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KRISLAI
Knygos ir Sovietai.
Barbusse ir R. Rolland.
Japonų Išmislai.
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i

Caristinėje Rusijoje į 30 me
tų, nuo 1887 iki 1916 m. bu
vo atspausdinta 2,069 milionai 
egzempliorių knygų ir brošiū
rų. Sovietų Sąjungos Valsty
binė Leidykla tik pati viena Į 
15 metų išleido 2,762 milionus 
knygų egzempliorių, o visos 
knygų leidyklos Sovietuosė per 
tą laiką išleido 2'/o kartus tiek 
knygų, kiek prie caro buvo iš
leista per 30 metų.

Gegužės 18 dieną sukako 60 
metų nuo gimimo garsaus fran- 
cūzų darbinin. rašytojo Henri 
Barbusse. Pirmas literatinis 
jo kūrinys pasirodė 1895 me
tais. Draugas Barbusse dabar 
energingai dirba pasauliniame 
darbininkų veikime prieš impe
rialistų ruošiamą naują karą.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija yra iš
leidus jo geriausį veikalą “UG
NYJE.” Jį turi kiekvienas 
ALDLD narys. Centre dar yra 
apie 10 egzempliorių.

Francūzas veikėjas ir rašyto
jas Romain Rolland padarė la
bai svargų pareiškimą už drau
gą Thaelmanną. Jis telpa pil
nai mūsų dienraštyje.

Japonijos imperialistai, ruoš
damiesi karan prieš Sovietų Są
jungą, skelbia bjauriausius me
lus, būk tarpe SSSR ir Chinijos 
(Chang Kai-sheko) padaryta 
slapta sutartis. Tai bjaurus iš- 
mislas! Vokietijos fašistai to
kius pat prasimanymus skelbia, 
būk SSSR padaryta karo sutar
tis su Francija. Gi tuom pat 
kartu Japonijos padaras Man- 
chukuo provokuoja karą ant 
Amūro upės.

Anglai ir Prancūzai i 
Žada po Biskį Mokėt į 
Karo Skoly Amerikai1 
Pranešimais iš Londono, 

Anglijos vyriausybė vei
kiausia sutiks kokią dešim
tą dalį Amerikai priklauso
mo skolų įmokėjimo prime
sti iki birželio 15 d.

Francijos ministerių kabi
netas taipgi stoja, kad ša
lies seimas nubalsuotų šiek 
tiek skolų atmokėti, ir lauk
ti derybų su Roosevelto val
džia, reikalaujant, kad su
mažintų bendrą atmokėjimų 
sumą.

v New Yorko kapitalistų 
laikraščiai, “Sun,” “World- 
Telegram” ir kt. pataria 
Amerikos valdžiai nei gal
vos sau nekvaršint del tų 
kariškų paskolų; sako, nie-! 
kuomet Amerika jų neat-j 
griebs. Komunistai taip' 
nurodė iš pat pradžios.

Džiaugias del Lietaus
Viduriniuos Vakaruos

i

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

Toledo, Ohio, Auto-lite fabriko streikieriai visiškai nudraskė drabužius 
nuo vieno streiklaužio, palikdami tik kaklaraišį, ir taip nuogą vedžiojo 
gatvėmis.

i DARBO FEDERACIJOS LYDERIAI JAU 
IŠDAVĖ TOLEDO VISUOTINĄ STREIKĄ 
IR PADARE SKEBINES SUTARTIS

v

Sutartyje delei Auto-lite Streiko Baigimo Atiduodama Pir- 
į menybė Streiklaužiams; Užkariama Darbininkams “Be- ;
į šališkas Teismas,” Pirm Einant Streikan Išnaujo; Vadai 1
I Bandė Nuvyt Kairiuosius nuo Demonstracijos

Toledo Ohio.—Darbo Fe- bet Federacijos vadai lais- ; 
deracijos vadai suardė 110 vai leido demonstracijoj pa- 

(unijų pasiryžimą eiti į vi- roduoti socialistams.

Chinų Sovietų Raudonoji Armija Išmušė 
bei Sužeidė 19,200 Fašistinių Kareivių

Hankow. — Chinų Sovie- 
. tų Raudonoji Armija kirto 
didelį smūgį naujausiam fa-

suotiną streiką. Tuo tiks
lu jie penktadienį “sutaikė” 
Edison Elektros kompani
jos darbininkus su bosais, 
žadant darbininkams sugrą
žint pirmesnius 20 nuošim
čių algos numušimus. šeš
tadienį vadai padarė sutar
tį su fabrikantais Auto-lite 
kompanijos, tarpi ninkau- 
jant NRA ir darbo ministe
rijos agentams. Sutartis 
tokia:

Laike prakalbų, kur su
sirinko 12,000 demonstran
tų ir 8,000 kitų darbininkų, 
Federacijos vadai nutraukė 
žemyn nuo platformos Det
roito automobiliu bendro 
fronto delegatą Parkerį, ku
ris kalbėjo už visuotiną 
streiką ir prieš Darbo Fede-. 
racijos vadų pardavystės iš
vien su NRA. Bet darbi
ninkai privertė vėl leisti 

į Parkeriui kalbėti. Apart jo,

SŪNUS NUGALABIJO 
MOTINĄ IR BROLĮ

Huntington Beach, Cal.—
Tapo areštuotas 
Payne, 21 metų amžiaus. 
Pas jį rado parašytą, bet; 
nepasiųsta tėvui telegramą, 
kur pranešama, kad jis nu
žudė savo motiną ir brolį, 15 
metų berniuką. žmogžu-. 
džio tėvas yra vice-prezL 
dentas Commonwealth Uti
lities-Korporacijos. .Polici
ja sako, kad Louis nugala-| 
bijo motiną ir brolį, beban- 
dydamas išveržti pinigus.

I , v..’ 1

Louis Pridėt tik 5 nuošimčius įsakė prakalbas I. O. Ford,
algos; mokėt bent po 35 komunistų kandidatas į 
centus už darbo valandą. I Ohio valstijos gubernato- 
Sutartis yra šešiems mene-Irius, jaunieji komunistai ir 
siams. Jeigu toliau darbi- i kt.; 
ninkai norėtų ką nors pa
keisti, tai turi 30 dienų iš- 
anksto pranešti. Vadinasi, 
,darbininkai turi už menesio 
duot žinią bosams jeigu
manytu streikuoti. Bet su-1V . ... ...,• . . ,. ios pirmininką1 Krzycki irtartis siūlo derybas spręsti ; . v. . .,r Y . buvusi Milwaukee miestonesutikimams. Derybose vi-į . rr. . .., , . . . < , socialistą šerifą Bensoną,sus darbininkus atstovaus . . i -i v vu . . . .v. . ... i kuris savo laiku daugelį be-umja; bet tai nereiškia tik- . . . . . -J ’ l darbių šeimynų ismete is_ nam 

prasidės ___

jaus padarė maišalienę iš tų 
parinktinių prieš-sovietinių 
pulkų.

Naujam žygiui prieš Chi
nų Sovietus buvo subūrę sa
vo kariškas jėgas Nankingo 
ir Kantono valdovąįir turė
jo sutraukę didžiausią skai
čių lėktuvų, ginklų ir amu
nicijos prieš raudonuosius. 
Didelę dalį karo pabūklų jie 
buvo gavę iš Jungtinių Val
stijų. Bet nežiūrint vokiš
kos strategijos ir ameriko-1 Berlynas. — Hitlerio lai- rą unijos pripažinimą, nes, 

_c o_________ e L 1 išnaujo [
tai vėl gavo neužmirštamą amerikoniškų W o o 1 w orth 'darbas, kompanija, pagal; 
pamoką nuo revoliucinių dešimtukinių ir penktukinių sutartį, pirmiąusia ims i 
Chinų Sovietų darbininkų krautuvių, kurios neperka kurie hike streiko dirbo; po į 
ir valstiečių. ( įvairių vokiškų dirbinių. . jų ims unijistus streikierius ■

Chicago, Ill. — Pereitą v. ..i j- • *•! x- i r- sistines Chmiios valdžios sekmadieni siek tiek palijo; v . . t. . . . vj ——- Pranešimais birže
lio 2 d., komunistinė armi- 

valstijoj. Didelis farme- uZ‘
riamš džiaugsmas, nors šis.muse: b®L aužeide.1^2?0 ge" 

riaušių sturmmių karei- 
javų, kuriuos ilga sausra.™* CHia^ Kai^į° 

. 30 valstijų dar,klng0 valdzlos’, šlv fas'stlne 
Šimtai armlJa buvo vokiečių oficie- 

Į rių išmokinta ir jinai buvo 
1 pasiųsta sukriušint , raudo-

didžiausią istorijoj sausrą nuo^ius’ kaiP manoma, pa-į niškų ginklų, Chinijos f ašis-[kraščiai ragina nepirkt iš į kuomet išnaujo 
Amerikoje. < 
valdžia vis ....
apie pagelbą farmeriams.

Policija Nušovė Ndialtą baskoj/indianoj ir Missouri 110 2 d”

Bemiegantį Žmogų
Phoenix, Ariz. — Policija

‘ > lietus mažai jau atgaivinsi
Phoenix, Ariz. — Policija - -

nušovė ne tik piktadarį Lo-. nudžiovino L 
uisą Walshą, bet ir nekal-1 fphphukin lietaus
tą žmogų Rbt. Perkinsą, tuo! tūkstančių gyvuliu baįauja!
laiku miegujusį ant “por- del žol6s nudegimo per šią

. O Washington o gal tiesioginį patarimą Vo- 
s dar tik šneka kletlJ0S generol° Hans von 

i Seckto, buvusio vyriausio 
Vokiečių armijos komandie- 
riaus.

