neša ir , mis: 
neša pirmyn. Tai ši kompanija 

r ■ ————

Pirmas Atsilankymas Sovietų 
Laivo

šių metų gegužės 7 dieną, į 
Baltimorės prieplauką, Port 
Covington, pirmu kartu, po 
darbininkų ir valstiečių paė
mimo galios į savo rankas, t. 
y., 1917 m. revoliucijos, laivas 
Komsomol pribuvo su įtalpa 
7,000 tonų rūdos, plevėsuojant 
raudonai vėliavai su kūju ir 
pjautuvu.

Daug žingeidumo davė Bal
timorės visuomenei, ypatingai 
kodėl moterys, kurių buvo 2 
tarpe 35 vyrų,, važinėja ant 
laivo. Kokia ten pas bolševikus 
viduje tvarka? Ir daug, pana
šių klausimų šutraukė daug 
žingeiduolių, patiems persitik
rinti. ’

Laivo viduje tvarka gera, 
darbininkai buvo gana drau
giški, įvairių tautų. Kapito
nas yra latvis. Valgomasis 
kambarys didelis, švarus, pa
puoštas gėlėmis. Kaip stalai, 
taip ir krėslai aptraukti bal
tu audeklu.

Virtuvė palei naujausį įtai
symą. Maudynės su šaltu ir 
šiltu vandeniu, taipogi šalto 
vandens šmirkštynės (shower 
baths). Taipogi yra rusų sti
liaus pirtis.

Darbininkai, užbaigę savo 
darbą, drapanas persimaino, 
palieka vienam kambaryj, kur 
jos yra. išdžiovinamos, apva
lomos, kad nemirštu kūnas 
nuo aliejaus ir šiaip tepalų ir 
kad jomis, vaikščiodami, nesu- 
bjauriotų laivo denio, nes ten 
yra švariai išmaliavota.

Kambariai paskirstyti seka
mai : Kuri dirba rašto darbą, 
kiekvienas turi sau atskirą 
kambarį. Paprasti darbinin
kai esti po du į kambarį. Dir
ba 8 valandas kas diena.

Turi* užtektinai įvairumų 
ten pat ant laivo, ką kiekvie
nas naudoja liuoslaikįų.

Ten yrą raudonas kampelis 
su įvairiausio turinio knygo- j 

Raudonas' .kampelis,

kuris duoda gyvos muzi- 
kuomet laikas leidžia, 
gramafonas griežia įvai- 
turinio rekordus, kiti iš 

čiupinėja 
sty-

kaipo tokis, užima svarbią vie
tą.
paveikslais: Lenino stovyla, 
apsupta raudonąja vėliava, ■ Sovietų 
kurioje dieną ir naktį žiba ma- j kurių
ža elektrinė lemputė, kas da-1 kaipo atminčiai, 
ro malonų vaizdą.

Ten Stalinas sako prakalbą 
ir daug įvairių paveikslų, pa
imta iš jų gyvenimo eigos. 
' Prie galo sienos stovi pia
nas, 
kos, 
Ten 
raus
jų vikriai pirštais 
skambančios balalaikos 
gas, bei malonų balsą duodan
čias gitaras.

žodžiu, gyvenimas nenuobo
dus. ' Visu kuo 
Bendrai, 
minti/ kur dvi . jaunos mote
riškės vikriai aptarnauja sta
lus. Ten darbo laiškas, susi
rinkimas, bendri svarstymai 
bėgančių klausimų.

Neišpildžiusiam laike darbo 
■ discipliną, kuri yra labai aštri, 
ot ir vardas ant juodos lentos.

Kurie turi palinkimo mokin
tis—mokykla ten pat ant vie
tos. Susižeidus bei ligoje, 
daktaras — pirmoji pagelba. 
Dvi savaiti praslinko, jau 
kesties laikas.- Mokestis 
kia nuo 75 iki 325 rublių 
mėnesį.

Taip, šis laivas ne tik tvar
komas pačių darbininkų, bet 
ir jų pačių rankomis- pastaty
tas 1932 metais, Leningrade. 
Laivo ilgis 400 pėdų, 50 pėdų 
pločio, 47 pėdų augščio, da
ro 12 mylių per valandą. Ma
šinerija visa varoma aliejumi.

Iš Baltimorės gabens eilę 
Įvairių mašinų ir elektrai rei
kalingų prietaisų.

Jūreiviai davė gerą pavyzdi 
savo linksmumu, bet jie išsivež, 
tarsi apmirusį ūpą 
riečių pusės, nes 
jus žmonės, tarsi 
linksmumo, ūpo, 
Mat, jie nejaučia, kas yra be
darbė, koks tai skaudus klau- 

j simas, Kas bus rytoj ?

Iš Baltimorės plauks į New 
Orleans, iš ten, su pilnu kro
vinių, atgal į Leningradą.

Greitu laiku tikimės turėti 
kitą svečią “Stari Bolševik.” O 
dar vėliau “Dimitrov” planuo
jama pasiųsti į Jungtines Vals
tijas. Taip pat dviejų žymių 
žmonių vardais bus laivas:
“Sacco ir Vanzetti.”

Taip, naujd ūpo pridavė 
Baltimorės visuomenei, pama
čius iš darbininkų šalies sve- 

i čius laisvai nešant kovos vė-
aprūpmtas.j |įaVą. Gavę drąsos, kovokim 

čia pusryčiai paga- pQ1*galės čion pat—Jungti
nėse Valstijose.

f Vinco Duktė.

su naktiniais šokiais ir kamivalu, 
9 vai. vakare ir trauksis iki 2 vai. 
ryte. Gegužės 30 piknikas bus po 
pietų; kalbės Frank Goodwin, unijos 
viršininkas.' šokiai nuo 5 vai. iki vė
lumos. Birželio 1 bus šokiai ir kar- 
nivalas nuo 8 iki 12 nakties. Birželio 
2 bus taip pat. Birželio 3 bus didelė 
programa; yra užkviesti viši Naujos 
Anglijos chorai ir sporto mėgėjai da
lyvauti piknike. Visi malonėkite 
atsiįankyti, nes bus pirmutinis me
tinis toks didelis piknikas, per visą 
laiką šokiams grieš Bert Orris and 
his Musical Reviewers” orkestrą.

Kviečia Komitetas.
(119-120)

i Įsigyk Sau Namus!

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

mo- 
sie- 
per

iš baltimo- 
sako, pas 
negyvi, be 

gyvumo.

