
JAUNUOLIŲ DIENA 
-DEMONSTRUOKIM!

Šiandien yra tarptautinė ! 
jaunuolių diena. Visi da
lyvaukite jaunųjų komunis
tų ir šiaip revoliucinių dar-' 
bininkų d e m o n s t racijose 
prieš karą ir fašizmą, už 
Sovietų Sąjungos apgynimą. 
Demonstracijos rengiamos
desėtkuose miestų ir pra
monės centrų. Darbininkai, 
siųskite į jas savo jaunuo
lius ir patys dalyvaukite!

Brazilijoj Paliuosuojama 
Politiniai Kaliniai

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos prezidentas Vargas pa
skelbė amnestiją politiniams 
nusikaltėliams, paliuosuo- 
jant visus įkalintus už daly
vavimą 1932 m. sukilime ir 
duodamas teisę politiniams 
pabėgėliams sugrįžti į B ra-

150 Milionų Dolerių 
Karui iš Vadinamų 

Viešų Darbų Fondo

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o išlaimėsite 
Pasauli!
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60 DARBO FEDERACIJOS LOKALU
REIKALAUJA VISUOTJNO STREIKO

TOLEDO J, 0 VADAI NEPRILEIDŽIA
Nutrūko Derybos Tarp NRA, Bosų ir Darbininkų; Bosai At

meta Uniją, Nesutinka Atgal Priimti Visus Streikierius ir 
Pakelti Algas 10 Nuošimčiu; Federacijos Vadai Įdavinėjo 
Policijai Streiko Pikietuotojus, Kaip yra Dabar Liudijama 
Teisme
Toledo, Ohio. — Pirma-, Komunistų Partija daro vis- 

dienio vakare pakriko dery
bos delei Electric Auto-litė, 
Logan Gear ir Bingham 
Stamping įrankių darbinin- 

I kų streiko baigimo, kaip pa-
Washington. — Kongreso reiškė pats NRA atsiųstas 

karinių reikalų komisijos tarpininkas, m i 1 i o n ierius 
pirmininkas McSwain reika-1 Charles P. Taft. 
lauja, kad prezidentas Roo- 
seveltas duotų karo orlaivy- 
no didinimui $150,000,000 iš 
pinigų, kurie buvo skiriami 
neva Viešųjų Darbų Fondui. 
Senatorius Bulkley kreipėsi 
į prezidentą, kad statydintų ( 
bent vieną naują baliūninį c ’ 
karo orlaivį, kuris kaštuo
tu 6 milionus doleriu, k- v

Amerikos Darbo Federa-

ką, idant sumobilizuotų vi
suotiną streiką. Tuo tikslu 
buvo sušaukta ir bendro 
fronto konferencija vakar 
vakare. '
Teismas prieš Darbininkus 

Jau Prasidėjo
Gegužės 28 d. prasidėjo

cijos vadai nereikalavo, kad teismas prieš 31 streiko pi- 
kompanijos pripažintų tik | kietininką už tai, kad jie

Uždaroma Komunistų

darbininkų uniją tose dirby- 
klose; jie paliko vietą ir ne
organizuotiems; tik reika- 

, kad visi streikieriai 
būtų priimti atgal darban ir 
kad būtų pridėta 10 nuošim
čių algos. Kompanijos ir 
NRA agentai nei su tuom 
nesutiko. Tuo tarpu į de-

Derini BnmJrra 1>ybaS atSj'° streikierilJ pa- 
i dili]d. DdllZlgc siuntinys ir užreiškė, kad

jeigu samdytojai nepriims 
unijistų reikalavimo bėgyje 
20 minučių, tai darbininkai■ 
tuoj pertrauks derybas. 
Taip ir buvo jos pertrauk
tos.

Eina neva tardymas del 
dviejų milicijos nužudytų

Danzig. — Hitlerio fašis
tai patvarkė išnaikiAt Ko
munistų Partijos organiza
ciją šiame mieste, kurį ben
drai valdo Vokiečiai ir Len
kai, kaipo “laisvą” miestą 
Tautų Lygos globoje. Skelb
dami tokį patvarkymą, faši
stai sako, jog laike teismo darbininkų;. Frank Hubay 
prieš keturis komunistus šį ir Steve Cyigon. Milicijos 
mėnesį patirta, kad komu- viršininkai įmokino savo ka-1 
nistai ginkluojasi, o tą už
draudžia Tautų Lyga.

Hays išėmė “subpoena”, 
tai yra oficialį pašaukimą į 
teismą, Minigeriui, Auto- 

įlite kompanijos prezidentui 
ir J. A. Minchui, vice- prezi- 

identui, kaipo liudytojams 
7. n’ p. • .iapie mokamas darbinin- I reivius sakyt, kad oficienai , . . , . , „r , . ikams algas. Advokatasjiems neliepe šaudyti i strei-1TT . , - . , , £ K ... . v-j.. Hays įrodo, kad tame fabn- kierius; taip jie ir liudija,1. ,7 J .. ’. . .

buk šaudę patys, idant ap- i . . ,. . . . ,... Y J v i vt i mokama nei tiek, kiek nu- sigmtų nuo užpuolančių NR. , ’ . , ,
darbininkų...” Apart dvie-;. .. . , .1 . . i i kompanija lauže NRA tai- ju nušautų, per penkias ko-i . r. „i ir iJ u ^>11 j Sykiių 7A punktą, kuris ne-

^jva duoda teisę priklausyti

Buvo Sugedęs Francūzų 
Lėktuvas virš Jūros
New York. Pirmadienį vos ^jenas buvo sužeista 

po pietų nusileido ant Floyd | virš 200 žmonių iŠ abiejų 
Bennett aikštės du Franci-! 
jos lakūnai, Paul Codos ir 
Maurice Rossi, kurie buvo 
pasinešę iš Paryžiaus be su
stojimo nuskristi į Califor- 
niją. Pasirodo, kad dar pu
sėje Ątlantiko vandenyno 
pradėjo pavojingai drebėti 
sparnai jų devynių tonų lėk
tuvo “Joseph Le Brix”, ku
ris buvo priverstas nutūpt, 
nepasiekiant kelionės tiks
lo. Iš Paryžiaus į New 
Yorką jis J&ke 38 valandas 
ir pusę. Tiedu patys oriai- jautiems savo draugams; 
vininkai pernai rugpjūčio nors 60 lokalų pačios Dar- 
mėnesį nuskrido vienu pra- bo Federacijos nubalsavo 
dėjimu iš Paryžiaus į Syri
ją, padarydami 5,653 my
lias. Dabartiniame žygyje 
jie pralėkė apie 4,000 mylių.

pusių.
Milicija dar labiau sukir

šino darbininkus, tad ir še
rifas' David Krieger sako, 
kad' “juo greičiau, pasi
trauks valstijos kareiviai, 
tuo bus sveikiau.”' • ‘ ! •

i i . *

60 Darbo Federacijos Loka
lų Nubalsavo Eit į Visuoti

ną Streiką
Nors visi darbininkai ap

skritai pasiryžę į visuotiną 
streiką iš pritarimo kovo-

Washington. — Nusinuo
dijo vienas iš gabiausių uni
versiteto studentų I 
Ford; 
<(

streikuot, bet federaciniai 
vadai vis atidėlioja. Nutrū
kusias su bosais derybas jie 
skubinasi vėl sumegsti, kad 
tuščiais žadėjimais galėtų 
suklaidinti darbininkus ir 
išsisukti nuo visuotino strei-

H.. ko. Iš antros pusės, Bedar- 
jis sakydavo, kad bių Tarybos, revoliucinė Au- 

kvailas dalykas gyvent”, tomobilių Darbininkų Uni- 
Spėjama, kad nuolatinis “fi- ja, Tarptautinis Darbinin- 
losofijos” skaitymas suardė kų Apsigynimas, Tarptauti- 
jam nervus. ' nis Darbininkų Ordenas ir

lauže ind^ionkšiną, kuriuom 
buvo uždrausta pikietuoti. 
Jie tardomi prieš tą patį tei
sėją Stuartą, kuris išdavei 
indžionkšiną. Teisiamuo-1 
sius gina Tarptautinio Dar-1 
bininkų Apsigynimo advo-1 
katas Lamb; o advokatas. 
Arthur;Garfięįd Hays.. atva-' 
žiavo' gihti Louis F/Buden- 
zą, areštuotą sekretorių va
dinamos “Amerikos darbi-1 Maskva. — Sovietų val- 
ninkų partijos.” Hays, pą- tižios organas “Izviestija” 
gabaus, apsiėmė taikiniu- prielankiai atsiliepia apie 
kauti ir T. D. Apsigynimui.1 Francijos užsienio reikalų 

'ministerio Louis Barthou 
pareiškimą, kad Franci j a 
nori užmegsti artimesnius 
ryšius su Sovietų Sąjunga 
delei taikos palaikymo. 
“Izviestija” rašo, kad Sovie
tų stiprumas ir jų taikos 
politika įtikino daugelį žmo
nių Francijoj, jog reikia su-1 
siartintj su Sovietų Sąjunga! 
prieš karo pavojų. |

“Izviestija” atžymi, jog 
Sovietų Sąjunga nesiprašo 
į Tautų Lygą; bet kelios 
silpnesnės šalys ragina So
vietus prisidėti prie Lygos: 
jos tikisi, kad tuo būdu jos 
geriau, galėtų būt apsaugo
tos nuo didžiųjų valstybių 
imperialistų.

Sovietų Komunistų Barti-

Irvington, N. J.—šiuos uniformuotus hitlerinių 
kus fašistus turėjo apsaugot policija nuo 

įnirtusių darbininkų.

i AUDRINGA LAIVAKROVIŲ KOVA
SU POLICIJA SAN FRANCISCOJ;

KETURI POLICISTAI LIGONINĖJ
Streikieriai Nutempė Daugeli Policmany nuo Arkliu ir Ko

vėsi Akmenimis ir Plytomis prieš Policijos Bombas ir Re
volverius; Desėtkai Asmenų iš Abieju Pusių Sužeista; Ne
pasitikėjimas NRA; K'*;se Vietose Laivakroviai Pliekia 
Skebus.

Franci jos Artinimasis Prie Sovietų ir 
Pasiūlymai Jiem Įstot į Tautą Są jungą

San Francisco, Cal.—Pir
madienį įvyko smarkiausias 
streikuojančių laivakrovių 
susikirtimas su policija. Ka
da pasirodė, jog NRA dery
bos nieko gero streikieriams 
nežada, keli tūkstančiai jų 
susirinko ties prieplauka 
No. 18 ir pradėjo demonst- 
ruot. Raitas policijos sar- 
džentas Hawkins leidosi mi
nią blaškyt; jis buvo nu
trauktas nuo arklio ir smar
kiai sumuštas. Pašaukta 
dar 500 policijos. Vieni 
streikieriai vertė policma- 
nus nuo arklių, kiti juos vai
šino akmenimis ir plytomis. 
“Tvarkdariai” ėmė nuodų 
bombas mėtyti ir šaudyti į 

(streikierius. Dujomis ap- 
troško desėtkai pačių poli- 
cistų. Vienas' streikieris ga
na pavojingai pašautas. Ke- įnešama, kad laivų kompani-- 
turi policistai ir keturi dar- i jos, galų gale, buvo prispir- 
bininkai nuvežti į ligoninę, tos pakelt streikavusiems 
Desėtkai lengviau sužeista laivakroviams algas.
iš darbininkų ir policijos pu- Dar tebestreikuoja apie 
sės. 25,000 laivakrovių vakari-

Areštuota keturi streikie- nėse šalies prieplaukose.

riai, taip pat dvi jaunos 
merginos, Eleanor Booth ir 
Florence Wyle; jos dalino 
komunistinius lapelius, ku
riais darbininkai buvo ragi
nami nepasiduoti NRA mo
liams, o kovoti.

Keturi Streiklaužiai 
Sužeisti

San Diego, Cal. — Strei
kuojantieji laivakroviai pra- 
silaužė pro policiją ir 
daužė du streiklaužius.

New Orleans, La. — 
vakroviai primušė du 
bus.

Pranešama, kad Los An
geles, San Francisco ir Se
attle laivų savininkai jau 
priversti “sąlyginiai pripa
žint” International Long
shoremen’s Uniją.

Galveston, Texas. — Pra-

ap-

Lai
ške-

jos organas “Pravda” nu
rodo, kad Japonijos ir Vo
kietijos pasitraukimas iš 
Tautų Lygos ir atviras jų 
rengimasis karui juo labiau 
gąsdiną tūlas silpnesnes ša
lis.

“Pravda” sykiu pareiškia, 
jog klausimą, ar Sovietams 
prisidėt prie Tautų Lygos 
ar ne, nuspręs tik pati So
vietų Sąjunga, atsižiūrėda-

darbininkams tokiai unijai, 
kuriai jie nori.

Teisman pastatytas Ken
neth Ostheimer, Bedarbių 
Tarybų organizatorius, pa
sakė pTakalbėlę prieš NRA. 
sų jokios . 7Ą punktų,; pa
brėždamas; kad tai’yra poli
tinė mašina streikams lau
žyti, darbininkų unijoms ar
dyti ir fašizmui dirvą pri
rengti. Jis taip pat kalbėjo 
už įvedimą bedarbių ap- 
draudos įstatymo visiems 
bedarbiams ir visu nedarbo 
laiku. Drg. Ostheimer liu
dijo, jog tai Amerikos Dar
bo Federacijos vadukas - de
legatas Thomas Ramsey nu
rodė šerifui Kriegeriui areš- 
tuot Ostheimerį pikietų ei
lėje. Jis taip pat iškėlė aik
štėn, kad milicija šaudė dar
bininkus “dum-dum” kulko
mis, kurios ne tik peršauna, 
bet pačiame kūne dar eks- 
ploduoja. Tokias kulkas 
tarptautiniai, įstatymai už
draudžia vartot net kare, o 
čia jomis šaudė darbininkus.

'ma vien į taikos palaikymo! Tokio, 
j reikalus.

Kai del Sovietų apsigyni
mo, “Izviestija” sako, kad 
<<( 

jėgos apginti savo sienas, 
nežiūrint, iš katros pusės 
gręstų karo pavojus.” Ta- 
čiaus jai labai rūpi palaikyt 
tarptautinę taiką.

Mandžuru Sukilėliai ' Amerika Išsiuntinėjo
I Nužudė 12-ka Japonų! Karo Skolų Sąskaitas

Sulig Japonų! Washington. — Amerikos... _ _ * • • . • _ • .telegrafo pranešimo, Man- 
džurijos sukilėliai užmušė 
dvyliką Japonijos kareivių 
ir sužeidė 26-šis ties Chinu

vyriausybė išsiuntinėjo kitų 
šalių valdžioms pranešimus 
po kiek skolų jos turi atmo- 
kėt Jungtinėms Valstijoms.~ . . _ . ■ . į ir suzeroe zo-sis nes vminu o luiguntnib v

_ ovie ų . ąjunga uri pa-1 p>yįįnįu Qelžkeliu. Japonai iki birželio 15 d. Iš Angli
ocrnci fino'inri ghoyihq _ _ I . ... ___ ____sakosi nušovę 36 sukilėlius, Jos priklauso $85,670,765, iš 

kuriuos jie vadina “baudi-1 Francijos 59 milionai, iš 
tais.”