Supliektos priešų armijos 
išlikę komandieriai dabar 
aiškinasi, kad besiunčiant 
jiems savo pulkus prieš Chi
nų Sovietus, Raudonoji Ar
mija užpuolė iš šono ir tuo-

čių.”
Walsh laišku pareikalavo, 

kad I. Diamond, departmen- 
tinės sankrovos savininkas, 
pristatytų jam $3,500 ant 
paskirtų gatvių kampo, o jei 
ne, tai būsią blogai Diamon- 
dui ir jo šeimynai.
mond pinigus pristatė, bet 
pirm to buvo pranešęs poli
cijai, kuri čia ir laukė pik
tadario. Pradėjus policijai 
šaudyti, Walsh numetė pi
nigus ir bėgo, bet tapo nu
šautas ; o • bemiegantį Per- 
kinsą užmušė netiksliai ša
lin nuzvimbus kulka.

Nanticoke, Pa. — Mary 
Dai- Kojacienė nušovė savo 13 

metų sūnų ir pati nusišovė 
todėl, kad ji negalėjo ilgiau 
žiūrėti į suparalyžiuoto ber
niuko kančias.

Birželio

SOCIAL-PRIGAVIKŲ 
“KAIRUMAS”

Detroit, Mich..-
3 d. užsidarė Socialistu Par
tijos suvažiavimas. Tūli 
vadinami “kairieji”' wadai, 
kaip vakar buvo rašyta, iš 
pradžios pasmarkavo, bet 
galų gale paėmė viršų neva 
“kovingieji”, vadovaujami 
social-prigaviko No’tman 
Thomaso. Skaitykite ryto
jaus numeryj redakcinį 
straipsnį apie “kairiųjų” ir 
“kovingųjų” menševikų ma
nevrus tame Soc. Partijos 
suvažiavime.

Athenai. — Graikijos po- ’šonu, atšaukė tą streiką, 
licija šaudė į komunistinę 
demonstraciją birž. 3 d. Tris 
darbininkus sužeidė ir apie

* 300 areštavo. Sužeisti ir 
keli policmanai./

ATŠAUKTAS AUDĖJU STREIKAS
Washington.—Darbo Fe- derėjo tokių nevą “nusilei- 

deracijos United Textile dimų” iš NRA pusės: 
Workers (audėjų verpėjų) 
Unijos prezidentas McMa
hon buvo pirmiau paskelbęs, 
kad nuo pereito pirmadie
nio 400,000 tos pramonės 
darbininkų yra šaukiami į 
visuotiną streiką. 1 Tai to
dėl, kad NRA administrato
rius gen. Johnsonas įsakė 
fabrikantams nup to pirma
dienio per 12 savaičių suma
žini visu ketvirtadaliu va
landas dirbimo mašinomis, 
kas tikrumoj atima 25 nuo
šimčius darbininkų algų.

Bet pereitą šeštadienį 
unijos galva McMahon, pa
sišnekėjęs su generolu John-

•Darbo ministerija paskirs 
vieną audėjų unijos atstovą 
į NRA patariamąją darbo1 
komisiją,’ o Unija taip .pat 
gaūs savo patarėją prie au
dimo pramonės kodekso vy
riausybės.

NRA per 14 dienų tyri
nės, ar galima būtų kiek pa
kelt darbininkams algas, at
sižvelgiant į darbo valandų.' 
nukirtimą; o per 10 dienų 
bus tyrinėjama, kiėk ištikro 
reikia valandų dirbti, kad; 
patenkint audimų pramonės 
reikalus.

Tie kazioni neva “

Bendras Unijisty Frontas prieš Bandymus
Parduot Plieno Darbininky General} Streiką

Washington. —• NRA ge
nerolas Johnsonas ketina 
tuoj aus pradėti derybas su 
Amalgamated Plieno, Gele- 
žies ir Cinos Darbininkų 
Asociacijos (unijos) virši
ninkais Mike. Tighe ir ki
tais, idant su turėt darbinin- 
ikus nuo 'visuotino streiko, 
panašiai kąip, padarė audi
mo pramonėj. . . > .

Indiana ’Harbor mieste, 
Ind., pereitą , sekmadienį at
sidarė Plieno ir Metalo Dar
bininkų Industrinės Unijos 
konferenciją su 150 delega
tų,■ tarp kurių yra daug ne
grų. Tai bendro fronto kon
ferencija prieš kompanič- 
nas unijas. Bill Clark; ati
darydamas konferenciją, at-

darbi^žym^° kylanti dagininkų 
njnkų”“atŠtovai''NRA ko- ŪP? y visuotiną streiką ir 
misijose ir tyrinėjimai nie- relka’a tam rengtlf 1 
ko gero nežada. Tai yra tik > Industrinės unijos sušauk- 
darbininkų mulkinimas pa- tame mitinge South Chica- 
gal NRA ir Darbo Federa- go j, pereitą šeštadienį; daly

vavo ir 20< narių iš federa-

Darbo Federacijos lyde
riai Brach, Taylor ir kiti, 
kalbėdami nuo,,, McKinley 
paminklo, pasišaukė sakyt

tuos’: Po Sausrai Gausingas
jų ims unijistus streikierius ( 
ir, ant galo, pašalinius ske-1 
bus, kurių bosai prisivarė 
po to, kai streikas jau buvo 
prasidėjęs.

Panašios sutartys būsią j 
cinės plieno darbininkų uni-j daroma ir Bingham Tool ir 
jos.

Chicagon, III., atvažiavęs

(Logan Gear darbininkams.
Taip darbininkus apsuko 

ir puikią jų kovos dvasią už- 
Wm. Green, Amerikos Dar- gniaužė vietinis federacinis 

vadukas Thomas J. Ramsey, 
bo Federacijos prezidentas, Tpomas Taylor, tiesioginis

Lietus Sov. Sąjungoje
Maskva. — Nuo gegužės 

mėnesio pirmos dalies užėjo 
sausra ant pietinio Sovietų 
Sąjungos ploto— Kaukazo, 
Ukrainos, Pavolgės. Del to 
nukentėjo javai. Bet per
eitą savaitę atsilankė gau
singas lietus, ir jis atgaivi
na laukus, nors gal ne visus.

Šiemet Sovietų šalyj užsė
ta daug didesni plotai negu

i kuriam jis, po teisybės, vi
siškai nerengė darbininkus. 
Streikas atšauktas todėl, 
kad McMahon su keliais 
unijos vice-prezidentais išsi- cijos vadų susitarimą.

reikalą tam rengtifc. t

darbuoiasi prieš plieno dar- atstovas Amerikos Darbo i bet kada pirmiau; todėl 
. . . . . . .. ___ :•___ ’trr...
nors streikas buvo mubal-1 P.reeno’ panašūs sy- 
suotas pereitame unijos su
važiavime. Jis smerkia “bet 
kokį komunistinės rūšies 
veikimą” ir taikosi taip ap
kirsti Federacijai priklau
sančius plieno darbininkus 
su NRA darbo komisijos pa- 
gelba, kaip apkirto Detroito 
automobilių d a r b i n inkus.
Kai del unijos, tai Green sa- suotino streiko. Bet demon- 
ko, kad darbininkai gali sau stracijos mitinge kalbėjusie- 
nusibalsuot, ar jie nori sa- ji Darbo Federacijos vadai 
vo unijos, ar kompaničnos, 
ar liktis visiškai neorgani
zuoti. Amalgamted Plieno, 
Geležies ir Cinos Darbinin
kų Asociacijos nariai, todėl, 
turi suprasti, kad Green lo
šia kompanijoms į 
prieš tą pačią uniją, 
jis neva atstovauja.

bininkų rengimąsi streikan, Federacijos prezidento Wm.

i kiu su darbo ministerijos 
tarpininku C. P. Taftų ir su 
keliais NRA agentais.
Vadai Buvo Nutempę nuo 
Pagrindų Detroitiečių Kal

bėtoją Parkerį
Šeštadienio vakare įvyko 

streikierių demonstracija, 
per kurią jie reikalavo vi-

sausros padaryta žala pieti
nėje srityje * nebus taip 
skaudžiai jaučiama. Be to, 
Sovietai turi iš pereitų me
tų stambius grūdų sandėlius 
atsargai.

ranką 
kurią

nei vienas neprasitarė apie 
visuotiną streiką. Jie visais 
būdais stengėsi nuvyti nuo 
demonstracijos Komunistų 
Partijos narius, Bedarbių 
Tarybos nariuš ir kitus ko
vingus darbininkus, kurie 
savo šūkiais ir iškabomis

■ į reikalavo visuotino streiko;

Amerikai Dar Permaža 
Esą Kariškų Lakūnų
Washington. — Jungtinės 

Valstijos turi 997 regulia
rius kariškų orlaivių lakū
nus. Bet stflų\ kongresui 
teikto Vinsono Ailiaus,, to 
anaiptol ‘"neužtenka.” Jei
gu bilius bus priimtas, tai 
iki 1942 metų karo lakūnų 
skaičius bus padidintas iki 
2,075. -

j

t (Daugiau žinių 5 pusi)
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d. Thaebnan-

| Susirūpinkim Draugo 
Thaelmanno Laisve

Turim prisipažinti, kad 
no laisvės reikalais darbas pas, muši lyg

- ir apmirė (kalbama vykiausiai apie1 lietu
vių darbininkų organizacijas). 'Pasidar
bavę neblogai už Dimitrovo, Torglerio, 
Popovo ir Tanevo išlaisvinimą, mes lyg ir 
būtum pamiršę, kad Moabit kalėjimo 
skiepuose (Berlyne) yra kankinamas Vo-

r kietijos proletariato patsai ištikimiausias 
ir žymiausias vadas, d. Ernst Thael
mann.

