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Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

“Pravda” rašo, kad Lietu
vos fašistinė valdžia pasiuntė 
Vokietijos fašistams protestą 
prieš nuolatines provokacijas 
prieš Klaipėdos kraštą. Fašis
tai yra didžiausi šovinistai ir, 
suprantama, jie negali taikoj 
sugyventi. Vokietijos fašistai 
viešai rašo, kad Lietuva, Lat
vija ir Eastonija pačios negali 
gyvuoti, kad jas reikia “pri
glausti.” Vokietijos fašistai 
per tas šalis mano pulti Sovie
tų Sąjungą.

Iš Shanghajaus praneša, kad 
Mandžurijoje. Mukdene, suki
lo prieš Japonijos valdžią 20 
oficierių ir kareivių. Jie pa
sipriešino, kada juos norėjo 
pasiųsti prieš sukilusius vals
tiečius. Jie nuginkluoti ir ap
kaltinti ’ komunizme ir pasiųs
ti į Japoniją teisti.

SOVIETŲ SĄJUNGOS PASIŪLYMAI 
SAUGOJIMUI TARPTAUTINES TAI-

ma padaryti visų Europos 
šalių nepuolimo sutartį ir 

/ dar saugumo ir savitarpi
nės pagelbos sutartis tarp

KOS IR SILPNESNIŲ *t i i i |
Z- L sritvse. kam kad nirminnsrityse, kaip kad pirmiau 

| siūlė Franci jos delegaci ja
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| White, kad šį ketvirtadienį 
i atidarys Auto-lite fabriką 
■ po 900 milicininkų apsauga 
• ir pastatvs skebus darban, i 
i Miniger sulipdė streiklau
žiu neva-“taryba” ir dar 
kartą pasiskelbė, kad nie
kuomet neimsiąs darban 
streikierių. c *

. . i Valstijos valdžia ruošiasi
bininkus; Ją Sąlygas Delei Auto-lite Streiko Baigimo Rūs- (įvest karo stovį, kaip tik 
čiai Nubaubė Streikieriai. !_____ įstreikas. Vietoj milicininkų ' i 

kaip darbininkai turi kovo- tuomet galėtų būt prieš 
ti. Komunistai paskleidė streikierius pastatyta Jung- 
tūkstančius tinkamų lapelių tmių Valstijų reguliarė ka- 
ir vien pirmadienį išdalino riuomene. 
streikieriams 500 egzemp
liorių “Daily Workerio”. 
Kom. Partija varo

TOLEDO STREIKUI GRŪMOJA KARO 
STOVIU IR REGUIIARE ARMIJA;

BET DARBININKAI NEPASIDUODA
* !

Apart GinklavimosĮ Mažinimo, Sovietą Atstovas Litvinov I Bet tatai neturi būti kariš- Darbininką Ūpas Pribrendęs Visuotinam Streikui, Bet Dar
bo Federacijos Vadai Stengiasi Supainioti ir Parduot Dar- iPasiūlė Įsteigti Pastovią Konferenciją, kad Veiktą delei sąjungos bei šalių pasi- 

Taikos Palaikymo ir Silpnesniųjų Valstybių Gyvavimo ^stymas 
Apsaugojimo nuo Imperialistinią Puoliką
Geneva. — Sovietų Sąjun- kai saugoti; užtat kitos, su- 

ga per savo užsienio reika- tinkančios valstybės galėtų 
lų komisarą Maksimą Litvi- juo glaudžiau susiartinti ir | 
novą nusiginklavimo konfe- apsisaugoti; ir juo daugiau ! 
rencijoj padarė naują pasiū- į šalių priimtų Sovietų išaiš- 
lymą gegužės 29 d. delei pa-įkinimą (definiciją), kas tai 
saulinės taikos apsaugoji- yra kariškas užpuolikas, tuo 
mo, ypač delei silpnesnių ša- geresnė būtų apsauga. Ga
lių gyvavimo užtikrinimo. Įima išdirbti įvairius šalims 

nei-

Sovietų Sąjungoje medicinos 
knygyne jau yra 500;000 kny
gų. Jų tarpe yra medicinos 
klausimu knygos iš Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Franci jos,
Japonijos, Turkijos ir kitų ša- Jįs pasiūlė, kad nusiginkla- apsaugos žingsnius ir 
lių. Tai yra didžiausias pa- vjmo konferencija būtu pa-: nant iki karo priemonių, ne 
šaulyje medicinos klausimu j___ ______ i,.. I ____________________ __
knygynas. iri nuolatiniai rūpintųsi sau

got visuotiną santaiką, re
guliariai laikydama savo su
sirinkimus. Tokia pastovi 
konferencija priimtų grei
tus atsišaukimus tų šalių, 
kurioms gręsia karo pavo
jus, ir galėtų duoti perspėji
mus ir kam reikia,—mora
lę, ekonominę, finansinę ir 

Tr .. T. . « • x I kitokia pagelba.
Kaspijos Juroje Sovietų na-;

runai surado nuskendusį led- i Tiesa, Tautų Lygos XII, 
laužį “Kaspij”. Jis nuskendo' XV, XVI ir kiti punktai 
laike pereito karo. Ledlaužis! tajpgj paliečia tuos klausi- 
dugnu į Viršų. Jis bus Imus, bet jinai užsiima ir 
trauktas. (įvairiais kitais dalykais, sa-

-- j ko Litvinovas. Kada Tau- 
C • 1W • D -' tu Lyga susiorganizavo, Gilsią Mirties Bausme daugeliui rodėsi, kad per ii- 

Latvijos Seimo Buvu- £

daryta pastovia įstaiga, ku-! visoms valstybėms priimti-
• nų,—tęsė Litvinovas. Gali-lavimui.

Iš Odesos išskrido atgal į 
Turkiją jos karo orlaivininkai, 
kurie dalyvavo Pirmosios Ge
gužės parade Maskvoje, o pas
kui skrajojo po Sovietų šalį. 
Jų vadas Rauf Chari-bei pa
sakė dėkingą prakalbą ir gė
rėjosi Sovietų Sąjungos karo 
orlaivyno atsiekimais.

priešingas stovyklas; tai ne
turi būti ir kitų šalių apsu
pimas. Jokia valstybė neturi i 
būt atstumiama arba išski-j 
riama, jeigu ji nori daly vau- 103-jų Amerikos Darbo Fe- 
ti tokioj srities nepuolimo deracijos lokalų nubalsavo 
bei apsisaugojimo sutarty- eiti į visuotiną streiką, pa-

Tas dalykas gal galėtų reikšdami vienybę su strei
kuojančiais Auto-lite dar
bininkais ir su pasiryžusiais 
streikan elektros darbinin
kais. Bet Darbo Federaci
jos vadai sušilę darbuojasi, 
kad pastoti kelią visuotinam 
streikui. Jų atidėliojimas 
yra panašus dalykas į Fede
racijos vadų suteiktas bo
sams paliaubas Minneapo- 
lyj. x Per tas paliaubas jie 
davė kapitalistams' ir val
džiai geriau prisirengt prieš 
streikavusius trokų vežikus, 
pakrikdė darbininkų eiles ir 
sulaužė strieka. v

Vadai stengiasi kaip nors 
sumegst nutrūkusias savo 
derybas su Auto-lite, Bing
ham Stamping ir Gear fab
riku bosais, su darbo mini- ( 

v ’ 1

I Toledo, Ohio. — 68-ni iš kaip darbininkai turi kovo
ti. '

je.
suturėti karingas, užpuolin- 
gas valstybes nuo jų žygių 
ir pasitarnauti nusiginkla
vimo reikalui.

Dabartinė konferencija 
turi irgi darbuotis nusigink-

Sovietų Santikiai su Tautų Lyga Kitėja

Toledo Edison, Defiance 
ir Lake Shore elektros kom- 

plačią PanPU darbininkai jau ke- 
agitaciją, kad eiliniai darbi- kos dienos pasinešė strei- 
ninkai išrinktų savo streiko kan ’ ° vs.^r<;įkas sustabdy- 
komitetus visose unijose ir tų 90 nuošimčių miesto pra- 
dirbtuvėse įmonės; tačiaus Darbo Feder

Darbo Federacijos vadai racij°s vadai stengiasi ir 
dabar skelbia, kad penkta
dienio vakare surengsią pa
rodą su švyturiais prie teis
mo rūmo ir laike tos paro
dos mitingo būsią paskelbta, 
kada pradėt visuotiną strei-

juos sumulkinti; o delega
tas Meyers daro išimtis, jei
gu ir bus prieš vadų norą 
paskelbtas e 1 e k t r i n inkų 
streikas, būtent: elektra bus 
aprūpinama 1 i g o n b u čiai, 
ir vandens tiekimas, na, su
prantama, ir dar kas kita...

Elektrininkai reikalauja

Todėl, kad Pačioj Lygoj Įvyko Permainų
Del Sovietų užsienio ko-1 ginklavimąsi, tačiaus jinai 

misaro Litvinovo pasiūlymo | turi narių, kurie trokšta pa- 
palaikyti nuolatinę taikos ir laikyt santaiką. Štai kodėl 
nusiginklavimo konferenci- dar keli mėnesiai atgal J. 
ją, tuojaus kapitalistų laik- Stalinas sakė . New Yorko 
raščiai suriko, kad “Sovie
tai griežtai keičia savo po- į Duranty’ui, kad Sovietų Są- 
litiką, kad jie pripažįsta j junga jau neišstoja prieš 
Tautų Lygą, kaipo pasitar- Lygą, 
naujančia taikai,” kad jie 
nori patys į ją įstoti ir t. t. buvo “Laisvėje” minėta, ne- / - . civaianuuo. hhuvx- ^.u, -
Bet kapitalistinė spauda siprašo į Lygą. Ją tačiaus . P^ukt su visuo-jnįnkų būriai prie Bingham | įbruko jiems ant išmokes-
pražiūri faktą, kad pačioje ragina prisidėti prie Lygos 1-- 
Tautų Lygoje daug kas pa-į kelios kitos valstybės. Jos i 
sikeitė. Del to “Pravda”, i tikisi, kad galinga Sovietų re
Sovietų Komunistų Partijos Respublika, kuri per 16 me- streikierių susirinkimą pa-i jos prezidentas Miniger nu- j bet darbininkai turi išmokė- 
organas, išspausdino K. Ra- tų pasižymėjo kova už tarp-is^ekč pranešimas, kad Dar-1 važiavęs j Columbus, susi-įjimus daryti tokius, lyg kad 

—------------ ------ +• u • k r k deko straipsnį. Jame nuro- tautinę taiką, galėtų pačioj ! ko Federacijos vadai daro ,tarė
teismui tapo perduoti šeši but^pastoti karui kelią arba ^oma, kad vienas svarbiau- Lygoj geriau ginti taikos 
buvę Latvijos seimo darbi- mazmti jo pavojų. Tautų sių sumetimų, del ko Tautų reikalą. Silpnesnės šalys vis 
ninkų-valstiečių frakcijos be t0> yra atitverusi j Lyga buvo įsteigta, tai bu-] dažniau žiūri į Sovietų Sa-

kurių neturėtų būti pašto- Įaįkais revoliucinį judėjimą, j klausomybės 
vioje nusiginklavimo konfe- kurig po pasaulinio _
rencijoje kuri “galėtų būti į kratg vigą Europa. Taigi; kurf - gavQ 17Q milio_ 
laikoma kad ir Tautų Lygos Tautų Lyga tada vyriausiai nų gyventojų yra galinga

fi AktnvanK iras žiūri stačiai į akis; ir bltlllb U HlMUVdlllb i inimos nuolatinėS konfe- 
Ryga.—Kariškam fašistų 1 rencijos uždavinys turėtų 

teismui tapo perduoti šeši

atstovai: Gulbis, Rutyn, įvairiais formališkumais,] 
Berg, Matisson, Lapin ir;
Bitte.

Jie buvo areštuoti dar 
1933 m. lapkrity j. Dabarti
nė fašistų valdžia kaltina 
juos kaip komunistus ir 
jiems gręsia mirties baus
mė.

organu...
Gal tūlos valstybes nesu

tiktų su tokios konferenci 
jos žingsniais, daromais tai

“Times” korespondentui W.

Sovietų šalis, kaip jau

reikalų. Silpnesnes šalys vis

vo malšint įsisiūbavusį tais,jungą, kaip į savo nepri- 
i saugotoją, 

karo ’ kaip į didžią taikos palaiky-

j darbavosi, kad nuverst Sov. 
Sąjungą ir sukriušint re-

7 
vis drūtejanti valstybe ir 
tarptautinės santaikos gy
nėja.it voliucinį judėjimą. Bet to- 

iJ liau “Lyga pasirodė negabi 
■L išreikšt kapitalistinio pa-,

,antNptą Pngavingas Uždraudi- i
11T 2; d • j

T • ii .- n Ii 17 • 1 • •vi šaulio politiką,1 eismas Atmete Roosevelto Veidmainišką į prieš sovietų sąjungą
~ ja ir Japonija, dvi

kariškiausios imperialisti
nės šalys, pasitraukė iš 
Tautų Lygos. Dauguma 
Tautų Lygos narių dabar 
susidaro iš menkesnių vals
tybių, kurios bijo to, kas 
galėtų joms atsitikti, kilus 
naujam karui. Pati Fran- 
cija naujame kare negalėtų 
tikėtis paramos iš tų šalių, 
kurios jai talkininkavo per
eitame pasauliniame kare. 
Dabar “karo pavojus prieš 
SSRS negręsia iš Tautų 
Lygos, bet iš atvirų Lygos 
priešininkų (Japonijos ir 
Vokietijos) ir iš Anglijos Vidur vakarinėse šalies 
kietasprandžių,” — skaitom'valstijose vėl padidėjo karš- 
“Pravdos” straipsnyje.

Neva Užtarimą Weirton Plieno Darbininkų ika3S
Wilmington, Del. — Fede- rašo, kad šičia esąs NRAįnės šalys

ralio apskrities teismo tei
sėjas J. P. Nields atmetė 
Roosevelto valdžios reikala
vimą, kad išduotų indžionk-" 
šiną prieš Weirton Plieno 
Kompaniją, kad tuo in- 
džionkšinu uždraustų kom
panijai varžyti darbinin
kams teisę išsirinkti savo i 
atstovus. Roosevelto vy
riausybė, mat, reikalavo, 
kad darbininkai po N R A 
darbo komisijos priežiūra 
galėtų išsirinkt žmones, ku
rie bendrai atstovautų dar
bininkus derybose su sam
dytojais. To, girdi, reika
lauja N RA taisyklės.

Kapitalistiniai laikraščiai

pralaimėjimas; bet ištik rų- 
jų tai tik pasigarsinimas, 
būk Roosevelto valdžia yra 
tokia darbininkų “draugė” 
ir kad todėl darbininkai pa
sitikėtų jo N RA. Tačiaus 
NRA yra savaime aršiausia 
streikų laužymo įstaiga, 

j kaip parodė jos darbai prieš 
Detroito, Toledo, Minneapo- 
lio streikierius.

Juk NRA padėjo pernai 
rugsėjo mėnesį ir Weir Plie
no kompanijai sulaužyt 14,- 
000 darbininkų streiką, po 
kurio tūkstančiai streikie- 
rių buvo ant visados išmes
ti iš darbo.