Boliviečiai Užmušė
Naziai Areštavo Veterany 
Vadą už Ministerio Kritiką

' Lietuvos $147,864, priskai- 
įtant pirmesnius nedamoke- 
jimus, sulig sutarties. Bet 
mažai tų pinigų Amerika 

'tegaus. ' ■

Minoio Prakalba
Bylos pertraukoj per pie

tus buvo surengtas masmi- 
tingas prieš teismabutį, kur 
sakė prakalbas drg. Robert 

'Minor, Komunistų Partijos 
Centro Komiteto atstovas, 
Bedarbių Tarybų darbuoto
jai ir kt.

Apart tų 31 pikietininko, 
teisman pašaukta dar 50 ki
tų darbininkų, kurie buvo 
areštuoti už kovą su milici
ja pereitą šeštadienį.

Komunistai ir kiti revo
liuciniai > darbininkai reika
lauja tuojaus ištraukt mili
ciją iš miesto, patraukt tie- 
son darbininkų žudytojus ir 
tinkamai apmokėt šeimy
noms, kurių nariai buvo nu-, 
šauti. ■ • V

Luebeck. — Hitlerininkai I, 6000 Paraguayiečiy are§UtlvoC ‘wm. VestpLų! I Penkios Sykiu Gimusios
Bolivijos karo'vyriausybė 

praneša^ jog pei^šešias die
nas jos armija 
guayaus kareivių užmušė ir 
tūkstantį nelaisvėn paėmė. 
Kai Amerikos ir Anglijos 
valdžios veidmainiškai šne
ka apie sustabdymą ginklų' 
vežimo Bolivijai ir Para-, 
guayui, karas dar labiau 
smarkėja. Bolivijai teikia 
ginklus Jungtinės Valstijos, 
o Paraguay ui—Anglija.

apskrities vadą buvusios ex- Mergaites ir Jų Motina 
kareivių Stahlheim organi-i6 sesias die- .. 1 . ... .

tfoon zacijos, užtai, kad jis pakri-
’ ’ tikavo P. J<, Goebbelsą, Hit

lerio propagandos ministerį

Corbeil, Ont. — Olivia Di
onne, kuri vienu pradėjimu 
pagimdė penkias mergaites, 
yra menka, 24 metų amžiaus 

' moteriške, kuri jau pirmiau 
! buvo 6 kūdikių motina. 
| Naujagimės mergaitės Šve- 
į ria po 3 svarus ir 4 uncijas.

i Bulgarijos Policija Sužeidė 
Dvidešimts Makedoniečių

Sofija. — Raita Bulgarų
policija sužeidė 20 makedo- Prigėrė Du Berniukai
niečių. Apie 20,000 jų buvo 
susirinkę ties bažnyčia pa
minėti žuvusius kovotojus

Bridgeton, N. J.— Nutrū
kus supykios virvei, nukrito

Sovietai Nesutinka Mokėt 
Amerikai Carines Skolas

Maskva, — * Sovietų vy
riausybe atmetė Amerikos 
pasiūlymą delei atmokoj imo 
carų ar .Kerenskio pąąkęlų.--.

už savo tautos laisvę. Poli- i UP£ ^d- Davis, 11 metų 
cija juos be perspėjimo už- vaikas; jo draugas Al. Par
puolė ir žiauriai išblaškė. sons’ metų, šoko Davisą 
Makedoniečiai reikalauja gelbėti. Abudu prigėrė, ne- 
nepriklaųsomybės toj srity j, mokėdami plaukti, 
kur gyvena dauguma jų 
tautiečių. (Daugiau žinių 5 pūsi.)
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^Delei Janušausko Pareiškimo

“Vilnis” išspausdino lakūno Janušaus- 
] ko pareiškimą apie .priežastis, privedu- 

G sias jį atsiskirti su. ALTASS (Grigaičiu 
i ir Ko.) ir antrąjį skridimą per Atlantiką 
J padžiauti. Kuomet Janušauskas atsisa- 
kė palaikyti ryšius su ALTASS (Am. 

/Lietuvių Trans-Atlantinio Skridimo Są- 
i junga), mes nurodėme, kad pas tuos mi-
• neto skymo sugalvotojus ne viskas tvar- 
. koj.

Mūsų skaitytojai atmena, kuomet ne-
• labai senai ilgam straipsnyj nurodėme,
• kad “antrojo skridimo” vyriausias vary- 
klis buvo biznis, pinigai. Del to Grigai
tis mus smarkiai pakoliojo. Įdomu, kad 
pirmutine Janušausko atsiskyrimo prie-t 
žastimi buvo kaip tik tas pats dalykas. 
Tai savo pareiškime jis nedvejojančiai 
iškelia, pabėždamas:

ALTASS. finansinių knygų niekados ne
turėjo ir turbūt neturės. Sugrįžęs iš ryti- 
ftių kolonijų užklausiau P. Grigaičio praei-

• tą metą apie finansų stovį ir knygvedystę, 
tas “mūsų- tautos ganytojas” labai įsižei
dė. “Kam tau, lakūne, rūpintis apie tokius 
prožaiskus dalykus kaipo pinigai, mes tą 
visą sutvarkysim, o tu tik skrisk į Lietuvą.” 
Nė poniai Račkauskienei nė man, nė ki
tiems komitetą j hąriams jokių-i finansinių 
knygų li^i šioLnetęko matyti. į Į į H J j

Žiūrint j ALTASS. ,'ŠTAT®jjggtęy”r-tik 
vien “Naujienų’4' antrašas.; fcur ir
plaukė aukos iš visų pasaulio g'alų. Atskai
tos kada būdavo, o kada ir “pamiršdavo.”

Šis tai ištikrųjų įdomus pareiškimas! 
Pasirodo, kad mes dar daug nedadėjome, 
skelbdami apie tąjį Grigaičio ir Ko. biz-

• Antra priežastis, privedusi Janušaus- 
*ką prie nutraukimo su tais ponais ryšių, 

J buvo lėktuvo aprūpinimo reikalai.
♦

Matydamas tokį vienpusišką darbą, rašo 
jis, ir abejodamas, ar bus galima sukelti 
reikalingą skridimui sumą pinigų šiemet, 
tikėjaus susirišti su skridimo sąjunga taip, 
kad skridimas Tnan butų užtikrintas, kad ir 
jis butų* atidėtas ant kito meto. Juk tas 
buvo mano sumanymas, mano vardu ir dar
bais ir ‘visuomenės pritarimu pinigai su
kelti ir orlaivis mano išrinktas ir jūsų pini
gais nupirktas.

P. Grigaitis “išaiškino” ALTASS. komi
tetui mano pagamintą sutartį taip, kad iš
kilo didelis nesusipratimas tarpe komiteto. 
Aš, žinodamas, kad naujas didvyris Vait
kus, Kartano remiamas’, senai man už akių 
norėjo užlipti,-reikalavau, kad komitetas pa
sirašytų »mane nemąinyti, jeigu del kokių 
nors priežasčių aš negalėčiau išskristi į Lie
tuvą šietnet. Jie man griežtai tą atsisakė 
užtikrintu ir pareiškė, kad skridimas reikia 
skelbti š*įą vasarą, tas buvo pažadėta, ęu- 
vo man 8 nedėlių aviacijos dienų maršrutas 
sudarytas atlikti rytuose, nupirkti naują 
motorą, .gasolino tankas, instrumentus, vis
ką prirdūgti ir išbandyti ir būti prisiren
gusiam Skristi ant galo vasaros, — t$s la- 

Tbai didelė užduotis. Vistiek, sakau, dirbsim 
visi iŠviėn ir nuveiksim, kiek tik galima. Sa
kau, jeigu visur gerai pasiseks, skridimas 
bus atliktas šiemet.

Vieton pritarimo ir pasitikėjimo Įvairūs 
komiteto’ nariai ant paskutinio mitingo ėmė 

. mane tyrinėti, pradėjo abejoti, ar man tik
rai bus reikalinga visų tų instrumentų, ką 

- ■ aš reikalauju. Suprantama, A. L. T. A. S.
S komitetas susideda iš redaktorių, duonke-

. Kož- 
nas iš jų savo biznį gerai supranta. Skri
dimas per Atlantiką gi ir pasekmingas jo 
.Užbaigimas, tai yra ne duonkepių darbas.

Ši, antroji, priežastis, kuri atskyrė Ja-

Tf

Šį .t 
■TM •

į.

pių, advokatų, daktarų ir milkmanų.
iF ' ' ' “J ».
K
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* ntišauską: nuo Grigaičio, pasirodo, labai 
susijungus su pirmąją. Čia taipgi gry- 

f nai bfznįd sumetimai. Grigaitis bando 
žvejoti pinigus “antrojo skridimo” var
du, o su orlaiviu buS kaip nebuvę!

ir Tolįau p. Janušauskas bando įrodyti,

kad “skridimas per Atlantiką yra geras 
dalykas...” Jis galėtų būti neblogas da
lykas, jei tam būtų geras tikslas. Janu
šauskas dar ir dabar nemato, jog šiam 
skridimui tikslas ir jo ruošimo metodai 
tinka tiktai grupei tokių elementų, kaip 
Grigaitis iy Ko.—nusigyvenusių politi
niai elementų. Kas gi jiems rūpėjo ir 
rūpi? Medžiaginiai pasinaudoti, sustip
rinti savo nusmukusį politinį kromelį ap
skritai, ir fašizmą (čia ir Lietuvoj) ypa
tingai, podraug nutraukiant lietuvių dar
bininkų domesį nuo einamųjų kovų už 
duoną ir druską!

Janušauskas turbūt nežino to, kad virš 
desėtkas metų atgal dabartinio skridimo 
sumanytojai piršo per savo gazietą Ame-1 ■ 
rikes lietuviams “chiniškų aliejaus šalti
nių” šėrus! Kažin kokis baltagvardietis, 
atbėgęs per tolimuosius rytus iš Sov. Są
jungos į Ameriką, “matęs Chinijoje pla
čius aliejaus šaltinius.” Na, ir to užte
ko įkūrimui korporacijos ir išleidimui į 
pasaulį šėrų, kurie buvo peršami tiems ' 
patiems lietuviams (vyriausiai darbinin
kams). Janušauskas turbūt nežino ir to 
fakto, kad iš tos pačios pastogės žmonės 
pardavinėjo “kūjolo-bingolo korporaci
jos” Šerus.- Tas viskas buvo daroma “lie
tuvių ir Lietuvos” naudai (panašiai kaip 
dabar). Bet kur šiandien tos korporaci
jos? Kur tie Šerai?!

Grigaitis ir Ko. yra tokie žmonės, ku
rie pasirengę atlikti bile ką, “socializmo” 
arba “tautos” naudai, žinoma, jei tiktai 
iš to jie kaip nors pasipelnys.

Pagaliaus, p. Janušauskas turėtų pasi
aiškinti ir apie save del to, kas apie jį bu
vo rašyta mūsų spaudoj.

į kalni aukavę. Rinkimui au-1 Reikia, kad Į šias prelekci- 
įkų blankos buvo išsiūntinė-;Jas skaitlingai atsilankytų be
ita visoms mūsų organizaci- 
'jų kuopom, o dar tik labai 

___  i mažas skaičius tesugrąžino.
Newkensingtonieciu Stambi Lapkauskas po 6 metus I Draugai, nelaikykite pas sa-, 

Auka | sunkiųjų darbų kalėjimo,'ve, bet kad ir su maža au-1
J. Stunzius ir A. Ezerskis ka grąžinkite centram

J. W.

Is i nesiasistinio Susivienijimo 
Centro Raštines

tuviai darbininkai. Įžanga tik
tai 25 centai. Susirinkimas

I prasidės 8 vai. vakare.

1 WILKES BARRE, PA.t 1

Streikas Sulaužytas
’Minneapolio trokų kėravotojų ir jiems 

pritariančių virš 30,000 darbininkų strei
kas sulaužytas!

Jį sulaužė, kaip ir paprakai tokiuose 
atsitikimuose^ ^Amerikos Darbo Federa- . 
cijos lyderiai, kurie praeityje spėjo ge- 
rai tuo pasižymėti* i

Streikieriąms įsakyta grįžti darban, o 
tolydžio, ADF lyderiai pareiškė, viskas 
bus bandoma išrišti arbitracijos (“trečių
jų teismo”) keliu: vienas asmuo daly
vaus nuo darbininkų, vienas nuo samdy
tojų ir vienas — “bepartyviškas”.

Nereikia nei sakyti, kad arbitracinis 
kelias niekuomet nieko gero nedavė dar
bininkams. Jis visuomet naudingas tik-, 
tai samdytojams. Panašiai, be abejo, 
bus ir čia. *

Streikieriai suvaryti į darbą be jokio 
užtikrinimo apie išpildymą jų reikalavi
mų, delei kurių jie vedė energingą kovą; 
delei kurių, beje, strikieriai buvo apšerti 
ašarų gazais ir kitokiais moderniškais 
išradimais; vaišinti buožėmis ir bliakdže- 
kiais. ,

Ko negalėjo, vadinasi, padaryti buo
žės ir šautuvai, tai padarė prigavikiška 
ADF lyderių politika!

Panašiai norima pravesti ir Toledo 
mieste. ADF lyderiai veikia išsijuosę, 
kad viską pravedus, kaip Minneapolis. 
Šiuos žodžius rašant, žinios skelbia, kad 
ten pasitarimai tarpe streikierių ir sam
dytojų nutraukti. Gal T.oledo streikie
riai, pamatę Minneapoly įvykius, pasi
saugos ir nėsiduos ADF biurokratams 
savo? kovą likvidūoti .be jokių laimėjimų.;

Beje, Toledo ųiieste jau 60 darbo uni
jų skyrių pasisakė už visuotiną streiką 
prieš milicijos buvimą mieste ir už iš
reiškimą Electric Auto-tite streikuojan- 
tieiLrs darbininkams simpatijų. Visuoti
nas Toledo darbininku streikas būtu di
delis smūgis išnaudotojams ir nepapras
ta pagelba streikieriąms. Reikia darbuo
tis, kad jis įvyktų.

Minneapolio įvykiai parodo, kad par- 
davikiška reformistų vadovybė gali nu
stelbti net energingiausį streiką. Ko ne
atlieka fabrikantai su savo policija, tai 
padaro fabrikantų agentai, veikią darbi
ninkų tarpe. ;

Štai, kodėl darbininkai, išėję streikan, 
jeigu jie yra reformistinės vadovybės ži
nioj, privalo budėti.-dviem frontais; nuo i 
valdžios h\ fabrikantų puolimų ir nuo 
pardavikiškų ADF vadų išdavysčių.

Priešfašistinis Susivieni
jimas išleido apie 30 tūks
tančių lapelių, šie lapeliai 
išleisti prieš naujus Smeto
nos misijonierius būtent: 
Kemešį, Babicką ir Vaitkų. 
Ši traicė atvažiavo būk tai 
“Vilniaus atvadavimo” rei
kalu, bet tai tik priedanga, 
po kuria jie mano daugiaus 
pasinaudoti. Jiem ne Vil
nius rūpi, bet Amerikos lie
tuviu darbininku kišenės, c
Jie dabar važinėja su savo 
misijomis po visas didesnes 
lietuvių kolonijas. Prieš- 
fašistinis Susivienijimas pa
siuntė tų lapelių veik į visas 
didesnes lietuviais apgyven
tas kolonijas. Kiek žinių, 
iki dabar gauta, tai tie lape-1 
liai padarė gero į lietuvius 
darbininkus įpūdžio ir sulai
kė daugelį nuo parėmimo tų 
neprašytų “svečių.” Šių 
‘svečių” misijos jokios nau
dos neduos Vilnijos lietu
viams darbininkams. Todėl 
Amerikos lietuviai darbinin
kai turi atsisakyti nuo tei
kimo bi kokios paramos 
tiem misijonieriam. Parė
mimas jų būtų dar dides
nis sustiprinimas fašistinės 
diktatūros. Lietuvoje, dar 
didesnis darbininku bei var
gingųjų ūkininkų išnaudoji
mas, dar didesnė priespau
da. Amerikos lięt. darbinin
kai turi paremti . Liętųvoš 
dąrbininkų i r > mažažemių 
ūkininkų kovas prieš fa
šizmą ir visokį išnaudojimą.