—Pamatysi, — ir Černiaus
kas pasiraitojo kelines. — Už! į pirmus tris mėnesius šių rrfe- 

sirinkimų ir parengimų. Taipgi; už! upeliukyje, 'kuris išbėga iš' 
turėjo ir teatralių praktikų.
Kiekvieną vakarą buvo tai susi
rinkimai, tai kitoki reikalai ir 
tas dalį “studentų” nutraukė. 
Šį vakarą jis studentas, rytoj 
kokios organizacijos pirminin
kas, sekretorius, iždininkas, o 
kitą dieną jau aktorius veikale

. “Moteris Gatvėje.’^

po gelžkelio pylimo per cemen
tinę dūdą. Kažin kodėl prisi
lenkė ir nuleido į vandenį ran
kas: — Bup! — žiūri, jau iš
mesta ant krašto žuvis šokinė
ja. Ir taip į trumpą laiką ran
komis sugavo 11 įvairio dydžio 

.žuvų. /
—Kad Bilis rankomis išmeta I

Bet mes mokinamės ne vien iš i žuvį, tai nestebėtina, tą veik ir 
knygų ,studijuodami, klausimus aš padaryčia, nes štai ana žu- 
statydami, atsakinėdami, besi- vis blaškosi ir negali pasitrauk-

tų jau pasidarė gryno pelno- 
pusantro miliono dolerių. Kas 
liečia technikinio busų įrangi- 
mo, negalima neatiduoti kredi
tas—visi parenkumai. > . ‘

Iš Rochesterio į New Yorką 
kelionę turėjome su draugais 
Mikitais, kurie vyko į LDS 
Pildomosios Tarybos posėdį. Ke
lionę atlikome į 12 valąųdą ir 
tai vietomis apsistojant. Ko
kius 50 metų' atgal, tik trau
kiniais galima buvo be rūpes-

Vi, z ' JL — —

lavindami kalbėti, bet svarbiau- ti nuo akmenų, — aiškino vie-1 čio nugalėti šį atstumą, o 100
šiai savo veikime, praktikoje, 
nes teorija ir praktika viena ki
tą papildo.

Susiregistravusių buvo 48 
draugai ir draugės, kurie lankė 
daugiau ar mažiau mokyklą. Tū
li draugai padarė pusėtino pro
greso.

Liuosos Valandos
Mokykla buvo vakarais, die

nos metu teko darbuotis del mū
sų dienraščio, bet vieną kitą 
diena pašventėme * Rochesterio 
ir jo apielinkės apžvalgai. Apie 
patįi miestą netenka nieko sa
kyti; nes tas patsai vargas kaip 
ir kitur—Roosevelto “gerlaikks” 
su N.R.A. išnaudojimu.

Kartą nuvykome pas d. Mer
kevičius į farmą. Jie skaito ne 
vien ‘LaisvęV, bet ir kanadiečių 
“Darbininkų žodį”. Ūkis ne
mažas, darbo įdėta.

—Štai, ar matai, kaip tas Klausyk, antroje pusėje pylimo 
kurmis knisa, — tarė d. čer-' yra ežeras ir iš jo išplaukia žu- 
niauškas. z

—Tai traktorius velka dviva
gį plūgą, — paaiškino daininin
kė d. Lekavičienė.

Einame. Taip, d. Merkevi
čius “važiuoja” įsisėdęs į trak
torių, o tas verčia dvi vagas ir 
apardinėja didžiausius kultus 
pienių (“dandelions”,), už ku
rias New Yorke nemažai tenka 
pamokėti, kas nori iŠ tų žaliu- 
mynų pasigaminti mąistą.

—A, tai miestiečiai norite 
pamatyti farmerius. Sveiki!— 
pasitiko d. Merkevičius. Jis iš-

na,draugė. j metų atgal, del tokios kelionės
—Taip, upeliukas negilus, ak- Į reikėjo daug laiko ir ilgo prisi- 

menuotas, trumpas, įpuolantis į rengimo. Dabar technika pa- 
Ontario ežerą ir nedyvai, kad siekus augštą laipsnį—automo- 
žuvį galima rankomis pagauti, 
bet iš kur jos ateina, juk čia 
gelžkelio pylimas? — pasiinte- 
resavo vienas draugas.

—Tai slaptybė! Ha-ha-ha! 
Ha-ha-ha!—juokėsi Bilis.

bilius, tai gamtinių turtų ko
lektyvas: metalas, gumas, alie
jus-, tinkamai suderintos ’ tos 
medžiagos sutveria jėgą, po jo 
ratais nutiesta cemento juosta 
—kelias, ir žmogaus sugebėji-

Priėjau prie tos cementinės mas teikia progą į vieną dieną 
dūdos, per kurią bėga vanduo nugalėt šimtus mylių atstos, 
iš po gelžkelio kelio, pažiūrėjau 
ir ištikro “stebuklas” — nieko 
nesimato, tik “akla tamsa”.

—Ei, Bili, iš kur tas van
duo plaukia, juk čia tamsu, kaip 
dievo ausyje ?—žingeidavo sve
čias. ,

—Ha-ha-ha! Matai, kaip Ro- 
chesteryje yra, žuvis rankomis 
gaudome ir iš po gelžkelio. Ha- 
ha-ha! Tokių “stebuklų” New 
Yorke nėra,—juokėsi Bilis.—

vys per šią dūdą, tai ir visa 
slaptybė.

—Taip, reiškia, pas jus ir be
darbiams geriau,, jie čia gali 
ateiti ir pasigauti žuvų...

—Visai ne, netaip lengva. Ar 
matai štai šį mano guziką? Jei 
gu jo neturėčia, tai už šį žve
jojimą gaučia pamokėti pabau
dos $50, arba kokius metus ka
lėjimo. Turi gauti leidimą ir 
už jį pamokėt, o kur bedarbiai 
gaus pinigų, kad gavus laisnius?

Taip, Bilio buvo teisybė, 
nes mums atvykus mačiau, kaip

Technika pasiekus augštą 
laipsnį, jos tolimesniam išsivys
tymui ant kelio stovi kapitalis
tinė sistemą, kuri varžo ir truk
do. Kada darbiilinkai paims į 
savo rankas galią, kada bus pa
naikinta kapitalistinė tvarka-ir 
jos painiavos, tai technika dar 
didesniais* * žingsniais- žygiuos 
pirmyn. Gyvavimas Sovietų Są
jungos parodo, kokis milžiniš
kas skirtumas tarpe kapitalis
tinės ir darbininkiškos tvarkos.

Kelionę atlikome per eilę 
miestų, kur gyvuoja Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos visa eilė kuopų, 
kur yra pavienių narių. Dirb
kite, draugai ir draugės, del 
darbininkų klasės labo!

Roma. — Popiežius^ pa
keldamas vokietį vienuolį 
Konradą iš Parzhamo į- 
“šventuosius,” savo kalboj 
pasmerkė Hitlerio skleidžia
mą “naują pagonystę.”

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choro jaunuolių sporto gru

pė rengia pikniką 27 dieną gegužės. 
Bus gera programa, kurią išpildys 
Lyros Choras. Taipgi bus gera mu
zika šokiams. Kviečiam visus She
nandoah ir apielinkės lietuvius da
lyvauti, tai yra gera proga su jau
nuoliais susipažint ir gerą laiką tu- 
,rėt.
KELRODIS: Važiuojant iš Shenan
doah, N-. Main St., kur rodo “Detour” 
pro kapines, nuvažiavus j pakalnę, 
reikia laikytis po dešinei, davažiuo- 
dami cementini kelią pasukit po de
šinei, po gasolyno stoties bus ir pik
nikas. (120-121)

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmonės juos perka ir 
dabar. Pirkit ii- jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir su 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, Brook- 
lyne, .uaspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir ant 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą $500 
Pradinį Įmokėjimą

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

-Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
savuosius gauna sąžiningą patarna
vimą !