Kapitalistiniai laikraščiai, 
todėl, tvirtina, kad tuo bū- ......................
du visuotinas streikas bū- Į pripažint jų uniją ir pakelti 
siąs nustumtas dar bent iki' ateas taip, kad lavinti dar- 
pirmadienio.
Kapitalistų Prisiruošimai 

Kriošint Streiką

i bininkai gautų po dolerį va
landai, o nelavinti po 60 . 
centų. Tarp elektros dar
bininkų skundų yra ir tas,

sterijos atstovu Charles P. j tuo tarpu .kapitalistai jog kompanijos du sykiu 
------ NRA agentais. j rengiasi, negaišuodami nei kirto jiems algas po 10 nuo- 

; valandos. Pastatyta milici- šimčių, ir jog samdytojai
Taftų ir
Tuomet jie gautų priekabę '

tinu streiku . | Stamping and Tool fabriko čio kompanijų šėrus kaipo
Pereitą pirmadienį vaka-1 apsaugot dirbančius streik- vertus 95 dolerių, kuomet 

tūkstančio Auto-lite i laužius. Auto-lite kompani-1 dabar tų Šerų kaina tik 19,

su gubernatorium i Šerai būtų verti 95.
tokią sutartį su samdyto- ■ = 
jais ir valdžios atstovais: 1 
pridėt tik 5 nuošimčius ai- į 
gos, .tuojaus atidaryt dirb-1 
tu ves, palikt jose streiklau
žius ir samdyt iš streikierių 
proporcionaliai tik tiek dar
bininkų, kiek buvo unijistų, Į Wagner gegužės 29 d. pa- teises, 
kuomet prasidėjo streikie- reiškė, kad dabar galės len- » 
rių pikietavimas, arba kiek gviau. būt kongrese perva- j kams akių dūmimas 
samdytojams reikės. Išgir- rytas jo sumanymas delei

Mato Progą Pervaryt Wagnerio Streikų 
Laužymo Įstatymą Šalies Kongrese

Washington.—Senatorius versta” pagerbti darbininkų

dę tokias sąlygas, streikie-

Tai yra žalingas darbinin^ 
. Nes • 

visas Wagnerio sumanymas,
...... ... vadinamo darb. sutaikymo kaip ir NRA, yra atkreip-

' ' su samdytojais. Pagal tą'! ta pries darbininkus. O
, valdžiai būtų'kad jis veidmainiškai neva,

i užtaria darbininkus, tai juk, 
-Į ir Norriso-LaGuardijos bi-_ 

liūs buvo išleistas ’ būk .tai'
* ■ . r /

darbininkams apsaugoti nuo 
indžionkšinų; tačiaus dabar

baubė. Todėl iš derybų su 
bosais atėjęs Darbo Federa- i sumanymą 
cijos delegatas Thomas duota nuolatinė galia geruo-; 
Ramsey jau visai nedrįso j ju ar piktuoju .sutaikyti! 
streikieriams r a p o r t u oti 
apie savo “laimėjimus,” ir 
pareiškė, kad “dar nesusi
tarta.”

i mas Išvežti Ginklus
Washington.—Prez. Roo- 

seveltas geg. 28. d. būk “už
draudė” iš šios šalies gaben
ti ginklus kariaujančioms
Paraguayans ir Bolivijos re- Komunistų Partija Rodo 
spublikoms. Bet neuždrau
dė ginklų vežimą į Chilę, 
Argentiną ir kitus Pietų 
Amerikos kraštus,' kurie iš 
Jungtinių Valstijų siunčia
mus ginklus ir amuniciją 
gali lengvai persiųsti Boli
vijai, o jos pusę palaiko 
Wall Stryto imperialistai.

“Pravdos” straipsnyje. čiai, naikindami javus, ku- 
Tau’tų Lyga nesugebėjo rių pirmiau nebaigė naikin- 

užtikrint taiką bei sumažįnt ti sausra.

Tikrą Kovos Kelią
Streikierių dvasią žymiai 

sustiprina Komunistų Par
tijos daromi prakalbų susi
rinkimai prie teismo rūmo, 
kur yra teisiami streiko pi- 
kietai ir kovotojai su mili
cija. Ten jau kalbėjo ir dar 
kalbės drg. Robert Minor, 
L O. Ford ir kiti. Dėsto
ma apie pardavikišką Darbo 
Federacijos vadų politiką, 
apie NRA naudojimą prieš 
darbininkus ir pravedama 
Komunistų Partijos linija,

darbininkų “ginčus” su ka
pitalistais; tai būtų visuoti
no streikų laužymo įstaty- wilmingtono teisėjas kaip 
-----  ' i tik tuo bilium ir pasirėmė, 

atmesdamas net veidmainiš
ką NRA neva-reikalavimą 
duoti darbininkams teisę iš
sirinkt savo bendrus atsto
vus perstatyt bosams jų

mas.
Kodėl Wagneris dabar ti

kisi, kad jo sumanymas bus 
kongreso priimtas? Todėl, 
kad Wilmingtono, Del., fe- 
deralis apskrities teisėjas 
atmetė Roosevelto valdžios reikalavimus, 
reikalavimą išduot in- 
džionkšiną prieš Weir Plie
no kompaniją; Roosevelto 
NRA tuo būdu neva norėjo 1 
priverst kmpaniją leist dar- 
■bininkams išsirinkt bendrus 
atstovus vesti derybas su | 
bosais. - Wagner sako, kad1 
jo bilių priėmus kongresui, 
kompanija galėtų būt “pri- (Daugiau žinių 5-tam pusi.)

Camden, N. J.—Iš New 
Yorko Empire State Buil- 
dingo geg. 29 d. buvo radio 
bangomis aiškiai perduoti 
paveikslai į Camdeną, N. J., 
90 mylių tolumoj.

/
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Sovietuos Sausra?
Sakoma, šiemet Sovietų dideles apsė

tas javais sritis bus palietusi smarki 
sausra. Jei lietus greitai nepasirodys, 
manoma, toji gamtos rykšte gali užgau
ti nemažai žmonių. Panašių žinių gau
name ir iš kitų kraštų Europoje.

Kol kas bolševikai dar nebepajėgia su
kontroliuoti gamtą. (Ateityje, veikiausia, 
jie tai padarys). Tuo būdu sausra gali 
gerokai pakenkti visai socialistinei sta
tybai, nežiūrint to fakto, kad šiemet kur 
kas daugiau laukų javais užsėta ir visas 
žemdirbystės darbas kur kas puikiau me
chanizuotas, negu kada nors pirmiau So
vietų istorijoj.

Bet jo samdytojai nesulauks!
Plieno darbininkai ruošiasi didelėn ko

von. Jei samdytojai nesutiks išpildyti jų 
reikalavimų (pripažinti darbo uniją ir 
pakelti algų), tai su 15-ta sekančio mė
nesio matysime bangą streikų minėtoj 
pramonėj. O kad samdytojai gražuoju 
nesutiks to padaryti, tai jau aišku.

Plieno pramonės darbininkai privalo 
ruoštis didžiuliam streikui. Šis teisėjo 
nuosprendis dar ir dar kartą parodo, kad 
valdžia su kapitalistais. Šimtai įvykių 
rodo, kad ir ADF lyderiai visuomet sto
vi pusėje kapitalistų., >

Darbininkai privalo stiprinti Plieno ir 
Metalo Industrinę uniją, kuri yra revo
liucinė ir kuri pereitais metais eilėje dar
bininkų streikų privedė juos prie laimė
jimo.

“Priekalo” No. 3-čias
Šiomis dienomis gavome “Priekalo” 

numerį 3-čią, už kovo mėnesį. Turinin
gas turinys. Telpa visa eilė neilgų, bet 
daug klausįmų apimančių rašinių, o taip
gi dailėraščių.

Reikalinga smarkiau praplatinti “Prie
kalas” tarpe Amerikos lietuvių. Jo pre
numeratos kaina tiktai $1 metams, o pa
vienio num.—10c..

! Sunki Lietuvos Darbininkų Būklė
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^DRG. STALINO IR KITŲ ATSAKOMINGŲ 
DARBININKU ALGOS

I --------------------------------------------------

Pastebėjęs, kad nekurie nori save kompromituoti, 
klausia “Laisvės”, kiek gau-| Daugiausia skleidžia viso
na algos drg. Stalinas ir ki
ti partijos ir ne partijos 
darbininkai ir kas jiems mo
ka. Aiškumo delei noriu 
skaitytojus s u p a ž i n d int 
smulkmeniškai su algų 

j klausimu, kad priešai nega
lėtų klaidint darbininkus.

Iki 1933 m. rugsėjo mėne
siui partmaksimum buvo 

1260 rublių į mėnesį. Tai bu
vo aukščiausia alga VKP(b) 
nariams. Tokią algą gavo 
drg. Stalinas, drg. Kalini
nas, visi narkomai, komisą- i 

| rai, raikomų sekretoriai, 
! sektorių yedėjai dirbtuvių 
direktorei, sovchozų direk
toriai, mokyklų vedėjai ir 
eilė kitų darbininkų. Lite
ratai ir moksliniai darbinin
kai, kurie apart tarnystės 
bendradarbiavo spaudoj, ra-

kius melus ir provokacijas 
buržuazijos pašlemėkai no
rėdami paližokaut.

Jeigu tarp komunizmo ir 
fašizmo nebūt skirtumo,
buržuazija nesiustų ir ne
kapotų komunistams gal-1 
vas. Tame ir yra skirtu
mas, xkad komunizmas iš pa
grindų griauna visą buržu
azijos tvarką. Naikina či- 
novninkus, tunkančius dar
bininkų prakaitu.

P. V. žalpis.

^VENTlEjfMETAI” 
PRATĘSTI

i

Vatikano papa paskelbė pra-1 
tęsiąs “šventuosius metus” net 
iki balandžio 28 dienąi, 1935. , 
Kaip žinia, pereitieji metai bu
vo skaitomi “šventais.” Buvo

—' - ■ — -- - - ' - - y

kelias dainas lietuvių ir anglų 
kalbomis, kurios labai gerai iš
ėjo. Reikia pasakyti, kad šis 
chorelis yra suorganizuotas tik 
kelios savaitės atgal, o jau taip 
gražiai pasirodė, tai garbė su- 
gabiai mokytojai.

Kitas programoj buvo tai d. 
L. Reinordas (jaunuolis). Jis 
pasakė trumpą, bet Įspūdingą 
prakalbėlę, nurodydamas kaip 
imperialistai rengiasi prie karo 
skirdami didžiausias sumas pi
nigų del ginklavimosi ir kaip 
Japonijos imperialistai grobia 
Chihiją ir daro visokias intri
gas prieš Sovietus, kad išprovo
kavus karą, bet Sovietai daro 
viską, kad išvengus karo.

Baigdamas kalbėti kvietė, ku
rie neskaito komunistiniu laik
raščių bei literatūros, kad skai
tytų ir, pabaigęs kalbėti, per
ėjo per publiką su literatūra, 
kur bematant visą išpardavė, 
kiek turėjo. Ant galo buvo šo
kiai.

Pereitam ALDLD kuopos su
sirinkime tapo išrinkta delega
tė Į Antrąją Nacionalę Lietu
vių Jaunuolių Konferenciją, 
kuri bus Detroit, Mich.

Užpereitam kuopos susirinki
me taipgi buvo išrinkta viena

Pranešimai skelbia, kad to pasekmėje 
kyla duonos kainos. Kad nuo kylimo ne
nukentėtų darbininkai, gauną mažesnes 
algas, ir tarnautojai, tai jiems pakelia
mos algos.

Greitu laiku derliaus klausimu, be abe
jojimo, gausime platesnių ir autentin- 
geshių žinių.

Teisėjo Nields Nuosprendis
Federalis valdžios teisėjas John v P. 

Nields (Wilmii)įtono federaliam distrik- 
te) atsisakė priversti Weirton Plieno 
Kompaniją pripažinti darbinipkamš-tei
sę organizuotis, kaip to reije^iąja NRA. 
Girdi, pirmiau turi 'būti padarytas pla
tesnis tyrinėjimas, kuriame prisieitų iš
klausyti abiejų pusių liudytojai, tai tik 

’ tada jis galėtų padaryti sprendimą. Ant
ra, teisėjas Nields dar abejoja, ar NRA 
yra konstitucinis.

Kaip žinia, pereitais metais Weirton 
Steel kompanijos darbininkai, skaičiuje 
14,000, buvo išėję streikan už pripažini
mą profsąjungos ir pakėlimą algų. Jie 
laikėsi didvyriškai. Bet štai, ateina NR- 
A (valdžios) atstovai ir ADF vadai ir 
pareiškia darbininkams: jūs grįžkite dar
ban, o mes, teismo keliu, priversime kom
paniją pripažinti jūsų uniją.

Darbininkai paklausė ADF vadų ir 
valdžios atstovų. Sugrįžo darban. Veik
lesnius iš jų kompanija išmetė iš fabrikų. 
Įvedė aštrų terorą prieš kiekvieną su- 
pratlyvesnį darbininką. Tolydžio klau
simas Atsidūrė teisman. Ir štai, dabar 
teismas atvirai atsistoja kompanijos pu- 

| sėjeT^S^^ i h

Menąmas tyrinėjimas, kurį teisėjas 
mini shvo pareiškime, gali įvykti tiktai 
už keltų mėnesių. Po td, nepaisant ku
riai pusei teisėjas sprendimą padarys, 
pralaimėtoją apeliuosianti į augščiausį 

” šalies teismą. Tam vėl ims mėnesius ir 
gal netį metus. Tolydžio darbininkai turi 
dirbti .(taip nori valdžia ir bosai) esa- 

* mose šiūkščiose sąlygose!

Vakar dienos “Laisvėje” skaitytojai 
matė d. J. Kasperaičio straipsnį apie te
rorizavimą Lietuvos darbininkų ir vals
tiečių. Autorius, be abejojimo, labai ge
rai žino, ką kalbą, kadangi jis pats buvo 
to teroro auka; jis pat^/ne taip senai bu
vo nusmerktas mirtįT ir tiktai dėka Lie- 

i tuvos ir Amerikos/o taipgi kitų kraštų 
darbininkų masiniąm protestam, likosi 
išgelbėtas nuo fašistinio šautuvo.

Dabar d. Kasperaitis gyvena Sovietų 
Sąjungoj. Jis yra vienas tų politkalinių, 
kurie, buvo iškeisti ant kontr-revoliuci- 
ninkų kunigų.i Teisingą! straipsnio ’• autorius nurodo, 
kad ■ .FV! /4 ■ n

Paskutiniais.metais darbininkų ir valstie
čių būkle Lietuvoje blogėja diena iš dienos: 
darbininkai metami lauk iš dirbtuvių, buo
žės mažiau samdo, mažinamas darbo mo
kestis dirbantiesiems, didina darbo valandų 
skaičių, mažina darbo dienu skaičių savai- 
tėj (iki 2-3 dienų), daugiau revoliucinius 
darbininkus meta lauk iš dirbtuvės, bedar
bė auga ir auga, kartu didėjant darbininkų 
skurdui. O valstiečius smaugia mokesčiai, 
įvairios skolos, tat plinta jų mantos licita- 
cija po visą Lietuvą. Darbininkams gyve
nimas nebeįmanomas. Nepakęsdami darbi- 

; ninkai bado, skurdo, šalčio, nenorėdami 
dirbti už ubagiškus centus, šaukia susirin
kimus (slaptus, pusiau slaptus ir visai vie
šus), kad aptarti savo būklę ir rast išeitį iš 
bado, skurdo, šalčio. Tuos, kurie tik drįsta 
kalbėti apie nepakenčiamą darbininkų ir 
valstiečių būklę, tuos, kurie nepakęsdami 
bado, skurdo, šalčio ima reikšti kovos norą, 
kviesdami ir kitus darbininkus stoti kovon, 
fašistai kiša į kalėjimus, teisia ilgiems me
tams katorgon, ištremia.
Pastaruoju laiku pas mus Lietuvos re

voliucinių darbininkų judėjimo rėmimas 
buvo gan apleistas. Tiesa, turime eibes 
kitų didelių darbų priešakyj, kaip Vokie
tijos proletariato rėmimas, rėmimas vie
tinių, J. V. įvykstančių reikalų, vienok 
negalime pamiršti ir Lietuvos kovojan
čio proletariato, kuriam tenka veikti la
bai nepalankiose sąlygose ir kuris laukia 
iš mūsų paramos.