Drg. Ernst Thaelmann yra ne tik kan
kinamas, bet jis greitu laiku gali būti nu
žudytas. Jam byla ruošiama ir bile die
ną jis gali būti teisiamas “del tėvynės iš
davimo” specialiai įsteigtam fašistų teis
me.

Greitu laiku naziai teis 111 komunistų 
veikėjų, kurių daugeliui žada kirsti gal
vas. Sakoma, kad pirm negu bus teisia-, 
mi tie 111, fašistai slapta daro planus nu-

* žudyti Thaelmanną.
Fašistų spauda atvirai rėkia: “Thael- 

<mann: turi būti nužudytas!” “Thael- 
; mann; yra žmogžudys,” etc., etc.

Thdelmann, draugai, yra simbolis Vo- 
/ kietijos kovingosios darbininkų klasės. 

Tai drąsus, .ištikimas ir ištvermingas bol- 
' ševikąs, leninietis-stalinietis!

Kad fašistai bandys nužudyti darbi
ninkų vadą, tai abejonių nėra. Jie žino 
ir mato, jog partija, kurią Thaelmann 
atstovauja, nepaisant visokių sunkumų 
ir šiurkštumu, auga ir bujoja, ruošdama 
galą fašizmo viešpatavimui. Įpuolę.ker- 
štan Ir pasiutiman, Hitlerio pasekėjai,

- bandys panaudoti kruviniausias priemo
nes kirtimui galvų komunistams, o, žino
ma, pirmiausiai geriausioms jų vadams.

Štai iš kur, draugai skaitytojai, plau
kia didelis pavojus d. Thaelmannui!

Štai kodėl reikalinga kuoveikiausiai 
sukrusti!

Kojmes turime reikalauti? Mūsų ko
vą už? Thaelmanno laisvę privalo margin
ti sekanti obalsiai-reikalavimai:

1. Thaelmann neturi būti teisiamas 
speciališkam fašistų teisme.

2. Į^aisvai įsileisti į jo teismą liudyto
jus, kuriems turi būti užtikrinta saugu
mas. •

3. | teismą turi būti įsileista spaudos 
korespondentai.

Šitįe ir kiti obalsiai-šūkiai privalo būti 
surišti su mūsų kova už jo laisvę!

proletarinės nęvelės, t Kiekyięhas’ bašytd- 
jas (žinoma,! anglų kalba)-, norįs dėlyVau-* 
ti šiame konteste, kviečiamas dalyvauti. 
Sąlygos yra sekamos:

1. Rankraščiai turi būti priduoti ne vė
liau balandžio mėnesio 1 d., 1935.

2. Prie kiekvieno rankraščio turi bū
ti rašytojo slapyvardis, bet ne tikras var
das. Tikrąjį savo vardą turi įdėti atski- 
ran vokan ir užklijuoti. Tikrasis vardas 
bus patirtas (ir paskelbtas) tiktai, kuo
met teisėjai jau bus paskyrę rašytojui 
dovaną.

3. Visos novelės turi būti anglų kalboj,
mašinėlė rašytos ir nedaugiau, kaip 60,- 
000 žodžių. i »

4. Visos novelės turi būti paimtos iš 
Amerikos proletariato gyvenimo.

5. Visi rankraščiai,, gauti .kontestui, įr 
nelaimėję dovanos, bus.perduoti vienai iš 
didžiulių knygų Jeidimo firmų, The 
John Day Company, ir su ja autoriai ga
lės atskirai tartis delei honoraro'.1

6. Kontesto laimėtojas. gaus, $750 do
vaną. (Knygą išleis The John Day Co.) 
Be to, autorius gaus tam,tikra nuošimtį 
už parduotas knygas'

Kontesto sprendėjai yra čranville 
Hicks, literatinis New Masses redakto- 
rius; William Dunne, žurnalistas ir bu
vęs “Daily Workerio” redaktorius; Alan 
Calmer, nacionalis John Reed Kliubų se
kretorius; Richard J. Walsh, prezidentas 
The John Day Co.; ir Critchell Riming- 
ton, vice-prezidentas ir redaktorius The 
John-Day Co.
• Dalyvauti konteste gali ne tiktai dar
bininkai, bet ir profesionaliai rašytojai- 
novelistai. .

Išrodo, kad šis kontestas bus įdomus ir 
vaisingas. Pastaruoju laiku Amerikoje 
pasirodė visa eilė gabių rašytojų,, paga
minusių puikių' novelių. Šis kontestas 
be abejojimo paakįštins daūgiauirašytojų 
už .kėlimą proletarinės literatūros ir kul
tūros. .............. .  > 1 1 (' ': !
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LGęrai,(bep tai ko Verti‘ tie plėpalai ir 
šmeižtai,' -kuriuos kunigų laikraštis atvė- 
jų-atvejais vertė ant Sovietų Sąjungos? 
Kiek kartų. “Draugas” 4meižė Sovietų 
Sąjungą, vadindamas “imperialistine” ir

“trokštančia karo'?” Kiek kitokių’šlykš
čių epitetų “Draugas” pasiuntė Sovietų 
antrašu ?!

• Dabar tą viską jis yra priverstas nu- 
’■ ryti!. •>

smerks t6kį sp'rendimą, kai
po žmogžudystę.

Romain Rolland.
Gegužės 9, 1934 metais.

Kaip Stovi Mūsų Darbas Tarpe Jaunimo?

Kaip kovoti?
Aišku, kad privalome gerai sumobili

zuoti* masinį darbą, į kurį turi būti 
įtraukta ne tik darbininkai, bet ir intelL 
gentiįja; kiekvienas žmogus, stojąs prieš 
fašizįią.

Kiekviena mūsų draugija, kliubas, or
ganizacija, nieko nevilkinant, privalo pri
imti rezoliucijas ir jas siųsįi Washingto- 
nan, «Vokietijos ambasadoriui Lutheriui. 
Kiekyienam mieste, kur randasi Vokieti
jos konsulai, privalome siųsti savo dele
gacijas pareiškimui, savo reikalavimų.

Madinės demonstracijos, ^masiniai mi
tingai privalo būti tam tikslui ruošiami!

Kova už d. Thaelmanno laisvę reiškia 
kovąZuž visus Vokietijos darbininkų po
litkalinius.

To Jei ji privalo būti pagaivinta, pa- 
• stiprinta kuo veikiausiai!

Įdortius Kontestas
Savaitraštis “New Masses” skelbia ra

šytojams įdomų kontestą delei parašymo

• ¥ • ♦ » < » i » I » > > • * « i I 4 ♦ ♦ » I »-» J t

Sovietų Sąjunga Stoja už Taiką,
Sako “Draugas”

Chicagos kunigų dienraštis (“Drau
gas”) už • geg. 28 įd.) .- įtalpino■ įdomų 
straipsnį apie Sovietų .Sąjdngąhr Pabal- 
tijos valstybėles. Straipsnis, žinoma, yra 
įdomus tiktai ta prasmę, kad jį parašė 
kunigų laikrašcid rędaktoriai. Nurodęs 
tą fąktą, kad Sovietų Sąjungos vyriausy
bė pasirašė nepuolimo sutartį su Lenki
ja, kurioj Vilniaus klausimą paliekama 
išrišti Lenkijai ir Lietuvai, “Draugas” 
prideda:

Sovietų laikraščiai ta proga įdėjo daug 
straipsnių, kuriuose palietė aukščiau minėtą 
pabaigiamąjį sovietų-lenkų protokolą, sako, 
kad juo sovietų vyriausybė tik patvirtino 
savo, dar Rygos taikos sutartyje pareikštą 
nusistatymą, kad teritorijalinio Vilniaus 
krašto priklausomumo klausimas turi būti 
išspręstas tąikiu keliu, tarp Lietuvos ir Len- 

. kijos. Vadinasi, sovietų vyriausybė dar 
kartą patvirtino savo seną, įvairiais atve
jais pasireiškusį nusistatymą, kad ginčytini 
teritorijaliniai klausimai turi būti sutvar
kyti šalims abipusiškai laisvai susitarus.
Anaiptol, Sovietai, neišsižada to savo 

, Lietuvai duoto pareiškimo, kad Vilnija 
yra Lietuvos. Sovietai visuomet laikėsi 
ir tebesilaiko mažųjų tautų gynimo prin
cipo ir dėlto kelia savo balsą, kur jį tiktai 

' gali. Bet tai yra kitas dalykas. . Svarbu, 
ką “Draugas” daugiau sako apie Sovie
tus.

Pasirašydama šitą sovietų Rusijos ir 
Lenkijos nepuolimo pakto pratęsimo proto
kolą, sovietų Rusijos vyriausybė norėjo tuo 
žygiu tik sustiprįnti, taiką Rytų Europoje, 
kuri, pasak Prancūzų spaudos, šiuo metu 
neturi tinkamos garantijos, ypač po tuo, kai 
Vokietija atsisakė garantuoti. Pabaltijos 
valstybių nepriklausomybę. Kai del Lietu
vos ir ^ypač Vilniaus klausimų išsprendimu, 
tai Sovietų Rusijos nusistatymas yra labai 
aiškus. Ji niekados neleis, kad nei Lenkija, 
nei Vokietija naudodamosios viena ar kita 
suirute galėtų tą klausimą pastatyti aiškiai 
Lenkijos pusėje. •.