Atsiusime Medų 
Jums Į Namus

PHILADELPHIA, PA*
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

Įvyks 27 dieną gegužės, 10 vai. ryte, 
j 928 E. Moyamensipg Avė. Draugai 
ir draugės, visi malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug atsilikusių darbų ir į 
yra daug naujų darbų. Taipgi ko- 1 
misija del pikniko turi geriau dirbt, 
todėl reikės geriau susitart, kaip kas 
daryt, 
vo

Nepamirškite atsiveskite sa- 
naujus narius.

(120-121)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugiją 

rengia pikniką naujai ištaisytam par
ke. Piknikas prasidės 29 gegužės

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St,
N. Abington, Mass.

I

Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos: 

5 Svarai už $1*25 
10 Svarų už $2.25 

.Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

Piknikas ir Baseball
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-RAS APSKRITYS

Nedelioje, 17 d. Birželio-June, 1934 
EAGLE ROCK, W. ORANGE, N. J.

Ant augšto kalno, 5,000 pėdų augšeiau jūrų paviršiaus. Tas kalnas va
dinasi Eagle Rock, o parkas vadinasi

Crystal Lake Park
Ant to augšto kalno yra ežeras ir puikios maudinės. Atvažiuokit 

anksti, išsimaudykite ir pasišokite

Žuko Orkestrą
Grieš Šokiams

Pradžia 12 vai d. 
įžanga 25 centai

• Programoje dalyvaus Ąido Choras iš Brooklyn, Sietyno Choras iš New- 
I ark, Bangos Choras iš Elizabeth, Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.
• BASEBALL LOŠ NEW JERSEY IR NEW YORKO TYMAI

Basebolei lošt yra atskira pieva, netrukdys šokiam nei šiaip pikniko dalyviams baseball lošimas
» IŠ BROOKLYNO VAŽIUOKITE BUSAIS

A.Ę.D.L.D. 1-ma kuopa ir Aido Choras važiuos b ūsais. Tuojau registruokitės važiuoti busais. Kaina 
labai žema: Tiems, kurie iš anksto užsiregistruos ir užsimokės 85c. ypatai ir $1.50 porai. Paskutiniem 

» dienom, birželio 16 ir 17 kaina $1.00 ypatai.
Užsiregistruokite tuojau “Laisvės” raštinėje.

I ę I •KELRODIS i Atvažiavę į Newark, N. J. ant Hud son Tube stoties, ten pat, ant kampo Park Place ir 
Centre St., imkite busą No. 24 West Orange line, kuris atveš iki galui, čia imkite busą Crystal Lake 
Park, kuris atveš ant pikniko. Taipgi imkite gatvekarį Orange No. 21 nuo Broad St. ar Central Avė., 
kuris nuveš iĮd gąlo. Neimkite gatvekario ant Market St., nes jis eina tik į Orange line.

AUTOMOBILIAIS: Iš New York, Jersey City, Cliffside, žemyn nusileiskite ant Raymond Boulevard ir 
bile gatve iš šių trijų pasieksit Eagle Rock Ave., West Orange Ave., Park Ave., Central Ave., ar Market 
St., Main St. Atvykę į West Orange, N. J., važiuokite Main St. iki galo, čia sukit po kairei Eagle 
Rock Avė., ant pat kalno, vėl po kairei, rasite iškabą ir parką, Crystal Lake. Iš visur kitur automobilių 
kelias tas pats.

■'i . ... . . . i i.

t-

i A..'



Antradlen., Gėguž. 22, 1934 Penktas Puslapis

Lietuves Bedarbės Kovoja su Policija 
Ir Organizuoja Masinius Mitingus

Phila. Pa. — Gegužės 10 d.;jie ir laiko susirinkimus pas 
Philadelphijos Bedarbių Tary- • lietuvius, kartu su kitų tautų 
bos nusiuntė dar kartą savo i ir negrais darbininkais. Šis 
delegaciją į pašalpos įstaigą,! punktas aiškiai kalba pats už 
Broad ir Cherry St., priduoti' save, kaip lietuviai darbinin- 
viršininkui bedarbių reikalavi- j kai kovoja prieš badą. O kas 
mus. Kaip kitus kartus, taip ir (svarbiausia, tai kad tie lietu- 
šį kartą, 
delegaciją 
delegatai 
kad būtų 
viršininką 
bedarbių 
daugelį kartų jau buvo paža
dėta duoti pašalpą bedar
biams, bet kol kas negauna 
pašalpos daugelis. Aiškino de- neparodė." / 
legatai mažiesiems pašalpos nelaiko per

atsisakė leisti visąjviai, kurie dar nėra liuosi nuo 
prie viršininko. Bet fanatizmo, yra geri kovotojai, 
griežtai reikalavo, 
leista jiems matyti 
ir perstatyti jam 

reikalavimus, nes

r*v ■ ■ ■,■>■■■■■■■ i.............-■.■i.,,i.

Paskui kalbėjo socialistų yra tik prieš žydus ir neg- 
atstovas Vladeck, girdamas | rus, bet ne prieš geltono- 
savo partiją ir Amalgamei- džius, kaip kad japonai ir 
tų Uniją; dar kalbėjo mote- čhinai. Japonų iiYiperialis- 
riškų drapanų siuvėjų uni
jos pirmininkas Dubinskis, 
išgirdamas Hillmaną, kad 
‘‘kytras”, ir sykiu išgarbin
damas NRA, mat, ir jis pats 
yra tos įstaigos narys.

Pas pašalinius Rocheste- 
rio rūbsiuvius nėra pasiten
kinimo, bet jie yra labai 
persekiojami unijos virši
ninkų, tai bijo galvą pakelti.

Reporteris.

ir kitos unijos ateis į pagalbą, | 
suparalyžiuos visą transporta- 
cijos judėjimąT^Uosto darbi
ninkai turi laimėti streiką! 
Streikieriai pilni energijos,, pi- 
kietuoja'Visas įstaigas ir visus 
kelius, nes vien streiko zone, 
bet ir toliau, kad nebūtų 
Streiklaužiai įvežami. Strei
kieriai kovoja nepaisydami 
šnipų ir policijos daromų kliū
čių. Vienybė—galybė!

John Baker.

suprato, del ko jie prisirašė, 
čia negalima kaltinti tik mi
nėtos kolonijos draugus, bet., 
kaltas ir 6-tas Apsk., kuris ne
gana rūpinasi sutvirtinimu 
kuopelių ir nurodyti, kaip jos 
turi veikti ne tik minėtoj ko
lonijoj, bet ir kitose.

Kiekviena ALDLD kuopa 
turi įsitraukti į veikimą. ALD
LD 105 kuopa, kurios yra ir 
dalis narių bedarbių, turi bū
tinai susirišti su bedarbių ta
ryba ir bendrai veikti, rengti 
ore mitingus ir1 aiškinti darbi
ninkams būtinumą organizuo
tis į Bedarbių Tarybas, ALDL- 
D ir į K. P. Skleisti reikia 
mūsų spaudą, “Laisvę” ir kitą 
darbininkišką literatūrą. Nu
rodyti tų darbininkų klaidas, 
kurie juokus daro iš bedarbių 
ir jų kovojimo. Kurie juokiasi 
iš bedarbių organizavimosi ir 
kovojimo, jie tarnauja turčių 
klasei, jie patys save daugiau 
skriaudžia ir duoda didesnę 
progą išnaudoti.