Reikia, beje, stiprinti Priešfašistinis 
I Susivienijimas.

šė knygas ar pamokas skai
tė mokyklose ir uždirbo virš 
260 rublių į mėnesį už virš 
maksimumą mokėjo parti
jon 25-tą nuošimtį. Ne par
tijos nariai inžinieriai, pro
fesoriai ir kiti aukšti specia
listai ėmė 1000 ir daugiau 

] rublių į mėnesį.
1933 m., rugsėjo mėnesyj 

su pakėlimu visų algų, pa
kelta ir partmaksimumas 
iki 500 rublių mėnesiui. Vi
si atsakomingi darbininkai 
VKP(b) nariai gauna iki 
500 rublių į mėnesį. 500 
rub. gauna drg. Stalinas, 
tiek gauna B KP (b) CK sek
retorius v drg. Gikalo, tiek 
gauna visi komisarai, nar
komai, vedėjai sektorių, 
dirbtuvių, fabrikų, sovcho
zų, MTS stočių direktoriai 
ir eile kitų atsako mingų 
darbininku. Uždirbanti virš 
part maksimumo, partijos 
nariai už virš uždarbį mo
ka partijon 20-tą nuošimtį.

skelbta, būk “šventieji metai” 
padės žmonėm skardą išgyven
dinti, gyvenimo būklę pagerin
ti, ir, bendrai, kapitalistinę sis
temą pagaivinti. Deja, nieko 
panašaus nematėme. Krizis bu
vo gilesnis, negu 1932 metais,
“paprastais metais.”

Bet “šventieji metai,” be abe
jojimo, nemažai I padėjo Romos 
katalikų bažnyčiai kaipo tokiai, 
dvasiškijai. Daug tikinčiųjų, : 
kad išgauti daugiau malonių iš ; 
pasakų dievo, duosniau aukojo , 
“dievui ant garbės” (į dvasiš- 1 
kijos kišenių). Daug .įvairių 
nepaprastų pamaldi] ir kitokių i 
ceremonijų kunigija atliko. Tas ' 
pastiprino jos kišenius, bet iš
tuštino parapijiečių kišenius.

Kunigų “Draugas” verkia,;
kad ir “mūsų tautą nemažai 
yra sukrėtęs dorovinis susmu
kimas, indeferentizmas ir jau1 
daug tendencijos rodoma vesti ; 
atvirą kovą prieš pati kristų.. . ” į 
Tolydžio, pasak to laikraščio, ir , 
“Amerikos lietuviuose taip pat1 
daug dvasinio apipuvimo, kurį; 
reikia greit gydyti, nes išpa- j 
lengva visą kūną gali užkrėsti.” j 
(“Draugas” už ball 5 d.)

žinoma, tarpe kunigų laik-1

Tai tipiškas vaizdas 
New Yorke. Tūkstančiai 
tokių pavienių mažų 
įstaigėlių darbiniu kų 
streikuodami pikietuoja.

delegatė, tokiu būdu kuopa siun
čia i viršminėtą konferenciją 
dvi delegates. Laisvės Choras 
taipgi siunčia vieną delegatą, 
kas susidarys iš So. Bostono 
trys delegatai. Kad padengti 
delegatų pasiuntimo lėšas, drau-

SO. BOSTON, MASS.

Iš ALDLD 2-ros KUOPOS 
DARBUOTĖS

Kuopa surengė vakarienę su 
programa gegužės 20 d., kuri 
visais atžvilgiais pavyko gerai. 
Žmonių buvo daug ir progra
ma buvo gera, kurią išpildė 
vaikų chorelis vadovaujant d. 
H. Žukauskaitei. Sudainavo

gai ant vietos suaukavo sekan
čiai : P. Kubiliūnas $5.00, K. 

| Barčienė $4.00, K. Balčiūnas— 
į $1.00, A. Barčius—$1.00, P.
Tamulevičius—25c. Viso $11.25.

Taipgi nutarta surengti dc- 
i legatams išleistuvių vakaras.
i --------

“Laisvės” piknikui, kuris bus 
! liepos 4 d., Maynard, Mass., ta- 
1 po išrinkta komisija del paėmi- 
I mo busą. Tikietai gerai pla-
i (Pabaiga 5 pusi.)

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

I NORWOODO IR APIE-
LINKėS visuomenę

NORWOOD, MASS.—Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 9 k p. ren
gia pirmą ir linksmą pikniką, 
su gražia programa. įvyks 
sekmadienį, 3 d. birželio-June. 
ant gražaus ežero kranto 
(New J’Pond), Wilson, St., 
Norwood, Mass. Pikniko pra
džia l>-tą vaL iš ryto. Pro
grama 'prasidės 2-rą valandą 
po pietų. Dainuos Lietuvių 
Lavininjios Ratelio Choras, po 
vadovyste Izabelės Jarmolavi- 
čiutės. Taipgi bus įvairi spor

to programa, kurioj galės da
lyvauti visi jaunuoliai ir jau
nuolės. Už sporte pasižymė

jimus bus duodamos dovanos, 
i Taipgi bus ir muziką, kuri 
; grieš Jietuviškas polkas ir ki
ltus klumpakojus. Kviečiame 
i iš visos apielinkės skaitlingai 
; atsilankyti ir maloniam pava
sario ore linksmai laiką pra
leisti. Įėjimas kaipo auka 

110c.
Reporteris.

—

Tokio. — Nuo vėžio ligos 
mirė Japonijos admirolas 
H. Togo, 86 metų amžiaus,

pasižymėjęs kare su carine 
Rusija.

Masinis Teismas Nusmerkė 
Laivakrovio žmogžudžius

San Pedro, Cal. —X 6,000 
darbininkų, susirinkę į ma
sinį teismą, pasmerkė laivų 
savininkų ginkluotą pikta
darį W. Hannifeldą ir kelis 
Los Angeles ir San Pedro 
policistus, per kurių pada
rytą ant laivakrovių užpuo
limą buvo nužudytas strei- 
kieris, Richard Parker.

VKP(b) nariai inžinieriai, 
uždirbanti iki 800 rub., į 
mėnesį, už viršuždarbį mo
ka partijon 3-čią nuošimtį. 
Nepartiniai inžinieriai ir 
visokie specialistai gauna 
daug daugiau partmaksi- 
mumo. Geri sliesoriai ir ki
ti kvalifikuoti darbininkai 
uždirba iki 500 rub. į mėne
sį.

Draugai Stalinas, Kalini
nas ir kiti atsakomingi dar
bininkai, ’ partijos nariai 
gaua gero kvalifikuoto dar
bininko algą.

Partijos nariams, dirban
tiems partijos darbą, algas 
moka partija, o dirbantiems 
įstaigose, dirbtuvėse, unijo
se, vovchozuose ir tt. moka 
įstaigos ar organizacijos, 
kuriose dirba. .. ..

VKP(b) nariams nustato 
algas partija, o kitiems vi
siems darbininkams algas 
nustato unijos ir užtvirti
na Sovnarkomas.“'

Yra nemažai priešų kapi
talistinėse valstybėse,' kurie 
plepa darbininkams, kad ko
munistų vadai ima panašias 
algas, kaip ir kapitalistų či- 
novninkai ir ^apgynėjai bur
žuazijos. Jie- tuomi nori 
įrodyt, kad tarp kapitalis
tų činovninkų ir atsakomin
gų darbininkų 'komunistų 
nėra jokio skirtumo. Pati 
buržuazija tai nedrįsta kal
bėt, nes ji žino gerai ir ne-

raščio ir mūs yra griežtas skir
tumas paties “dvasinio apipu- 
vimo” posakio supratimo. Tai, 
kas “Draugui” išrodo “dvasi
nis supratimas,” protaujančiam 
darbininkui bus apsišvietimas. 
Kiekvieną darbininką, metusį 
tikėti viršgamtiškiem išnau
dotojų klasės išgalvotiems me
nams, kunigai vadina “dvasiniu, 
supuvėliu” arba “sugedėliu,” 
bet mes tokį vadiname apsišvie
tusiu žmogum, netikinčiu bur
tams ir viršgamtiškiems daly
kams.

“Šventų j ii metų” pratęsimas, 
mes manome, yra padarytas vy
riausiai tuo sumetimu, kad per
eitieji metai kunigijai nedavė 
užtenkamai materialės ir dvasi
nės naudos. Vatikano papa el
giasi, kaip tasai smulkus biznie
rius, kuris, paskelbęs išpardavi
mą prekių, pratęsinėja jį po ke
lis kartus, kad tik daugiau biz
nio padarius. Panašiai papa

Sausoji Dedervinė

Duokite ir man gerą rodą 
per “Laisvę”. Jau antri me- 

j tai, kaip man pradėjo rausti 
! oda ant smakro; šonuose po 
apatine lūpa ypač jausdavau 
peršėjimą po nusiskutimui. Aš 
manau, kad užkrėčiau barzdą, 
beskusdamas. Bandžiau gy- 

| dytis “barberskais” antisepti
kais, bet negelbėjo nieks. Kar
tą teiravaus pas gydytoją, nuo 
kurio gavau tokios lengvos 

Įmosties, panašios į “cold 
cream”, bet ir tai nieko negel
bėjo. Kada barzdą skutu, tai 
toje vietoje nuskirtu kaip ke

ikias pleiskanas arba žuvies 
|žvinas, ir pasilieka oda išrau- 
Į dus ir lyg biskį krūvon su
traukta. Plaukų pašaknyse 
labai jausminga: pirštu paju
dinus plaukus, jaučiasi, kad 
jų šaknys nesveikoje vietoje.

i Atsakymas
bando pardavinėti savo dangiš
kas prekes.

Kapitalizmas, nepaisant to, 
vis tebėra įrimo procese. Be
darbė didelė. ” 
gilus. Ir pratęsimas “šventųjų 
metų” nepagerins dalykų stovio, | 
jei patys, darbininkai nesiorga-1 
niziios ir nekovos.

Kad pasekmingai kovoti sii į 
išnaudotojais, reikia išsilaisvin- i 
ti iš po jų įtakos. Reikia būti | 
laisvam nuo monų. Reikia sto- j 
ti į revoliucinių darbininkų ei- j 
les ir kovoti už rojų ant žemes 
bet nelaukti jo kažin kur dauso
se.

Kiek galima spręsti iš Jūsų 
aprašymo, Jums' veikiausia 

’ j yra viena rūšis tam tikro odos 
... , , . ’; apsikrėtimo, vadinamo “barz-

. . j daskucio niežas, barbers
; itch”. Parazitai įsiveisia giliai 
i odoje, palei plaukų šakneles, 
i Liga nuobodi, pusėtinai atspa- 
!ri, nesiduoda taip greit nugy- 
į ėyti.

Bendras gydymas toks. Ne- 
; besiskuskito skustuvu, be.t bar
zdą nukarpykite žirklėm. Ap

krėstus, infektuotus plaukus 
i išpešiokite žn.vblutėm. Kai 
I prausiatės, žiūrėkite, kad pirš- 
| tais, skustuvu bei žirklėm ne- 
I apkrėstumėt naujų vietų. To- 

P. S. Šis straipsnelis buvo ’ ]ųus įrankius ir pirštus gerai 
priduotas “šviesos” num. 2-; nuvalykite, prieš ir po vartoji- 
ram, bet netilpus ten, naudo-• mo. Galite tam tikslui mir- 
jamo “Laisvėje.” i kyl i trinamuoju alkoholiu.

Stebėtojas.

Apkrėstas vietas tepliokite 
po kartą kas diena iodo tink
tūra, kol oda pasidaro sausa 
ir pradeda net plaišiot. Išpir- 
mo, keletą dienų tepliokite le
du, perpus atmieštu alkoho
liu (galima trinamuoju alko
holiu), o paskiau pilno stipru
mo iodu.

Kai oda pasidarė jau gero
kai įpykusi, sausa ir net kiek 
suplaišiojus, tada pradėkite 
teplioti gyvsidabrio mosčia, 
“Ammoniated mercury oint
ment, 10 per cent, 1 oz.” čia 
vėl—išpirmo, keletą dienų tep
liokite atmiešta mosčia, sumai
šę vieną dalį mosties su dviem 
dalim koldkrėmo. Jei oda 
perdaug jau įpyktų. tai dieną 
—kitą apleiskite visai, varto
dami tik paprastą kold kremą. 
Paskiau galite teplioti ir viso 
smarkumo mosčia.

Jei už^ poros mėnesių tokio
rūpestingo gydytuos pasėkų d a 
nesimatytų, tai gaukite da 
smarkesnės antiseptiškos mos
ties, “Whitfiefd ointment, I 

Įoz.”:
“2 per cent salicylic acid and
4 per cent benzoic acid
in ointment of rose water.”

Jeigu liga atrodo visai jau 
nugydyta, tai Jūs vis viena 
tas vietas tebegydykite d a ko
kį mėnesį. Kitaip liga gali ir 
vėl atsinaujinti: tokia ji atspa
ri.

Be vietinio, odos, gydymo 
i reikia ir visam higijeniškai 
| gyventi: geras maistas, su vi
sais vitaminais ir mineralais, 
pakankamai poilsio ir miego. 

I prasimankštymai grynam ore, 
|saulės šviesa ant nuogų kimo 
’dalių ir tt.
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Komunistų Partija Kovoje už Bedarbių! 
Reikalus; Smetoniniams Nelabai Pavyko f 
Apgauti Parapijomis Darbin. Montello je

Apkrečiamos Ligos
Kauno mieste nuo 1934 m. 

V mėn. 1 d. iki 7 d. susirgimų 
aštriomis apkrečiamomis ligo
mis naujai įregistruota iš ku

prių: vidurių šiltine 4, škarlati- 
j na 4, difteritu 1, meningitu 1, 
j dezinfekcijų butuose padaryta 

Montello, Mass. — Įvairių I Gegužės 11 d. vakare Py- j 3, ligoninėn išvežta 3.
protestonų bažnyčių taryba thian Temple svetainėj, Brock- i 
neva rūpinasi bedarbiais i 
surengė prakalbas gegužės 6 tadt, augštos mokyklos moky- 
d. Commercial Hall, Brockto- toja iš Hamburgo, Vokietijos, 
ne. Užkvietė kalbėtojus nuo Tenafc 
visų politiniu partijų. Tema [smurtu

r buvo, “kaip geriau išrišti be- ir žudo darbininkus, labiausia j 
darbės klausimas?”. Republi-i komunistus ir žydus. Pareiškė,1 
konų, demokratų ir socialistu kad Vokietijoje paliko tiktai 
kalbėtojai aiškino, kad ir 
partijos dirba, kiek tik g

ir tone, kalbėjo Maria Ilalbers- j plėšikas Ginkluotas Gclež

buvo, kaip 11 itleris 
užėmė valdžios vieta ‘

pe balsuoti už 
laike rinki ui. 
betoj as pareiškė 
džiumą atstovui į* kongresą, 
mes panaikinsime bedarbę!

Komunistu Partijos kalbė
tojas drg. Weber iš Bostono 
pareiškė, kad Komunistų Par
tija pirmutinė pradėjo 
už bedarbių reikalus, 
alkanųjų maršavimus į 
ingtoną ir reikalauja
biams apdraudos. O galutinai 
bedarbė bus panaikinta tik re
voliucijos keliu. Šitas pareiški
mas nekurtuos supurtė. Todėl 
jam buvo statyta daug klausi-.

jaunas komunistas labai susidomėję Sov. 
atsakinėjo.