' Taigi, Marijonų organas ^aiškiai pabrė
žia, kad Sovietų Sąjungai rūpi taikos pa
laikymas ir kad ji “niekados neleis, kad 
nei Lenkija, nei Vokietija, naudodamos 
viena ar kita suirute, galėtų tą (Vil
niaus) klausimą įstatyti aiškiai Lenki
jos pusėje.” /

Galime didžiuotis, drau-marius suspenduotus ir du 
gai ir draugės, kad mūsų' užsimokėjusius. Sheboyga- 
lietuvių darbininkų judėji- no, Wisconsin, ir Worcester, 
mas yra išbudavojęs di- Mass., kuopos turi viso labo 
džiausią lietuvių jaunimo i po tris narius ir visii trys 
organizaciją, visoj Ameri-'”” --T “
koje. ii

Vien tik LDS apdrąudos 
skyriupse jturiųie ąpie 500 
napiu, esančiu jaunimo kuo
pose. Kitus 500 turime dai >• .11KVf/ , . i. , „ tv • davosi. Tokiu randasi as-suąugusiųjų kuopose. Dau- 
giaus. Mūsų sporto skyriai 
priė LDS jaunuolių kuopų 
sudaro daugelyje vietų ,di- gūsių, taip ir jaunuolių, ne 
dėsnį'skaičių, negu apdrau- tiktai pasidžiaugt irmuleist 
dos skyriaus nariai. Todėl rankas, kad jau mes atliko- 
lengvai galima sakyti, kad me savo pareigas. Visai 
apie LDS susispietę jaunuo-1 ne!' Mes turime organizuoti 
liai sudayo skaitlinę, šie-1 naujus kliubus. Turime dė- 
kiančią suvirš 1500.

Bet tai dar ne viskas. Tu
rime visą eilę chorų Nacio- 
nalio Jaunimo Komiteto va
dovybėj. Jų narių skaičius 
siekia arti 2,000. Prie to, 
N. L. J. Komiteto vadovy
bėj turime apie 15 sporto 
kliubų, kurių narių skaičius 
sudaro apie 500. Viso pasi
daro mūsų jaunimo judėji
me arti 4000 jaunuolių.

Tuo mes turime didžiuo
tis. Mūsų jaunimas studi
juoja darbininkų judėjimą. 

’ Laiko diskusijas apie karą, 
fašizmą, darbininkų kovas 

' ūz geresnį duonos kąsnį, 
apie darbinipkų i^iliuoąąvi- 
mą iš po kapitalistįnio jun
go. Ir tas mūsų judėjimas 
auga iš visų pusių.

Palyginkim skaitlines su 
kitų šriovių jaunimo judėji
mu. Tur būt seniausia lie
tuvių jaunimo organizacija, 
tai Lietuvos Vyčiai, kon
troliuojama daugiausiai ku
nigų ir Romos katalikų baž
nyčios. Savo organe, “Vy-

užsimokėję duokles;, nėra nė 
vieno suspenduoto.^ Kitoj 
daly j “Vyčio,” paduota, ku
rios kuopos' per pastaruo-: 
sius metus (mūsų organi- 
'zacijųi augimo'laiku) likvi-

, tuonios.
Mūsų pareiga, kaip suau-

pareigas. Visai

suoti Dimitrovą ir jo drau
gus.

Hitlerio valdžia, slėpda- ■ 
mosi nuo visuomenės at-j 
kreiptų akių, ruošiasi slap- į 
tai užsmaugti draugą Tha
elmanną, slaptam teisme, 
kur nebūtų' jokių teisybės

ŠYPSENOS

laidavimų ir liudininkų. To-
kip nupuolimas pražūtingo
režimo įgyvendinamas į jų kė7 kad“jis "maK'kaip Tu

Trys Prirodymai
Motina:—Tavo brolis sa-

teismadarvštes sistemą!
) Panašus p r a s i žengimai su Susiedu ir bučiavais! su 
negalimi -pateisinti nei vals- i innmi Ka tll cakvfi]. an, tn? 
tybinės slaptybės užlaiky- i 
mu, nes Thaelmanno veiki- i 
mas visada buvo teisingas, 
viešas, tikras ir žinomas.

vakar naktį stovėjai lobe j

Ijuomi. Ką tu sakysi ant to?
i ’ Duktė:—Ką aš galiu sa-
I I

I kyti; pirma, tai yra didžiau
sias melas, o antra, tas ne- 

Kiekvienam net Vokietijoje mūsų kaimynas. O

ti visas pastangas, kad mū
sų organizacijos dar būtų 
stipresnės, negu jos yra.

Ateina jaunimo seimas. 
Jisai atsibus Detroite ben
drai su LDS suvažiavimu. 
Mūsų pareiga' remt ant tiek, 
kiek galime tą seimą. Pa
rodymas, kaip nekurie drau
gai įvertina mūsų darbą, 
tai Norwoodo ALDLD kuo
pa, kuri jau prisiuntė jauni
mui sekamą pasveikinimą 
(Kitos mūsų organizacijos 
turėtų pasekti tokį gražų 
norwoodiecuj darbą): '

' 1 į.1 ’ •

Sveikinimas Jaunuųlių
(Suvažiąyimui ‘ f \ 

Norwood,- Mass. ĄLDLD: 
kp. sveikina LDS jaUnuo- i 

lių antrą suvažiavimą^ kuris 
įvyks Detroite, birželio 18 
d., 1934 m. Mes., siunčiam Į 
revoliucinius linkėjimus ir ' 
linkim lietuvių jaunimo, an-; 
tram suvažiavimui priimti 
revoliucinę programą, po 
kuria galėtumėt suorgani
zuoti bent didžiumą lietu

9

yra žinoma, kad Hitlerio 
valdžia persekioja Thaelma
nno asmenyje ne ypatą, bet 
komunizmo idėjas.

Pas Hitlerio valdžią nėra 
drąsos teisti Thaelmanną 
atvirai, naudojant papras
tas teismo formas,
rio valdžia perdaug gerai 
supranta moralinį 
ešant Thaelmanno pusėje ir 
todėl bijosi gauti smūgį.

Štai kodėl visas pasaulis 
turi teisę pareikšti, kad bent 
kokis slaptas nuosprendis
prieš Thąelmanną, bus mo- šimtuko arba viso kvoderio 
ralis nuosprendis prieš Hit- verti, 
lerio valdžią. Pasaulis pa-1

jtrečia, tai lobėj dfip buvo 
tamsu, kad mano brolis nie
ko negalėjo matyti.

Hitle-

viršų

Karjiera
Motina:—Jonuk, kaip tau 

ne gėda tokie negražūs žo
džiai kalbėti! Prižadėk man 
daugiau tokių žodžių ne
vartoti, tai aš tau duosiu 
penkius centus.

Jonukas:—Gerai, mama, 
duok man dar penkius cen
tus, nes aš žinau dar pras
tesnių žodžių, kurie bus de-

J. Robziw.

DARBININKU 
SVEIKATA

■ ........ -*l --------------- --

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake St., Newark, N. J.
. Telephone: Humboldt 2-7964

LYTIŠKAI NUSKRIAUSTA , sveikais organais negali būti 
normalių jausmų, žinoma, ką 
gi jūs, vargšė, padarysite? Da
bar Jums vyksta gyvenimo 
permaina, dėl netekimo nors ir 
nesveikų ovarų. Ir dėlto Jus 
ima ta šiluma ir nervai ka
muoja.

Ar yra kokia Jums pagel- . 
ba? Galima bent dalinai pa
gelbėti. Jeigu taip jaunatvėj, 
tai būtų buvę galima daugiau 
padaryti. Bet ir ir dabar bent 
palengvinti galima, kad nerei
kėtų taip kankintis, kaip Jūs 
sakote, visą savo gyvenimą.

Pat pirma, Drauge, tam 
nervų arzumui sumažinti, par
sineškite bromo ’ druskų: 
“Triple bromides, grs. 15, tab
lets No. 100.” Ištarpinkite po 
vieną tabletėlę stikle vandens, 
įmaišydama da po pusę šaukš
telio ir soūės miltelių, ir išger
kite. Imkite taip po vieną .tab
letėlę po valgio, per kokias 
4-5 dienas per savaitę. Pas
kiau mažėliau. Po vieną po 
pietų ir po vakarienei, tai po 
dvi kas diena, vėl kokią savai- 

gyvenimą tokiai net’vuotai būt. i ar dvi. Vis taipo pat su 
llmu gyduoles nuo gero gydy-!s0(^e' i vandenį. O paskui im- 

1 tojo, ir man jos biskį, gelbsti, j hite po vieną Jtas diena, po 
bet, kada vyras prieina, tai ir vakarienei, peij keletą savai- 
vėl tas pats. Ir mane labai .Cllb t
šiluma ima, taip kaip gyveni
mo atmaina.

ATSAKYMAS
Jums iš pat pradžių gydyto-'dvi prieš valgį, taį po 6 kas 

jai sakė,, kad visa kas gerai, j diena, per keletą mėnesių. 
Tur būt, jie neištyrinėjo visko, Į Da daugiau gero Jums būtų 
kaip priguli. Jums gal nuo pat (galima padaryti, jei Jums gy- 

I jaunystės jau biivo negerai ly- dytojas leistų su adata į kūną 
tinio aparato srityj ir liaukų tūlų liaukų ekstraktus.