Tad visi ALDLD nariai pa
dėkime kovoti 
prieš badą, prieš 
namų. Tvirčiau 
prieš kapitalistinę

WILKES BARRE, PA
Bet dabar pažvelgkime, ką 

veikia minėtoj kolonijoj ALD
LD 105 kuopa? Ji gyvuoja 
per daugelį metų. Vargiai kas 
žino, kad randasi tokia kuo
pelė, nes ji ten jokio veikimo 

. Net ir susirinkimų
• ištisus metus, 

viršininkams. -Kuomet nelaiko susirinkimų,
f Iš pradžių aiškinosi, kad į tuomet ir neturi ką veikti ir 

viršininko nėra, bet vėliaus Į nemato kas dedasi jų pačių te-
’ kalbėjosi su juo per telefoną.!

Viršininkas pasakė per telef., 
^kad jis daugiau kai 10 dele
gatų neįsileis. Bet bedarbių 
delegacija griežtai atsakė, kad 
mes norim visi matyti. Norim, 
kad tuojaus išpildytų mūsų 
reikalavimus. Mums jau atsi
bodo klausyti jūsų pažadų., 
Mes norim valgyti! Mums rei
kia drabužių! Duok mums 
darbą! Šis bedarbių balsas ėjo 
skardžiai per telefono dratą 
viršininkui į ausį. O žemuti
niam augšte visoms poniutėms 
įvarė didelį kinkų drebėjimą 
tas drąsus ir energingas be
darbių kovojimas.

Po kelių minučių atsigrūdo 
guzikuoČių apie 20, ir pradėjo 
bedarbius stumdytų varyti 
laukan. Bedarbiai reikalavo, 
kad būtų išpildytą jų 'reikala
vimas, kad būtų kuogreičiau- 
sia suteikta pašalpa. Bet vie
toj išpidyti reikalavimą, be
darbius vaišino policijos buo
že. Daugelį sumušė ir 5 areš
tavo. Sakoma, kad ir policis- 
tai gavo antausių.

Lietuvė bedar. iš W. Phila., 
^kuomet pamatė, kad policija 
muša delegatus, ji, pasigriebus 
plytgalį puolė ginti. Kitas po- 
licistas ją pagavo už rankos ir 
kirto lazda per sėdynę. Ji pa
reiškė piktai: “Jūs turite įran
kius, jūs galite mus beginklius 
ir išbadėjusius daužyti! Jūs 
galite mane užmušti čia ant 
vietos, bet aš neisiu iš čia tol, 
kol jūs duosite ipan ir mano 
šeimynai pašalpą. Aš neturiu 
nei karfėro ir mano čeverykai 
be padų, negalių pareiti į W. 
Phila. Tau bepigu daužyti 
mus, kuomet tu esi priėdęslir 
tavo šeimyna bebadauja!” 
Policista^ būtent, susigėdinęs ir 
daugiau nemušęs. Geruoju 
prašęs išeiti.

Gegužės 11 dieną drg. Sko- 
lisienė, kuri gavo mušti nuo 
policijos, su savo draugu su
rengė prakalbas ore. Ji pati 
atėjo pirmutinė ir 
vėliavą ir laukė kol ateis pu
blika ir kalbėtojai. L___ ..

•bėjus sli drauge, ve kokį įspu-j San Francisco uoste randasi 
dį gavau: Lietuvių bedarbių 35 laivai, kurie negali pasi- 
yra labai daug. Dalis dar dir
ba, bet už labai mažą algą. 
Mergaitės dirba už tris dole
rius į savaitę. Joms neužten
ka nei ant drabužių, tai ką 
jau bekalbėti apie maistą. ____ _____________ o____
Klausiau: Ar daug čia lietu- sąlygų ir duonos kąsnio, bet' reiškė, kad ankstų ar, vėlai, balsiai; bet New Yorko dė
viu ateina klausyti prakalbų ? [ kompanijom, tas, kaip žinome,' 
Ateina, bet ne daug.

ri tori joj. Tai kam naudinga 
tokia organizacija, kuomet ji 
nieko negelbsti bedarbiams 
organizuotis ir kovoti prieš 
badą, negelbsti skleisti klasi
nę apšvietą tarpe darbininkų ? 
Pasirodo, kad dalis draugų ne-

bedarbiams 
metimą iš 
kovokime 

sistemą.
Bolševikas.

Streikuo janti Laivakroviai Atmuša Polici 
ją ir Streiklaužius; Jūreiviai ir Išvežioto jai 

Gelbsti Laivakroviams

ypatingai 
Dirbo be 
valandas, 
darbą po

džius, kaip kad japonai ir

tai patenkinti.

Sovietai šaudo ir Kalina 
G rafter ius

Ukrainoj

kėlių už kyšius, spekuliaci
ją bei apsileidimą tarnyboj. 
Du mirtin pasmerkti. Kiti 
kaltininkai sodinami ilgiems 
metams kalėj imam Sovietai 
su tokiais elgiasi be mažiau
sio pasigailėjimo.

MASKVA. SKAITYK LAISVE
areštuota keliolika valdinin- į ir KITIEMS UŽRAŠYK

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist
Visų Žiniai

Wilkes Barre ir apiclinkės 
lietuviams darbininkams ir 
darbininkėms jau yra žinoma, 
kad yra rengiamas piknikas 
laike “Memorial Day,” tai yra 
30 dieną gegužės.

Piknikas atsibus toj pačioj 
vietoj; kur ir pereitą metą 

| būdavo, prie pat Susquehanna 
upės, tarpe abiejų tiltų važiuo
jant į Plymouth. Šis piknikas 
yra rengiamas del palaikymo 
Darbininkų Centro.

* Mes visi žinom/ kaip yra 
! reikalinga palaikyti Darbinin
kų Centrą, todėl iš visos apie- 
linkės darbininkai, kaip dir
banti, taip ir bedarbiai, turim 
skaitlingai atsilankyti į ren
giamą pikniką ir paremti su 
keletą centų tą taip svarbų 

j dalyką. Daug naudos yra 
darbininkų klasei tame mieste, 
kuriame yra palaikoma Darbi
ninkų Centras/ Ten darbinin-. 
kai susirenka, kaip dirbantie
ji, taip ir bedarbiai, ir pavyz
dingai praleidžia savo laiką ir 
atlieka daug ko gero del dar
bininkų klasės. .

Bet mes savo 
turim, pakol kas 
rendą (nuomą),
visų pareiga dalyvaut 
piknike, kad galėtume 
kyti Darbininkų Centrą 
toliau, kad mes visi ir visos
galėtume turėti savo kasdie- 

i ninę užeigą ir dirbti naudingą

KRISLAI
(Tąsa iš 1 pusi.) 

irgi veš pasveikinimąJis 
vinajam Smetonai.