žydai, iš kurių valdžia 
taksus, o biedni išbė- 

arba tapo išžudyti. Dū
šiose svarbiose prakal- 

buvo nedaug. Matomai,

galiu Atome apie 2,000 
Litu

KAUNAS. — Gegužės 15 
d. 9 vai. į pik Miko Maka
vecko butą, gyv. Krušunų 
km., Butrimonių v. atėjo 
vienas nepažįstamas vyras 
geležgaliu nešinas. Tuo me-

Pasmarkinkim Tikietų 
Pardavinėjimą

Daug priklausys pikniko pa-1 
, sėkmingumas nuo to, kaip ge- 
i rai visos kolonijos platinsi 
j įžangos l.ikietus su dovanom, 
j Iš kelintos kolonijų gavau pra
nešimus, kad tikietukai plati-j 

Inas su geru pasisekimu. Rei-1 
ia žiūrėti, kad visose kolo-! 

pažįstamasis įsakė jai nusi-' nijose būtų išplatinta tiek, 
grįžti ir nekelti jokio trukš- 'kiek buvo apskričio komitetų 

paskirta. Aišku, kad tos ko- 
j Jonijos, kurios gerai darbuo- 
i sis., išplatins ir virš jiems pa
skirtos kvotos. Tik tos kolo-1 
nijos pasiliks, kurios tinkamai 
nesidarbuos. Tad, draugai,

tu namuose buvo Makavec
ko žmona Marė, o pats Ma- 
kaveckas 6 vai. ryto buvo 
išėjus į darbą ant plento 4 
km. nuo savo gyvenamo na
mo. Nepažįstamasis radęs 
tik vieną Marę Makaveckie- 
nę pareikalavo iš jos ati
duoti jos vyro brauningą. 
Makaveekienei pare iš.kus,

tai pikniko pasekmės bus pui
kios.

J. Grybas.
44 Chapel Court, Norwood, 
Mass.

priedanga. Mes jau esame ko
ją įžengę. Fašistų grupės for
muojasi : The Silver Shirts, 
The American Legion. O NRA 
susmuko, didžiausia bedarbė,
streikų banga.'

jog brauningo nežinanti, ne- iki
v • . • • 1 — • • •

v\ o r/ i n 4 i n i C* o I r rx "i * x i v\ i i m 1 . . ./.V ’
grįžti ir nekelti jokio trukš- 
mo. Gi piktadarys tuo me-

nią ir iš ten paėmė 1890 lt. 
pifiigų, Makavecko vidaus 
pasą ir Alytaus Ūkio Banko 
indėlių knyginę, nes banke 
buvo padėta 500 litų.

SAN FRANCISCO, CAL

klausimą. Lie- gio j o, 
ju kandidatus blikos 
Socialistų kai- bose 

di- čia amerikonai nelabai intere
suojasi fašistų teroru.

Gegužės 15 d. vakare, Eagle 
Hall, Brocktone, buvo rodomi 
illiustruoti paveikslai “Life in 
the Soviet Union.” Rodė prof
esorius H. Dana. Jžanga buvo

kovą
rengė

Wash- tik 10 centų, išplatinta nema-
be d ar

stokite į darbščiųjų eiles!

I Trokai, Bušai ir Automobiliai

žai įvairios literatūros. Buvo 
susirinkę apie trys šimtai žmo
nių. Mažojoj svetainėj net bu- pOS (July),

i porą desėtkų Todėl
j ir kitų visų kolonijų draugai, 
kurie tik darbavotės rinkime 

'skelbimų, aiškiai surašę grei- 
itai prisiųskite, nes būtinai jau 
i reikalingą atiduoti spaudai.
i

Iš šių kolonijų

I Visos kolonijos turi' jau pra- 
■ dėti mobilizavimą važiavimui I *•

j pikniką. Reikia surašinėti 
žmones, kurie važiuos j šį mil
žinišką spaudos pikniką. Rei
kia surašinėti 
kurie važiuos ir
žmonių nuvešti. Jeigu automo
bilių pasirodys trūksta, tai rei
kia nusamdyti busus arba tro

automobilius
kiek galės

būtinai

Tik darbininkai pagelba 
bendro fronto gali atmušti U. 

’ S. fašizmą. Todėl, kol da nėra 
per vėlu, prisigatavokime ir 
nepasekime (čia. kreipiu sa

lvo mintį į tuos, kurie da švy
truoja) Vokietijos socialdc- 
imokratų vadų pavyzdžio, ku
lnie atmetė bendrą frontą, su
klaidino savo pasekėjus darbi
ninkus, visa burna gyrė Hitle
rį, tuom pat niekino 

jtus, kurie tuo laiku 
!1S" kaklia kova prieš 

mo procedūrą, kuris tęsėsi.3 i fašizma Vokietijoj, 
mėnesius ir abelnai kaip so-‘ 
cialdemokratai susivienijo su I 
fašistais. Vokietijoj. Fašistai—, 
nazi kankino ir nuodais nuodi-i 
no Popovą, Torglerį, ir kitus. | 
Laikė juos be sąmonės kalėji-l 
me, kad negalėtų apginti sa- j 
vo teisų fašistų teisme. O vie-j 
tiniai advokatai maža spaudi- 
mą tedarė. Anot Gallagher, 
tik Dimitroff, kurio fašistai ne
galėjo paveikti, visą laiką kar
žygiškai kovojo. Galinga So

yra tarptautiniai j 
advokatas, 

nuvažiavęs j Vo- 
ku-

domu Keliu į Laimėjimą
Leo Gallagher dabar va 

nėja po California su prakal 
bomis. Jis
garsus darbininkų 
kuris buvo 
Lidiją ginti tų draugų, 
riems fašistai suklastuotai pri-j 
mete padegimą reichstago ru-j 
mų. k omu n iš

vedė at
vykstantį

Hitleriui paėmus šalies galią 
į savo rankas, didelė katastro
fa įvyko. Darbininkų algos 
sumažėjo, bedarbė padidėjo, 
daugelis išdirbysČių užsidarė, 
anti-semitizmas prieš žydus ir 
darbininkų kišimai į kalėji
mus pasiekė augščiausio laips
nio. Teko ir patiem socialde
mokratam. Dabar jau nešau
kė, kaip pirmiau šaukė “Heil 
Hitler.”

my, bet 
sėkmingai

čia tuo tarpu eina 
Nekurtos kompanijos 

dirba pusę laiko. W. L. Doug
las Shoe Co. jau mėnuo laiko 
kaip dirba po 5 pusdienius.

Darbai 
mažai.

vo perankšta. Paveikslai i 
profesoriaus aiškinimai vi
siems patiko. Darbininkai yra'
'..................... -• ~ . Sniun-' draugaiSą j u il
gos kūryba. Vėliau susitvėrė 
Sovietų Sąjungos Draugų kuo- 

nasisekimo reikia 
kuopai. ‘

| pa. Gero
linkėti šiai

20 d., šv. Roko pa-, 
rapijos kunigai surengė pra-, 

Bet kaip dabar atrodo, tai pi-j kalbas Smetonos agentams, 
gins čeverykus šiai kompani-j Kemešiui ir kompanijai. Jau 

savaitė pirmiau buvo išnešioti į 

palei stubas lapeliai, išleisti ;
jai dirbo Endicott Johnson 
kompanija, Endicott, N. Y.
Todėl Brocktono darbininkai 
turėjo mažai darbo. Kompa
nija trekais pigius čeverykus 
gaudavo iš Endicott. Dabar gi 
žada tuos čeverykus daryti 
Brocktone ir įves pagreitinimo 
sistemą, kaip' jie vadina “beit 
system.” Prieš šitą skubinimo 
sistemą darbininkai turėtų ko
voti.

Corcron-Gleason Shoe Co., 
kurioj dirbo apie pusantro 
šimto darbininkų, išsikraustė 
į Fitchburg, Mass. Todėl, girdi, 
čia darbininkai norį gauti per
daug mokesties. Tas reiškia, 
kad kompanija bėga nuo or
ganizuotų darbininkų. Fitch- 
burgo darbininkai turėtų susi
organizuoti ir neduoti save iš
naudoti.

Gegužes

Į Visas ALDLD Kuopas 7-tam 
Apskrityje

Draugai ir draugės! Visoms 
ALDLD k p. buvau išsiuntinė
jęs laiškus reikale spaudos 
pikniko, kuris įvyks 4 d. lie- 

Vose l’a^ilion
Park, Maynard, Mass. Buvo 
prašyta, kad iš visų 

pasidarbuotų 
darni skelbimų iš į\
telgų į pikniko 
Draugai, surinkti 
jau laikas prisiųsti, 
mano antrašu ir aš 
turėsiu programą 
spaudai. Iki šiolei 
Norwood e draugai 
p r o g r a m ą skelbi m ų

parink- 
ių ver- 

programą. 
garsinimai

Worcester
Lawrence
Montello

pad įloti

pridavė i
už virš

Jjimų : So. Boston, 
! 11udson, Lowell, 
j Haverhill, Nashua, 
j Bridgewater, Cambridge, Gar- 
I drier ir Lynn. Taipgi ir iš kitų 
[ labai pageidaujami skelbimai 
, į spaudos pikniko programą.

Skelbimų surinkimui buvo 
skirta iki 20 d. gegužės, bet 
dabar prailginama laikas iki 
5 d. birželio. Todėl visu ko- 

jlonijų draugai subruskite ir su 
j pilna energija pasidarbuokite!

Piknikas įvyks, kad ir Ii duš 
būtų, nes tame parke yra di
delė svetainė ir galėsim pasto
gėj linksmintis.

Plakatų-Show Cards 
Paskleidimas

vietų ranka ir darbininkų pro
testai išgelbėjo juos nuo mir
ties.

Hitlerio persekiojimai revo
liucinio darbininkų judėjimo 
neužslopino ir negali užgniau-

šiomis dienomis visos kolo
nijos gausit pikniko garsini
mus. Tai juos gavę plačiai pa
skleiskite tarpe plačios visuo
menės, kaip tarpe lietuvių, 
taip ir tarpe kitų tautų. Drau
gai, jeigu mes visi darbuosi
mės pagal čia nurodytą būdą, j

Dabar grasia mirties pavo
jus Thaelmannui, K. P. vadui. 
Jis turi būti išgelbėtas per 
darbininkų masinį protestą iš 
fašizmo nagų. Jo gyvastis reikš 
atmušimą fašizmo. Nežiūrint 
savų įsitikinimų, visi siųskime 
protesto rezoliucijas į Vokieti
ją ar Vokiečių Konsulatą, 
Washington, D. C.

Šioj ša^yj fašizmas gali bū
ti daug blogesnis po NRA.

žti komupizmo. Kaip komu
nistai buvo, taip ir yra, kaip 
jų laikraščiai ėjo, taip ir eina, 

| (slaptai žinoma). O Hitlerio 
fašizmas ekonominiai smunka. 
Gallagher sako, kad yra įro
dymai, kad komunimas už-

I viešpataus Vokietijoj!
I Leo Gallagher yra komunis
tų kandidatas į Associate Just- 

! ice of the Supreme Court.
• John Baker.

priešfašistinio komiteto, ku
riuose persergstimi darbinin
kai nuo išnaudojimo per tuos 
Smetonos agentus. Bet prieš I 
pačias prakalbas lapeliai ne-Į 
buvo paskleisti. Reikia duoti 
papeikimas mūsų draugams; 
bolševikams, kurie parodė ap
sileidimo. *

Bet vis tiek kun. Kemėšio 
pasiklausyti susirinko į parapi
jinę mažą svetainę tik apie po
rą šimtų žmonių. Ir. kaip gir
dėtis, tos jų misijos nepadarė 
jokio įspūdžio į parapijomis j 
darbininkus. Mat, Kemėšis iš-1 
sireiškė, kad tik per karą bus 
galima atimti Vilnių. O para- 
pijonai žino, kad Smetona ne
apgalės Pilsudskio.

Šalna.IŠ LIETUVOS
Bandė Nusižudyti

SEREDŽIUS, Kauno apskr. 
Gegužės mėn. 5 d. 8 vai. vakaro 
šio miesto gyventoja Džiugienė 
nesugyvendama su savo vyru, 
bandė nusižudyti, žudymuisi pa
naudodama aštrų peilį. Laimė, 
kad buvo laiku suteikta skubi 
pagelba ir tuo išvengta baisios 
šeimos tragedijos.

Mickus, to nepakęsdamas, revol
verio šūviais peršovė Rogons- 
kaitę. Teisme Mickus prisipa
žino kaltas ir verkdamas prašė 
pasigailėti, žmona neištikimam, 
bet pasigailėjimo maldaujan
čiam vyrui, viską dovanojo.

Teismas- po ilgo pasitarimo 
nutarė nubausti Mickų aštuo- 
niais metais s. d. kalėjimo. Mic
kus sprendimu nepatenkintas 
padavė Apel. Rūmams skundą.

METINIS% ,

1SWIMS
Rengia A.L.D.L.D. 3, A.L.P.M.S. 4 ir L. 1). S. 5 Apskričiai

HEMVICH GROVE, N. MAIN, BRIDGEPORT, CONN.

Garsi žmogžudystės Byla 
Panevėžio Apygardos 

Teisme
PANEVĖŽYS. — šiomis die

nomis Panevėžio ap. teismas 
sprendė Mickaus bylą, kaltina
mo nužudžius savo meilužę Ro- 
gonskaitę Eleną. Mickus pasi
turintis ūkininkas, penkių vai
kų tėvas ir gražios, rimtos žmo
nos vyras, prieš kelis metus įsi
mylėjo į kaimyno Rogonsko 
dukterį Eleną. Viską iš savo 
ūkio nešdavo į meilužės namus. 
Pagaliaus išpardavęs gyvulius, 
Mickus palikęs šeimą ir namus 
pabėgo ir kelis metus įvairiose 
vietose gyveno su Rogonskaite. 
Jo mylimoji pateko kalėjiman^ 
Mickus grįžo pas žmoną. Kaip 
tik Rogonskaite išėjo iš kalėji
mo, Mickus vėl pas ją atsi
kraustė.

Kuriam laikui praėjus Ro
gonskaite pradėjo Mickaus ne
pakęsti ir meilintis su kitu.

Kada Pradės Veikti Inteli
gentų Bedarbių Stovykla |# 

! KAUNAS. — Vidaus reikalų j 
ministerija esanti nusistačiusi 
inteligentų bedarbių stovyklą [ 
atidaryti nuo birželio 15 dienos. 
Būsią priimami bedarbiai, kurie . 
išėję ne mažiau, kaip 4 klases 
gimnazijos arba tolygios mo- į 
kyklos. Toji darbo stovykla 
būsianti kilnojama. Pirmiau
sia pradėsianti veikti Zapyšky, 
paskui perkeliama į Lekėčius, 
Lukšius — kur bus dirbama 
pl'entas iš Kauno į šakius.

Inteligentai bedarbiai darbo 
stovykloje gausią pilną išlai
kymą ir kasdien po 50r80c. Ge
gužės mėn. pabaigoj inteligen
tai bedarbiai būsią pradėti re
gistruoti. Darbo stovyklos vi
daus gyvenimui tvarkyti rengia
mos taisyklės, kurias paskelb
siąs vid. reikalų ministeris.