Lietuvos darbininkai ne
žiūrint žiauriausių perse
kiojimų, areštų ir kankini
mų organizuojasi ir kovoja 
prieš išnaudotojus. Gegu
žės 1 dieną nors kai kurio
se vietose veikė kaip ir ap
gulos stovis, vienok darbi
ninkai turėjo savo demons
tracijas. Kaune įvyko de
monstracijos net keliose vie
tose ir paskleista daug dar
bininkiškos literatūros. Ži
noma, i 
Daug darbininkų suareštuo 
ta ir be abejonės bus sun- ’ 
kiai nubausti. Iš atėjusių iš 
Lietuvos žinių, trijų savai
čių laiku- nuteisti ilgiems! tuštis. ' 

x metams kalėjimo šie drau- į ir prie kiekvienos progos 
gai: Ą. Ickauskas, Marceli- į patys paaukokite ir parinki- 
nas ir Stasys Balčiūnai, L ‘ te aukų, ypatingai tie, ku-1 
Laucus, J. Kurklietis ir J.' K '

po 1 metus, J. Dabulevičius 
4 metus, E. Segalavičius 5! 
metus, E. Bulkė 4 metus ir! pirkite ‘money orderius” iž- 
K. Juraitis 8 metus visi ka-1 dininkės S. Sasnos vardu ir 
torginio kalėjimo. Didžiu-; pasiųskite sekretoriui šiuo 
ma iš jų dar suvis 
tarpe 22 ir 29 metų am- i Brooklyn, N. Y. 
žiaus. Prieš pat pirmąją 
gegužės areštuoti M. Su- 
darskytė, S. čičinas, Bra- 
zeika, S. Amaliavičius ir 
daugelis kitų, vieni už sklei
dimą gegužinių lapelių, kiti 
už raudonas vėliavas. Dau
gelis atiduota karo lauko 
teismui. Smetonos fašisti
nė valdžia gaudo ir areštuo
ja darbininkus už kiekvie
ną pasipriešinimą. Po kiek
vienų areštų Lietuvos fašis
tinė spauda paskelbia, kad 
būk pasisekė sugriebti visą 
branduolį K. P. ir, būk nuo 
dabar tai jau komunisti- į 
niam veikimui padaryta ga- i 
las. Bet mes matome ką 
kita. Nežiūrint, kad dau- v- Z
gelis iš geriausių K. P. ko-1 
votojų suareštuoti ir įkalin-Į 
ti ilgiems metams kalėjimo,' 
revoliucinis veikimas ne tik i 
kad nemažėja, bet didėja.; 
Kom. Partija po kiekvienu | 
puolimu ir areštu vėl atpil- i 
do savo nuostolius ir vėl va-, 
ro darbą pirmyn.

Mūsų Amerikos lietuvių Mažaki-aujingumas ir Neregu- 

darbininkų pareiga-kiek iš-

Pakilo ūpas pas mūsų ai- 
P. S. Siųsdami pfnigUS iš-piečius. Mat, iš Philadelphi- 

3 delegatai ir 
Chorą dalyvau- 
piknike, kuris 

2 d. Philadel-

'jos atsilankė 
užkvietė Aido

i ti “Laisvės”
j Įvyks rugsėjo

jauni, |antrašu: J. Weiss, 857-55 St. ’phijoj. Mūsų choristai sutiko 
dalyvauti ir paėmė pusėtinai 
daug tikietų platinimui, už 
kuriuos Aido Choras gaus 25 

'nuošimtį. Visi gerai darbuo- 
I jasi ir tikietai eina gerai, 
I Pavyko Aido Choro lošimas, 

Svarbi Prelekcija apie Sovietu kuris buvo perstatytas gegu- 
Sąjungą " ! žės 12 d. Veikalo vardas:

| “Religija Praktikoje.” Nors, 
Sovietų Sąjungos Draugų n jesa> publikos neperdaugiau- 

organizacija rengia prelekcija į sja ]jUY0) vjs ]jks pej_ 
temoje “Rusija Naujoji ir 
Senoji.” šeštadienį, birželio 2 
d., Consolidated Gas Co. Au- Įišyažiavimo 
ditoriume, kampas Stuart 
Arlington Sts. 
Victor A. Yakontovas, 
Kerenskio valdžios buvęs karo 
sekretoriaus padėjėju. Jisai 
dabar remia Sovietų valdžią.

■ Jis plačiai yra susipažinęs su 
visa Sovietų Sąjunga.

BOSTON, MASS.

no.
Choristai jau rengiasi prie 

>, kuris Įvyks birže
lio 3 d. Piknikas bus toj pa- 

Prelegentu busi^joj vįctoj, kurioj pernai buvo, 
prie |

Gegužės 30 d. Aido Choras 
dainuos ant kapų Wyominge 
ir Nanticoke. Prašome visus 
dalyvauti skaitlingai.

Murphy-

371

DARBININKU 
SVEIKATA &

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Lake St., Newark, N. .1.

Telephone: Humboldt 2-7964

I bei merginai mėnesinės susi- 
trukdo nuo persunkaus darbo.’ 
O Jūsų, Drauge, nuotiky, ma- 
žakraujingumas, anemija gali 
būti visai pakankama priežas
tis. Gali būti da ir endokrini. 
nes liaukos silpnokos. Arba 
savaime silpnokos nuo prigim- 

Į ties arba apsilpę del to paties 
mažakraujihgumo.

Visų pirma, Drauge, gauki- 
'te daugiau kraujo. Maistą 
! vartokite atatinkamą, ypač 
daugiau kiaušinio trynių, ke
penų, čielo grūdo javinio mai
sto, žirnių, pupų, jautienos, 
džiovintų slyvų, riešutų, nesic- 
ruoto (“unsulphured”) siropo, 

j kiautvarlių, špinato, kakao, fi- 
^g-nikų (daktilių, “dates”), sa- 

' lotų, žinoma, reikia ir kito
kių valgių, abelnai vaisių, dar- 

Ižovių, pieniškų, žuvų ir tt.
Kraujui atsigaut žymiai pa- 

Aš dės ir geležies tonikas. Gau- 
Iron Ammonium citrate, 
’’ ir “Copper sulphate, 1 
Pat pirma ištarpinkite 

tą visą geležies druską pus- 
.. , : kvortėj virusio vandens, o pas-

kui ten pat ištarpinkite ir tą 
Visokių yra priežasčių, kad truputėlį 

_ j mėnesinės esti neregulingos. rėsite visą puskvortę gero toni-
rie dar suvis nėra tam rei- i Kitai ir visai sveikai moteriai ! ko.

lingos Mėnesines*

Aš jūsų straipsnius visuomet 
skaitau ir žinau, kad jūs dau
geliui pagelbst’it; jūs ir mano 

ou vApv- , motinelei patarėt ir ji dabar 
agentais, j daug geriau jaučiasi. Tai ma-

galint Lietuvos' / darbinin
kam pagelbėti. Mes turime 
vesti griežtą kovą su viso
kiais Smetonos : 
čionai, Amerikoje ir suteik- naujcad ir man patarsite, 
ti piniginės paramos Lietu
vos kovotojams. Draugai j 
n e w k e n s ingtoniečiai per 
draugą K. Šukį prisiuntė 34 
dol. Tai labai didelė auka 
iš tokio mažo miesto. Drau
gai newkensingtonieciai ma
tyt gerai įvertina svarbą rė- 

,mimo kovos prieš fašizmą.^ 
Kitų kolonijų draugai ture- j 

i tų pasekti newkensingtonie- į 
: eitis. Priešfašistinis . Susi- • ' • • • 1 • • -11

neapsiėjo be areštu. | v^en^^mas pabaigoje balan-
-• - - -• ,_ldžio mėn. pasiuntė Lietu-

- - ’ - I tuvon 300 dol. Jau aplaiky-
ta ir pakvitavimas.

Dabar iždas pasiliko apy-

Aš esu 20 metų mergina ir 
j sveriu 110 sv. Nesu sirgus ko- 
j kia nors pavojinga liga ir ne- 
j turėjus operacijų ant vidurių, 
j Bet ir visai sveika nebuvau, 
nes aš vis neturėjau užtektinai 
svorio ir turėjau silpną krau
ją. Dar ir dabar taip pat esu Į 
mažakraujė.

Mano bėda dabar yra tame, 
kad jau ketvirtas mėnuo, kaip 

laš nesergu mėnesinėmis, 
j ir pirmiau turėjau neregulin- 
gas mėnesines, bet daktarai 
sakė, kad tas pasitaisys, nes Į 
mano krau jas silpnas. Bet da-j 
bar jau perilgai užsitęsė. ? ~ 
nejaučiu jokio skausmo ir ne-j kite “ 
su niekur ir niekaip susinešus |/į. 1b. 
su vyriška lyčia, todėl negalė- gr.” 

Draugai, subruskite tau būt papuolus nėščia. 1 • 1 •

Sovietinis ūkis (sovchozas) Kosior vardo, netoli Odessos miesto, turi spe- 
ciališkus trekus, kuriais darbininkai važiuoja į darbą. Tie trokai turi ra
dio, gramofonus ir ,kt. pasilinksminimo įrankius patarnauti jais vykstan
tiems darban darbininkams. Paveikslas parodo vieną tokių automobili
niu trekų.

vario druskos. Tu-

Imkite po arbatinį šaukš- 
. |tuką, Įmaišytą Į truputį van

dens arba limonado, po valgio, 
tai po tris šaukštelius kas die
na, per mėnesių mėnesius.

I Be to, imkite eda ir liaukų 
| preparatų, kad Jūsų endokri- 
| ninės liaukos atsigautų ir su- 
| veiklėtų. Imkite kaklo skydi
nės liaukos, “Thyroid tablets, 
gr. G, No. 100’’ po vw?ną prieš 
valgymą, per keletą mėnesių. 
Kai užeina mėnesinės, keletą 

į dienų apstokite, o paskui ir 
: vėl imkite.

Gaukite taipgi “Menocrin 
i (narrower), sanitablets No. 
i 100.” Imkite po dvi prieš val- 
' gi, tai po 6 kas diena, kol mė- 
: nešinės atsiras. Galite šias 
jtabletėles imti kartu su tiroi- 
Į dėlėmis. Kai mėnesinės atsi- 
| rado, tai Menocrin’o nebeimki- 
|te per 10 dienų, paskiau im- 
i kite po vieną prieš valgį, per 
' 10 dienų, o da paskiau—dvigu- 
j bai, kaip ir pradedant: po 2 
I prieš valgį iki mėnesinių. Ir 
taip kaitaliokite perijodingai, 
kol mėnesius pasidarę, kaip 
išpuola, regulingos.
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Trečiad., Gegužės 30, 1934
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J. KASPERAITIS - -

Darbininkų ir Valstiečių Terorizavimas Lietuvoj
Tretias Puslapis

l

1926 m. gruodžio 17 dieną už- raštų ir visa tai užkasa prie 
grobę valdžią fašistai visom VI forto į žemę. Vėliau jis 
priemonėm pradėjo terorizuoti pasiima policiją liudininkais 
darbininkus ir valstiečius, pir- i (žvalgybai žvalgyba liudija!) 
mon galvon Komunistų Partiją Į ir atkasa “radinį”, tartum ne 
siekdami visiškai užsmaugti ją. J jis būtų visa tai tenai užkasęs. 
Visi darbininkų pasiekti užka-Ir, štai, tą “spaustuvę” (pro- 
riavimai, politiniai ir ekonomi- vokatopiaus iškeptą ėmė kergti 
niai, tapo panaikinti. Prasidėjo Jankui, 
/įsu plotu ataka ant darbinin
kų ir valstiečių. įvedė karo 
stovį. Karo lauko teismai vei
kė išsijuosę, išnešdami geriau
sioms darbininkų ir valstiečių 
kovotojams mirties sprendimus, 
ilgų metų katorgą.

Persipildė kalėjimai, koncen
tracijos
skaičius į įvairius 
augo ir 
kinimai, žvalgybos provokacijos, 
teismai, pasmerkimai nesiliovė. , 

žvalgybai ir provokatoriams.
Šitie šlykšty-i ...

taip jie I še, kad, esą jis Jobą Kasperaitį 
daugiau

juo ji1 rudenį Šiaulių stotyje benešant 
daugiau suprovokuoja bylų, juo 
ji daugiau randa “kaltų”, tuo 
ji daugiau pelno, 
žvalgybos ir provokatorių eilės, j gatvėse 
Jie vis “d i rbo’Ą žvalgybai svar- , komunistų 
bu pinigai, šiltos vietelės, kar-1 tai buvo

stovykla, ištremtųjų 
apskričius 

augo, o areštai, kan-

v..

i nių naudotojų valdžia, valdžia, rinkimus (slaptus, pusiau slap-. teisia savus? Olšausko bylą 
i kuri rūpinasi daugiau pavergti jtus ir visai viešus), kad aptar-' 
i darbininkus ir valstiečius. Jei į ti savo būklę ir rast išeitį iš 
toji valdžia, sakysim, imtų eiti bado, skurdo, šalčio.
(bet to nebus) prieš fabrikam | rie tik drįsta kalbėti apie ne- likiškų 
tus, bankininkus, tai pastarieji i pakenčiamą darbininkų ii

Tuos, ku-

vono gabalais įmeta į kanaliza
cinį šulinį. Kiek gavo Šileika už 

(tai? Tris metus jį nuteisia. 01- I •i šauską nuteisė daugiau, šešiems 
j metams, nes meilužė buvo kili- 
■ mo ne iš darbininkų. Fašisto

jūs, veikiausiai, girdėjot. Ol
šauskas tai ne eilinis kunigas, 
o pralotas, žymus įvairių kata-

j organizącijų (katalikiš
kos ' “Saulės” gimnazijos rūmų ilaukti plepėjimo iš areštuotojo. 

O kankina įvairiais būdais. Mu
ša lazdomis, peša plaukus, ide- 

i da tarpe rankų pirštų paišelius 
ar šovinius ir spaudžia krūvon, 

j taip, kad pirštų kaulai braška, 
parmota žemėn užsiklaupia ke- 

j liais ant krūtinės ir laužo šon
kaulius, ir t. t. ir t. t.