Kru-1

Tačiaus, visa svarba ne asme- ! j 
nyse. Visas šitas “antro skridi- ! 
mo” žygis yra rengiamas tuo | 
tikslu, kad sustiprinti Smeto- 
nos valdžią ir kad .atitraukti A 
Amerikos lietuvius darbininkus Į 
nuo kovos čia Amerikoje už jų 
kasdieninius reikalus, štai jums 
pamatinė priežastis, kode! revo
liucinis darbininkų judėjimas 
šio žygio neremia ir nerems.

WOLF.AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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siuntė į ligonbutį. žinoma, 
streikieriams irgi teko nuken
tėti. Keli tapo areštuoti, ku
rių teismas atsibuvo į antrą 
dieną. (Uosto darbininkus giy 
na Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas.) Vieni iš jų tuo
jau buvo paliuosuQti, per TDA 
pastangas, kiti pasiliko . toli
mesniam tyrinėjimui. Kaip 
jau žinoma, kapitalistų 
mai visur ir visados nori 
bininką įkąsti.

Skaitlinga Streikierių ir Sim-’darbą deU darbininkų klasės. 
patiką Demonstracija j Pikniko Wieta Idbai lengva 

12 d. gegužės ILD streiko! pasiekt. Iš miesto reikia

teis- 
dar-

svetainių ne
turim mokėti 
Todėl mūsų 

šiame 
palai- 
ir ant

Plieno Darbininkai Kovoja 
ir Geriau Organizuojasi

Cleveland, Ohio. — Dvie
juose skyriuose Otis plieno 
dirbyklos darbininkai, pa- 
streikavę vieną valandą, lai
mėjo 10 iš 14 savo reikala
vimų, nors bosai dar nepa
tenkino svarbiausių reikala
vimų,—delei algų ir darbo 
valandų. Otis Amalgamei
tų Metalistų Unija pakvietė 
Industrinę Metalo Darbinin-1 
kų Uniją dalyvaut bendroj 
konferencijoj, kuri įvyks1 
čia gegužės 27 d.

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
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pa-
komitetas atsišaukė į visas tas imt Plymouth gatv'ekarį ir va-

JUOZAS
/ KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
š Pennsylvania ir New
| Jersey Valstijose
i Užtikrinu, kad mano patarnavi-
3 mas bus atatinkamiausias ir už 
į prieinamą kainą. Nuliūdimo 
į valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

NET NEPASPeJA PAGA- 
MINT GANA AMUNI-

' CIJOS
London. — Ardrossan 

prieplaukoj laivakroviai ne- 
paspėja apsidirbti — taip 
daug yra prigabenta gele
žies ir kitų medžiagų, ku
rios yra Naudojamos dirbi
mui ginklų ii’ amunicijos. 
Karo ^įrankiai visais garais 
dirbami ne tik išvežimui į 
kitas šalis, bet ir pačiai An
glijai.

žinot lig Ly nd wood;' Taip 
ir su busajs, kur kainuoja 
10 centų.

Todėl visi ir visos į pikniką.
Pradžia 10 valandą ryto.

Rengimo Komisija.

pat 
tik

unijas, kurios turi bendro su 
ILD darbu, stoti pagalbon į 
streiką ir demonstracijas. 13 
d. gegužės įvyko streikierių ir 
pritariančių organizacijų de
monstracijos, kuriose dalyvavo 
tarpe 8-10 tūkstančių demon- 
strant.ų nuo sekančių organi
zacijų : Streikieriai — ILA 
(Tarptautinis Laivakrovių Su
sivienijimas), Jaunų Komunis-. 
tų Lyga, Komunistų Partija, 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas, California Universi
teto Tarptautinė Studentų Ly
ga ir kitos studentų grupės, 
Statybos Amatų Unija, Eks- 
Kareivių Lyga, Išvažiotojų 
Unija, Jūreivių Unija, Virėjų 
ir Patarnautojų Unija (Virė
jų ir Patarnautojų unijos na
riai jau nuo senai streikuoja.).

Visi demonstrantai susirinko 
į Civic Center—Raudoną Aikš
tę, prieš miesto rotušę. Čia 
kalbėjo kalbėtojai nuo visų or- 

įganižačijų, pasmerkdami kom- 
■ panijų ir miesto valdžios elgė- 
i sį su streikuojančiais darbiniu-1 

j i kais. ~

SAN FRANCISCO, Cal.— 
Šis miestas randasi streikų sū
kury. 9 d. gegužės išėjo į 
streiką apie du tūkstančiai In
ternational Longshoremen As
sociation vadovaujamų laiva
krovių. Jie reikalauja darbo 
valandų sutrumpinimo iki 6 
vai. į dieną, 30 valandų per 
savaitę ir algų pakėlimo po 
$1 per valandą, o už viršlaikį 
po $1.50 už valandą.

Galima sakyti, iki šiam lai
kui, uosto darbininkai darbo 
valandų neturėjo, 
darbymečio metu, 
perstojimo per 48 
gaudami už dienos
85 c per valandą, o už virš
laikį ir naktinį darbą po $1.25 
per valandą. Visas darbas 
yra atliekamas su pagelba ma
šinų ir neapsakomu skubumu, 
po Roosevelto mėlyno aro aki
mis—“We Do Our Part.”

Bosai Pasiryžę Išdraskyti 
Darbininką Uniją

Kompanijos nebūt taip prie
šingos algų pakėlimui uosto 
darbininkams, kiek jos yra 
priešingos pripažinimui Inter
national Longshoremen As
sociation ir valandų sutrumpi
nimui. O už tą darbininkai 
suvienjytu frontu už vis labiau 
kovoja, nepaisydami savo gy
vasties. Kompanijų tikslas 
yra išdraskyti darbininkiškas 
unijas ir sutverti savo kompa-

Amalgameitų Unijos “Gal
va” Hillmanas Kovoja už 
Didesnį Siuvėjų Išnaudoji

mą; Social. Giria NRA

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
kad daugiau to nedarytų.

Sugrįžus delegatams po 
pietų, vėl buvo tęsiamos 
diskusijos tuo klausimu; bet 
nutarta, kad kalbės po du 
už ir prieš. Už darbą nuo 
savaičių kalbėjo J. Gold ir 
Paul Arnote; abudu gerai 
gynė savaitinę rezoliuciją. 
Po jų kalbėjo' Hillman apie 

I valandą laiko, net sušilęs 
      ti Tarptautinio Darbinin-1 agitavo už štukinį dąrbą, 

streiką reikalaudami geresnių ■ kų Apsigynimo kalbėtoj'a pa- kad nubalsuotų^ UŽ jį vien- 1 • 5............ 1 • < l‘__ — — J 1 v zm 4* * <-» t t i 1 * _ 1 * _ ? 1 _ T — — — — "V 7".—.—-I— — d —
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! dieną, ar naktį, TDA visados legatai neklausė. Balsavi- 
Kurie nerūpi. Jos tuoj kreipėsi pas i bus gatavas apginti darbinin- .

dar bagotesni, tai juokia'si iš savuosius, į Washingtoną ir į kų reikalus, 
mūs, kad mes esame bado pri-, miesto administraciją, polici-! Kapitalistų , g e 11 o n lapiai 

mūsų ! jos-kazokų. Miestas, pradžiai,1 streikierius baisiai ignoruoja komisijos pataisymą, idant 
ir šmeižia, kaip tik įgalėdami. 
Užrtai demonstrantai maršuo- 
dami pro Hearsto redakcija 
Šaukė bū-bū-ū ir mašinom 
švilpė. Visaip, kaip galėdami 
darbininkai reiškė panieką.

atsinešė

Pasikal- ’ ničnas unijas.

judinti.