Negaliu užtylėti, kai pama
čiau “Laisvėj” No. 21 apie ly- 

I ties apmirimą. Aš buvau 23 
! už vyro,
j Neturė jau jokių lytiškų pa- 
i traukimų; maniau, kad apsi- 
vedus gal bus, bet klydau. 
17 metų kaip vedus ir nieko

tyje,” jie paskelbė skaitli- vių jaunuolių del proletana- :metUi kai. ištekėjau už 
■■ ’ T: . to issihuosavimo is po ka-'”....................... * ...nes. Is viso, per visa Ame- ., r . , 1 i.

riką, jie tik tegali sudaryti 
ne visai 675 narių. Prie to,

pitalizmo letenos.
Kadangi mes delei tolimos

yra apie šimtas puse, kurie kelionės ir kitų priežasčių gero neišpažinau susinešimuos, 
dar šiemet nei cento duoklių negalim pasiųsti jaunuolių-jokio smagumo 
nėra mokėję.

Mes turime faktų, kad 
daugelis iš tų buvusių jų na
rių niekados nebemokės 
duoklių vyčiams. ' Jie per
ėjo į mūsų judėjimą! Bet 
reikia prirodyti, kodėl mes 
per apie metus laiko suda
rėme 4,000 narių, kuomet! 
vyčiai tegalėjo turėti tik' 
675./ .

Mes kovojame prieš karą 
ir> fašizmą, o vyčiai palaiko 
fašizmą. Vyčių obalsis yra 
“Del dievo ir tautos.” Reiš-' 

. J 

kią, delei kapp ir fašizmo, 
prisidengus religija./ Jie 
priskaito sau 36 kuopas. 
Bet iš tų .36, šešios turi po 
mąžiau, kaip 5 narius. (Jų Į 
konstitucija sako, kad kuo- i ,

Romain Rolland už
Draugą Thaelmanną

Hitlerio valdžia bijosi vi-

J WV A A V** A *£ J W Jll. X V O t 1 1\ Tll H D

-delegatų, tai nors siunčiam,-skaudėdavo žėdna kartą. Gy- 
svėikinima ir auką $11.00. -idytojai sakė, kad visa kas ge- 

ALDLD 9 kuopa iš savo,™1 / metus Pagyvenus _ve_- 
iždo aukojo $a.00 n di augai ■ v-en^ ovarą tuba, o už pen- 
susirinkime dalyvavę suau- metų nuo pirmos operaci-

5 metus pagyvenus ve
idus, turėjau operaciją: išėmė 
vieną ovarą ir tūbą, o už pen-

ko j o sekančiai: J. A. Kra
sauskas $1, K. Valma $1, J.
Kasparas $1. Po 50c auka-, taip kankinuosi 17 metų vedy- 

į vo: J. Grybas, A. Braždžiu-1 
nas, T. Sarapaš, Olga Žanų j 
bien'ė. Po 25c.: M. Grigu- 
nienė, J. Budrevičius ir L.
Trakimavičius 20c. ■, į j 1

ALDLD 9 kpi komitetas:
Org. J. Grybas, s
Sekr. J. Galgauskas,
F. Sekr. L. Trakimavičius, 
Ižd. J. Budrevičius.

: Tai geras pavyzdys ki
tiems!

Johnnie Orman.

jos turėjo man išimti ir antrą 
ovarą ir tūbą ir gumbą. Ir

Įbinio gyvenimo, o dabar esu 
41 metų ir palikau labai ner- 
vuota, o ypač kai vyras pri
eina, labai skauda, Vyras, ži
noma,' pyksta, bet ką aš galiu 
padaryti, kad aš tokią. Tai gi 
ar.yra,kokia pagelba man ar 
ne ? Aš rašau šį laišką, bet 
mano ranka dreba ir nežinau, 
ar jau mail reikės visą savo

pa> prarąųda savo Če 
kada turi mažiaus, 
5 narius.) >

I • ' ■ I .«

Reikia pažymėti, taipgi, 
kad, pavyzdžiui, Kenosha, 
Wisconsin, vyčių kuopa tu* 
ri tik vieną užsimokėjusį na
rį,^. o tris suspenduotus. 
Hartforde turi du pilnai 
užsimokėjusius, ir nėra nei

suomenės opinijos. Pasaulio | jaunystės jau 
visuomenihe nuomonė nu- 
maškavo Hitlerio valdžią 
laike reichstago bylos, pa- 

viėno suspenduoto. Vieniu- i S£*ulio visuomenės nuomo
toje Detroito kuopa turi duPrivertė fašistus pahuo- 

*

| Kad nors kiek padėjus Jūsų 
l liaukoms atsigriebti, gaukite 
|“Menocrin (narrower), Sani- 
tablets No. 100.” Imkite po

O šiaip abelnai higijeniškas $ 
gyvenimas. Vyras Jums turė

srityj. Ne be reikalo juk 
Jums paskiaus išėmė visus ly
ties organus. Matyt, o varai ir j tų būti sąjausmingąs, supra- 
gimtuvė ir dūdos Jums buvo tingas ir da blogiau nedaryti 
nesveikos nuo senai, o su ne-1 barniais ir išihetinėjimais.
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ĮVAIRIOS ŽINUTES
į ir moderniškas. Sovietų, 

♦ Karo pavojus vis didesnis tinės Valstijos turėjo lygius i/Sąjungos orlaivininkai pa-i 
darosi. Jungtinių Valstijų laivynus, o Japonijai buvo • darė peržvalgą ir pripažino, Į 
kongręsmanas F. A. Britten leista turėti 3 karo laivus kad per tris paskutinius Į 
reikalauja, kad būtų apgin- prieš 5 arba 7 karo laivus metus Francijos karo orlai- 
kluoti Ramiojo vandenyno prieš 10 karo laivų Angli-| vynas nepadarė jokio pro- 
ir Aliaskos pakraščiai, nes jos arba Jungtinių Valsti- 
Japonija grūmoja karu. Jis : jų. 
reikalauja, kad ant Filipinų! Japonija pareiškė, kad 
salų būtų įrengta geri karo ' 1935 metais jie reikalaus ly- 
orlaiviams laukai, stovyklos, ' gaus laivyno su Anglija ir 
iš kur būtų galima bombar- su Jungtinėmis Valstijomis, 
duoti Japoniją. i Ji pareiškė:

„-------- ‘ (1) Japonija tarsis sky-

- - kad Francijos karo' orlaivy- i vw A JL' I

CHICAGOS ŽINIOS -S

greso, jis atsiliko. Franci-

Mussolinis, Italijos fašis- rium su Anglija ir skyrium 
v.tinis diktatorius, pareiškė, Jungtinėmis Valstijomis, 

kad Italija budavos du šar- ’ ' ......... ........................
vuočius po 35,000 tonų, daug 
kitų mažesnių karo laivų ir 
dar už miliardą lyrų karo 
orlaivių. Jo pagelbininkas 
ir karo orlaivyno komandie- 
rius generolas Italo-Balbo 
sako, kad kuo bus tvirtesnis

Tretfas Puslapis

I mylių. Tų kuopų draugai rū
pinasi darbininkų judėjimu, 
netaip, kaip Chicagos artimes- 

■ nių kolonijų. Neturėjo delega- 
I tų kuopos iš Melrose Park, Au- 
' rora, DeKalb, Harvey, W.
Pullman, Chicago Heights, 
South Bend, Gary, ir kitų vie- 

Mūsų draūgai nemažai lite-į tų. Tai skandališkas apsilei- 
ratūros išplatino ir gerai iš-ėdimas kuopų valdybų ir narių 
garsino “Vilnies” būsimą pik- nesirūpinti organizacijos rei- 
niką, kuris įvyks 10 d. birže-, kalais.
lio. . < • - j

Chicagiečiai tikisi turėti 
“Vilnies” piknike nemažai sve- ; 
čių iš tolimesnių lietuvių ko-! 
lonijų. Tik visi draugai, kaip ' 
Chicagos, taip ir iš kolonijų, 
būkime pasirengę būti revoliu
cinio dienraščio piknike 10 d. 
birželio, Birutės darže, Just
ice Park, Ill.

Taipgi, visi “Laisvės” skai
tytojai, pritarėjai dienraščio 
“Vilnies”, dalyvaukite vajuje 
gavime 500 skaitytojų. Gauki
me tik po vieną naują skaity
toją ir nesunkiai išpildysime 
kvotą.

“Laisvės” Reporteris. ‘

giaus baliayojo giriose šalę 
kapinių.

tai diskusavo bėgančius darbi
ninkų reikalus, ypatingai apie 
plieno industriją, organizavi-

* • . *»

mą darbininkų į uniją, nes da
bar plieno darbininkai rengia
si eiti į streiką ir bi dieną gali 
kilti streikas. Taipgi prisimi
nus apie finansinę padėtį Dar
bo Unijų Vienybės Lygos tam 
tikslui delegatai 
$7.26.