Daina Choras i§ 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 
J. P. Latviui. 3. Prakalbą 
sakys R. Mizara, L.D.S. 
Centro prezidentas. 4. New 
Haven’o ir Bridgeport’o 
Jaunuolių L.D.S. Sporto 
grupės loš baseball už 
L.D.S. šio apskričio jaunuo
lių “Čampionatą”. 5. Bus 
įvairių žaislų, kaip tai, lenk
tynės maišuose, pajaus val
gymas ir kitoki. 6. Bridge
port© jaunuolių orkestrą 
grajys šokiams per visą lai
ką.

Draugai ir draugės: Dalyvaudami šiame išvažiavime, dalyvausite ir už bedarbių ap draudą, prieš kara ir fašizmą, už darbo 
klasės kovas, už politinių kalinių laisvę. Skaitlingai dalyvaudami, paremsite tas organizacijas,, kurios^stovi priekyj darbo kla
sės 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-497 Lafayette St., 301 Fair site buso stotį 13, tada sukite po kairei. 

Bus aiškūs ženklai. Vietiniams: automovažiuokitę North Main Street iki privažiuofield Ave. ir 706 Hallett St. kas valandą.
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D. GREBENščIKOV

LYDOS GELŽKELIETIS
(Iš Sovietų ir Lenkijos Karo 1920 m.)
Lietingas ir nesmagus rytas. Lynoja 

smulkus lietus, abiejomis pusėmis mato
si dvi eilės telegrafų stulpų.

Lydos stotyje ramu, bet ne todel, kad 
dar anksti ir^zmonėš miega; ne, Lyda 
palikta, šiandien čionai jau bus Lenki
jos armija. Prie sandėlių namų stovi 
paruoštas garvežis. Raudonarmiečiai iš 
tų sandėlių krauna paskutinius amunici
jos likučius, kad nieko nepalikus len
kams. Iš gelžkeliečių darbininkų čionai 
pasiliko tik vienas bėgių sujungikas Jur
gis Dublo. Kada visi kiti traukėsi, jis 
ramiai pareiškė:

—Lai nors ir patsai velnias ateina, o 
man trauktis nėra kur. Jau trisdešimts 
metų čionai gyvenu, laike rusų-vokiečių 
karo Lyda keturis kartus pereidinėjo iš 
vienų į Jkitas rankas, o aš vis buvau savo 
vietoje. Dievas neišduos, kiaulė nesues, 
—ir pasilikau.

Ir dabar jis gelbėjo raudonarmiečiams 
krauti į vagonus amuniciją.

—Na, Selivanov, jau viskas baigta, — 
šūktelėjo vienas raudonarmietis mašinis- 
tuiA~ruoškimės į kelionę.

—Suk, juodasis plieno arkly,—juokėsi 
raudonarmiečiai ir visi sulipo į vagonus. 
Visi ginkluoti šautuvais, o užpakaliniame 
vagone pastatytas kulkasvaidis.

—Na, seneli, važiuok su mumis,—atsi
kreipė raudonarmietis į Jurgį Dublo, — 
nes greitai lenkai ponai pribus ir jie ta
ve sumuš...

lią, linkui mūs greitai jojo lenkų raite
liai.

Mūsų traukinys pasileido keliam Len
kų raiteliai greitai prisiartino ir pradė
jo šaudyti. Raudonarmiečiai iš' visų va
gonų atsakė šautvų šūviais, o iš pasku
tinio vagono sutratėjo kulkasvaidis. Se
livanov paleido traukinį visais garais, 
greitai lenkai pasiliko užpakalyje.

—O kaip bus su tais draugais, kurie 
skubinosi išsprogdinti tiltą? Paklius jie* 
į lenkų rankas.

—Nieko, jie ne maži vaikai, veikiau
siai paupiu jie jau pasiekė tuos krūmus.

—O ką, kad taip sugrįžus jiems į pa-* 
gelbą?

—Reikįa sulaikyti traukinį, pasitarsi
me. Duokime ženklą mašinistui.

Ir iš abiejų pusių per vagonų langus 
pradėjo mosuoti raudonomis vėliavukė- 
mis. Traukinys apsistojo.

—Klausyk, drauge Selivanov, juk pa
siliko mūsų draugai po tiltu. Reikia 
grįžti juos gelbėti...

—Grįžti, negalime,—tarė Selivanov, — 
galime visi pakliūti į lenkų nagus. Bet, 
pagaliaus, ten jau nei nebus tie mūsų 
draugai. Jie arba į girią pabėgo, arba 
juos lenkai jau sučiupo. Taigi mes jiems 
jau nieko negalime pagelbėti. Sėskite, 
važiuojame.

Raudonarmiečiai vėl sušoko į vagonus 
ir traukinys pasileido kelionėn.

❖ # *

ALDLD II Apskr. Konferencija ir Piknikas į
Visų II Apskričio Kuopų 

Delegatų Įsitėmytinas 
Reikalas.

Vieta Eagle 
iš gražiausių 
visoje New 
Gražus aukš-

Ne be reikalo va-

Sekr. Potiene.
(128-129)

 ! CLEVELAND, OHIO
St. ir Central Ave. Visi jie i ALDLP 57-tos kuopos pusmetinis 

•i • i. r. i t. i 1 susirinkimas įvyks pėtnyčioje, bir- eina iki galo, t. y., Eagle Rock ^elio (June) 1 d., 1934 m. Kliubo 
Ave., West Orange, N. J. Į svetainėje po numeriu 4015 East 141 

Kom. Narys, Geo. A. Jamiison. ! Street. Corlett District.
Draugai ir Draugės prašau atsi

lankyti, nes šiame susirinkime tu
rėsime daug svarbių tarimų.

Taipgi nepamirškite atsivesti 
bent nors po vieną naują narį.

Kuopos Korespondentas.
(128-129)

pasilinksminimo įtaisų. Kviečiam * 
■ visus dalyvaut.

Atsiųsime Medy 
Jums į Namus

Buržuazija Deda Kilpas
Ant Mūšy Jaunimo i

—Lai ateina! Ateis ir vėl turės bėg
ti, jie ilgai čionai negalės išsilaikyti. Bė
gių sujungimai surūdys be-manęs, o jus 
pasitikti man reikės. Jūs dar pas mus 
sugrįšite, žinau tą. Juk ne ant ilgo jūs 
traukiatės prieš lenkų ponišką kariuome- 

.nę. Žiemavosime ir vėl kartu! — jis, se
nelis, garsiai nusijuokė, atsikosėjo ir nu
sispjovė. * 1

-—Na, tai lik sveikas, seneli, pasveikink 
lenkus ponus; pasakyk jiems, kad mes 
labai atsiprašome jų, kad Čia negalėjome 
juos sulaukti ir iš kulkasvaidžių pasvei
kinti. Vėliau’ dar susitiksime, taip mes 
jiems skolni nebūsime, o dabar lai nesi
džiaugia, kad Lydą be mūšio palikome.

Už tilto, apie du verstai atstos, trau
kinys apsistojo. Reikėjo atlikti paskuti
nės pareigos: išsprogdinti tiltas ant upės. 

* Trys raudonarmiečiai nušoko nuo trau
kinio ir nusiskubino prie tilto padėti 
sprogstančią medžiagą.

Iš užkalnio, kad atkirsti traukiniui ke-

Jurgis Dublo taisė seną apsiavą, kada 
į jo kambarį įbėgo trys raudonarmiečiai.

—Seneli, greičiau paslėpk mus, mus at
siveja lenkai...

—Ką, ar jūs užmiršote ką, kad sugrį
žote?—pasitiko juos Dublo,—juk jūs ne
senai su kitais kartu buvote išvažiavę...

—Mes buvom sustoję, kad išsprogdinti 
tiltą,—uždusiai pasakojo vienas raudon
armietis.—Štai, 
išsprogdinti.

mes visi trys norėjome 
Tik įdėjome sprogimus, 

nutiesėme knatą... Prakeikti briežukai, 
briežukai sutrukdė mūsų darbą... jie 
sušlapę ir nedegė... lakstome po tiltu, o 
tuom kartu pasigirdo šūviai. Aš išbė
gau, matau, kad lenkai... Mes greitai 
išilgai upę bėgti, žiūrime, kad griovelis 
veda 
tuom 
mį. 
nors,

—Štai kas,—susiraukė Dublo, — o til
tą tai ir neišsprogdinote.

—Ne, nesuspėjome del tų briežukų. Pa
tys vos spėjome pabėgti... o išsprogdin
ti griežtai buvo prisakyta, nes, sako, kad 
čionai artimai yra lenkų šarvuotas trau
kinys.

čionai. Taigi mes susilenkėme ir 
grioveliu pasiekėme jūsų gyvena- 

Paslėpk mus, seneli, paslėpk kur 
nes greitai lenkai atsivys.

PITTSBURGH, PA.
Masinis Mitingas Prieš Karą 

Ir Fašizmą
Pėtnyčioj, birželio 1, Fifth 

Ave. High School, tarp Fifth 
Ave., Forbes ir Dinvidie gat
vių, rengiamas didelis masinis

j McKeesport keliu ir vėliau va-

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
^1. Abington, Mass. 

Prisiunčiamo jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos: ' 

5 Svarai už $1-25 
10 Svarų už $2.25

arba pinigus už parduotus tikie- ; Kartu SU užsakymu prašome 
ant parko. Kviečiam visus ir vi- prisiųsti ir pinigus 
atsilankyti kuo* skaitlingiausiai.

J. S. Rainys.
(127-128)

ir

PHILADELPHIA, PA.
Paskutinis pranešimas visiems 

philadelphiečiams ir apielinkes vi- 
Easton suomenei, kad mes jau esam prisi- 

į rengę visus patikt su visokiais val
giais ir gėrimais, ir muzika šokiams 1 

žin- .
Piknikas bus 3 die-

. Lošėjais buvo mokiniai. O kuo geriausia, bus didelė ir ži 
tėvai, geidi programa, 

ilp-a. iną b?rž?lio-’ ’ Taipgi kurie turite tikietų paėmę 
Pa" ! parduoti malonėkite sugrąžinti tikie- ;

I tus
I tus
sas

Easton, Pa. —- Gegužės 26 
d., Parent Teachers organiza
cija buvo surengus 
High School Auditoriume tea
trą
publika buvo mokinių 
Programa buvo gana 
Matyt, buržuazija deda 
stangas, kad jaunimą palaiky-į 
ti savo globoje, kad jie su
augę būtų ištikimi kapitaliz
mui.

Tą tėvai turėtų matyti. Tas | 
jų teatras buvo tikras buržua
zinis. Tėvai gausiai rankomis

SCRANTON, PA.
Bendras Progresyvių Draugijų ko- j 

mitetas nutarė rengt pikniką 3 d. |

i įsigyk Sau Namus!

Draugės ir draugai!
Kurie esate ir dar būsite iš

rinkti į pusmetinę apskričio 
konferenciją, būtinai prisilaiky
kite šių taisyklių:

a) Būkite visi kiek galint 
anksčiausia: 9 valandą ryto; b) 
atsivežkite nuo kuopų paliudi
jimus, kad nereiktų laukti vė
liaus, ir savo kuopų pusmeti
nius raštiškus raportus; c) 
Elizabetho, Lindęno, Paterso- 
no ir Hillsides kuopos išrinkite 
po 2-3 darbininkus, nes šiame 
piknike reikės apie 25 ‘Asme
nų.

Kodėl mes raginam anksti?
Kaip matote, šį metą piknikas 

, manoma padaryti vienas iš pui
kiausių ir didžiausių II Aps
kričio istorijoj. 
Rock yra viena 
gamtos atžvilgiu 
Jersey valstijoje, 
tas kalnas,
dinamas Eagle Rock, ką s reiš
kia “arelio kalnas,” nuo kurio | galai. O mokyklą užbaigę, jū- 
matosi visa New Jersey ir da-j sų vaikai atsidurs bedarbių ar- 
lis New Yorko apielinkes. Tech- ! 
niškas įrengimas labai patogus ■ 
del užkandžių virimo, kepimo i

Į ii- gėrimų vartojimo. Salės d i- j 
j durnas del tūkstančio žmonių ir j 
i dar daugelis nesuminėtų pato- Į 
gumų yra. Tačiaus 50 dolerių j 
renda! II Apskričio iždas tuš- ! 
čias. Reikia tais visais pato- ■ 
gurnais naudotis ir išnaudoti j 
progą. Už tad mes ragina'm i 

j visus kuopų atstovus susirink- 
j ti anksti ir pradėti konferenci- 
; ją 9 valandą ry£e, kad užbaigus 
i iki pirmai ir anksti pradėjus Į 

pradėjus biznį, kad 
ne tik konferencijos ir 
lėšų padengimą, bet 
į iždą - keletą dolerių

j pikniką, 
j surinkus 
i pikniko 
j kad ir 
! gavus.

Kad padarius šį pikniką sėk
mingu, reikia dirbti ir dirbti 
visiems ir visoms kuopoms, o 
ne tik apskričio komitetui. Kuo
pos gavote lapelius—skleiskite 
tarpe vietos lietuvių darbinin
kų, plačiai ir gerai. Taipgi ga
vote ir tikietų, platinkite iš 
kalno, tai dar ir kuopų iždus 

| padidinsite keliais doleriais, 
j nes yra nuolaida del kuopų. 
'Padarykime šį pikniką milži- 1 • w 1 1 1 • I — -» l V •aišku, sutraukime tūkstančius 
publikos.

Štai kokią propoziciją jums 
skiria komitetas:

Newarkas atgabens 300-400 
tijos proletariato ištikimiausias} žmonių į pikniką, Elizabethas,

(Bus daugiau)

’ žiuoti County Airport keliu ir vadas, vėl atkartotinai kankina-! Lindenas, Jersey City, Cliffside 
po dešinei privažiavus Leba- mas, nuodijamas ir rengiamas ’ n’gi tiek pat turi duot. Pa- 
non Church kelią galima bus nužudymui, todel mes, atstovai tersonas, Passaic ir apielinkė
po dešinei privažiavus Leba- Pa-

matyt pikniko vietą.
Pernai metais toksai pat 

penkių tautų piknikas įvyko 
toj pačioj vietoj. Visiems vie
ta labai patiko, šiefnet, ma-

nuo organizuotii darbininkų su Bloomfieldu 200. New Yorko
suvažiavę iš keturių miestų : | apielinkė irgi 200-300.

mitingas protestui prieš karą ; n tai į tikį. Todel vi.
« X « ra f > M « .rl M O < T nir fašizmą. Prasidės 8 vai. va
kare.

Kalbės Harvey O’conner, 
“Meliono Milionų” knygos 
autorius; taipgi kalbės Jim Al- 
lander, organizacinis 
torius Komunistų 
Piitsburgho distrikto. Bus iii 
kitų svarbių kalbėtojų.

Kviečiami dalyvauti šiame 
mitinge darbininkai, intelek
tualai, profesionalai, liberalai, 

« studentai, vyrai, moterys, ir; ...... . . . n v.'ir- • u j . ... I Vokietijoj kruvinasis fasiz-jaunimas. Visi bendrai neški- < ? I . .. . ...
j . . . v . . c | mas nebeturi ribų kankinime ir' me protestus pries kara ir fa- . , . , . . \ .v. ox i • • i * • - ’ žudyme darbininkų klases va-sizmą. Stokime į kova pries i .. . .... . „ 1 ‘ dų. Mėsinėja tie kruvini bu-karą ir fasizma. . .. . . . . . , .... .. , „ . . „ . ■ dehai kiekviena darbimnka, .ku-Amenkos Lygos Pries Kara ir i ... ... ... ..v- '.° , i vr ris tik drįsta ginti savo klases Fašizmą Pittsburgh© Kom. . . t • ...2________’ teises, arba garsiau suvaitoja

po fašizmo nebepakeliama prie
spauda, skurdu ir badu. Pri
grūsti pilni pūvanti kalėjimai 
ir fašistų žiaurios bastilijos 
šviesesniais darbo klasės vadais. 
Darbininkų kraujas nespėja 
džiūti nuo Vokietijos fašistinių 
bučerių kirvių, kaip vėl ir vėj, 
naujos ir naujos fašizmo aukos 
žiauria usiomis priemonėmis 
kankinamos ir žudamos. Ka
dangi dabartiniam laike drau-^ 
gas Ernst Thaelmannas, Vokie-

si kviečiami dalyvauti.
ALDLD. Ęirmo Apskričio 

Komitetas.