Prieš Darbininkus Policija ir Į 
Kazokai

Uosto darbininkai išėjo

Hitleris “Tik” prieš žydus 
ir Negrus

Japonija žada Tautų Ly
goj remti Vokietijos reika
lavimą geriau apsiginkluoti. 
Japonų patriotai buvo be- 
pykstą prieš Hitlerį, kad 
Vokietijoj išleista įstatymai 
prieš “ne-arijų” tautų žmo
nes. Hitlerio valdžia pasi
aiškino, jog tie įstatymai

______ i______________________________________

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

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

norima. Turi 8 svarbius mineralinius elementus.

Dabar jo vėl galite gaut
pas

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

reikalaudami informacijų del kainų.
NARZANAS YRA PUS^VORTINĖSE BONKOSE

Jo kaina 15 centų už bonką. Perkantiems Po cielą keisą, 
į kurį eina 1OO bonkų, duodama gera nuolaida, taip kad 

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

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

rašykite klausdami kainų augščiau paduotu antrašu.

polici-! 
spausti. Jie nerenlia ] \ __ '
veikimą. ‘pasiuntė vieną šimtą-policijos,

Jos ir vaikučiai buvo atė- kad apsaugotų, prieplaukas ir 
ję ir klausėsi prakalbų. ■ raštines, ypatingai tas, kur

Po prakalbų ant gatvės, tu-, kompanijos 
rėjome susirinkimą stuboje 
vien tik su lietuviais bedar
biais ir kalbėjomės, kaip ge
riau suorganizuoti . lietuvius 
darbininkus bedarbius į Be
darbių Tarybą. Paaiškinus 
plačiau apie bedarbę ir kodėl t

4 reikia organizuotis į Bedarbių I buvo* keli susirėmimai tarpe 
Tarybas, 5 įstojo į Bedarbių streikierių, streiklaužių ir po- 
Tarybą. Kadangi toj apielin- licijos. Streikįeriai keli^ po- 
kėj daugiausia gyvena lietu- licmanus pamokino, dąrbinin- 
viai ir negrai darbininkai, tai kiškai, kelis streiklaužius pa-

■■ raštines, ypatingai tas, 
i yra samdom i
' streiklaužiai. Su trečia diena 
streiko policiją padaugino 
iki 300.

Streikieriai Didvyriškai 
Kovoja

Laike trijų dienų streiko

Streikįeriai keli^ po-

Simpatijos Streike

mas buvo. taig. nukreiptas, 
kad balsuotų už rezoliucijų

Notary Public

tai, yrt£ atėjo';J.pagalbą uosto 
daybininkams California d is- 
irjjdo Jūreivių ir Išvežioto jų 
(Teamstėrs) Unijos, kas su
dalo apie KO'OO streikierių. Ir 
jei dar reikės, tai gelžk ei iečių

kiekvieno miesto Amalga- 
męitai siuvėjai galėtų dirb
ti taip, kaip nori. Origina
le rezoliucija reikalavo, kad 
šis suvažiavimas išeitų ant 
.,rekordfe.^į^itį<‘^ąrbą. 
.Nubalsuota, kad kiekvienas 
miestas gales nusitarti už 
štukinį ar" sgyai'tinĮ darbą. 
Balsavimas buvo rėksmu. ,

^Reikia pasakyti, jog Hill- 
ftianas dar nebuvo turėjęs 
tokios batalijos, kąiį ' šiuo 
klausithu?1 ' ' ’ " * * t

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

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

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) •

LMSNUOTAS graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Visi į Komunisty Partijos Bazarą! gera. IŠRANDAVOJIMAI

T-

REIKALAVIMAI

se i e torius j t atliuosavo žymią da- 
). Bet la- / _  ___. „___ vi • (118-120)

PAJIEŠKOJIMAI

(117-120)

Įnamis*

ir paleido

oriaivminKai is- • v.- ■ .
laivo jguią, tai Sovietų Konsulo Pranešimas

ryto

Telephone, EVeigrcen 8-9770

J. GARŠVA
156512 Graborius (Undertaker)

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

aukų, 
varyti

subway station.
794 Grand St.,

6:30 
entu-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, ku
ri mylėtų šeimynišką gyvenimą, 

turi būt ne jaunesnė kaip 45 arba 
50 metų. Aš esu 48 metų, pasitu-

PASIRANDAVOJA didelė krautuvė 
tinkama restauracijai, saliūnui, ar

ba kitokiam bizniui; randa $30. Del 
tolimesnių informacijų kreipkitės: 
101 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

(120-122)

Draugas Charles Krombein, 
Kom. Partijos Antro Dist- 
rikto organizatorius. Jis 

kalbės šiame bazare.

NEDeLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

REIKALINGAS partneris į Bar & 
Grill biznį, prie 
Kreipkitės sekamai: 
Brooklyn; N- Y.

save. Mano
135 Thames

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau iimiaa ir chroniikaa vyrų Ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir Slapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryto nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakaro 

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkčj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Koncertinė programa buvo i mokslinio žinojimo jie įgavo 
Aido Choras sudainavo būdami ant to laivo ir vėliau 

Internacionalą ir dar kėlės dai- ant ledo, apie tai bus “Lais- 
nas vadovaujant drg. B. ša- vėje” parašyta vėliau, 
linaitei, paskui gražiai pagrie- :-----------------------

rintis, turiu ’ pastovų darbą ir pada- Į 
rau gerą pragyvenimą,. Su pirmu ; 
laišku malonėkite prisiųst ir savo j 
paveikslą Kožnai duosiu atsakymą 
ir platesnes žinias apie 
antrašas: A. G. Hintz, 
St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1G61

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

geriausiosPirmos klasės anglis,

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Kampas Union Avė. ir Grand St.
485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Šeštas Poslapis Antradien., Geguž. 22. 1934

bus pradėtas judis vaizduojan
tis Hitlerio terorą, o paskui 
vaidins M. Gorkio vaikala 
“Motina,” kuris yra labai 
svarbus. Kas lanko jodžius, 
tat privalėtų nueiti ir pama
tyti.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

rūšies ir pilnas svoris—r20()0 svarų
tonas, tai legališkas svoris.
tome greit į jūsų namus.
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Prista-
Prašome

arba užeikite pasikalbėti į ofisą
Rytoj, 23 d. gegužės, vaka- ris yra didžiausias, bet prieš 

re, prasideda Komunistų Par- kurį ir stovi sunkiausi darbai, 
tijos bazaras, kuris tęsis per nes New Yorke yra ne vien 
penkias dienas nuo 23 iki 27 
dienos. Bazaras bus Manhat
tan Lyceum svetainėje, 66 E. 
4th St., New Yorke. Šis ba
zaras bus vienas i 
ir jo tisklas prakilniausias.