1932 m. tapo areštuotas Jo
nas Stankevičius nuo Vilkaviš
kio. Jis buvo įvairiais būdais 
kankinamas. To kankinimo

I sekas jis ir dabar jaučia; o 
itent: ištinsta pagurklis, 
i žandės taip, kad nieko ryti
i gali. Mat, kai žvalgyba kanki- 
i no, keli žvalgybininkai buvo ke- . 
liais užsiklaupę ant 
čiaus krūtinės, o kitas
gė įleisdamas pirštus į 
(gerklę) taip, duso iki 

| numo, nustojo žado.

tokią valdžią nepalaikytų. Vai-1 stiečių būklę, tuos, kurie nepa-1 steigėjas ir t. t.) veikėjas, kan- Šileikos užmuštoji—darbininkė,
už tai Šileiką nuteisia tik 3 me- 

Nė klaust nereik, kiek
džioj esantieji yra tokie patys I kęsdami bado, skurdo, šalčio' didatas į vyskupus, aktyviai 
fabrikantai, bankininkai, dva- į ima reikšti kovos norą, kvies- 
rininkai, spekuliantai. Tat da- darni ir kitus darbininkus stoti 
bartinė valdžia Lietuvoj rūpi
nas palaikyti turčių reikalus, 
nes ji iš turčių, naudotojų ar 
jų šalininkų susideda. Aišku, 
ir kalėjimai, ir parašyti įsta
tymai, ir teismai, ir policija 
yra nukreipti prieš darbinin
kus ir valstiečius. Jog naudoto
jų valdžia, o ne kas kitas, rašo 
sau pageidaujamus įstatymus, 
stato kalėjimus, skiria teisėjus, 
policiją tam, kad išlaikyti esą- Davidavičius ir Greberis nutei- 
mą darbo žmonių naudojimo 
tvarką. Suprantama, kad jie 
nerašys įstatymus prieš save, 
t. y. prieš turčius. Jie nesta
tys sau kalėjimus, nei gi leis

; teisti save.
Paskutiniais metais darbiniu* 

kų ir valstiečių būklė Lietuvo-

dirbęs politikoj, senas caro Ru- tams, 
sijos žvalgybininkas, dvarinin- būtų darbininkus teisę atvejų, 

valstiečių Pe būtų
Olšauskas, klasės žmones užmušę, 

i kandidatas į vyskupus (jį nušo-
1 vė 1933 m. jo kaimynas buožė) 1 džius, banditus, sadistus nutei- 
ilgus metus gyveno su merga šia po keletą metų, kai darbi- 
Ustjanauskiene kaip su žmona, ninkus ir valstiečius teisia il- 

Bet I giems metams katorgon vien už 
j kalbėjimą apie savo nepakenčia- 
■ mą būklę.

Ar neaišku, kam tarauja fa
šistinės Lietuvos teismai, įsta
tymai? Teismai, įstatymai—vi
sas valdžios aparatas — tarnau
ja ir saugoja Lietuvos buržuazi
jos reikalus ir nėra visi lygūs 
prieš įstatymus.

Ar visiems lygus režimas ka
lėjimuos? — Aišku, ne! Imkim 
tą patį Olšauską. Jis vienas 
turėjo kamerą. Joj buvo meb- 
liai. Turėjo tarną (kalifakto- 

jrių), kuris iššluodavo ir išmaz- 
I godavo kamerą (tikriau kamba- 
i rinką), lovą paklodavo, indus 
išmazgodavo, batus nuvalydavo 

i ir t. t. Olšauskui buvo taiko
mas visai kitas, negu darbinin
kų ir valstiečių kovotojams, re
žimas kalėjime. Jis galėjo tu
rėti nuosavus daiktus, galėjo 
nešioti ilgus plaukus, turėjo pi
nigus pas save, galėjo per visą 
dieną vaikščioti kalėjimo kieme, 
pasimatymus su giminėmis tu
rėdavo be grotų ir dažniau, ga
lėdavo gauti maisto iš laisvės

(Tąsa 4-tam pusi.)

viešpataujančioskovon, fašistai kiša į kalėjimus, 
teisia ilgiems metams katorgon, 
ištremia.

Štai eilės darbininkų pavar
dės, kuriuos fašistai nuteisė 
ilgiems metams katorgon 
už kalbėjimą darbininkams apie 
jų nepakenčiamą būklę. Rupe- 
lytę nuteisė 9 metams sunkių 
darbų kalėjimu (teismas buvo 
1933 m. Areštuota Kaune),

kas, darbininkų ir 
mulkintojas. Tas

šlykščiausius galvažu-
Gurevičiui, Vincui ir 

Šalpeteriui. Aišku, teismas re
mias provokaciniais žvalgybi
ninkų parodymais ir nuteisia 
kaltinamuosius ilgiems metams 
katorgon.

Melagingi žvalgybos Liudi
jimai Teismuose

Vienu tokiu pavyzdžiu gali 
būti mano šiauliškė byla. Pa
garsėjęs provokacijomis žval
gybininkas Smulkevičius rašte 
(nes laike teismo jo gyvo ne
buvo, jį nušovė pabėgęs iš ka
lėjimo kriminalis kalinys) ra-

pa-

pa-

užėjo rugiapjūtė, 
nes dirbo išsijuosę, 
dirba ir dabar. Juo 
žvalgyba suareštuoja,

I matęs keletą kartų 1923 m

Stankov i- 
smau- 
kaklą 
mėly-

amzi-

maišus su komūnistų literatūra, 
! o taipgi, esą daug kartų matęs 

Zujo Joną Kasperaitį Šiaulių mieštoj 
benešant maišus su j 

literatūra. Visa 
grynas melas. Aš j 

jera, o tą atsiekti lengviausiai ■ 1923 m. Šiauliuose nebuvau. To- ' 
kankinant, provokuojant darbi- liau. žvalgybininkas niekuo- i 
ninkus ir valstiečius, nes to no- met nepraleis progos areštuoti, ! 
ri Lietuvos valdovai fašistai.: o ypač matydamas nešiojant 

maišus su komunistų literatūra. 
Kartais gali neareštuoti, tai kai 
žvalgyba jaučia, kad neras kal
tinamosios medžfhgos prie areš
tuojamojo, o suprovokuoti ne
pavyks.
met nepraleis progos areštuoti, 
kai ji mato nešant maišus su 
komunistų literatūra.

Toj pačioj byloj mane šlykš
čiai kaltino užmušime žvalgybi
ninko provokatoriaus (kad jis 
toks buvo, jo žmona vėliau tai 
teisme papasakojo) Adomo Pa
li j ausko. šitą bylą svarstė
tris kart (mat provokacija ne- 

: sklandžiai ėjo). Pirmuose dvie- 
i juose teismo posėdžiuose A. Pa
li jausko žmona parodė, kad ji 
nežinanti ar jos vyras buvo ko- 

j munistų partijos narys, ar ne. 
' O taipgi ji pareiškė, kad ne-

Eilė politkalinių tapo
nais invalidais nuo žvalgybos , jo blogėja diena iš dienos: dar- 
kankinimo (pav. Motelis Kacas bininkai metami Jauk iš dirbtu- 
nuo Biržų.—Jis neišeina iš ka- ' vių, buožės mažiau samdo, ma- 
lėjimo ligoninės. O atvestas iš 
žvalgybos pusę metų vaikš
čioti negalėjo, teko lazdomis 
ramstytis).

Ar Įstatymai Visiems
< Lygūs?

Buržuazija paprastai mėgsta j jant darbininkų skurdui, 
taukšti, esą visi Lietuvos gy
ventojai yra lygūs prieš įsta
tymus, kad visus teisia pagal 
“užtarnautą bausmę” ir t. p. 
Pirmiausiai tenka šit ką paste
bėti : Lietuvos valdžia šiandien 

f abr ikan tų, ba n k i n i n k ų,

žinamas darbo mokestis dirban
tiesiems, didina darbo valan- 
1 dų skaičių, mažina darbo dienų i 
'skaičių savaitėj (iki 2-3 dienų), 
; daugiau revoliucinius darbinin
kus meta lauk iš dirbtuvės, be
darbė auga ir auga, kartu didė-

0
j valstiečius smaugia mokesčiai, 
įvairios skolos, tat plinta jų; 
mantos b'citacija po visą Lie
tuvą. Darbininkams gyveni
mas nebeįmanomas. Nepakęs- 
dami darbininkai bado, skurdo, 
šalčio, nenorėdami dirbti už j 

šaukia susi- ’

nepasisekė už-

Bet žvalgyba niekuo- ^ra 
spekuliantui—turčių, darbo žmo- ubagiškus centus,

Žvalgyba laikosi dėsnio: juo 
daugiau areštuosi, juo daugiau, 
bjauriau, šlykščiai kaltinsi su
areštuotuosius, tuo daugiau, 
labiau įrodysi komunistų ‘pavo
jų,” tuo bus žvalgyba reikalin
gesnė, tuo daugiau pelnys žval
gyba pinigų. Užtai žydi, klesti, 
bujoja pramanyti kaltinimai, 
provokacijos, melagingi, akiplė
šiški žvalgininkų liudijimai teis
muose ir tt.

Fašistams
smaugti Kompartiją, jiems ne
pasisekė suturėti augančio dar
bininkų ir valstiečių revoliuci
nio judėjimo.

Fašistai aštrina darbininkų 
ir valstiečių terorizavimą, o ky
lančio darbininkų ir valstiečių 
judėjimo nesuturi.

Provokacinės bylos: čia apra
šysiu keletą suprovokuotų by-’ žinanti ar jos vyras tarnavęs 
lų, kad faktais iliustruoti pro
vokacijų bujojimą Lietuvoje. 
Imu iš paskutiniųjų bylų.

1933 m. fašistai keliems mė
nesiams įkiša kalėjiman Pane
vėžio darbininką Vilimą. Jį pa
talpina Panevėžio kalėjiman 
kriminalinių kalinių kamerom 
Artėja jo sėdėjimui galas. Bet 
fašistai nori jį ilgiau laikyti 
įkištą kalėjime. Ateina pagal
bon žvalgyba. Ir štai kaip pa
daro. Kalėjimo administraci
jos tarnautojų tarpe visuomet 
yra žvalgybininkų. Ir tie žval
gybininkai įkalba kriminaliams 
kaliniams, kad jie liudytų prieš 
Vilimą. Už tokį melagingą 
liudijimą kriminaliams kali
niams pažada trečdalį bausmės 

kalėjimo
šiaip sinti žodžiais Palijauskienei dar 

; prieš pirmąjį ir antrąjį teismo 
posėdį, kai jis tuo laiku buvo 
Šakių Naumiestyj. Palijauskie- 
nė priešingai liudijo šiam pa
rodymui prieš balandžio mėne
sį 1932 m., o brolis atitremtas į 
Šiaulius 1932 m. balandžio gale, 
šito patikrinimui užtenka nuei
ti policijon ir patikrinti ištrė-

pažada

kaliniai žval-
Vili-

žvalgyboj. Trečiam teismo po- | 
sėdyj (paskutiniajam) ji savo i 
parodymus pakeitė sakydama, 
kad jos vyras buvęs ir Lietuvos i 
komunistų partijoj ir kad jis ' 
tarnavęs žvalgyboj.

J klausimą: o kodėl tu anks
čiau kitaip rodei?—Palijaus- I 
kienė atsakė: Šiauliuos yra iš
tremtas už politiką Jono Kas- 
peraičio brolis. Jis man grasi
no sakydamas: jei tu liudysi 
prieš mano brolį, tai aš tave 
užmušiu. Esą todėl ji pirmuo
se teismo posėdžiuose kitaip pa- j 
rodė, negu dabar.

O tai buvo šlykšti žvalgybos 
provokacija, kad įvelti byjon ir 
mąno brolį, šita provokacija 
buvo atremta. Aš- pareiškiau : 
Kaip galėjo mano brolis grą-dovanoti, išleisti 

sveikatai taisyti, 
įvarių lengvatų.

Tie kriminaliai 
gybai paliudija, būk, esą,
mas agitavęs juos prieš Lietu
vos vyriausybę ir dalinęs jiems 
komunistinius atsišaukimus čia 
kalėjime. To tik ir reikėjo fa
šistams. Vilimui sudaro bylą. 
Teisme tie kriminaliniai kali
niai atsiėmė savo ] 
parodymus. Mat, kalėjimo ad- kada mano brolis buvo čionais 
ministracija ir žvalgyba neišpil- atitremtas. 
dė duotų jiems pažadų. Ir ne- moningai 
žiūrint į tai, kad tie kriminali
niai kaliniai teisme atsiėmė sa
vo melagingus (pirmesnius) pa
rodymus, fašistų teismas pa
smerkė Vilimą dvylikai 
sunkių darbų kalėjimu.

Tokių bylų, sudarytų, 
vokuotų kalėjime, būtų 
visą eilę privesti.
Da? vienas pavyzdis. žinomas 

žvalgybininkas provokatorius muša areštuotuosius, 
Gaižauskas (Viktoras) susiran- dama išduoti komunistus ar pri
klojęs įvairaus šrifto ir kitų sipažinti esant komunistu. Ypač 
spaustuvės įrankių, prie to pri- muša tada, kai jaučia areštuos 
deda parašęs “priešvalstybinių”Į tojo silpnumą, kai . tikisi susi-

melagingus mimo dokumentus įsitikinimui,

Palijauskienė są-į 
meluoja žvalgybos ,

metų

supro- 
galima

į mokyta.
Man buvo išneštas mirties 

sprendimas (net keli) pasire
miant agentūros (slaptomis) 
žiniomis.

Kaip žvalgyba Kankina , 
Areštuotuosius

I>abai dažnai žvalgyba iki są
monės netekimo sumūčina, su- 

reikalau-

Su ja ir sūnų užgyveno, 
štai ji jam nusibosta, be to pa
gailo ir pinigų, kurių ji prašė 
iš jo pragyvenimui. Jis 'pasi
kviečia ją į Birtoną ir įsiviliojęs 
į Vytauto kalną Birštone, užme

sti už tą patį po 12 metų kator- i ta ant kaklo jai ištrauktą iš po 
;skverno 
gi a ją. 
vasarą. Savo sūnų 

j pirmiau užmušė. 
' vos koletai metų ir
ros metų sėdėjimo išleidžia jį iš 
kalėjimo (jam ir kalėjimas ne- 

| buvo kalėjimas. Apie tai 
miau). Grąžina jam visas 
sės. Išėjęs iš kalėjimo jis 
dvarponiauti. Kodėl jį taip 
žai teisė ir taip mažai laikė ka
lėjime? O už tai, kad jis ne 
darbininkas, kad ne valstietis, o 
kunigas, dvarininkas, kad savas 

' žmogus. Matot, kas jiems žmo- 
I gus užmušti?—vieni niekai. An- 
' tras pavyzdys. Aktyvus fašis-
tas voldemarininkas Šileika ei
lę metų gyvena su.....................
šiauliške darbininke. Juodu su
silaukia vaiką. Jis žada ją ap
sivesti, ji laukia. Ji jam įgrįs
ta. Jis pasikviečia ją į Kauną, 
užkapoja kirviu, lavono gabalus 

Už ką ir po kiek sukiša maišau ir maišą su la- •

išvar

badu

nori

gos (teisė 1933 m. Areštuoti 
Kaune). Bene čionais 
dinsi tą masę nuteisimų už tai, 
kad nebenorėjo mirti
kad nebenorėjo sušalti, o norėjo 
dirbti ii* būti pavalgius. Taigi, 
teisia po 12 metų ir daugiau už 
netylėjimą mirštant badu, ša- 

atvėj. Fašistai štai ko 
dvėsk badu, bet tylėk! 
sušalti gatvėj — tylėk!

Spardys koja policininkas iš ba
do sugriovusį kur gatvėj, patvo
ryj darbininką, kad pravalyti 
kelią ponams—tylėk! Netylėsi, 
netylės darbininkai — katorga, 
pančiai, mirtis kalėjime nuo 
kankinimų. Teisia po 12 metų 
ir daugiau ne už vogimą, ne už 
plėšimą, išeikvojimus, o už tai, 
kad darbininkai nenori mirti 
badu, šit už ką Teisia darbi
ninkus ir valstiečius ilgiems me
tams katorgon. Tai viena pu
sė.

Antra pusė.

virvę ir 
Tai buvo

pasmau- 
1929 metų 
Olšauskas 

J j nuteisia 
jau po po-

ze- 
tei- 
ima 
ma-

Rengia A.L.D.L.D. 3, A.L.P.M.S. 4 ir L. D. S. 5 ApskričiaiSEKMADIENį 3 DIENį BIRŽELIO (JUNE), PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTE; ĮŽANGA 25c
N. MAIN, BRIDGEPORT, CONNHEMVICH GROVE,

Dama Choras iš New Haven, Conn.