Taipgi jaunimo 
mo reikalams, su 

(Tąsa 5-tam

suaukavo

Chicagos Lietuvių Tautiškų 
Kapinių Apvaikščiojimas

Gegužės 30 d., tai yra kapų 
puošimo dieną, žmonių susi-

irįnk0 apje 5 ar 6 tūkstančiai 
jos orlaivynui tiesiog pada-|ant ,.tautiškų kapinių”. Tai 
re gedą Italijos karo eska-|jjUV0 lietuviška minia susirin- 
drilija.\ Dalykas buvo taip: i kus ir apie 11 vai. ryte pra- 
1933 metais Italijos fašistai įsidėjo programa.
pasiuntė 24. karo bomberius, j Programoj dalyvavo grigai- 
vadbvybėje generolo Italo- ■ pruseikiniai menševikai 

'ir komunistai. Visų pirma 
Grigaitis pasakė prakalbą apie 
buvusį Amerikos 'civilį karą. 
Jis sakė, kad reikia gerbti ki
taip įsitikinusių nuomonės. 
Bet Grigaitis' nepasakė, kaip 
jis gerbia komunistus ir nie
ko 
šių 
čių 
Jis
Amerikoj eina bangos streikų 
ir kovų. Kur čia Grigaičio re
alybėj gerbimas nuomonių ? Jo 
kalba tiko tik mažiems vai
kams, bet ne darbo miniai, nes 
karus, streikus, pagimdo ne 
žmonių nuoiĄohės, bet ekono
minė—socialė padėtis, pati ka
pitalistinė sistema.

Kalba Dr. A. Zimontas, san- 
darietis “tautos didvyris.” Jis 
nieko gero nepasakė, tik pa
kartojo Grigaičio kalbos dalis.

Kur buvęs nebuvęs išlenda 
St. Strazdas su spyčium. O 
tu sviete, bando kalbėti, bet 
žmonės žino, kad nekalbėto- 
jas, juokus daro iš jo prakal
bos. Ir jis su savo misija nesi
skyrė nuo (Grigaičio, tik pasisa
kė, kad ji kalba nuo “komu-

Balbo, į Chicagą. Kada tie 
bomberiai grįžo atgal į Ita
liją, jie turėjo skristi per 
Francijos teritoriją, Fran-Tik tada sutiks tartis su vi

somis trimis valstybėmis, j ei j a išsiuntė jų pasitikimui 
ir palydėjimui savo grei
čiausius (vijimosi karo orlai
vius, kad tie palydėtų italų 
bomberius. Jie susitiko ne- 

' toli Alpų kalnų. Ir kokis

ALDLD 1 Apskričio konfe
rencija buvo gana gyva, rim-

organizavi- 
pasveikini- 

pusl.)

i jeigu viena iš jų rems Japo-1 
Iniją.

(2) Japonija jau dabar | 
yra pasirengus tartis sky
rium.

(3) Japonija reikalaus ly- buvo nustebimas, kada Ita
lijos bomberiai praūžė pro 
francūzų “greituosius” ka
ro orlaivius, palikdami juos. 
Pasirodė, kad Italijos bom-

jų karo orlaivynas, to bus 1 Saus taivyno.
saugesnė Italija. ! <4) Japonija reikalaus,

_____  kad Anglija arba Jungtinės
Japonijos i m p e r i alistai Valstjj°s> turėdamos ir ly- _

greitai pradės budavoti dar ^us su JaP°mJa’ ben?.1’ kurle PaPraatal nera
Japonijos i m p e r i alistai

tris karo orlaivių vežimui1 
laivus. Jie kiekvienas bus 
po 10,000 tonų įtalpos. Ja- ny”ex’ 
ponija budavoja daug mažų 
kar^Jąivų, kurių kiekis nė-' <a

neturėtų teisės visą laivyną greičiausi, yra greitesni už 
taikyti Ramiajame vande- Francijos “greituosius” or

laivius.
(5) Japonija reikalaus,! ~ --------

■ kad Anglija panaikintų ikarįjąivų, kurių kiekis nė-iK. AnKnJa panaiKintųi NewYork“Times”repor- 
ra aprubežiuotas sutartimis “’ P™? ?u,į®1"’iteris Harold Denny, buvo 
su Jungtinėmis Valstijomis 
ir Anglija, kartu jie buda- 
voja karo laivus ir del savo 
padaro Mančukuo.

neprisiminė apie reikalus 
dienų darbininkų, kovojan- 
už laisvę ir duonos kąsnį, 
turbūt pamiršo, kad visoj

Iš ALDLD Pirmo Apkričio 
Konferencijos

gapore, o Jungtinės Valsti- nuvykęs į Leningradą ir 
jos ant Hawaii salų.. lankėsi “šv.” Petro ir Povi-

Jau iš šių Japonijos im-. i0 katedroje, kur guli visi 
perialistų reikalavimų aiš- caraį nuo Petro Didžiojo, 
ku, kad imperialistai nega-, jįs sako, kad katedra yra į 
les susitarti ir prasidės pa- muzėjų paversta. Ir kokis | natinį’ opožičijos,” kurios’k<>- 
siutęs lenktyniavimas — buvo nustebimas, kad' munistų Partijoj visai nėra, 
būdavojime naujų karo tai- dabar, carais niekas nęsirū 
vų.

Mandžurijoje Japo nijos 
imperialistai vis daugiau 
praveda naujų plento kelių 
linkui Sovietų Sąjungos ir 
gelžkelių. Jie nusitarė dar ... . .
nutiesti 2,500 mylių gelžke-i : Vokietijos fašistai tauš-■ kad Sovietų Sąjungos gy
lio liniją’linkui Sovietų že- ^a’ ^a(^ būk; tarpe Franci-.

U- Taipgi menševikų chorai
Ipina. Jis sako, kad Sovietų dainavo pritariant K. Stepo-
Sąjungoje jie yra užmiršti, navičiaus . Orkestrai. Silpnai 

dainavo Pirmyn Choras; kiek 
geriau dainavo pruseikinių 
choras.

Gegužės 27 d. įvyko ALDLD 
Apskričio pusmetinė konfe

rencija. Su apskričio komite
tu, dalyvavo apie 50 delegatų 
nuo 10 kuopų. Bet daugelis 
kuopų visai neturėjo delega
tų. Tai blogas dalykas, nes 
nėra žinios, kas veikiama ko
lonijose.

Delegatų pribuvo ir iš toli
mesnių kolonijų, kaip iš Ro- 
ckfordo, nuo moterų ALDLD 
70 kuopos, o nuo vyrų 29 kp. 
delegatai nepasirodė. Tas liu
dija, kad tenais daugiau mo
terys veikia negu jų vyrai 29 
kuopoj.

Buvo delegatai iš Westvil- 
lės ir Georgetown©, Ill.,! ne
žiūrint, kad jiems kelionė 160

1 Nieku negalima pavaduot
LAIKA!

JACOB RUPPERT’S BEER
"MELLOW WITH AGE"

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

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

1 8701 JOS CAMPA Ū A VĖL, '■ DETROIT, MICH.

čia

lio liniją' linkui Sovietų že- kia’.kad tarpe Franci-1 ventojai _ velk visai neina choras.
mes, kad daugiau būtų gali-' ia8 i1* Sovietų Sąjungos yra ten pažiūrėti, kad lankosi, j Dabar apie komunistų dalį 
ma armijos pristatyti prieš ,Padaryta karo sutartis.į ^Tąį daugiausiai; tik atvykę sve- ^programos. Nors buvo mahy- 

tuom pat’ta, kad mes negausime vietos 
kartu užsieniuose dar gyve
nanti caristai ir buržuajai

. Į grynas išmislas. Sovietų
Sąjunga prieš nieką nesuo- 
kalbiauja. Tikrumoje, Vo
kietijos fašistai ir Japoni-,vis pasakoja seną pasakai-

Sovietus.
Japonijos imperialistai ne

pasitenkina vien Mandžuri- 
jos ir Jehol provincijų pa
vergimu. Dabar jie įsteigė 
ryt-pietinėje Mongolijos da
lyje neva “neprigulmingą” ( 
Mongolijos valstybę su sos-l 
tine Pailingmia mieste. Tai' . .. -
tiesioginis p a s i k ė sinimas karo laivyną. Jie da- 
ant Mongolijos Liaudies Re-,^ar jau tup nuo l,6&0 iki,j j N(?w Yorką atvyko j 
spublikos, kuri gyvuoja nuo 2,000 orlaivių, kurie galt j jungtjniu Valstijų ;
1921 metų ir draugiškai su- ^uti panaudoti karo reika- gag karo laivynas 
gyvena su Sovietų Sąjunga, i kims ir 6,000 ekstrinių mo-

dalyvauti programoj, mat pas 
• juos nebuvome garsinti , ir jie 

mūsų neįdėjo nė į programą, 
. v , . , i - - - ’. nors faktinai buvo mūsų cho-

jos imperialistai yra pada-įtę, kad būk “Rusijos zmo-iras jr kalbėtojas kviesti, bet 
rę karo suokalbį priešinės negali gyventi be ca- jie ignoravo kdmunistus. Ma-
SSSR. ro”. Carų režimas nuvers- jiė, kad sudemora'lizuos mūsų

--------  | tas. Sumušta buržuazija ir, frontą. Bet vyrai apsiriko.
i Prispirti prie sienos sutiko 
Įduoti vietą komunistų kalbėto- 
Ijui ir chorui.

Drg. F. Abekas pasirodė 
ant platformos ir pareiškė: aš 
kalbėsiu varde Amerikos Ko
munistų Partijos apie kovas 

veltas padarė jo peržvalgą, darbininkų ir apie būsimą ką
rą.

Drg. Abekas turi gerą iškal- 
mylių ilgio praplaukė pro ;hą ir yra gerame ūpe. Gerai 
Rooseveltą, ir imperialistų'^1^’. nur°4inėja Amerikos 

, i- j. (darbininkų kovas, streikų ban- galva dare sprendimą, am jr kokjj} ,aisvę turf ųnegrai 
jie...jau pilnai yra pnsiren- dal.bininkai pietinėse vaistijo- 
gę prie naujo karo. |se ir kaip imperialistai rengia-

si prie naujo karo, kad dar
bininkai turi kovoti prieš ka-

Vokietijos fašistai ruošia carai užmiršti.