Pirmą vakarą, tai yra tre
čiadienį, dainuos Sovietų gar
sus dainininkas Andrei Ci- 
bulski. Grieš simfonija Tarp
tautinio Darbininkų Ordeno po 
vadovyste I. Korenmano, bus 
garsusis Kotkin trio: piano, 
smuiką, ir ant kitokių muzikos 
instrumentų, solo ir duetų.

J šį bazarą ketina atvykti 
darbininkų net iš tolimesnių 
kolonijų. Reikia, kad New 
Yorko ir Brooklyn© lietuviai 
darbininkai masiniai dalyvau
tų šiame bazare, nes jį rengia 
Komunistų Partijos Antras 
Ųistriktas. Visiems darbinin
kams ir darbininkėms turi būti 
aišku, kokią svarbią rolę vai
dina darbininkų kovose Ko
munistų Partija, ypatingai 
daug ir sunkaus darbo gula 
ant New Yorko distrikto, ku-

Jungtinių Valstijų kapitalistų 
širdis, bet ir viso kapitalistinio 
pasaulio. Visi darbininkai ir 
darbininkės dalyvaukite masi- 

iš geriausių niai šiame Komunistų Parti- 
--—'jos bazare!

Iš Ateivių Gynimo Ivy 
kusios Konferencijos

I pat gerais, kaip ir čiagimiai 
kapitalistai. Ji sakė, kad 
darbininkų delegacija užklaus
tų panelės Perkins, Roosevelto 
darbo sekretorės, kur ir kada 
buvo varžomi ateiviai kapita
listai ir reikalavo, darbininkai 
išvystytų kovą prieš visus 
reakcinius bilius ir priverstų 
viešpataujančią klasę 'panai
kinti juos.

Konferencija buvo entuzias
tiška, joje dalyvavo 212 dele
gatų nuo 197 organizacijų ir 
kliubų, atstovaudami 67,826 
narių. Ateivių Apsigynimo 
Komitetas susideda iš 11 na
rių ir apsiėmė pasiųsti 8 dele
gatus į Washingtoną, del už- 
protestavimo prieš ateivių var
žymą.

Priimta visa eilė rezoliucijų. 
Išdirbta busimo veikimo pro
grama, kurios kopijos bus iš- 
_________  _____ j organizaci-

do Choro Vyrų Oktetas ir Mer
ginų Sekstetas žavėjančiai dai
navo. Drg. A. Klimiutė sūdai-! 
navo kėlės daineles, ištikro ji 
labai gerai ir gražiai dainuo
ja. Drg. P. Pakalniškis sudai
navo porą dainelių ir ALDLD 
Centro Komiteto ;
trumpai, pakalbėjo. .... 
blausiai publiką sužavėjo ne
didelė mergaitė (gaila, vardo 
nežinau), kuri sak,ė eilės, dai
navo ir tam tinkamai pritarė 
judėjimu ir šokimu. Ta mer
gaitė gali būti labai naudinga 
ateityje mūsų judėjimo paren
gimų dalyvė, gerai tėvai daro 
jau dabar ją mokindami ir 
pratindami dalyvauti darbi
ninkų parengimuose. Po kon
certinės programos, kaip ir 
pirm jos, buvo šokiai prie No- 
riso orkestros. Parengimui 
pirmininkavo drg. W. Kūlikas. 
Rodosi, kiek pelno bus rengė
jams. Reikia pasakyti, kad 
So. Brooklyno mūsų draugai 
pusėtinai gerai veikia ir ben
drai su kitų tautų darbinin
kais užlaiko gerą ir gražiai 
įrengtą namą — Darbininkų 
Centrą.

žė pietų-siavų du draugai; Ai- laibas Trenkė Šivickų Namą
Maspethe

MASPETH. — Vidunaktyj 
iš šeštadienio į sekmadienį 
perkūnas šovė į J. E. šivickų 
namo stogo kampą, 5974 68th 
St.; stoge praardė didelę sky-

I lį kitų stogo gontų; sųpyškino 
balkį, paversdamas jį lyg į 
kanapių pluoštą; nuėmė tin
ka nuo drabužių “klazeto” šo
no; vietomis susprogdino lu
bų tinką, ir padarė nuostolių 
virš 200 dolerių, bet nieko ne
padegė. Įdomus taip pat da
lykas, kad šeimininkas ir jo 
sūnus miegodami visai negir
dėjo baisaus trenksmo, kuo
met žaibo kamuolys persirito 
ir per šeimininkų miegamąjį 
kambarį, ir mirtis buvo čia 
pat, gal tik už vieno kito mas
to.

Konferencija įvyko sekma
dienį, 20 d. gegužės, Irving 
Plaza svetainėje, New Yorke. 
Konferenciją atidarė drg. 
Rusall, pažymėdamas kokiu 
tikslu yra šaukiama konferen
cija ir kaip dūksta, vis labiau 
buržuazija prieš ateivius dar
bininkus. Pirmininku išrink
tas drg. Stevens.

Už Ateivių Teisių Gynimo 
Kom. raportavo d. Morgen. Jis 
padarė peržvalgą emigracijos 
į Jungtines Valstijas, sakė, 
kad ateiviai išrausė mainas, 
jie nutiesė kelius, išbudavojo 
miestus, fabrikus, dicįžiausius 
namus. Dabargi pūvantis ka
pitalizmas, atsidūręs didžiau- 

, ’ • £jiV****V«j AXllAAVU IIVMIJVU 'MUU JQ-

šiame krizyje, negalėdamas iš 1 siuntinėtos visoms organizaci- 
jo išbristi, puola ateivius dar-jjoms jr paskelbta darbininkų 
bininkus, o reakcingi elemen- , spaudoje. Del pradžios dar- 
tai Įnešdinėja visokius bilius b0 sumesta $50.50, bus reika- 
į kongresą del ateivių suvar- las> kad darbininku organiza- 
žymo. Bet tas išnaudotojų cįjos sukeltų daugiau 
puolimas yra ne kas kitas, nes be finansų darba 
kaip generalis puolimas ant negalima. 
Visų darbininkų klasės. Juk i 
tą mato kiekvienas, kaip strei
ko metu išnaudotojai puola ir 
ateivius ir čiagimius darbinin
kus su didžiausiu žiaurumu.
Kaupitalistams r e i k a 1 ingas 
polimas ant ateivių, skleidimas [• 
prieš juos, kaip ir prieš neg-' 
rus, neapykantos, kad suskal- IŠ ALIUJ) 14/ Kp. lf AlUO

Konferencija baigėsi 
valandą vakare labai, 
ziastiškame ūpe, delegatai nuo 
įvairių organizacijų pasižadė
jo energingai veikti.

Korespondentas G. K.

DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES
Amerikoniškos ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, Det labai retoj' vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

kos. Mes turime tikros Sovietinės Vodkos ir 
parduodame po, $2.80 už bonką.