Programa bus įvairi ir įdo
mi. Programos išpildyme 

dalyvaus:
1. Vilijos Choras iš Wa

terbury, Conn., vadovau
jant žymiam jaunuoliui C. 
Strauss. 2. Dainos Choras 
iš New Haven, Conn, vado
vaujant gabiam jaunuoliui 
L P. Latviui. 3. Prakalbą 
sakys R. Mizara, L.D.S. 
Centro prezidentas. 4. New 
Haven’o ir Bridgeport’© 
Jaunuolių L.D.S. Sporto 
grupes los baseball už 
L.D.S. šio apskričio jaunuo
lių “Čampionatą”. 5. Bus 
įvairių žaislų, kaip tai, lenk
tynes maišuose, pajaus val
gymas ir kitokį. 6. Bridge
port© jaunuolių orkestrą 
grajys šokiams per visą lai-

Draugai ir drauges: Dalyvaudami šiame išvažiavime, dalyvausite ir už bedarbių ap draudą, prieš karą ir fašizmą, už darbo 
klasės kovas, už politinių kalinių laisvę. Skaitlingai dalyvaudami, paremsite tas or ganizacijas,, kurios stovi prieky j darbo kla
ses kovų, turėsite progą pasimatyti su savo brangiais draugais-turėsit gerą pažmonį.

Vieta patogi ir gerai žinoma, nes per keletą metų mūsų išvažiavimai čia atsibūna. širdingai kviečia atsilankyti Rengėjai.
KELRODIS: Atvažiavę į Bridgeportą biliai veš nuo 407 Lafayette St., 301 Fair site buso stotį 13, tada sukite po kairei. 

Bus aiškūs ženklai. Vietiniams: automovažiuokite North Main Street iki privažiuo field Avė. ir 706 Hallett St. kas valandą.
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AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE >
The Supreme Lodge.of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. ‘ Telefonas: Fairfax 55121335 Medley St.,

APIA Pirmo Apskričio 
Darbuotė ir Tarimai
Augščiausios Prieglaudos 

Lietuvių Amerikoj Pirmo Aps
kričio komitetas laikytame sa-i 
vo posėdyj 20 d. gegužės L.M. • 
D. name Pittsburgh, Pa., pada
rė keletą gerų tarimų: _____
rengti didelį su 1 
apielinkes APLA kuopų pagel

Vįsi turime darbuotis savo 
tvirt i n i m u i. 

organizacija

gausime naujų

Tvirčiausias mūsų organiza-1 padėty, 
cijos fondas—tai pomirtinės.
Jisai neturi jokio trukumo, organizacijos 
Bet pašelpos ir lėšų fondai la- Svarbiausia, ko 
bai silpni. Pastaruoju laiku nori, tai daugiau naujų narių, 
pašelpos fondas pusėtinai su- Juo daugiau
tvirtėjo ir nuolatos tvirtėja, narių, padarysime dar tvirtes- 
bet dar vis turi šiokį tokį tru-jnę . organizaciją, 
kurną. Jeigu mes tiktai dau-‘ 
giau į tą fondą kreipsime aty- naujų narių.

j-’l Su- d°s’ tai ir P8 bU8 tuojaus pa- 
Pittsbugho kankamai tvirtas—jokio tru-1 

- kūmo neturės. Ligonių pri-1 
ba išvažiavima—pikniką. Pik- j žiūrėjimas todėl labai svaibus 
niko pelnas skiriamas būti- dalykas, 
iriausiems darbininkų reika- DARBUOKIMĖS 
Jams. Pikniko vieta ir diena 
vėliau bus pranešta. 2. Nutar
ta rudens laiku rengti prakal-' 
bų maršrutą. 3. Surengti aps- ■ raP°Uas pilnai išsklaido 
Kričio vardu gerą pramogą 
South Side dalyje.

G. U. pranešė, kad yra šau
kiamas antras nacionalis lie
tuvių jaunuolių suvažiavimas 
18 d. birželio, Detroit, Mich., 
ir APLA 1 Apskritys turėtų 
kiek nors paremti finansiniai 
to svarbaus suvažiavimo dele- j 
gatų jaunuolių 
padengimą.

Nutarta iš 1 
iždo paaukauti 
vietiniams jaunuoliams, kurie 
vyks į virš minėtą suvažiavi
mą, o $1.00 pasiųsti su pasvei
kinimo laišku jaunuolių šuva-1 
žiavimui. j .

Taipgi išrinktas naujas'aps- ° kaiP «irdet' Patiems skun,d'- 
kričio iždininkas F. Seniulis, kams j‘sal '’įsa. kitaip pasakė. 
17 kuopos narys, vietoj mirų-!Dabar Jle randasl '^smagioj | 
šio A. Chelkio.

APLA Pirmo Apskričio kuo-' 
pų sekretoriai yra raginami iš-į 
kolektuoti iš naritj metines' 
duokles po 5c. nuo nario, ar | 
iš kuopos iždo galima apmb- Į 
kėti, nes Apskričiuj bus reika-; 
linga pinigų, kad įvykdinti 
pereitos apskričio metinės 
konferencijos tarimus gyveni-' 
man.

Apskričio komitetas pasi- j 
brėžė daug daugiau veikti 
APLA ir abelnai visos darbi- 
ninku klasės reikalais, todėl 
da sykį yra kuopų komitetai 
raginami pasimokėti metines 
duokles. Siunčiant čekius, ar 
money orderius išrašykite var
du F. Seniulis, o siųskite šiuo 
antrašu: 
Oak St., 

APLA

i nę .organizaciją. Kiekviena 
‘kuopa turėtų stengtis gauti

GAVIMUI 
NAUJŲ NARIŲ

A pd raudos Department©’
AP

LA. priešų skleidžiamus me
lus, būk tai APLA. finansiniai 
einanti prie bankruto. O to
kius melus daugiausia skleid
žia darbininkų eilių demorali- 
zatoriai, toki kaip p. Pruseika 
ir p. Butkus.

APLA. nariai

kelionės lėšų

APLA apskr.
$3.00—$2.00

J. Ramoška, 1501 
East Pittsburgh, Pa. 
1 Apskr. Org.,

Geo Urbonas.

APLA TURTO STOVIS

Rėjai gavo per nosį, nes lotų | |)arl)iniilkĮl ii' Valstiečių Te- cintnmn rm m i’n Iz-nni rtn rl m < n ’savininkai Jų rekomendaciją 
atmetė ir LKM. Choras kapi
nių parengime dainuos.

Choras išrinko 3 delegatus 
į Midwest jaunuolių suvažia
vimą, kuris Įvyko gegužės 27 
dieną.

rorizavimas Fašistų Lietuvoj

Širdukas.

LOS ANGELES, CALIF

APLA. Antros Kuopos 
Teismas

Atsišaukimas Į Visus Los An
geles Apielinkes Lietuvius del 

Vaikų Vasarinės Kempės
• Kaip jums žinoma, pernai 

vasarą buvo įsteigta tarptauti
nė vaikų kempė. Taip ir šie
met panaši kempė yra steigia
ma, tik ant platesnės papėdes.

Štai, kaip bus kempė orga
nizuojama: Kurie tėvai turi 
sūnų arba dukterį nuo 10 iki 
15 metų amžiaus, gali leisti į 
kempę. Jiems 
$3.50 į savaitę, 
visą užlaikymą.

i darys birželio 24 d.
Taipgi bus organizuojami 

: mieste centrai arba grupės la- 
Ivinimui vaikų klasinio susipra- 
• limo ir sporto.
I kai
i kaip 10 metų.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
iki sočiai fr t. t. ir t. t. štai 
dar pavyzdys. Kauno kalėjime 
kali už įvairius vogimus fašis
tas Marčiulionis Jam leista tu
rėti nuosavus daiktus (iš rev-

■ politkalinių atėmė visus nuosa- 
! vus daiktus), gali nešioti ilgus 
) plaukus (revpolitkaliniam nelei- 
l džiama), jam leidžiama gauti ir 
| laikyti visokios knygos (iš rev- 
j politkalinių atėmė visas kny
gas), Jis gali eiti kada tik pa
nori pas kalėjimo daktarą, oran

' ir t. t. šitokiems “paukš- ( 
čiams” taikomas visai kitas ka-1 
Įėjimo režimas.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR

kainuos 
Kempė 
Kempė

tik 
duos 
atsi-

dieną birželio, 7:30 vai. vakare, 3014 
Yemans St., Rusų svetainėje.

Visi malonėkite dalyvauti, nes tu
rim daug svarbių dalykų, taipgi tu
rėsim išrinkti delegatus į 10 
kričio konferenciją, kurie dar
užsimokėję duoklių, malonėkite užsi 
mokėti ir nevilkinti mokestis.

Fin. Raštininkas.

aps- 
nėra

WILKES-BARRE, PA.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Kliųbo mėne

sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
3-čią dieną birželio, 10:30 vai. ryte, 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St.

Visi draugai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug ką apsvarstyti, taip
gi bus mūsų piknikas 24 dieną bir
želio ir reikės viskas sutvarkyti.

Rast. A. Serbentą.
ALDLD 43 kp. ir LDS 7 kp. ben

drai rengia išvažiavimą, kuris įvyks 
3 dieną birželio ant Valinčiaus far- 
mos—pas Petraitį.

Busas išvažiuos 10 vai. ryte, nuo 
325 E. Market St. abiem pusėm ant 
buso kaina tik 25c. Piknike arba iš
važiavime bus skanių vaikių ir viso
kių gėrimų. Visus kviečiam daly
vauti ir užtikrinam, kad praleisite 
linksmai laiką, ir kartu paremsite 
darbininkiškas organizacijas.

Į Juozas Daugirda.

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

Gavome nuo advokatų pra
nešimą, jogei APLA. 2 kuopos 
teismas galįs prasidėti birže
lio 11 ir tęstis iki galo. Tuo 
pačiu sykiu gauname žinių, 
būk tai skundikai, kurie pa
traukė APLA. 2 kuopą ir visą 
organizaciją teisman, savo su
sirinkime nutarę eiti prie susi
taikymo. Kadangi mes nuo jų 
negavome jokio oficialio pra-^ 
nešimo, tai dar visai negalime 
tvirtinti, kad jau jie pageidau
tų susitaikymo. Kuomet gau-

neturėtų sime (jei gausime) oficialį 
kreipti atydos į tokius mūsų i pranešimą tuo klausimu, tuo-; 

!organizacijai taikomus melus, jaus informuosime apie tai vi-. 
Mes turime žiūrėti į pačius įsus APLA. narius.
faktus. APLA. Centras net I Šitas bereikalingas teismas 
buvo apskųstas piktos valios i ištraukė . labai daug pinigų, 
žmonių į Apdraudos Depart-1 Tai didelis nuostolis darbinin- 

I mentą ir kas gi atsitiko? Ap-įkams, sudėjusiems sunkiai už- 
, per-įdirbtus centus. Jeigu skundi

kai būtų pageidavę taikos, se-

Taip, kad vai- 
būti ir Jaunesni,

jdraudos Departmentas,
i žiūrėjęs visą organizacijos
'stovį; pripažino viską tvarkoj. nai būtų užbaigta tie bereika-1

lingi kivirčiai ir susitaikyta.
J. Gasiunas-

APLA. Centro Sek r.

Adatos Amatų Industrinė Unija Mobilizuo
ja Spėkas Kovai prieš Nelemtą NRA Ko
deksą, Kurį Bando Užkarti Kailiasiuviams
Ben Gold, Unijos Sekretorius, Mušė Telegram? Johnsonui, 

Protestuoja prieš Kodeksą, Reikalauja Pataisymą, Priža
da Kovoti už Darbininkų Reikalus, prieš Nelemtą Kodeksą

YORK. — Gautas 
, kad NRA admi- 

Johnsonas 
pasirašė 

kailiasiu- 
Tas kodek-

NEW 
pranešimas, 
nistratorius ponas 
oficialiai užgyrė ir 
naują kodeksą del 
vystės pramonės, 
sas yra bjauriai priešdarbinin- 
kiškas. Rubsiuvių revoliucinė, 
unija protestuoja prieš šitą 
kodeksą ir mobilizuojasi kovai 
prieš jį.

Adatos Amatų Industrinės 
Unijos sekretorius Ben Gold

WORCESTER, MASS.
Jaunų komunistų lyga šaukia 

sus į demonstraciją prieš karą 
fašizmą protestuos prieš kapitalizmą 
ant Kelly Sq. 2 vai. popietų, 30 die- 

j ną gegužes.
i Buvo į miestą pasiųsta speciale 
j komisija reikalaut leidimo, bet mies-I 
: to _ ponai atsisakė duot laidimą, bet 
' jie vistiek laikys savo demonstraciją, 

visiems; todėl visus kviečiam kuo skaitlin- 
" ; vi- giausiai atsilankyti; bus prakalbos,; 

jau esam prisi- į po prakalbų visi važiuos į Olympial

vi- 
ir

kurie turite laiko ir su
niktumėte pasidarbuoti delei 
vaikų, meldžiu pranešti, nes 
vaikų mokytojų mokykla da
bar atdara. Taipgi kurie ga
lite pavelyti savo stubą vartoti, 
sykį ar du į savaitę, praneški- 

| te. Kurio turite, paskolinkite 
i vaikams žaislų.

Kas kaip bile ' kokiu būdu 
■ galite paremti šitą sumanymą, 
i praneškite sekamai: K. Levi- 
' šauskas, 956 Everett St., Los 
j Angeles, Calif. ’■

PHILADELPHIA, PA.
Paskutinis pranešimas 

philadelphicčiams ir apielinkes 
suomenei, kad mes j 
rengę visus patikt su visokiais vai-j Park, kur bus didelė programa ir va-! 
giais ir gėrimais, ir muzika šokiams | 
bus kuo geriausia, bus didelė ir žin- Į 
geidi programa. Piknikas bus 3 die- ! 
ną birželio. '

Taipgi kurie turite tikietų paėmę; 
parduoti malonėkite sugrąžinti tikie-1 

arba pinigus už parduotus tikie- ■ 
ant parko. Kviečiam visus ir vi- 
atsilankyti kuo skaitlingiausiai. .

J. S. Rainys. ■
(127-128) į

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1-25
10 Svaru už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

karionė.
Komisija.

tus 
tus 
sas

SCRANTON. PA.
Bendras Progresyvių Draugijų ko-, 

mitetas nutarė rengt pikniką 3 d. 
■birželio, kaipo atidarymą vasaros se
zono, visiems gerai žinoma vieta yra 
Jono Runo farma, tai ten ir bus šis 
piknikas, dabar jau. viskas pataisyta 
naujai, naujos grindys del šokikų ir i 
viskas pertaisyta. Piknikas prasidės 
12 vai. dieną irtęsis iki vėlumos. 
Kaip paprasta yra, tai bus valgių ir 
gėrimų ir programa ir visokių kitų 
pasilinksminimo Įtaisų. Kviečiam 
visus dalyvaut.

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras rengia labai smagų 

pikniką, kuris atsibus * 3 dieną bir-i 
želio, gerai žinomoj vietoj, tarpe. 
abiejų tiltų važiuojant į Lynwood,; 
piknikas prasidės 10 vai ryte. Visi 
kviečiami dalyvauti, nes turėsim 
daug visokių valgių ir gėrimų, taip-. 
gi grieš gera orkekštra šokiams.1 
Užtikrinam,1 kad praleisite linksmai 
laiką.