_______ _______ , Pikniko programa dailės at- 
Mass. ir Nashua, N. HJį ALDL 1 žvilgiu bus viena iš puikiausių; 
D 4-rių kuopų konferenciją ge-1 visi musų didieji chorai ir ma
gužės 20 d., 1934 m., I 
ral St., Lowell, Mass

Lowell, Lawrence, Haverhill

sekre-
Partijos

Didelis Penkių Tautų Piknikas 
Birželio 3

Nedėlioj, birželio 3,’ pen- 
tautos bendrai rengia di- 
tarptautinį pikniką. AL- 
Pirmas Apskritys taipgi 

prie bendro rengi- 
labai puiki: Airport 

Grove. Iš miesto va- 
geriausia važiuoti per 

Side Carson 
Borough ir*

kios

DLD

mo. Vieta
Picnic Gr<

South
Hays

St., iki 
važiuokite

Protesto Rezoliucija į nąjf t
* _____ _ I kį ži

Prieš Vokietijos Kruvinąjį 
Fašizmą ir Gręsimą Pavo

jaus Draugo Thaelman- 
no Gyvybei

plojo, nes, mat, lošėjai jų vai-, birželio, kaipo atidarymą vasaros se-i 
kai. Tėvai darbininkai turėtų | 
savo vaikus mokyti darbinin--*!^ 
kiškoj dvasioj, nes jaunuoliam 
dabar mokyklose nuolat kala
mas patriotizmas ir kiti visi

I zono, visiems gerai žinoma vieta yra I 
' Lino Runo farma, tai ten ir bus šis 
piknikas, dabar jau viskas pataisyta 
naujai, naujos grindys del šokikų ir 
viskas pertaisyta. Piknikas prasidės Į 
12 vai. dieną irtęsis iki vėlumos. ■ 
Kaip paprasta yra, tai bus valgių ir 
gėrimų ir programa 'ir visokių kitų

: mijoje ir sykiu su tėvais vargs 
; nežinodami vargo priežasties.

Korespondentas No. 3-

PRANEŠIMAI B KITUR

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

J 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 rašvk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos susirin- 

I kimas įvyks pirmadienį, birželio 4 d. 
I Rusų Liaudies name, 995 N. 5th St.

Kaip 7-30 vai. vak. <
Draugai-gės, susirinkimas labai 

svarbus; bus išduota eile raportų iš 
i veikimo. Taipgi reikia išdirbti pla

nai ir ant tolimesnes organizacijos 
geroves, taigi reikalauja ko dau
giausia narių ant susirinkimo. Taipgi 
kurie dar negavote žurnalo “šviesa”,

■ ateikite ant susirinkimo ir gausite, j 
Visi dalyvaukime ir naujų narių at- į 
siveskime. i

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Lietuvių Skyriaus Vedėjas 
1440 Broadway, New York

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICIJ.

čia

MIUI

PHILADELPHIA; BALTIMORE;
WILKES-BARRE IR BOSTON

Šiuose keturiuose miestuose pereitą rudenį “Laisvės” vajus ga
vime naujų skaitytojų buvo silpnokas. Todėl prašome draugų 

tuose miestuose vasaros sezonu pasidarbuoti savo 
dienraščiui gauti naujų skaitytojų

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 
DUOSIME J1.00 VERTES KNYGŲ

338 Gent- ! zikantai senai miklina savo spė- ! 
profes- ū‘ stygas. O mūsų jaunuo- | 

tuojame prieš kruvinojo fašiz- ūai sportininkai irgi nesnau- į 
mo diktatūrą visam pasaulyje, 
o ypatingai mes protestuojame 

Vokietijos fašistų kruvi- 
terorą, kuris viršija viso- 
žiaurumą. Mes griežtai 

reikalaujame, kad draugas 
Ernst Thaelmannas ir kiti ko
munistai tuojaus būtų paliuo-

džia: jie parodys, kaip eina! 
sportas tokioj erdvingoj pato
gioj vietoj ant aro kalno. O gi 
muzika šokiams bus draugo 
Žuko visa didžiulė orkestrą.

Atvažiavimas irgi labai tie-. 
sus ir geras: Pasiekę Newarka ; 
imkite bile vieną iš šių gatvių: ,

suoti. Mes sykiu su viso pašau- Central Ave., Park Ave., West 
Busasj lio milionais organizuotų darbi- Market St., Main St.

ninku šaukiame; šalin fašistų kNo. 24 nuo Hudson Tubes, Park » _ i TAI . Z't .1 1 • TT 1kruvinas rankas nuo draugo 
Ernst Thaelmanno gyvybės!

Rezoliucijos Komisija:
J. M. Karsonas,

S. PenkaMskas.

Krečia ir Areštuoją
, /

Birminghamo Negrus
--- ,---- /

Birmingham, Ala. — Po
licija padarė kratas keliuo
se negrų darbininkų namuo
se. Įkalino ? tris negrus, 
nors prieš juos dar nei kal
tinimų nesugalvojo.

> it’i :įį 4 t * W !*• t .j; H >,’tf. Tf. 4 'iką.iG. > ,^!1:
• p

Place. Gatvekaris 21 Broad

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
.LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y. tam

Nebus nuolaidos ant prenumeratos kainos. Bet naujiem skaitytojam 
duosime dolerio vertės knygų ant metinės prenumeratos ir 50 centų • 

vertės ant pusmetinės prenumeratom.

Knygas Galite Pasirinkti Iš Žemiau Paduoto Surašo
Kodėl Turės Jvykti Komunizmas?, 
kaina 10c.
Klausimai ir Atsakymai apie Sovie- «. 
tų Sąjungą, kaina 5c. \
Ar Stebuklai Pagydo?, 15c.
Klebonijų Paslaptis, 25c.
Karas Lietuvoje (Apysaka) 35c.
Bolševikai (Apysaka) 50c.
Motina (Apysaka) $1.00 
Pirmoji Pagelba Ligoje ir Nelaimė

je, (su receptais) $1.00

Iš čia-suminėtų arba iš ALDLD. leidinių, nauji skaitytojai giriitc pa
sirinkti knygas kaipo dovanas. Ant metinės prenumeratos pasirinkite 
dolerio vertės, o už pusmetinį prenumeratą 50 centų vertes.

Per šiuos keturius miestus mes tikimės savo dienraščiui gauti 100 
naujų skaitytojų. Kiekvienas e turėtų gauti po 25 skaitytojus.

Vajus bus nuo ;abar iki 1 u. rugpjūčio (August). Tai pačiu 
geriausiu piknikų sezonu. Taigi draugai, stokite į darbą, gaukite 
naujų skaitytojų.
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Ketvirtad., Gegužes Ši, 19Š4 , tAisve Penktas Puslapis

• dirba pigiau kaip vyrai. Pav., Irus iš “gaslašapės 
j dirba “bufrumiuose” arba prie

“aseto,” kur pirmiau vyrai ne- ]|<uj kitą, tai net žemė dreba. 
I norėdavo dirbti tokį darbą. O , Esti net baisu pažiūrėti į tuos 
L dabar moterys ir merginos 

i dirba prie tii darbui!
Taigi, ar gali bedarbė iš- 

' nykti prie kapitalizmo? Nega- 
' Ii, niekados. Per tą prakeiktą 
1 skubinima, jau dabar fabri- 
akuose žmonės turi sunkiaus 

; dirbti negu prie caro katorgo
je. Katras yra menkesnės svei
katos, tas visai negali nė pra
dėti dirbti. Seniau “rolmilėje” 
eidavo barai po 50 svarų, o 
šiandien jau sveria po 200 

,ęvarų. Kuomet darbininkas 
x _ - . . ; • ’Uper diena arba per astuoniasstreikas turės įvykti. Bet manų . , v •. , i . . , . Ivalandas pakilnoja tokiuatrodo, kad jeigu mechanikai i • >.v .. . ± T . . rus ir vakare pareina namo,išeitų i streiką, tai priva ome , . . . , • , T.... G ... U , . tai jam niekas nemiela. Jisvisi darbininkai eiti laukan ir.' .. • „.. x per diena esti visas slapiasstreikuoti tftip pilt. 1 %. i • ]_1 'nuo prakaito, kaip žuvele.

Na, o ką kompanijos mano /foks darbas žmogaus sveikatą 
daryti? Be abejonės, jos turi suėda ir*sutrumpina amžių, 
planus pasidariusios. Jos turi ; 
dirbtuves kituose miestuose ir 
jos sako, kaip darbininkai pa-, 
skelbs streiką, tai 
skelbsime nedarbą, 
dirbtuvės kituose 
darbus atliks.” Klausimas yra, 
ar darbininkai laimėtų, ar ne. 
Man atrodo, kad darbininkai 
gali laimėti, tik reikia * gerai | 
susiorganizuoti. • Kompanijos..

dirbę pir-i.vra gudrios, jos iš.kalno apsi-1 . „,TT„„ i - • iv ‘ 1 _ r . i NAUGATUCK, Conn.—Ge- bininkui. cii ir 7 i. "i , • . 1 . gūžės 26 d. LDS. 124 kuopa I manau, kad jinai vėl stos į- darbininkai turi apsirūpinti sa- y y 4 ; ,• - j bivVo surengus koncertą, teat- sų eiles ir darbuosis.
ra ir šokius Linden parko sve- i Tai jau prasideda vasaros 
tainėje. Programą išpildė ■ veikimo sezonas. Išeiname Į 
Waterburio Vilijos Choras. I parkus ir miškus. Parkuose ir 
Publikos dalyvavo daug.. Ypa-■ miškuose susitiksime daug

naujų dąrbininkų, kurie dar 
Naugatuck nepriklauso mūsų organizaci- 
jaunuolių. Į jose ir neskaito mūsų darbi- 

naugatuckiečiai dėtų I ninkiškų laikraščių.
Daugelis draugų rengiasi 

vasaros pasilsėti. Ęet, 
10 jeigu jaunuolių kuopos ne- draugai, nelaikąs mums ilsėtis, 

kuomet visoje šalyje eina dar-

, Bedarbiam Prižada Darbus, bet Baisiai 
Apgaudinėja; Reikia Rengtis Prie Streiko 

Reikia Organizuotis ir Kovoti

arba iš lie
jyklos ir ima leisti vienas pas- Amerika Tiktai Šneka i„kikamsasitarnauja” darbi‘!jj 

laxxl- '- - - - - - - - - - - -

Waterbury, Conn. — čionai suomet nevaikščiok. Tai tok-, 
Waterburyje “varna išperėjo įsai yra pasityčiojimas iš varg 
apuoka, o apuokas velnią! 
Tik be uodegos—tai “NRA,” 
“CWA” ir “FAR.” Išmokino 

i kompanijas darbininkus ap
gaudinėti ir raminti tuom “N-

darbininkus, kaip jie ten pra
kaituoja ir visi “grysuoti,” su
sitepę. Jauti, jog tai yra tik- j 
ras pragaras ir darbininkai j 
kenčia!

CLEMENT VOKETAITISApie Taiką, bet Vis ;n .......
Darbininką Vienybe su J 

Toledo Streikieriais
Chicagoj, Detroite, New1 

Ohio, ir-

LIETUVIS ADVOKATAS

I Labiau Ginkluojasi
Geneva.—Jungtinių Vals

tijų pasiutinys į nusigink
lavimo konferenciją N. H. Yorke, Canton, 

bieso h ka-,pavįs pat apie [daugelyje kitų miestų yra1

113 WEST 42ND ST, 

NEW YORK, N. Y? 

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po urėtųO kas dedas 

paro” (?) liejyklose? Ten pa
rinkti vyrai, kaip ąžuolai, dau
giau lietuviai ir rusai. Karčių 
dūmų prigeria per metų 
tus, tai žiūrėk darbininkas 
to prie darbo ir negyvas! 
del kompanijos pelno.

Kompanijos savininkai

darbininkų.
Kas Reikia Daryti? r
dabar plačiau pažvelgsi-

________  .. ______  ____ _ ar Waterburyje stręjkąs
RA.” Kas nuėjo darbo prašy- 1 įvyks, ar ne šią vasarąz.Jąu 
ti, visiems prižadėjo. Davė. girdėtis, kad mechanikai ri^>.- ę 
aplikacijas išpildyti ir bedar-1 šiasi į streiką ir atrodo, kad: 
biai išpildė, bet darbo, galima .....
sakyti, nė vienam nedavė. O 
tos aplikacijos pasirodė val
džiai meškerė. Iš jų ji sužino
jo, katrie buvo neužsimokėję 
taksų. Tai tuos apdovanojo 
taksais, tai yra, uždėjo po $2t) 
ir $30 užsimokėti. O katrie 
atsisako mokėti tuos taksus,' 
tai tiems grūmoja kalėjimu.

• Ir jau kai kurie gavo kalėji
mo. Tai matote, kokia yra ap
gavystė. žmogų pasigavo ir,

4 darbą žadėdami, iškamantinė- i 
jo iš panagitj ir jau turi, kaip j 
žuvininkas žuvį ant meškerės, i

O nuo to ir kompanijos iš- j 
moko visokių perkūnų. Katrie ; 
darbininkai buvo
miaus ir tapo paleisti, nueina j rūpina savo reikalais, 
į kompanijos ofisą darbo pra- I
syti. Jiems paliepia aplikaci- i vo reikalais, susispiesdami į 
jas išpildyti. Tai, girdi, gau-. tvirtas organizacijas arba dar- 
site darbo. Bet darbininkas I bo unijas.
apsižiūri, kad jau jam atneša I 

' bilą taksus užsimokėti, arba i
kitokius paralius. žmogus jau 
nedirba kelis metus, iš ko 
sai gali mokėti?
daębininkas vėl eina 
klausti, kame dalykas, kodėl 
jo nepašaukia prie
Klausia, kame dalykas, žade-, Vienas padaro už de.šimt dar-1 alėtų įsteigti, tai jau bent ga-
atsako: Palauk, kai bus darbo,? n’- t , I lst,3 dauK,Tau Jaunuohų pnra-ibmmkų kovos ir kuomet var_-
, . r. . . . v. .i Daugelis yra moterų, ku-'šyti prie Lietuvių Darbininkų , gmgas gyvenimas spaudžia is
vcX 1 O d VIK S1 m O • v y t. VI C1 c V V 1~ • i*i • v i i i • i ••• -4 -k j i ni — i • • ai v ii* *nos dirba vyriškus darbus ir i Susivienijimo 124 kuopos. 1 e-'visų pusių. Arba pazvelgkim į 

---------------------------- ----------------------------------------------------------- vai, kurie priklauso prie LDS.,; darbininkų kovas ir kruvinojo
jaunuolius, fašizmo siautimą Europos ša-

Pasidarbuokite, draugai, ir sa- lyse. Mos čia turime būti|kų;
įtraukite į orga- Į prisirengę apginti savo teises 

! ir savo reikalus.
į Ne ilsėtis turime, bet veik- j ke]iama ypač tiems

O 
i me,

me- 
kri- 
Tai

del 
ba-1 saves pasidaro visokius pąito- 

j gurnus. O kodėl jos nepadaro 
del savo darbininkų liejyklo
se? Galėtii taip pritaisyti, kad 
dūmus ištrauktų. Ale kur tau 
jos darys tuos pataisyfnus del
darbininkų. Vienas nukris, tai miau SU Rooseveltu einan- 
jo vietos dešimt laukia. Kom
panijai žmogus nieko 
nuoja...