ĮVAIRIŲ DEGTINIŲ IR VYNŲ
Pas mus gausite vestuvėm, krikštynom ir kitokiom parėm už 

gana žemą kainą.
HYMAN BERGER, Savininkas

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

Į New York? Atvyko 
Soviet? Profesoriai

Iš Washington© atvyko į 
New Yorką Sovietų Sąjungos 
profesoriai O.- J. Shmith ir G. 
A. Ušakov. Profesorius Shmith 
buvo vadas mokslinės ekspedi
cijos ant laivo “Čeliūskin” ir 
kada Sovietų orlaivminkai iš
gelbėjo jį irv'] 
jis sirgo, todėl buvo nuvežtas 
gydytis į Aliašką, o iš ten at
vyko į Jungtinės ‘ Valstijas ir 
ketvirtadienį ar penktadienį 
vyks į Sovietų .Sąjungą.

Profesorius G. A. Ušakov 
buvo gelbėjimo komisijos va
das. Jie abu yra sugabūs šiau
rių tyrinėtojai ir mokslininkai. 
Ušakovas. dar 24 metų am
žiaus būdamas išvyko tyrinėti 
šiaurės ir kartą per 3 metus 
apie jį jokios žinios nebuvo. 
Profesorius Shmith gimęs 1891 
metais ir ne tik yra mokslinin
kas, bet ir bolševikas, į Bol
ševikų Partiją atėjo 1919 me
tais pereidamas iš social-de- 
mokratų “i n t e rnacionalistų” 
eilių. Jie dabar yra pas So
vietų Sąjungos konsul ą 7 E. 
61st St/

Trečiadienį Amerikiniai-Ru- 
siškas Kultūros Institutas ir 
Amerikos Tyrinėtojų ir Muze- 
jų kliubas, Astoria viešbutyje 
ruošia bankietą, pagerbimui 
šių. Sovietų mokslininkų. Ban- 
kietas atsibus 8:30 
vakare. Tame bankiete kal
bės Sovietų Sąjungos ambasa
dorius, drg. A. Trojanovskis, 
profesorius Shmith ir Ušakov,. 
amerikiečiai Roy Andrius, W.: 
Stefensorų H. Wilkjns, J. A. 
Kinb.urg ir kiti. Profesorius 
Shmith kąlbės ir per radio, nes 
jis gerai vartoja anglų kalbą.

Profesorius Ušakov yra ap
keliavęs salas Vrangel, Nova- 
ąa Zemlia, čukotską pussalį, 

kitas

“Areštavo “D.W.” Pardavėją
Pereitą šeštadienio vakarą 

Times Square buvo areštuotas 
Sam Miller, kuris ten pardavi
nėjo “Daily Workerį.” Ka
pitalistinis teisėjas kaltina jį 
“betvarkės kėlime
tip po $10 kaucija, ir rengia
si teisti. Matote, kokia ta 
buržuazinė “demokratija,” net 
revoliucinio laikraščio parda
vinėjimą priskaito prie “bet
varkės kėlimo.” žinoma, re
voliuciniai darbininkai rengia
si masiniai eįtij teismąbutį įr 
tą poną priversti paliuosuoti 
tą darbininką.

New Yorke, 7 Ė. 61th St. 
name, atsįdare Sovietų. Sąjun
gos generalė konsulato rašti
nė. Konsulu, yra drg. To- 
lokonski, jo pagelbininku d. 
Malamed:

Drg. Tolokonski pareiškė, 
kad apart biznio reikalų jis 
atlieka visas kitas pareigas, 
partraukia iš Sovietų Sąju'ngos 
metrikus ir. kitus ‘ dokumentus j 
tiems, kurie ten yra gimę; pa-! 
rūpina piliečių popieras tiems, 
kurie yra Sovietų Sąjungos 
piliečiais ir prie savęs neturi 
dokumentų tam įrodymui, vi
zuoja turistų vizas ir tt. Visi 
dokumentai sudąro reikalau
to jams tam tikrų lėšų.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
< < naujus paveiks

lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y. .

Tel.: Glenmore 5-9467

Atplaukė Trečias Sovietų 
Laivas į New York?

Sovietų laivas “Staryji Bol- 
ševik” atplaukė' pereitą šešta
dienį į New Yorko prieplau
ką su vyno, geležies, minera- 

tavo-

113 WEST 42ND ST.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

NEW YORK, N. Y.

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

. džius darbininkų klasę ir vė
liau ją sumušus.

Konferencijoje nedaug da
lyvavo juodveidžių, bet jie-visi 
dalyvavo apdiskusavime ra- 
proto. Viena negrė darbinin
kė atžymėjo, kad neapykanta 
Bėrą skleidžiama prieš visus 
ateivius, kad ateiviai turčiai, ’ kiek pakenkė lietus, kuris pra- 
kapitalistai, skaitomi tokiais ' dėjo lyti.

Choro Parengimo
Sekmadienį 20 d. gegužes, 

Brooklyno pietų dalyje, buvo 
šokiai su koncertine programa. 
Rengė bendrai ALDLD . 147 
kuopa ir Aido Choras, žmonių 
prisirinko apypilnė * svetainė,

Ligos Gydomos

Lietuvis Advokatas

Telephone Stagg 2-7057

Judžiai—Vaidinimai

1 
7

dienomis 
vakarais 
iki 1

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

i BEN GERSOVITZ
< ; NOTARAS

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

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

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

valandą' linių vandenų ir kitais 
Jis atvyko iš Novom-1 
Juodųjų- jūrų prieplau^ 
Tai' jau trečias Sovietų 
atvykęs. Jis stovi Ho-

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

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

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

. i gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 
5 iki
nuo 11 
Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

20 St. James St. East» 
; Tel. HArbowr 8424 
mmvr>

į

salas Franc Josifo ir- 
šiaurių vandenyse. Jam ir jo

1 mokslininkams pavyko api- 
I plaukti šiaurinės žemės salų 
! grupes. Jis yra padaręs 5,500 
kilometrų kelio šunų traukia
mose rogėse‘ir pagamino 47,4 
000 keturkampių kilometrų 
šiaurių žemlapius. Už sėk
mingą darbavimąsi Sovietų 
valdžia apdovanojus, kaip

rais. 
sisko, 
kos. 
laivas 
bokėne prie Pier No. 3. fir
mas laivaš buvo “KIM,” ant
ras—“Koinsomolec” ir dabar 
“Staryji Bolševik.” Iš Lenin-- 
grado prieplaukos į NewYor- 
ką jau išvyko laivas' “Dimit
rov,” o iš Odesos kitas vardu 
“Kalenin.” Taigi, dabar tar
pe Jungtinių Valstijų ir So
vietų Sąjungos prieplaukų jau 
tankiai plaukios prekybiniai, o 
greitai ir pasažieriniai laivai.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

STEPHEN BREDES, JR

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir MėŠla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

valdžia
Shmithą/ taip irJUšakovą Rau
donos Vėliavos ženklais. Pro- 
fesdriuš Shmith pasakoja, kaip 
žuvo laivas “Oeliuskin” ir kiek

Embassy New teatre yra vai
dinama judis, kuris parodo 
Leningradu, jo namus; rnuzė- 
jus—tarfuitv ten esi ir .patsai 
viską, matai. .Taipgi vėliausias 
pasaulines žinias judžiuose.

Acme teatre baigia vaidinti 
judį .“Marionettes” ir greitai

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy’Avenue) 
BROOKLYN. N. Y.