įsigyk Sau Namus!

(127-128)

Kviečia Aido Choras.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSEWELD
ADVOKATAS 

Kalba LietuvjŠkai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

HAMTRACK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kp. mėnesinis su

sirinkimas Įvyks penktadienį, 1-mą

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

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

Parduodame Pigiai ir ant 
Lengvų Sąlygų

• Galima Papirkti už Mažą $500 
Pradinį {mokėjimą

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 !

Net darbdaviai buvo sutikę 
įvesti tam tikrą nustatytą mi
nimum algų skalę. Bet ir čia 
už uždarytų durų, slaptai šitas 
darbininkų reikalavimas at
mestas ir sėkmėje to darbinin
kams algos numuštos 50 nuoš. 
i>uo kodekso pasirašymo, šitie 
žygiai parodo, kad NRA yra 
darbdavių įrankis padidinimui 
išnaudojimo ir privertimui 
darbininkų priimti alkio ir | 
skurdo programą. Mes protes-1

tuojau mušė telegramą Wa- tuojame prieš šituos kodeksus, 
shingtonan ponui Johnsonui, Mes 
kuri skamba sekamai:

reikalaujame, kad tuo- 
jaus būtų naujas svarstymas ir 
pataisymas kodeksų tąip, kad 
apgynus gyvenimą tūkstančių 
kailiasiuvių ir Jų šeimynų. Bū
kite’tikri, kad mes kovosime 
už mūsų teisingus ekonominius 
reikalavimus, nepaisant Jūsų 
kodekso.”

Pennsylvanijos Apdraudos 
Departmentas prisiuntė APLA 
Centran vieną kopiją pilno ra
porto Apdraudos Departmen
to egzaminierių, ku; ie kovo ■
mėnesio pabaigoj peržiūrėjo “Mums pranešama, kad jūs 
visą APLA turtą. Raporte nu-| užgyrėte ir pasirašėte kodek- 
sakoma, jogei APLA turtas ir-są del kailiasiuvystės pramo- 
visa organizacija randasi ge- Į n^s. Tame kodekse yra igno- 
ram stovyj. Raportas pripa- ruojami svarbiausi darbininkų 
žįsta, jogei APLA turto pro- reikalavimai: 1) 30 valandų 
porcija yra ant 104.43 nuošim-1 darbo savaitė, 2) Lygus pada- 
čių, vadinasi 4.43 nuošimčiais i tinimas darbo, 3) Bedarbių 
daugiau negu, reikalauja Ap-j Fondas ir 4) Užtikrinimas nu
draudus Departmentas (Ap- statytos algų skalės. Kaip tik 
draudos Departmentas reika-’ priešingai, šitas kodeksas le-j 
lauja 400%). jgalizuoja visus blogumus pra-

Tenka čia taipgi priminti, monėje, būtent užgiria kon- 
kad APLA. finansinis stovis traktų sistemą ir leidžia virš-j 
yra geresnis, negu SLA. SLA. I laikį. O tas reiškia padidėji-; 
nors skaitosi milioninė organ i- Jhą bedarbės, ] 
zacija, tesiekia tiktai 101.58 , darbo sąlygų 
nuošimčių finansinio tvirtumo.1 skurdo ir bado darbininkams. ; čiai

finansiniai: Mes norime atkreipti jūsų aty- tarpe ir jam sekasi.

CHICAGO, ILL.

D AIN U
Sekmadienį, 3 d. Birželio (June), 1934. Pradžia 10-tą Valandą Ryte

MEADOW GROVE (VAK10NI0 FARBĮOJE),-CRANFORD, NEW JERSEY

1 Į...RENGIA AMERIKOS PROLETMENO H I SĄJUNGOS TREČIAS APSKRITYS

Vadinasi, APLA.
tvirtesnė už SLA. beveik 3; dą į tą faktą, kad laike atsi- 
nuošimčiais. Bet LDS. stovi fi-: buvusių klausinėjimų, kurie 
nansiniai daug augščiau už A- įvyko Washingtone, visi daly- 
PLA. LDS. finansinis stovis viai, būtent visi darbdavių su
siekia net 177 nuošimčius, ar- sivienijimai ir visos unijos su- 
ba 73 nuošimčiais daugiau ne-;tiko, kad būtų panaikinta sis- 
gu APLA. 'tema kontraktų ir viršlaikio.

Čia parodome, kaip APLA. Nepaisant to, dabar už užda- 
turtas augo. 1930 metais AP
LA. turto stovis buvo 89.70 
nuošimčių; 1931—96.83 nuoš.;
1932—94.88; 1933—104.43.
Vadinasi, APLA. turtas laike 
šių keturių metų paaugo iki 

v tiek, kad dabar pilnai užten
ka, kiek reikalauja Apdraudos 
Departmentas.

rytų durų, susirinkus keliems 
individualams, nutarta legali
zuoti kontraktavimas ir virš
laikis, tuomi pastatant į pavo
jų darbininkų gyvenimo sąly
gas.

“Tą pačią kriminalystę 
prieš darbininkus NRA papil
dė kralikų kailių darbuose.

i LKM. Chorui puikiai Sekasi, 
Grigaičio Pasėkėjai Gavo. .

C Per Nosį i
Šiemet sueina 15 metų,' kaip 

pablogėjimą LKM, Choras atsiskyrė nuo 
ir paaugimą menševikų. Jisai nenuilstan- 

darbuojasi darbininkų ■
Pamokas 

laiko vieną . kartą į savaitę. 
Choras nariais yra gana skait
lingas ir už mokytoją turi d. 
A. K ved erą, vieną iš geriau
sių mokytojų.

Per 15 metų choras kiekvie
nam kapų puošimo parengime 
dainuodavo ant laisvų kapinių, 
dalyvaudavo išpildyme pro
gramos. šiemet menševikai 
sudarė didesnę dalį komiteto 
ir rekomendavo lotų savinin
kams, kad šiemet LKM. Cho- 
ras ir bolševikas kalbėtojas 
nebūtų -kviesti 
tuvių Tautinių 
gimė. Bet tie

O

Sietyno Choras, vadovaujamas B. Šalinaitės

dalyvauti Lie-1 
Kapinių paren- 
Grigaičio pase-

Dainy Dienos Programe dainuos visi Apskričio Chorai:
Aidas> Pirmyn, Bangos ir Sietynas. Bus ir žaislų. Kalbėti apie valgius ir gėrimus daug nereikia, nes Jokis piknikas 

’ be to neapsieina. Tas visiems gerai yra žinoma. Bangie čiai tuom aprūpins visus.
TAIPGI GRIEŠ GERA ŠOKIŲ ORKESTRĄ . ĮŽANGA YPATAI 25 CENTAI
PASARGA: Jeigu tą dieną lytų, piknikas bus Rusų Name, 408 Court St., Elizabeth'N. J.

Kviečia Visus Trečias Apskritys.

K7ELRODIS: Iš Elizabetho ant West Jersey ir Broad gatvių imkite Union gatvekarį 49 ir važiuokite į vakarus iki Garwood stoties. Iš
lipę eikite iki North Ave., sukite po dešinei iki Cedar St. ir paskui eikite Cedar St. iki Brookside Hospital.' sukite po kairei ir Division 
Ave. iki Meadow Grove. Ten bus piknikas.

Automobliais važiuokite Į Elizabeth, N. J. Važiuokite North Broad Street iki Wesltfield Ave. Westfield Ave. važiuokite iki North 
Ave., Garwood, N. J. North Ave važiuokite iki Cedar St. Čia sukite po tjesei, kaip augščiau nurodyta.
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Užėjo Streiky Banga, Darbininkai ir
Mokytojai Stoja į Kovą už Savo Teises

Streikų i bininkus.
Pradžioje ateinančio mėne

sio, keli šimtai namų bus par
duoti už taksas, kurių savinin-

mediniai, o, kai kuriuose trobe
siuose dar buvo lengvai degan
čių daiktų, tai ugnis 
plėtės.

Ugnis sunaikino 10 
mų namų, 3 daržines 
menkesnių pastatų, 
tu žuvęs vienas 
vaikas.

Daug žmonių 
ges. Nuostoliai 
neapskaičiuoti.

ūmai ir

gyvena- 
ir šiaip 

Gaisro me- 
septynių metų

liko be pasto- 
dideli, bet dar

Atakuoja Amerikos Valdi-! 
ninkus Kuboj I 

Havana, Kuba. —.Keturi! 
ginkluoti^jaunuoliai išdaužė! 
langus Amerikos ambasado- i 
riaus sekretoriaus H. 
Matthews automobilio 
grūmodami paliepė jam 
jo šoferiui išsinešdinti
Kubos bėgyje dviejų savai 
čiu.

vyrą ir moterį, kuriuodu Latvi
joj dirbę Anglą, svarus ir pa
sidirbę atvažiavę Lietuvon ban
kuose jų išsikeisti į litus. Ne
tikrų svarų buvo pastebėta ir 
Biržuose ir ten įtariami sulai
kyti, o Šiauliuose suimti ir pa
tys kaltininkai. Rasta apie 1,000 
padirbtų svarų, t. y. apie 30,000 
litų.

kimus, kad nėra reikalingas jo
kių komentarų. Jame rašo
ma: “kad Lietuvos vyriausybė, 
kaip atrodo, turi savotiškų po
litikos pažiūrų. Tenelaiko jie 
mums blogu, jei jos Pabaltijo 
bendradarbiavimo planas jaudi
na mūsų juoko raumenis. Tas 
planas, kuris Lietuvos pasiunti
nių buvo įteiktas Rygoje ir Ta
line, turėjo būti, Sovietų Rusi
jai, Lenkijai ir Vokietijai pri
sidėjus, išplėstas į savo rūšies 
Rytų Lokarno paktą. Manyti, 
kad su ta kirmėlaite galima Vo
kietiją pagauti, rodo į plano ga
mintojų naivumą, kuris yra 
baustino pobūdžio. Lokarno su
tartimi, kaip žinoma, garantuo
jamos 'dabartines sienos tarp 
Vokietijos ir jos vakarų kaimy-

SCRANTON,
bangos liečia ir šį miestą. Gcr- 
laikių belaukdami ir pagalios 
nusivylę žmonės griebiasi už 
paskutinio įrankio, kad page- j kai negalėjo užmokėti. Tas pu
rinti savo būvį. Jau trečias iš! rodo, kad namų savininkai 
eilės eina streikas mokytojų! greitai persikeičia į eiles be- 
artimam miestely Taylor, Pa., turčių. Užtai privalėtų visi 
kuriame visos mokyklos yra [ kaip vienas kovoti, prieš šią 
uždarytos. Mokytojai
riai laikosi reikalaudami išmo-
keti užsivilkusias algas, o taipitur 
pat sugrąžinti prašalintą mo- • 
kyklų užveizdą (principai). : kimo 

Lackawanna gelžkelio kom-1 dirba 
panijos šapų darbininkai i

'i niją ir pripažint darbininkų!si į savo organizaciją, 
uniją. Kompanija pranešė ko- skaitlius didėja ir kurie jau iš- į *4 
misijai, kad ji tai nepadarys, kovoja nors mažą pašalpą. i - - .
*Dabar rengiamasi prie baisa-; Nors čia uždrausta rodyti čiami j .nugabe.nti Je‘ valstvbes nėra jokių garantuotų !
vimo, o tam, matomai, rei 
kės išeiti į streiką.

Langų valytojai

Jesutį Nužudė Hitlerininkai
Klaipėda V. 4 E. “Lietuvos 

Keleivis” praneša, kad jam pa
vyko sužinoti, jog suimtasis Je- 
sučio ■ nužudymo byloje banko 
valdininkas, Klaipėdos miesto 
seimelio atstovas ir žymus Ne- 

panijos šapų darbininkai rei-{skyrus artimus bostj frentus. umanno partijos veikėjas, Wal- 
kalauja prašalint kompanijos i Tuom tarpu bedarbiai jungia- ter Priess, po ilgo tardymo pa

kučių galiau prisipažino turėjęs san
tykių su. tais trimis vyrais, ku-!

i rie iš Tilžės teroristų buvo siun-1

stip- i pūvančią tvarką.
Kasyklose tai vienur, tai ki-

apsireiškia kokis nors
• bruzdėjimas, vienok gyvo vei-

nesijaučia. Tie, kurie
, velka baisų jungą, iš-'

Hitleriečių Išmistai apie 
Žydų Pjovimą Krikščionių 
Vaiky Savo Velykoms

Berlynas. — “Der Deuts
che,” fašistinio darbo fronto 
laikraštis, išspausdino pasa
ką, būk žydai savo Velykom 
papjovę 9 metų vaiką Ma- 

Jokių įrodymų
11 . ■ j X-------IT </ ’ '

Ar Lietuvos vyriausybė m a-1 ielhoferį.
no, kad mes kada nors sutiksi- j fašistai neturi, bet pliauš- 
rne su Klaipėdos krašto užgro- ikia kad kiršini vokiečius 
bimu? Tarp mūsų ir Lietuvos!^ žydug_

i bent kokius paveikslus nedėl- sūčio į Tilžę. Toliau laikraštis sienų, kol tas vokiečių krašto; 
praneša, kad nacional-socialistų sklypas mums nebus sugrąžin- [ 

Įaį i veikėjas iš Tilžės Moser buvo tas. 
davęs Priessui įsakymą Jesutį 
nugabenti į Tilžę ir kad buvo 
pranešta Priessui, jog Jesutį; 
Klaipėdoje perimsią trys vyrai, ‘ 
kurių du, kaip žinoma, buvo ap- i___  ______  ,

užsikrovė naštą,

dieniais, vienok kuomet kuni- 
streikavo gėlių biznis prastai eina, 

kelias dienas ir laimėjo pake-! tie sau parodo “muvinkpik- 
limą algų; , .čius” ir pasidaro sau pinigėlio.

Apie pora šimtų darbininkų j Toki bizniai gana tankiai atsi- 
sustreikavo Scranton Lace'kartoja naudai įvairių tautų 
Kompanijos, reikalaudami su-į kunigų ir minyškų.
grąžinti prašalintus kelis dar-' Žvalgas.

Geležies Išgabenimas 
; I Japonų Karo Reikalam

ir 
ir
iš

Plėšikas Nusigandęs Nume
tė Grobį

Chicago, Ill. — Plėšikas; 
buvo pasigrobęs $4,500 iš I 
Marshal Field’s departmen- j 
tines sankrovos. Nusigan- j 
dįs žmonių, numetė pinigus! 
ir pabėgo.

IS LIETUVOS 'silankę pas Jesutienę jos vyro 
paimti.
minimi vyrai Jesutį pavogę, įso
dinę į automobilį, pakeliui nu
žudę ir lavoną įmetę į upę.

Laikraščio nuomone,

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

i *

■ 113 WEST 42ND ST.

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

Valandos: nuo 1—G po pietų
I'

FOTOGRAFAS
1

Areštai Klaipėdoj
“L. žin.” rašo:
Teko sužinoti, kad šiomis die

nomis Klaipėdoje areštuotas; 
Vincas Vampšas. Jis įtariamas ; 
dirbęs komunistams, 
tarnavo vienoj žinomoj įstaigoj j vieno medinio namo ir < 
ir buvęs piniginio stalo vedėju, į stiprokam vėjui ugnis greit plė- 
laikomas geru valdininku. į į^s ir apėmė visą kvartalą. Ka-

DIDELIS GAISRAS 
PAPILĘS MIESTELYJ!