Amerikos “troškimą taikos” ■ paskleista desėtkai tūkstan- ■ 
ir reikalą mažint ginklavi- ......
mąsi; nurodė ir pavojus ka
ro, kurį ypač kursto ginklų 

j ir amunicijos fabrikantai. 
Tuo tarpu Amerikos karo 
laivyno ministeris Swanson 
ant rytojaus, gegužės 30 d., 
viešai išgyrė prezidentą Ro- 
oseveltą, kad jis palaiko ša
lies laivyno karišką gabu
mą. Tik pora dienų pir-

čių Komunistų Partijos la- i 
pelių, kuriais reikalaujamai 
ištraukt milicija iš Toledo, 
protestuojama prieš terori
zavimą tenaitiniu darbinin
kų ir šaukiama masmitingai 
išreikšt vienybę su Toledo 
streikieriais. .

FOTOGRAFAS
•TONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitikių

mes pa- 
o mūsų 

miestuose

American Brass kompanija, 
įtaisė taip, kad net devynius 
rolius įmūrijo į žemę ant 12 
pėdui gilumo. Kaip atveža ba- B. P. š.

Žiupsnelis Žiniij iš Connecticut Valsti jos kalboj

Darbininku Veikimo ir Kovy

. senatoriai reikalavo 
ne <ai į paskirt dar 150 milionų do

leriu karo lėktuvams net iš 
viešųjų darbų fondo. Tą 
dieną, kai Davis Genevoj 

jo neva už taiką, šios 
šalies karo ministeris Deru 
atėjęs i karinę kongreso ko
misiją reikalavo pridėt prie

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerkles
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 dienomis 
5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

nuo
nuo

Sekm adieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

512

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

\ sudarau su 
amerikoniškais 

Hį\ Reikalui esant 
ir padidinu to- 
kio dydžio, ko- W kio pageidauja- 

#7 ma. Taipgi at- 
7 maliavoju įvai

riom spalvom. 
Kair.os prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kanip. Broadway 

‘ Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: GIcnniore 5-9467

organizacijose.
mii-

į Amerikos armijos dar 47,- 
,.s 000 nuolatiniu kareiviu ir 1 _

bent 12,000 oficieriu.

lliaillQIHSIIIQIIIQIIIQIIIi

Mūsų mieste darbai eina ga-
-- ina smarkiai, bet kompanijos ! tingai daug buvo jaunimo. 
Įu j apsidirbo su maža dalimi dar-j Union City ir 
d-lbininkų. Kurie dirba, visi pa-|yra daUg lietuvių

1 alauKęs i kinkyti dirbti nuo bonų. Dar- ;'
ofisan

darbo

bininkai gauna po kokį dolerį Į daug pastangų, galėtų suorga- i 
bonų, tai dirba taip, kad net nizuoti jaunuolių LDS kuopą.; ant 

' jiems akys verčiasi į viršų.
! Vienas padaro už dešimt dar-

turi paaugusius

MONTELLO, MASS vo jaunimą 
nizaciją.

Lietuvių Tautiško Namo Draugovės

PIKNIKAS
Bus Savame Naujai Įtaisytame Parkel

Tai Bus Penkių Dienų ir Nakty Piknikas

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

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

Gi anksčiau, 4-tą vai., bus prakalbos

Naugatucko gumos išdirbi
nio dirbtuvė dirba penkias die
nas į savaitę. NRA algas ap
karpė iki ubagiškumo. Darbo 
valandos neva septynios, bet I 
daugelis turi dvi 
vienas 
dviem 
dirba 
parą.

Bedarbių yra 
nų darbininkų, 
dirbę daug metų 
brike, o dabar atsidūrė bedar
bių eilėse ir kenčia alkį. Gu
mos magnatai iščiulpė iš tų 
darbininkų jėgas ir paskui iš-

1 ti su nauja energija. Vasaros 
parengimuose platinkime dar- 

jbininkišką spaudą (“Laisvę” 
Į ir “Vilnį”) ir darbininkišką 
j literatūrą. “Laisvė” 
Į knygelę “Kodėl Turi 
I Komunizmas ?” F

dii ba j naudinga knygelė. Ją turime 
"" ■"I visur platinti.

16 valandų į Buvęs Naugatuckietis.

pakaitas— 
darbininkas

vardais ir tuo būdu iš- j
14 arba

daug. Yra se
ku rie buvo iš-, 

gumos fa-

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

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

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

Kitokį Įvairūs žaislai

GEORGE O’NEILS KARNIVALAS
Bus per Visas Penkias Dienas ir Naktis

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

. Kurie Duos Dainų Programą

Milionams Darbininkų
Sovietų Sąjungoj Bus

Pakeltas Uždarbis
Maskva.—Nuo birželio 1 

d. bus arti 11 nuošimčių pa
kelta alga 1,848,200 darbi
ninkų; plieno darbininkams 
bus pridėta 16 ir pusė nuo
šimčio. Lengvojoj pramo
nėj bus 13 nuošimčių pakel- 

• ta alga 1,245,800 darbinin- 
; atatinkamai keliama 

alga mokytojams ir val
džios tarnautojams. Alga 

, kurie 
| iki šiol mažiau buvo apmo
kami.

Vien tik šiais pakėlimais 
išleido iki metų galo bus išmokėta 
įvykti į 665 milionai rublių daugiau 

Labai gera ir ajgų darbininkams ir tar-

SOVIETU VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

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

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

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

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

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

AŠ TURIU TIKROS SOVIET! OS*
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CLEVELAND, OHIO
“Didžiausias iš Visų”
Didžiausias iš visų” yra 

obalsis, kuri iškėlė Clevelando 
metė laukan, kaip niekam, ne- i draugai delei Komunistų Parti- 
tinkamus. Niekas nesirūpina jos Distrikto 6 metinio pikniko, 
jų likimu. Laikas darbiniu
kams susiprasti. Laikas rūpiu- Haag’s 
tis savo reikalais.
ti į darbininkiškas 
jas ir kovoti prieš 
ganizuotai reikia 
socialę apdraudą 
fabrikantui kaštais.

Reikia sto- 
organizaci- 
bosus. Or- 

kovoti už 
valdžios ir

BRIDGEPORT, Conn. — 
ALDLD 3-čio apskričio išva
žiavimas įvyks birželio 3 d. 
Hemvich Grove darže. Prog
ramą pildys Daina Choras iš 
Neįv TIaveno ir Vilijos Choras 
iš Waterburio. Bus sporto, 
prakalbos, šokiai. Tai pirmas 
šia vasara išvažiavimas.

WATERBURY. Conn.-^Bir- 
želio 17 d.-’jyra rengiamas iš
važiavimas 'i^iknikas parko 
bendrovės naudai. Įvyks tam 
pačiame parke ant Lakewood 
ežero. Waterburieciai nori, 
kad tamfe parengime dalyvau
tų Brooklyno vyrų sekstetas. 
Draugas Mizara yra apsiėmęs 
kalbėti.

M. Vaitonaite sugrįžo iš Lie
tuvos. 
Pirma 
draugė

Du metai ten išbuvo.“ 
išvažiavimo Lietuvon 
Vaitonaite veikė dar-

nautojams. Prie socialės 
apdraudos fondo darbininkų 
naudai taipgi pridedama 

1107 milionai rublių.
i Taip gerovė darbo žmo
nėms auga Sovietų Sąjungo
je, na, o kapitalistinėse ša
lyse ?...

kuris įvyks liepos 4, 1934, 
Grove parke, 5822.

Broadwiew Road. Jau dabar 
raginame visus lietuvius rengtis 
prie šios dideles iškilmės, 
šome kitų organizacijų 
nerengti liepos 4 dieną.

Pikniko Renginio Komisija.

Pra- 
nieko

SO. BOSTON, MASS.

(Tąsa iš 2-ro pusk)
tinami. Numatoma, daug žmo
nių važiuos. c

Kunigo Kemėšio ir kompa
nijos prakalbos nekaip nusise
kė. Nors žmonių ir daug bu
vo, bet pinigų mažai tegavęs, 
nes, mat, tie bolševikai, sugadi
nę visą biznį, padalindami pub
likai lapelius, kur persergstima 
žmones ir numaskuojama Ke- 
mėšiai ir kompanija.

ALDLD Kuopos Koresp.
_—--------

WASHINGTON. — Gegužės 
18 d. prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad dabar gręsia pa
saulinis karas. Tokį jis prane
šimą padarė pirmu 
užėmimo prezidento

kartu nuo 
vietos.

Darbininką Monytojas
A. J. Mušte Atmeta 

Bendrą Frontą
Toledo, Ohio. — A. J. Mu

šte, pirmininkas vadinamos 
Amerikos darbininkų parti
jos, smarkiais žodžiais pri- 
gaudinėjančios darbininkus, 
atvažiavęs į Toledo, ^ako, 
kad ir jis pritaria visuoti
nam darbininkų streikui. 
Bet jis atsisakė eiti bei savo 

j šalininkus vesti į bendro 
franto visų darbininkų ko- 
ferenciją; nesutinka daryti 
jokių bendrų žygių streikui 
priruošti arba jam vesti. 
Aišku, jog kairiais žodžiais 
prisidengdamas jis tik tai
kosi iš pasalų krikdyti dar
bininkų kovą, o pasitarnau
ti išnaudotojams. Jis yra 
priešingas net kritikavimui 
tokių rųonelninkų, kaip Fe
deracijos vadukas Thos. 
Ramsey, kuris sako, kad. 
darbo ministerės Fr.Perkins

♦

atsiustas streiklaužis Taft
♦ • • \

JUOZAS
OVAL/AUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 513G 
Keystone—Main 1417

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS .AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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



? , i J 'i! ‘f,• - ‘
)

leStaa Puslapis Ketvirtad., Gegužes 31,1934

ra
t

4 i

i.

■
* ■

9

.1

Į NEW YORKO IR APIELINKES ZINlOSį
Dainy Diena Jau Čia metų pavėluota. (Čion nekal

bu apie tuos, kurie nenešioja 
j kepurių.).

nacionalis 
bus vienin-

anksto per-

Draugai! Kaip jau matėte! du, mūs visų organizacijų yra 
iš garsinimų, kad Proletmeno i pareiga remti naujai pradėtą 
Sąjungos Trečio ApskričioI darbą, kuris bus 
rengiamoji Dainų Diena įvyks- mums^patiems. 
ta šį sekmadienį, Vaičionio 
Farmoje, Cranford, N. J.

Daug rašyti apie svaidą šio 
parengimo nėra reikalo, 
visi žino, kad plėtimas prole
tarinio meno 
davinys visų 
darbininkiškų 
Dalyvavimas 
rengime, kaip Jik ir yra tąsi 
prisidėjimas prie sudrūtinimo į 
ir pastūmėjimo pirmyn viso' 
meno darbo.

Prie progos reikia pranešti 
mūsų organizacijoms, kad 
praeito sekmadienio meninin
kų praplėstas posėdis nutarė 
steigti nors trumpo lai
ko mokinimo chorvedystės mo
kyklėlę, idant prirengus, pa
mokinus jaunus žmones užim
ti muzikoje pirmenybę, besiri- 
šančią su chorų vadovavimu. 
Nes dabar taip pasitaiko, kad 
jeigu suserga mokytoja, kuri 
liko tik viena Trečio Apskri
čio ribose, chorai negali dai
nuoti mūsų pačių parengimuo
se. Ir va, nuo šito parengimo 
bus skiriama dalis pelno mo- I 
kyklėlės palaikymui. Tokiu bū-

Piknikas prasidės 
i dą ryte. Vietos 
! nėra
I rašyti;

yra būtinas už- 
mūsų broliškų, 

organizacijų, 
menininkų

TERORIZUOJA
DARBININKUS

Matęs.

naudingas

Tik Keturios Savaitės Lig 
“Laisves” Pikniko

—Ar jau turi, drauge, ti- 
i kietus del “Laisvės” pikniko?

—Dar ne, mano ‘-šeimyna

Max Bedacht,
I WO sekretorius, 
telis kalbėtojas.

Įžanga 25c., iš
kant 20c. Tikietų galima gau
ti Workers Book Shop, 50 E. 
13th St. ir Acme Theatre box 
ofise. (

Kultūrinė Programa Prieš 
Karą ir Fašizmą

Jau visiems girdėta, kad yra

Dr. HERMAN MENDLO WITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

' arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

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

10 valan- 
gražumą 

reikalo poetiškai ap- 
n ,__ „.., pavasario malonumas,

- a i ypatingai pirmam ir dideliam 
parengime, — visiems būna 
smagus ir draugiškas.

Dabar, kuomet gyvenam au- 
tomobilių ir gerų kelių gady- 

' nėję,—pasiekti pikniką nėra 
i didelių keblumų. Kaip nuva
žiuoti piknikan,—kelrodis tel
pa apmokamuose garsinimuo
se. Tėmykite, draugai!

Aido Choro busas išeis nuo 
“Laisvės” 9 vai. sekmadienio 
rytą. Tikimės, jog brooklynie- 
čiai, sekdami 
pasuks savo 
dymo ratus į vakarų pusę.

aidiečius, irgi 
automobilių val-

visas pasaulisšią vasarą
kenčia baimę, kad sausra nai
kina javus, bado giltinė rodo 
savo dantis, tad mums, gyve
nantiems New Yorko apielin- 
kėj,—lietaus nereikia bijoti, 
nes jeigu tą dieną lytų,— pik
nikas ir visas parengimas 
įvyks Rusų Name, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

Kviečia Menininkų Apskr.

i Pasidairius Po Miestą -
Sixth Ave. darbų agentūros 

nei kiek nepersimainę, nors 
jau virš metai laiko kaip jų 
nelankiau. Iškabos, “reika-I /

į laujančios” darbininkų, kaip 
buvo lietaus ir vėjo nuplaktos, 
taip ir tebesą. Berods, kur 
nekur ir naujų matėsi, bet tai 

j tik del suviliojimo darbo jieš- 
. . i kančių.organizavimas) i!, v. , .¥. .z . J, . į kančių skaičius neatrodo unija (o to labai1, XTj butų sumažėjęs. Nes,

i pirma, taip ir dabar, nuo 23 
savaitę pasirodė gatvės iki 49-tos, vakarinis ša- 
pranešimai (no- lygatvis sunkiai

Jau buvo minėta, kad Chas. 
Pfizer Chemikalų dirbtuvės; 
darbininkai organizuojasi į 
lCWU. Na, ir kaip visur, 
taip ir čionai atsirado (kol 
kas dar nežinomas) išdavikas 
-niekšas, per kurį bosai suži-! 
npjo apie 
“raudoną” 
bijo).

Pereita 
kompanijos 
tęs) ant laikrodžių ir 
kad darbininkams 
ma organizuotis 
(outside) uniją, 
lia organizuotis, 
paničną.