KODĖL TURĖS ĮVYKTI 
KOMUNIZMAS?

veik vi-
Roose-

Jie kitą kokį “neprigulmin- torlJ- _____ Tai karo paradas, kada ka-
gą” padarą rengiasi įsteigti pietų Amerikoje eina ka-1 ro laivai išsieiliavę ant 201 
Šiaurinėje Chinijoje, ir to-, ras įarpe Paraguay ir Bo-1 
kiu būdu ruošiasi užkariau- y -- 
ti visą Chiniją. Jie rengia- tarpe*** Anglij 
si pagelbėti rusams . balta- jungtinių Valstijų.

Dienraštis “Laisvė” tik dabar išleido labai svarbią brošiūrą, kuri 
būtinai reikalinga draugams turėti po ranka kiekvieną dieną, nes 
joje yra sutrauka faktų kurie reikalingi žinoti bi kur ir bi kada 

diskusuojant su darbininkais, kurie dar klasiniai nesusipratę.

TAIPGI LABAI SVARBU TĄ BROŠIŪRĄ PLATINTI

kiu būdu ruošiasi užkariau- livijos; tikrumoje j\s yra 
ir 

tira- 
guay yra remiamas per An
glijos imperialistus, o Jung
tinių Valstijų imperialistai i Beje, ir dabar karas eina ' 
remia Boliviją. Karas ei-’.T----
na už Chaco teritoriją, kur 
yra žibalo.

Pereitais metais Anglija 
buvo geriau aprūpinus Pa- 
raguayų, tai smarkiai buvo dų, užsidėję durtuvus ; ant kalbos ir dainos; Nežinia, kaip 

Peskadores, Formosa ir to supliekta" Bolivijos armija, šautuvų, susilenkę, ‘ puota 
pagelba ruošiasi užkariavi- Dabar Jungtinių . Valstijų streikierius.
mui Pietinės Chinijos ir imperialistai gerai aprūpino vaizdai: jie mėto gazų bom-j

Boliviją, tai ji sumušė pa- bas, jie šaudo į streikierius, justicė Park darže, bet į pikni- 
raguayečius, vien pereitą jie vartoja prieš juos dur- ką mažai žmonių lankėsi, dau- 
savaitę Paraguay neteko tuvus. Argi tai ne karas? . -t-.--------—

prieš darbininkai ir netektą 13, 
455,758 darbo dienų. Gi 
1934 metais sausio-kovo mė
nesiais jau streikavo 187,- 
562 darbininkai ir nustota 
3,879,703 darbo dienos. Tai
gi, klasių kova, darbininkų 
kovingumas auga, nes per
eitais metais sausio-kovo 
mėnesiais streikavo tik 70,- 
438 ir buvo netekta 796,543 
darbo dienos.

gvardiečiams įsteigti “ne- 
prigulmingą” Rusiją Sibire, 
bet jiems ant kelio stovi 
Raudonoji Armija.

Japonijos i m p e r ialistai 
turi įrengę, galingas karo 
laivynui \ bazes ant salų: 
Ammami, Bonin, Okinawa, ’

grūmoja Jungtinėm Valsti
jom del Filippinų. Dar dau
giau, Japonijos imperialis
tai ginkluoja salas Mar
shall, Caroline ir Indrone, 
kad grūmojus Jungtinių 
Valstijų imperialistų karo 
laivyno bazėms ant Hawaii 
salų.

4,000 kareivių. užmuštais, 
6,000 sužeistais, 2,000 belai
svių ir didelį teritorijos plo-

Jungtinėse Valstijose. Tik rusJr faSizm:b ..... .
v lioiniimo rviii
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užtenka pamatyti paveiks- ras p0 vadovystę d. Kvedero. 
lai iš Toledo ir Minneapolis Sudainuoja porą dainų ir In- 
miestų, kur kareiviai su ga- ternacionalą.
zinėmis maskomis ant vei-

Dainuoja mūsų L.K.M. Cho-

žinoma, menše
vikams nepatiko komunistų

p. Grigaitis gerbė mūsų nuo-
r„.. . . monę ? .Tlkl‘1 v « i *xva.iv Po programos buvo kapų 

j palaikymo naudai piknikas,

Karas buržuazijos 
darbininkus! Kol kas bur
žuazijos reikalus dar gina 
darbininkai, apsivilkę karo 
rudinėmis.

Washingtone ir Londone 
imperialistai s u s i r ū p ino, 
kad 1935 metais pasibaigia 
karo laivynų sutartys. Pa
gal Washingtono ir Londo
no sutartis Anglija ir Jung-

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Vokietijos fašistai ga
minasi didžiules kanuoles 
“bertas”. Francijos imperi
alistai sako, kad Vokietija 
juos privers kariauti.

“Times’e” H. Feldman pa
skelbė, kad 1930 metais 
Jungtinėse Valstijose strei
kavo 158,114 darbininkų ir 
laike streiko netekta 2,730,- 
368 darbo dienų. 1933 me-

Pirmiau buvo skaitoma, tais., jau streikavo 787,257 v. s.

Brošiūroje apysakiškai nurodyta: z.

Kiek šalyje yra turto? Keno rankose tas turtas?
Kodėl kapitalistams reikalinga kariuomenė taikos laiku?
Kodėl policija kapitalistus mato teisingais, o darbininkus 

kaltais?
Kodėl kyla ilgos bedarbės? Kam Reikalingi baisūs karai?
Kodėl kapitalizmas turi žlukti? Kaip įvyks Komunizmas?

Brošiūra turininga statistikom iš korporacijų apyvartų, jų meti
nių pelnų; paduodama individualų vardai į kurių kišenius eina tie 
milžiniški penai tuom laiku, kada darbininkai badauja.

JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS

žydų komunistinio dienraščio redaktorius ir Lenino raštų vertėjas 
iš rusų į anglų kalbą. Veitė į lietuvių kalbą Laisvietis.

64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų.

Literatūros platintojams, kurie ims nuo 5 iki 25 egžemplo- 
rių kaina 7 centai už knygelę. Imantiems viršaus 25 egzem- 

plorių, kaina 6 centai už knygelę.

■ V vTuojau siųskite užsakymus:

LAISVE, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y



ketvirtas Pusiapta CAiSV® Antradien., Birželio 5 ,1934',

lenktynės Su Amerika
Pulkai darbo klasės štur-1 techninės pramonės, 

muoja atsilikimą ir neran- ; * ‘ '
xgumą, stato socialistinę in
dustriją ir socialistinį že
mės ūkį, nuo marių iki ma
rių.

Drg. Leninas sakė:—
“Tiktai tada, kai šalis bus 

elektrifikuota, kai po pra
mone, žemės ūkiu ir trans
portu bus pavesta techni
kinė bazė, kai išbudavosi- 
me naują stambią pramonę, 
tiktai tada mes galutinai 
pergalėsime.” 

. Ir kaip kadaise frontuose 
kovojo darbo klasė už gar
bingą draugo Lenino užda
vinį! Išpildytas leninistinis 
planas.

Nuo Volkosvtrojaus, antj^°^į° 
upės Volkovo, mes peržen-; ° 
gėm iki devynių Volkovstro- i 
jų ant Dniepro.

Visuose galuose 
kraščiuose Sovietų 
pastatytos galingos 
stotys.

Mūsų elektrotechninė pra- i 
monė išaugo, sulyginant su I 
prieškariniais geria tįsiais; 
metais, ant 15 sykių, o pa- i 
lygint su 1923 metais, ką Le
ninas sakė VIII Sovietų su
važiavime apie pirmą pla
ną elektrofikacijoj—beveik 
ant 100 sykių.

Rusija, nesenai nuskurusi, 
atsilikusi, Rusija aplenkė

nai kooperacijos iš mūsų mote
rų kom. kuopose. Tarptauti
ne papėde apskritys sušluba
vo, gal ir todėl, kad jo atsto
vai ne ganėtinai jautėsi atsa- 
komingi už savo darbą. Abel-

Konfėrehcija’ likos uždary- kvartetas ir Toringtono seks-

, Buvo i 
pigios darbininkų rankos,— 
gaminančios paprastas ma- nai sutraukus, nors iš paties 
šinas,

~ta kaip 4 :30 vai. po pietų. :
Pirm. U; Grigienė, 

Seki\ J. Skeberdytė.

UŽrubeŽinių apkričio komiteto ir buvo de- 
braižinių, po vadovybe už- dama pastangos dirbti kiek 

tik spėkos leidžia, bet turime) 
sutikti, kad eilė darbų likosi 
ne visai pasekmingai atlikta. 
Priežastis: mūsų kuopos kaž
kodėl ima jauskis ne visai at- 
sakomingos prieš apskritį, o 
be kuopų kooperacijos, negi 

j apskritys gali viską nudirbti, norėtute

sienio meisterių ir technikų, 
ir buvo gera rinka parda
vimui.

Žalioji medžiaga — varis, 
švinas, bakelitas buvo gabe
nama iš Vokietijos ir Šve
dijos.

Daugiau mechanizuoti iš-

WILKES BARRE, PA.

tetas. Dainavo : labai • gerai. 
Publikai .patiko. Reikia dide
lis kreditas atiduoti mokytojai 
B. Stavinskiutei už jos pasi
darbavimą. .