Teturi tai galvoje ir Lat
vijos bei Estijos ministerių ka
binetai, jei jie dabar svarsto! 

j lietuvių pasiūlymus. Lietuva I Cristobal. - Iš Panamos 
niais. smurtais prieš vokietybę | kanal° srities laivu Glas- 

po kuria su- j g’ow išvežta dar 7,000 tonų 
grius, jei neturės drąsos pati (senos geležies į Japoniją, 
laiku ją nusikratyti. Ar šiaip, Tai medžiaga ginklam 
ar taip, Lietuvos Klaipėdos po
litika stovi bet kuriai Pabaltijo 

j politikai skersai kelio ir ko Lie
tuvos pasiūlymu Latvijai ir Es
tijai bendrai siekiama—mums 
yra nesupra'ntama. Nėra ma
žiausio pagrindo tikėtis, kad Berlynas. — Hitlerio

amunicijai.

Naziai Veik Uždraudžia 
Pirkimus iš Užsieniy

ir

vai
jis duos apčiuopiamų rezultatų. džios patvarkymu, įvežimai
Mums atrodo artimiausias tie- r •_ •

KAUNAS.
Vampšas ■ gaisras.

Kratos metu pas Vampšą ra
sta keletas laiškų adresuotų, bet 
dar neišsiųstų, įvairiems asme
nims. Kadangi laiškai adresuo
ti pseudonimais, tai sunku iš
aiškinti adresatus.

i Hitlerininkai Pareiškia, kad 
i Jie Gali Lietuvą “Nubausti”

BERLYNAS, V. 4. E.f 
Rheinische-Westfaelische Zei- 
ung”—sunkiosios vokiėčių pra-

Papilėjo kilo ■ monės organas—kuris dažnai 
Gaisras prasidėjo iš išreiškia Wilhelmstrases nuomo- 

esant nę, paskelbė straipsnį apie Lie
tuvos iniciatyvą, kuria siekia
ma glaudesnio Pabaltijo valsty- 

: dangi vietinės gesinimo priemo- bių bendradarbiavimo. Tas 
nes silpnokos, tai kova su įsi- straipsnis turinio ir formos yra 

' siūbavusia ugnimi buvo labai toks įžūlus ir taip aiškiai paro- 
! sunki, juo labiau, kad trobesiai do tikrus vokiečių politikos sie-

sai aiškinimas, kad tas Lietu
vos žygis yra savo rūšies nusi
minimo aktas, kuriuo norima 
išsivaduoti iš izoliacijos, į kurią 
tas kratas pateko de! savo nusi
statymo Lenkijos ir Vokietijos 
atžvilgiu. Tačiau mėginimas, 
koks jis buvo padarytas, yra 
mėginimas netikusiomis prie
monėmis. ”

Chilėj, Pietų Amerikoj, j 
viesulą padarė $1,000,000 į 
nuostolių, nunešdama daug 
namų, ypač Conception mie
ste.

SKAITYKIT IR PLATIN'
KIT “LAISVĘ”

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padaVau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467
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Vienas laiškas rasta adresuo- i 
tas kaž-kokiam Paulchenui per ! 
Jaską. Laiške esą rašoma, kad ; 
Vampšas siunčiąs 50 lt. savo pi
nigų ir 80 lt. surinktų 
“Mopro” ženkliukus. Už
pinigus prašo Paulcheną nu- I • 
pirkti komunistiškų laikraščių < 
ir išdalinti juos bedarbiams.

Su Vampa buvo suimta ir g 
dar keletą žmonių, kurių dalis 
iškvosta ir paleista. Du ar 
trys nepaleisti. ' <

Vampša uždarytas Bajorų ka- ! 
lėjiman.

“Burtininkas” Išgėdino 
Merginą

KAUNAS. — Š. m. gegužės 
mėn. 11 d. viena Biruliškių km., 
Pažaislio valse, panelė draug su 
vienu savo pažįstamu atvyko į 
Kauną ir čia abu užėjo pas vie
ną kortų metėją, Muzėjaus gtv. 
ii nr.,/kad šis būręjas išburtų 
jai ateitį. Šis “burtininkas” iš
dėstęs korta?, kaipo atlyginimą i 
paėmė 2 litus. Po to “burtinin-; 
kas” paprašė, jog jos pažįsta- 
masis išeitų,.o tik ji viena su 
juo pasiliktų. Panelės pažįsta-; 
majam išėjus “burtininkas” pa- j 
nelei pareiškė, jog jis dabar1 
taip padarysiąs, jog ją visi vai- ( 
kinai mylėsią. Jis liepė jai at-; 
sisėsti ant sofos ir davė pauos-1 
tyti kokių tai vaistų, nuo ko j 
panelė apsvaigo. • šia priemone ■ 
pasinaudodamas burtininkas ją 
išžagino. Po to jis jai vėl da- i 
vęs kokių tai vaistų pauostyti ! 
ir paprašė ją išeiti.

Iš Keršto Sudegino 75 Metų 
Senuką

KAUNAS. — Geg. 12 d. Vil
kaviškio apskr., Bartininkų v., 
Pelenių k. sudegė V. Račkausko 
darnai su gyvuliais ir kitų tūr
ių. Nuostolių padaryta per 
8,000 litų. Per gaisrą sudegė 

gulėjęs 75 metų senukai, 
Namai buvo 

iš keršto.

MONTELLO, MASS

Lietuvių Tautiško Namo Draugovės

PIKNIKAS
Bus Savame Naujai Įtaisytame Parke J

Tai Bus Penkių Dienų ir Nakty Piknikas

Utarninke May 29, Gegužės
Vidurnakčio šokiai nuo 9 vai. vakare iki 2 vai. ryte

Seredoje May 30, Gegužes
Šokiai nuo 5 valandos po pietų iki 10 valandos vakare 

Gi anksčiau, 4-tą vai., bus prakalbos

Pelnyčio je June 1, Birželio
Šokiai nuo 8 vai. vakare iki 12 vai. nakties

Suktoj June 2, Birželio
Šokiai nuo 8 vai. iki 11:45 vai. vakare

Nedėlioję June 3, Birželio
Volley Ball, Bašketball, Virvės Traukimas ir 

Kitoki Įvairūs žaislai

GEORGE O’NEILS KARN!VALAS
Bus per Visas Penkias Dienas ir Naktis

Bert Orris & His Musical Reviewers
Taipgi Yra Užkviesti Visi Naujos Anglijos Chorai, 

Kurie Duos Dainų Programą

Suėmė Vagių Grupę
KAUNAS. — Šiaulių krim. 

į policija sulaikė Šiauliuose, Mic
kevičiaus gvt. 2 vagilius, bro
lius Adolfą ir Igną Virbickus, 

Igyv. Šiauliuose, Dvaro gtv. 47 
i nr.«

Pas sulaikytuosius rasta įvai
rūs įrankiai, kuriais atidarinė
davo užraktus. Jų butuose 
kratos metu rasta labai daug 
vogtų daiktų. Kaip nustatyta, 
šie vagys vien Šiaulių m. šiais 
met. padarė 36 vagystes, šia
me skaičiuje jieš. m. balan
džio mėn. iš 23 į 24 d. naktį 
Tilžės gtv. iš Lipkino krautuvės

tovorų iš užsienių numušti 
taip, kad leidžiama įvežti 
tik 5 nuošimčius to daugio, 
kiek buvo įvežta Vokietijon 
1930 metais. Šiemet per tris 
pirmuosius mėnesius Sovie
tai pirko iš Vokietijos tik 
už 21 miliopą markių. Per 
tuos pačius mėnesius 1932 
metais Sovietų pirkimai iš 
vokiečių buvo už 181 milio- 
ną markių.

Streikai Meksikoje
Mexico.—Atkakliai strei

kuoja darbininkai prieš Ag
uila Aliejaus Kompaniją, 
kuri priklauso Anglijos ka
pitalistams. Dabar Tamau
lipas Darbo Federacija nu
tarė visus savo narius šauk
ti į simpatijos streiką, iš
reiškiant pritarimą Aguila 
darbininkams.

pavogė įvairių prekių 2668 lt. Amprjįns AnihaSadoriUS 
sumai. Virbickai vogtus daik- ™ne™0!> MUMMOUnUb 
tus nešdavo pas savo brolį An- Skraido po Sovietų Sau 
taną ir jo žmoną Virbickus, ^gyv.
Šiauliuose, Dvaro gvt. 67 nr., ' 
pas kuriuos taip pat rasta ne 
mažai vogtų daiktų.

sumai. Virbickai vogtus daik-

Maskva. —Jungtinių Val- 
Įstijų ambasadorius Sovietų 
[Sąjungai, Wm. C. Bullitt 
Įlėktuyu išskrido įjakacijas 

Ar Keisis Lietuva su Lenki-; palei .Juodąją Jūrą. Jis tuo 
ja Politiniais Kaliniais
KAUNAS. — Teko sužinoti, 

kad tarptautinis Raudonasis 
Kryžius vėl rūpinas, kad Lietu
va su Lenkija pasikeistų politi
niais kaliniais.

Lietuva paleistų apie 30 žmo
nių kalinamų Lietuvos kalėji
muose už lenkišką politiką^ o 
Lenkai paleistų iš Lukiškių ir 
kt. kalėjimų apie 40 lietuvių ka
linamų už lietuvišką politiką.

’ Pasikeisti kaliniais sudarąs 
kliūčių tas faktas, kdd Lenkų 
valdžia, paleidus iš kalėjimo 
žmones nori ištremti iš savo 
valstybės ribų, o Lietuva sta
tanti sąlygą, kad paleistieji iš 
kalėjimo žmonės galėtų apsigy
venti anksčiau savo gyventose 
vietose, 
dalyką

lėkimu naudojasi, kad' ap- 
sipažinti su pietine Sovietų 
Sąjungos dalim.

Pawhuska, Okla. — Bėgy
je 24 valandų buvo 6 žmo
nės “kidnapinti.” Areštuo
ta 3 buvę kaliniai ir du kiti 
nužiūrimi kriminalistai.

Didelė

Raudonasis Kryžįus 
tyrinėjąs.

Anglų Svarų Afera 
Lietuvoj

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Šiaulių krim. policija su
laikė du Latvijos piliečius —

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj 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 
42? Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

SOVIETU VODKA IR KITI GERINAI 
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 kitbse šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka.

AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS
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JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

■^xxxxxxxxxo

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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NEW YORKO IR AP1H.INKES ŽINIOS191
Tūkstančiai Sveikino Karžygiškus

Toledo Darbininkus
Užvakar tūkstančiai New 

Yorko darbininkų susirinko j 
Union Square, > kad 
savo solidarumą 
Toledo 
kulkų 
kinami 
ningas 
laikytis iki pergalės.

Earl Browder, Kompartijos į 
Nacionalis Sekretorius, pabrė-! nistų Partijos; 
žė, kad streikai Toledo, Min- j Bedarbių Tarybų, 
neapolis, Alabama, California, 
New Orleans, “pažymi atsida
rymą naujo kovų laipsnio 
Jungtinėse Valstijose.”

“Tie didžiuliai streikai pa-f| streikierių minėtose apielinkė- 
žymi atbudimą didžių naujų 
masių atsinešime į Roosevelto 
Naujos Dalybos melagingumą 
ir apgavystę, atbudimą masių 
link AF of L viršininkų apga- 
vingos politikos, kurie veda 
darbininkus į bendradarbiavi
mą su kapitalistais,” sakė 
Browderis.

“Ateina laikas J. Valstijose, 
ir jis jau nebetoli, kada dar-

išreikšti 
kovingiems 

streikieriams, kurie 
ir nuodingų dujų nai- 
pajėgia išlaikyti vie- 
eiles ir yra pasiryžę

/ .nintėlė partija Jungtinėse Val- 
į Ostijose, kuri be nusileidimo 

stovi už tuos reikalavimus.
“Kovodami už tuos reikala

vimus, mes žengiame pirmus 
žingsnius kovos už nuvertimą |ja;s 
kapitalizmo ir įsteigimą socia
listinės visuomenės.” •

Apart Browderio, kalbėjo 
eilė kitų kalbėtojų nuo Komu- 

darbo unijų,

Brooklyno ir New Yorko i11. te,ls5i
* I m miltu

Darbininkams, Norintiems
Dalyvauti Jaunimo' 

Demonstracijoj
SUSIRINKIT Į “LAISVĘ” 

11:30 VAL. RYTO

Bio Darbininkų Apsigynimo ir 
kitų. ,

Demonstracija išnešė rezo
liucijas prieš terorizavimą

se. Taipgi pasiųsta protesto 
telegrama miesto majorui La 
Guardia, kurio policija sumu
šė ir areštavo bedarbius, de
monstruojančius prieš nukapo- 
jimą pašalpos ir kurio teroras 
prieš darbininkus nieku 
skiria nuo teroro kitose 
linkėse.

Nors demonstrantų
„ W.A apie 7-8 tūkstančiai,
bininkai pakeis kongresmanų ' kapitalistų spauda i„ 
atsinešimą ir privers juos bal
suoti Bedarbių Apdraudos Bi- 
lių H. R. 7598, sustabdymu 
kiekvienos šalyje esančios 
dirbtuvės.

“Generalis
streikas yra ant clienotvarkio. j kaip svarbu darbininkams bu- 

“Susivieniję ir kovodami sy
kiu, mes galėsime išbudavoti 
tikras darbo unijas, kurios su
daužys kompanijų unijas ir 
išgaus abgštesnes > algas,

“Komunistų Partija yra vie-

nesi-
apie-

buvo 
tačiaus 

a ignoravo šį 
įvykį. Kapitalistų didlapis 
“Times” nei žodeliu neprisimi
nė, kad New 
kai pareiškė 

| kovojantiems 
(visuotinas) j ir kitur. Tas

Yorko darbinin- 
savo solidarumą’ 
broliams Toledo 
dar kartą įrodo,

i davoti ir kuo plačiausia pa
skleisti savo revoliucinę spau
dą, kuri vienintelė stovi dar
bininkų reikalų sargyboje ir 
suteikia tikras žinias.

Rep.

Tad, pirmą sekmadienį bir
želio, 3 d., Proletarų Meno 
Sąjungos III Apskritys rengia 
Dainų Dieną, Cranford, N. J., 
kur suvažiuos visos III Aps
kričio menininkų spėkos. Ap
art gamtos papuošalų, ten per! 
dieną skambės malonios dai-i 

‘Mister J., j neles, bus įvairūs žaidimai, 
Thank you pasimatymai ir pasikalbėjimai 

sonny”--aš sumurmėjau ir mes su senai matytais draugais, 
numosikavom visai nekreipda- tiesiog, gyvenimas bus pilnas! 
mi atydos, kad tas uždirbtas smagumo, 
penktukas tam vaikui būtų 
didesnis ir brangesnis už Wil-

Atkreipki! Rimtą Atydą
Pereitą sekmadienį, geg. 27 

d., anksti rytą, aš ir , mano 
draugas, nuvykom į Brookly- 
ną. Išėjus iš traukinio, tuoj 
apipuolė būrys suvargusių vai
kučių, sakydami: 
shine your shoes.”

Iš Muzikos Mylėtojy 
Koncerto i

Pereito sekmadienio vakare, 
nedidelėj, bet puošnioj Aeo
lian Hali svetainėje (5-ta 
Ave., New Yorke) įvyko Mu
zikos Mylėtojų Draugijos su- 

atrodo, kad po-j J‘B°štas šaunus konceitas, ku- 
'riame, greta kitų įžymių artis- 

» ir Konstancija 
Menkeliuniutė.