Savaitės gale,

Taipgi ir darbo jieš- 
, kad 
kaip

Atvyko Thomas <Mann, Vo- .. ... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
didele, visi norime eiti. O čia, šaukiamas Tarptautinis Mote-

. - _ l" | rų Kongresas ’ prieš Rara ir
.žiuoja, tad labai norėtųsi vi- į Fašizmą, Paryžiuje. Apie jo
įsiems sykiu ■ pasilinksminti. |svarbą niekas neabejoja. Bet 
I Bet kad tų pinigų taip trūks-|mes turime pranešti, ,kad čia

vo
rašyto j as, Th om as

pareiškė, kad jis Vo-

. dar teta su visa šeimyna atva-|
.žiuoja, tad labai norėtųsi vi- į Fašizmą, Paryžiuje.

kiečių Rašytojas
Atvykęs į New Yorką 

kiečių 
Mann,
kietijon nebemanas grįžti, nes, 
po įsisteigimo fašistų diktatū
ros, sąlygos esančios neparan
kios jo darbui. 

I

Jis pripažino, kad fašizmas 
nepagerino padėties Vokieti
joj, tačiaus prieš fašizmą, kai
po tokį, ponas Mann nėra nu
sistatęs kovoti. Jam, pavyz- 
din, patinkąs Roosevelto ban
dymas. Jo manymu, Nauja 
Dalyba “atima fašizmui gai
res”, Roosevelto administraci
ja esanti diktatūra paremta 
demokratija.

Taip kalbėti gali tik fa
šizmo draugas arba neišmanė
lis. Kas žino ką nors apie fa- 

Išizmą, tas žino, kad Roosevel- 
i to nauja dalyba kaip tik ir 
yra didelis žingsnis prie fašiz
mo, nors, kol kas, dar ne taip 
atviro, kaip Vokietijoj. At
viram fašizmui dar nebuvo rei
kalo čia pasirodyti, nes lig šiol 
vyko darbininkus apgaudinėti 
po priedanga' demokratijos. 
Taigi, pono Mann “čiulbėji
mas” apie NRA gerovę, yra 
turavojimas fašizmui, prieš 
kurį jis neva esąs nusistatęs.

ta, k^l kokios, tai dar prisi
eis namie pasilikti. Ot būtų 
bėdos, vaikai revoliuciją šlu
boj sukeltų.

—Taigi, drauge, kaip tik ir 
išlaimėsi iš 'anksto 
pirkdama. Vieną savaitę nu
pirk vienam, 
tysi, ir vaikai pasidarys geri 
gaspadinės šluboj, kada tikiu- vedimui 
to lauks. Be to, iš anksto I 
pirkusi tikietą dar gali dovaną 
gauti.

—Gerai tu sakai. Duok šia 
ant pradžios du, o kitus po 
vieną dasipirksiu. O jei do
vaną gausiu, tai dar ir “už- 
fundysiu aiskrymo.” žiūrėk, 
kad ir kitiem parduotum, nes 
aš noriu, kad visi mano 
“frontai” būtų piknike.

Kaimynas-

pat New Yorke eina spartus 
prisirengimo prie kongreso 
darbas.

Tikslu supažindinti New 
Yorko visuomenę, o ypač mo-

tikietus jteris, su prieškarinio kongreso 
| reikšme ir mūsų užduotiniis, 

kitą kitam. Ma- taipgi gauti finansinės para
mos pasiuntimui delegačių ir 

prieškarinio darbo, 
New Yorko komitetas rengia1 
pramogą, su puikia programa. 
“Anti Nazi Skit”, nazių pašai
pai veikalėlį, išpildys aktoriai 
pagarsėjusio veikalo “Men In 
White”.
Harvey, 
“Stevedore”. Prieškarinius šo
kius išpildys Fe Alf, vokiečių 
garsus šokikas.

Šią puikią programą galite 
matyti tik už 25 centus. Įvyks 
šį sekmadienį, 
2:30 vai. po

Dainuos Georgette
žvaigždė veikale

praeinamas.i

Neleido Darbininką į 
Teismabutį

Pereitą antradienį turėjo 
įvykti teismas areštuotų de
monstracijoj, įvykusioj prie 
Pašalpos Departmento, 50 La
fayette St., New Yorke.

Policija sulaikė visus darbi
ninkus nuo įėjimo į teismabu
tį, kad negalėtų pareikšti sim
patijų teisiamiems savo drau
gams. TDA advokatas, jo-

kitur, ir taip per metų metus ir die- !seph Tauber pareikalavo’ Kad 
:d-ž™-|nas tęsiasi vargšų ‘ demonštra-t darbininkai būtų įleisti.

keturis (tur-1 
būt-nurodytus) darbininkus iš
metė iš darbo, be jokios kal
tės. Vieną, už menką pasi
priešinimą ; antrą, už nusišyp
sojimą, kuomet beskerbinant J
“troko” ratukas nupuolė: tre
čią, būk tai už skundimą kitų ! 
dąrbininkų; ketvirtam, unijos! 
knygutė užtikta kišeniuje, i 
nors šėpa užrakinta buvo. Tai 
pamoka dar dirbantiems—ne- 
sinešioti knygučių, nes bosai 
turi taip vadinamus “master” 
raktus ir su vienu raktti 
daro visas šėpas. \

draudžia-, 
į. išlaukinę i cija.” 
Reiškia, va-! Į kurį nepažiūri—-visų vei- 
tik į kom-Į dai rūstūs ir mintys kur tai 

’toli juos palikę.
Ta nesuskaitoma bevilčių 

! armija išsiskirsto saulei įkai
tinus arbti lietui užėjus. O ki
taip, per\ištisas dienas mar- i 
šuoja iš vieno galo’šeštos Ale-

' Teišmas? neįyyko, būk tai 
dėlto, kad esantieji liudinin
kais policistai tebesą ligoni
nėj. Norėta atidėti teismą iki 
12 d. birželio, bęt TDA advo
katui pavyko 
d. birželio, ši i ’

; vai. ryto.
Darbininkai 

tadienį masiniai 
First District Court, 
lin ir Centre Sts.

išgauti teismą 1 
penktadienį, 10

raginami penk- 
susirinkti į 

Frank-

ati-

Turi Paskubinti 
Organizavimąsi

Darbininkai turi paskubint 
organizavimąsi, nes iš 350 
darbininkų tik 110 yra įstoju
sių į uniją. Nors ir dabar 
jiaū gana spėkų pareikalaut, 
kad išmestus sugrąžintų, bet 
pasirodo, kad ko tai trūksta, 

tai bus — geros vadovybės 
visų, abelnai, susipratimo.
Vietoj pareikalauti grąžin- 
išmestus draugus, pirmadie

nio rytą, tūli atsivedė savo 
“draugus”, na, ir prašo bosų, 
kad jiem duotų darbą. Taip 
ir priėmė 4 naujus, o<trijų ap
likacijas pasidėjo “atsargai.” 
Taip darydami darbininkai 
patys sau duobę kasa.

O 
ir

ti

• PATAISA. “L.” už gegužės
29 d., tilpusiame rašinyje “Iš 
dirbtuvių”, parašyta: Chas. 
Phize?.; turi būti: Chas.. Pfi-

* zer. ■41-
I • •

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

a*

geriausios 
2000 svarų 

Prista- 
Frašome

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, 

rūšies ir pilnas svoris- 
tonas, tai legališkas svoris,
tome greit į jūsų namus, 
įsitėmyti adresų ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

įįįį

:A

UKm

V

JP

$

Kaip kur užtinki didžiausį 
būrį Susispietusių, manai, kad 
ką naujo užtiko, bet randi be- 
skaitančius moterų - merginų 
“reikalavimus”. “Vyrai jieš- 
ko merginų darbo”—užklau
siau vieno iš būrio. Atsaky-! 
mui gavau tik piktą žvilgsnį, | New Yorko mokyklų superin- 
ir ranką įkišęs kelinių . kiše- tendentas, pareiškė netoleruo- 
niun, ką tai paspaudęs, nuėjo, siąs komunizmo. 
Tas davė žinoti, kad daugelis ^kad studentai, 
neturi pinigų, taip sau vaikšto ■ laisvai protauti : 
ir žiūri bile į ką, kad laiką , darbininkų vaikų 
praleidus, kol sulauks 
laikų”.1

Girtas Policistas Sumušė 
Darbininką

Kaipo USLW unijos narys, 
aš nuėjau prie I. Miller dirb

tuvės, Brooklyne, lapelių da
linti darbininkams, šaukiant 
juos pagelbėti Garside strei- 

1 kieriams jų. kovoje prieš bo
ksus ir Boot ir Shoe uniją. Ki
ltas darbininkas buvo sykiu su 
manim.

Prie dirbtuvės radom poli- 
cistą, kuris nedraudė lapelių 
dalinti, pastebėdamas tik, kad 
nenumesčiau ant žemės. Ta
čiaus tas pats policistas įėjo į 
dirbtuvę ir apie į 15 minučių 
išėjo pasmirdęs degtine ir pra-, 400 
dėjo darbininką stumdyti, pas-j 
kiau mušti ir spardyti. Galų ■ 
gale jį areštavo, o mąn įsa-! 
kė pasitraukti nuo dirbtuvės.

Kitą dieną dar du darbi
ninku ta,po areštuotu ir taip 
pat su jais elgtasi. Pirmadienį, 
mes visk keturi tapom nuteis
ti dviem dienom sunkių darbų 
kalėjimo, nors protestavom i 
prieš neteisėtą areštą ir teis-į 
mą. Valanda vėliau, tris pa- 
liuosavo, bet ketvirtas, George 
Evans, dirbo dvi 
žęs, sakė, kad jį 
kiekvieną minutę 
švariausio darbo.

Darbkoras.

Yorke. Verta 
remti didelį darbą.

birželio 
pietų 
11 th St 
pamatyti ir pa-

3 d., 
Webster |

New

PRANEŠIMAI
Atsidaro Nauja Lietuviška 

Skutykla

Pranešu visiems lietuviams, kad 
aš, Juozas Kubilius, atsidarau savo 
“Barber Shop” po numeriu 400 Lo- Į 
rimer St. kampas Stagg St. Brook- j 
lyn, 
vieta, 

i kad 
I pas

JJU J114IIKJ1 1U į

kampas Stagg St. Brook-'
N. Y. Labai graži irZ patogi j 

, prašau lietuvių atsilankyti
ir iš toliaus—malonėkite sustoti I
mane.' 

JUOZAS 
Lorimer St.

r P. S. Aš esu 
' moteris arba mer 
j gerą vyrą apsivedimui, tai malonėki- 
i te atvažiuoti. 6

KUBILIUS,
Brooklyn, 

nevedęs, ir 
ugi na, mylėtų

jeigu, 
gauti

(127-129)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU darbininko dirbti ant 

farmos; turi turėt ukvatą arba būt 
kiek nors patyręs dirbti toki darbą. 
Kreipkitės sekamu antrašu: 

SUPERINTENDENT,
2522 Bedford Ave-. Brooklyn, N. Y. 

k 126-128)

Fašizmo Šmėkla Mokyklose
Dr. Harold G. Campbell

Jisai sakė, 
kurie išdfįs 
savo, kaipo 

i naudai, ir 
gerų Į tą protavimą skelbti kitiems, 

I būsią prašalinti iš mokyklų.
Brooklyne palei darbų agen-į Mokytojams ta pati grasa, ži- 

tūras žmonių visai mažai, nes, noma, jis tą pasakė skirtin- 
mat, ir agentūrų nedaug. Tai, gaiš žodžiais, kaipo konstitu- 
visi 
ant

ir atsiduria New Yorke, I ci 
garsios Sixth Aye.

Bjaurus Tamsumas

Palei dirbtuves beeinant 
sur matyt labai blogas papro
tys, ypač pas jaunus vyrukus. 
Kaip tik raštinės duris p 
ro—kepurė bei sk'rybė/ė jau 
rankoj. Reiškia, čiacimiai—

cijos “gynėjas”.
Tartum, kad ponulis lig šiol 

juos toleravo. Tačiaus nelai
mė jo tame, kad jo ranka per- 
trumpa, kaipo pertrumpos 
buvo rankos ir visų reakcio
nierių, «kurie kėsinosi sunaikin
ti komunistų dArbininkų judė
jimą. Tad ir šio ponulio no
rai ir “galingos” intencijos nu- 

amerikonai be kepurių mal- eis margiui ąnt uodegos, nors 
dauja darbo. Kur lą išmoko fašistinė jo reakcija ir paims

vi-

dauja darbo.
tie jaunuoliai? Ar nebus tik 
iš CCC grįžę ‘vaikinai, neteko 
patirti. Matant tokius nuo- 
lankavimus, prisimena Lietu
vos tamsus mužikas, kuris be 
kepurės nuolankavo savo fra- 
nui-“ponui”. Nejaugi ir čionai 
taip bus? Bet man atrodo, 
kad tai daryti yra Visu šimtu

aukų.

r?

dieni. Sugrį- 
vertč dirbti 
ir prie ne-

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
Pamatyti! “Marion 

Models Inc.”
Šiandien prasideda vaidini

mas veikalo “Marion Models 
Ine.” Veikalas paremtas ant 
New Yorko' adatos darbinin
kų kovų, tad vertas pamaty
mo. Teatrų lankytojai turėtų 
šiandien, penktadienį ir šešta
dienį pasukti ne kitur, kaip tik 
į Labor Temple Theatre, 242 
E. 14th St., New Yorke. Ti
kietų kainos yra 30c ir 55c.

Darbininką Kliubą Piknikas
šeštAdienį, 2 d. birželio, 

Ulmer Parke, Suvienytų. Darbi
ninkų TCliubų. Miesto Taryba 
rengia 'pikniką. Bus įvairi 
meno ir sporto programa. Va
kare rodys sovietinį prieškari
nį judį “Patriots”. Po progra
mos, šokiai tęsis iki 3 vai. ry
to. .

i f

Parduokite C? f IK. T A AT T V* C A Mokame augštą Savo bE. INĄ AUlxbĄ Kainą
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 240 Boweryri Z ..„/U,5 ° cor. Prince Street, N. Y. C.
Tel. Canal 6-9608 (B.M.T. trainą imkite—išlipkite ant Bowery atoties)

JI

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Amerikoniškos ir Importuotos
TURIME TIKROS VODKOS

Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, bot labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

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

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

gana žemų kainų.

HYMAN BERGEjR, Savininkas
409 Lorimer St., z Brooklyn, N. Y.

Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainei?
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

*■

PARDAVIMAI I PARSIDUODA bučernė ir grosernė; , 
jau 20 metij kaip šioje vietoje tas i 

biznis laikosi; kaina prieinama; ga-; 
Įima gražiai pragyventi iš to biznio.' 
Vieta gerai lietuviais apgyventa. 
Kreipkitės Į “Laisvės” ofisą.

(Vieta Long Islande.) 
(126-131) 

BROOKLYN. N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių 

bo mėnesinis susirinkimas
penktadienį, 1 dieną birželio, 8 vai. ; 
vakare, Kliubo name, 80 Union Avė. i 

Šis susirinkimas yra svarbus ta- 
me, kad jame bus renkama pusė' 
Kliubo komitetu, todėl visų nariųz 
yra privalumas dalyvauti minėtam^! 
mitinge, taipgi nepamirškite pasinio-/ 
keti kliubui prigulinčias narių mo-’’ 
kestis. i

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiati ir chroniška* vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
156

Graborius (Undertaker)

Kliu-

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Unįpn Avė. 
Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Į 
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
ant visokių kapinių; parsanide ay-į 
tomobilius ir karietas veselijoms,! 
krikštynoms ir pasivažinėjimams į

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
*—■

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

(128-129) |

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.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

BROOKLYN, N. Y.

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4409
A. RADZEVIČIUS

LIETUVIS GRABORIUS 
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
N e r v ų 
Chroniški 
d u liai, 
Žarnų . ir Mėšla- 
žarnės Ligos. A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kito** Vyrų ir Moterų li
gos; o joigu turite kokį negerumų, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

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

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

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

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.
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