Buvo išpildyta visa eilė ope- 
retiškų solo 
dalykų. Be 

. vavo vienas 
kas-—Alfred 

Koncertas 
i atmosferoj.

Kadangi svetainė mažai lie- 
gal tuviams žinoma ir įžanga į. 

koncertą buvo apyaugštė, tai 
koncerte nesimatė

J „LZjui imtų, nedaugiau 5
Iminutų, man 8
inas profesorius davė permažą
'skaitlinę. Kiek girdėjau, tai'^’ dalyvavo 
ir kituose teismabučiuose ta 
pati procedūra, jei nesusipran
ti “pamatyti” ponus teismabu- 

! čio raštininkus ir teisėjus.
Teisme Buvus.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
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 Subatofais 
iki 7:30 jai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

ry<0 Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Visi brooklyniečiai liet, dąr- 
bininkai, norintieji su jaunuo- j 

maršuoti, susirinkite j | 
g” 11:30 vai. dieną. Čia | 

susirinks Aido Choras ir LDS ' 
jaunuolių kuopa, taipgi jų 
draugai ir pritarėjai ir iš čia

Draugo Sean Murray 
’: Išleistuvių Bankietas 
New Yorko darbininkai, 

būt, paskutinį sykį ilgam lai
škui galės išgirsti d. Scan Mur- lietuvių 

vyLTykiu j NewTork,.'Ku-, Airijos darbininkų vadą, daug.

važiuolpte tiesiai iki 2nd Avė. j 
ir 10th St., New Yorke pirmą ' 

| vai. po pietų. Iš čia prasidėsi 
paradas. Suaugusieji taipgi 
privalo dalyvauti ir paraginti j 
sa’vo bei savo draugų ir pažjs- ! 
tarnų jaunuolius dalyvauti.

_ i kuris buvo atvykęs tikslu su- 
įiStiprinti airių darbininkų ju- 
! dėjimą šioj šalyje. Jo išleis

ki tuvėms vietos KP ruošia ban- 
i Į kietą, kuris įvyks šiandien va- 
• I kare, Irving Plaza, 15th St.

I ir Irving Place.

Ar Jau Rengiatės Prie 
“Laisvės” Pikniko?

Iš kitų kolonijų jau girdėtis 
žinių, kad rengiasi prie “Lais
vės” pikniko, kuris įvyks 1 d. 
liepos, Ulmer Parke. Tiesa, 
laiko yra dar visas mėnuo, bet 
jeigu jau kitur rūpinasi, tai 
geras signalas, kad ir mes tu
rime sukrusti. /

Pirm visko, mefs ^privalome j 
žinoti, kad iš t (i i p toli svietas Į 
važiuoja ne veltui—jie nori 
pasimatyti su bmoklyniečiais 
giminėmis ir pažįstamais, ku- j 
rių čia gyva galybė, bet su 
kuriais, del įvairių priežasčių, 
yra išsiskyrę.

Norint, kad atvažiavę iš ki
tur draugai smagiai laiką pra-1 
leistų, mes turime pasirūpinti 
sukviesti visus vietinius. O tą 
mes galėsime padaryti par
duodami iš anksto tikietus sa
vo draugams ir kaimynams. 
Pasiskubinkime, draugai.

Viet.

Pastangos Gauti Skeby 
Nepavyko

Su įniršimu New Orleans 
laivakrovių bosai stengėsi gau- 

jjti negrų skebų Harleme, neg
rais apgyventoje New Yorko 

laikėJie čia 
du mitingu tuo tikslu, 
čiaus negrai darbininkai

Draugai ir draugės, rimtai m^es^° dalyje, 
pamąstykite, ar galima gam-

liamsburgho tiltą. Hewes gat- tos tvarinius, kurie žmogaus .........................
ve besiskubinant aš savo drau-' organizmui suteikia gyvybę, nenorinčiais, gųzti j 
gui sakau: “anas ana namas, sulyginti su didmiesčių pliko- ■ 
tai d. Depso.” “O, taip, aš visai mis ir troškumo pripildytom) 
nežinojau!” Aš esu tikras, kad gatvėmis. Visi sakysite, k 
ir dabar nežino, katras tas ne. Na, ot dar nėra vė 
Depso namas, ba visai kitur i eiti į “Laisvės” raštinę užsire- 
žiūrėjo. Toliaus paėjus vėl gis>ruoti su ;
rodau : “čia Piliečių Kliubo : į pikniką, 
Namas.” čia atkreipė daugiau j jos miškuose, 
domės. “Tai žiūrėk, turi dai
lų namą.”

Netoli “Laisvės” namo pa
matė savo gerą pažįstamą, 
stovintį ant šaligatvio, paklau- 
^sė: *‘Ko stovi, ar tiksliai ko, 
laukti?” Gaunam atsakymą,! 
kad ne: “Neturiu kur eiti, tai! 
stoviu, gal pasitaikys su kuo'nantis 123 Grand St., Brookly- 
j laukus, ant farmų išvažiuo-' ne, buvo nubaustas 30 dienų 
ti.” '• Į kalėjimo už paėmimą $380 pa

sakoma, būk jo dvi

ir duetų muzikos 
dainininkų, daly- 
žymus smuikinin- 
Nano.

praėjo jaukioj

NEDALIOMIS

Rep.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Kastancija Sundry, 7 m. am

žiaus, 101-18 132nd St., Rich
mond Hill, N. Y., mirė gegužės 
27 d. Laidos gegužės 30 d., 
šv. Jono kapinėse. Laidotuvių

Sheffield Kompanija Laimėjo ap^om rūpinasi graborius j.
Garšva.Bylą

Kaiminingi gyventojai buvo 
i padavę skundą prieš Sheffield 
Farms Co. Inc., esančią 94th j 
Ave., tarp 131st ir 132nd St., j 
Queens, kad gyventojams! 
kenkia nepaliaujantis triukš
mas. Tačiaus Special Ses
sions teisėjai Rayfiel, Brady 
ir Hackenberg gyventojų rei
kalavimą atmetė.

Ot, jeigu tai būtų buvęs koks į 
darbininkų kliubas—būtų su-j 
radę devynias galybes’ įstaty-1 
mų jo iškraustymui, bet kada! 
susidūrė su . turtinga, kompa
nija, tada kitas klausimas. 
Patys biedni gyventojai turės 
krąuętytis, jei norės ramiai 
pailsėti.

Policistas Padėtas po 
‘: $2,500 Kaiicija ’

Sakoma, kad policistas
mes R. Kane, iš Snyder Ave. 
stoties, Brooklyne, pašovė 
Walter Spotto, susiginčijęs su 
juo . restaurane, 18 Rockaway 
Ave. “Well,” turint šautuvą 
rankoj ir leidimą su juo švais- 

j tytis, kai^ tinkamas, lengva 
parodyti avox“galią”. Prie 
to jie pxT tratinti darbininkų 

tos ir demonstracijose, 
ktfr už sužalojimą darbininkų 
gauna paaugštinimus.

PRANEŠIMAI
Atsidaro Nauja Lietuviška 

Skutykla

Pranešu visiems lietuviams, kad 
aš, Juozas Kubilius, atsidarau savoj 
“Barber Shop” po numeriu 400 Lo- i 
rimer St. kampas Stagg St. Brook
lyn, N. Y. Labai graži ir patogi 
vieta, prašau lietuvių atsilankyti 
kad ir iš toliaus—malonėkite sustoti 
pas mane.

JUOZAS
400 Lorimer St.

P. S. Aš esu
moteris arba mergina, mylėtų 
gerą vyrą apsivedimui, tai malonėki-1 
te atvažiuoti.

KUBILIUS,
Brooklyn, 

nevedęs, ir jeigu, j 
gauti

(127-129)

PAJIEŠKOJIMAI

Ja-

strei

pasi- 
linčo 

teroru pritvinkusius Pietus ir 
skebauti prieš negrus ir bal
tus darbininkus laivakrovius.! 
Tik kelis pavyko apgauti.

PAJIEŠKAU
Pajieškau savo brolio, Juozo Mar

cinkaus, Janapoliaus parapijos, Dak- 
tariškių kaimo, Telšių apskrities, 
Kauno rėdybos. . Girdėjau, kad jis 
gyvena Jungtinėse Valstijose, tad 
malonėkite atsišaukti, arba kas žino 
apie ji, malonėkite pranešt, už ką j 
būsiu labai dėkinga, nes aš noriu i 
susirašinėt laiškais su juo. Rašykit 
laiškus sekamu antrašu:

Ona Martinkiutė, 
R. D. No. 2, Meshoppen, Pa.

ant 
būt

PAJIEŠKAU darbininko dirbti 
farmos; turi turėt ukvatą arba 

darbą.kiek nors . patyręs dirbti tokį 
Kreipkitės sekamu antrašu: 

SUPERINTENDENT, 
2522 Bedford Ave. Brooklyn, 

126-128)

Nuo 10 iki 12 vai. iš

•Mg

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
' Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

-- ------- T~t

m

WOO™WST

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Strbet Brooklyn, N. 1
Telefonas: EVergreen 7-1661 \

Amerikoniškos ir Importuotos \
TURIME TIKROS VODKOS \

Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vo<\ 
ka, bet labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

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

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

gana žemą kainą.

HYMAN BERGER, Savininkas
409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

*
KRAUJO SPECIALISTAS

, Gydau (imtas ir chrontikas vyrų ir 
moterų ligas kraujo ir odos

Padarau

Telephone, EVergreen 8-9770
ištyriruuH kraujo ir žlapuiuc

DR. MEER
44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienq <
Telephonąs MEdallion 3-1328 j

J. GARŠVAPARDAVIMAI j
PARSIDUODA bučernė ir groserne;

jau 20 metų kaip šioje vietoje tas, 
biznis laikosi; kaina prieinama; ga-j 
Įima gražiai'pragyventi iš to biznio., 
Vieta gerai lietuviais apgyventa, i 
Kreipkitės Į “Laisvės” ofisą.

(Vieta Long Islande.)
(126-131)

56 w.
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Į 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
ant visokių kapinių; parsamdo au-| 
tomobilius ir karietas vcselijoms,| 
krikštynoms ir pasivažinėjimams Į

Darbininky Šokiky Lygos 
Kontestas

Ateinantį šeštadienį, birže
lio 2 d., vakare, Town Hall, 
įvyks Darbininkų Šokikų Ly-

Girdėjosi gandai, būk vieti-1 gos kontestas, kuriame daly- 
is 10 šokikų grupių iš įvai

rių vietų rytinėse valstijose. 
Sekamą d’ieųą įvyks lygos mė
tinė konvencija, 108 W. 14th 
St. šokių ir abelnai darbinin
kų meno mėgėjams naudingą 
ir reikalinga dalyvauti kon- 
testo vakare ir konvencijoj, 
kad susipažinti ir išvystyti šią 

NEW YORK.— Yąnkee Me- meno sritį tarp lietuvių. Bei
tai Products Corp., 460 Węst;kja pripažinti, pas mus šioje, 
34th Stm darbininkai streiką- srityje beveik dar nei neprą-!

.U aidiečiais važiuoti nė Nam>! talpos raštinė vei-Jvau 
, New Jersey valsti-1kianti kalp0 skeb« Ravimo įs-'-- 

Nereikės aima- ^et centralis ofisas sa
kęs, kad jie negalį tą žinią pa
skelbti viešai.

nuoti, kur eiti, kur pasidėti 
per visą dieną.

Aš Būsiu.

Priverčia Dirbančius Vaikus 
Užlaikyti Tėvus

Michael Che'rnasky, gyve-

tt”
Besikalbant, pro duris išei-išalpa. 

na kitas lietuvis ir tas kalba, dukterys dirbo ir uždirbę per 
kad neturi kur dingti.

Aš apsidairiau, aplinkui 
simato niekur nei medelio 
kitokių stubų pakraščiais 
lumynų, kas paryčiu ir ant ša
ligatvio suteikia geresnį sko
nį pastovėti, toki gamtiški vai-i 
zdai žmogaus sielą ir mintis 
veda prie kilnesnių svajonių.

Norėjau tiem draugam pri
siminti apie visų mylimą Co
ney Islandą, bet rytas buvo ve
stis, mane pątį šiurpas papur
ta ir tiem draugam, taip.mar- 
Ifatnai, tokią malonią pavasa- 
fio dieną pradedant, nieko ne
patariau. Gegužės mėnuo jau 
praėjo, ganytos įspūdžiais ne- 
pasinaudojom, bet birželio mė
nuo dar malonesnius vaizdus 
atsineša. /

abi $40 į savaitę.
Bosų ir jų valdžios akimis 

. I žiūrint, tai vienas šeimynoje 
?ei I dirbdamas turi visus maitinti 

1 ir visa šeimyna turi būti pasi-

Metalo Darbininkai Laimėjo
Streiką ‘

ir

vo dvi; savaiti po vadovybe dėta dirbti 
i Metalo Darbininkų , Industri
nės Unijos. Dabar 
darban laimėję savo reik-alavi- 
mą. lygaus, padalinimo darbo.

‘1 A 1 * * • Teatro1 Kolektyvo Vaidinimas) reik-ąlavi- . - < .„v-šį ketvirtadienį, gegužės 
31 d., Teatro Kolektyvas, La
bor Temple teatre, 242 East 
14th St. ir 2nd Avė;, vaidins 
veikalą “Marion Models Inc.”

Daug Teisėją “Prieinami”
Kalbėdamas teisininkų susi

rinkime, Hotel Governor Clin-' Tai yra bendras kūrinys Olgos 
tenkinus.tuo pusbadžiu ar ba-1 ton, New Yorke, profesorius Shapiro, John E. Bonn ir

I. Maurice Wormser, pareiškė,'jack Shapiro, režisieriaujant 
kad bent vienas, trečdalis tei-i Dorothy Yockel. Veikalas pa
sėjų ir du trečdaliu teismų I remtas ant New Yorko Ada- 
sekretorių esą “prieinami.”

Gal ir tiek, bet po išlauktos 
visos dienos teismabutyj, kad 
gauti teisėjo parašą po doku
mentu, ir žinant, kad tą atlįk-

do gyvenimu. Vienas šeimy
nos narys turi būti sunkenybe 
kitiems. O duoti visiems ga
lintiems dirbti darbo ir žmo
nišką pragyvenimą.—jie neno
ri, nes bosų kišenius nukentė
tų. Nestebėtina, kad šeimy
nos įra.

“1±‘“SENĄ AUKSĄ*“““;'’"'
Jungtinių Valstijų valdžios laisniuoti pirkėjai

Atneškite ar prisiųskite seną auksą, seno aukso sulaužytus žiedus,
laikrodžius, branzalietus arba kokius atlikusius auksinius daiktus,

A. HILLMAN, c-o INFANTINO c„r. Y. c.
Tel. Canal 6-9608 (B.M.T. trainą irąkito—išlipkite ant Bowery stoties)

tos Amatų.
Pirmas to veikalo perstaty

mas įvyks ketvirtadienį ir tę
sis penktadienį ir šeštadienį. 
Vietas galima užsisakyt iš an
ksto, užsimokant 30 ir 55 cen
tus už tikietą. Tikietų galima 
užsisaįkyti: Workers Book
Shop, 50 East 13th St,; Work
ers Laboratory Theatre, 42 E. 
12th St;; Labor Temple The
atre, 242 E. 14th St., nuo 1 iki 
9 vai po pietų.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

i 11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 

i Avenue 
,YN. N. Y.

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

brookL

dienomis 
vakarais 
iki 1

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

Juozas Levanda
(Levandauskąs) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR.

4-

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
“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.

r

Lietuvi# Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-440S

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis' ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
Idem
402

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

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

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

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

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.