Kalakutas*

Park. Prie to bus ir kitas įdomus 
judis, užvardintas “Žydai ant žemės.” 
Įžanga tik 35 centai, visi kviečiami 
atsilankyt ir pamatyt tuos du įdo- 

iš Pittsburgh/mus judžius. ICOR 
rengia šį parengimą.

ICOR.
(132-133)

• g < • I » » •» > < f i | • r

huollai bolę grajys. Programa pra
sidės 1 valandą po pietų, Mičiutos 
darže, prie Green Road. Vieta šiemet 
daug pagerinta. Kviečiam “visas 
draugijas ir 'pavienius dalyvauti, 
įžanga 25c ypa'tai.

Pikniku Daržo Bendrovės Komisija.
(132-133)

3

I

Pavojingai susirgo draugė 
O. Glaubičienė, Aido Choro ir 
kitų darbininkiškų organizaci
jų narė. Tapo jai padaryta 
Mercy ligoninėj pavojinga 
operacija ant “gall stones.”

Kurie draugai ir draugės 
; atlankyti draugę 

Glaubičienę kritiškoj jos pa
dėtyje, tai aplankymo valan-

NEW HAVEN, CONN.

Presui Aukos

Ateityje, kuopos turi žinoti, 
n. u* • • i i • *v kad kiekvieno darbo atlikimasdirbimai buvo gabenami is jų pareiga> h. todol turi tamp. dps nuo 2 jki g pp pieį> .r 

riai kooperuoti su apskričiu. 
! Finansų raportas likosi iš
duotas per iždininkę - U. Gri
gienę, kad dabartiniu laiku 
ižde nėra visai pinigų, bet 
įvyko keli parengimai ir iš jų Į 
numatoma pelno, tik kol’ kas 
nesutvarkyta 

įmes turime 
Rankomis Leningrado kaipo užstato 

proletarų-elektrikų

užrubežio.
Dabar nėra nei vieno 

elektros agregato, nėr nei 
vienos elektros mašinos pa
saulyje, kurių negalėtų pa- 

i gaminti mūsų elektro-labo- 
jos ir mūsų Leningra- 

Ido elektros gigantai.

7 iki 8 :30 vakare.
Reporteris.

TORINGTON, CONN.

įvai-

nuo

DETROIT, MICH.
L.D.S. 86 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 7 dieną birželio, 
7:30 vai. vakare, 1035 Caniff St. arti 
Cleveland.

Visi nariai malonėkite būti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų apsvar
styti. Taipgi yra neužbaigtų dalykų. I

Fin. Sekretorė A. Varaneckienė

Įsigyk Sau Namus!

vie-1 
nors į

visai.
išduotų 

už svetaines, 
j Slltver- , tad visai tikrai kiek turėsime 

ti toki šedevrai elektrotech-: pinigų kol kas negalima pasa-
l kyti. Įplaukų turėta $40.49. 
■Išlaidų $42.20, nedatekliaus 
j neįskaitant užstatų yra $1.71. I
1 Drg. J. Kriaucevičius davė 
Į raportą iš kolonijų stovio, ku- 
j rias atlankė, savo raporte at- 
i žymėjo, kad daug trūkumų 
j kolonijose esti ir trumpu laiku 

! dirbtos firmos General Elec- įgalima visko pagerinti-išbu- 
i trie kompanijos Amerikoj ir 
keturias turbinas davė dar- ’ 
bininkai gamyklos “Elek-;
trosila.”

,?a" nikos, kaip elektra virinimo Į 
,saies i bliumingas, kaip 50 tūks- 
y 10’]tantinis generatorius, kaip

I kabelis ant 220 kilovatvoltų 
tamprumo.

Ant Dniepro dirba devy
nios turbinos, penkios pa-

Be to 
pinigų

Daug būna rengiama 
rių “parių,” bet ne visos jos 
būna geriem tikslam atžymė
tos. Didelėj daugumoj jose 
nebūna prisimenama apie dar
bininkų judėjimą ir jo rėmimą. 
Tačiaus šioji “pare,” kurią su
ruošė draugai Latviai savuose 
namuose, buvo skirtinga 
kitų buvusių.

Drg. Latvienė pakvietė 
na draugą pasakyti ką
naudingo iš darbininkų'judėji
mo. Tasai draugas, aprič vi-1 
sų kitų dalykėlių, prisiminė i 

Gegužės 27 d. buvo sureng- apie “Laisvės” preso fondą.; 
tas perstatymas, koncertas ir Dalyviai sutiko, kad darbiniu-Į 
šokiai.
senai gyvuoja ALDLD 80 kuo- taip reikalinga, kaip dabar, to
pą, bet 
veikimo.
rengimą 
atsisakė

Gerai pavykęs Parengimas

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

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

Parduodame Pigiai ir 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą 
Pradinį Imokėjimą

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

HARTFORD, CONN.
J.D.A. 202 kuopa šaukia svarbų lyne, Maspethe ir kitur, 

mitingą, kuris įvyks 4 dieną birže- ' — - • _. .
lio, 8 vai. vakare, Laisvės Choro 
svetainėj, 57 Park Str.

Visi nariai turi dalyvauti, nes tu- , 
rinl daug svarbių reikalų; taipgi visi i 
pašaliniai yra kviečiami atsilankyti. !

Kviečia T. D. A. I

Brook-

ant

$500

• G

dinti.
Visi raportai likosi priimtu
Kuopos išdavė trumpus ra

portus iš abelno stovio ir pasi- 
j žadėjo prie didesnio veikimo, 

taip ir Nutarta dėti pastangų, kad 
“Elektrosila” pirmiausia sa
vo istorijoj pradėjo gamin- 

elektros pramone Pranei j ąj.į turbo-generatorius 62
ir Angliją!

Sudaryta sava Sovietinė 
pirmaeilė e 1 e k trotechninė 
pramone.

Sudaryta rankomis darbo 
klasės, rankomis tikrų šei
mininkų visų pasaulinių 
turtų.

Rusijoj nebuvo elektro-

CLEVELAND, OHIO.
Metinis Piknikas

Rengia Piknikų Daržo Bendrovė, j
' nedėlioj, 10 <1. birželio (June), 1934.
i Pikniko pradžia 10 vai. ryto ir tęsis Room 2160 arba telefonuok Pennsyl- 

—:.... Programa bus vania 6-8378. Atmink: Savas pas
Pirma dovana—Bendrovės šė- savuosius gauna sąžiningą patarna

vimą !

iki 12 vai. nakties. Programa bus 
i vairi.

Nors Toringtone nuo kų spauda niekuomet nebuvo ;ras $10 vert«s> arba $8 pinigais. Jau-

jinai neparodė jokio i del preso fondui suaukojo 
Taip ir minėtą pa-Į $7.22.

tos kuopos draugai
rengti, sakydami, kad tokią kausią

Aukojusiems labai ačiū už j 
___ _ ________paramą. Beje, 

publika nesilanko ant parengi- gios “parės” pirmasis tikslas

Nutarta dėti pastangų, kad 
pasekmingai pravedus “Vil
nies” vajų, i 
pos kiekvienoje kolonijoje bū- 

v. tų atsakomingos už vajaus ei-
tukstančių kilovatų jėgos, j0 ^pavedimą. Taipgi į.H* n

Europa n&zino tokių ge- kalbėta ir pasisakyta teikti di- 
Europa atsiliko džiausios kooperacijos rengia- 

Dabar pasilie- mam “Vilnies” piknikui.
neratorių.
užpakalyje.
ka pralenkti “G. E.”

«■ .... .

nes su Ameriką.
T. Vizgirdas.

Leningradas.

ALDLD Pirmo Apskričio 
Konferencijos Protokolas

sybė, nekuriu
ir kad mūsų kuo- flraugų ncbuvo,

mų ir neapsimoka kuopai ne-1 buvo, tąi priėmimas d. S. Šu-! 
dateklius panešti. Waterburie-■ Railienės, kuri 
čiai, matydami reikalo paro- 

įdyti toringtoniečiams, kad ga-!
Įima tokie parengimai, tik rei
kia noro, suruošė šį parengi
mą.

Reikia pasakyti, kad paren
gimas pilnai pavyko. Publikos Į 
prisirinko pilna svetainė. Tei- į 

nekuriu vadovaujančių j 
, nes, mat, d a- j 

bar žųvavimo sezonas, tai iš-■ 
važiavę žuvauti ir,sugrįžo tik-] 

valandą naktį. |
Taip daryt, draugai, negerai.

i labai sirgo iš i 
po sunkios operacijos. Tačiaus Į 
jau yra pasveikus ir jaučiasi 
gerai. Linkėtina, kad d. Šu- 
kaitienė padėtų veikti organi-1 
zacijose.

Reporteris.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PITTSBURGH, PA. •
Matykite Sovietų krutamus pa

veikslus. Judis užvardintas “Sena
jam Sibire.” Atsibus penktadienį, 8e Ii" J*-***! 01U1L J 1 IV velti JCJ1 j f

t..............  . Koncertinę programos dalį (Į birželio (June), 8:30 vai. vakare,
Nutarta teikti parama del” išpildė jaunuolės: Waterburio • Carnegie Lecture Hall, Schenley I

Flpktrnqiln” darn Ipnktv- I Prisirengimo prie Komunistų ! 
Elektrosila aaio lenKty |Partijos pįknįk0 įr tuo klausi

mu išdalyta laimėjimo bilietai 
kuopoms. Taipgi išdalinta par
davinėjimui partijos ženkle
liai, del sukėlimo finansinės 
paramos K. P.

Nutarta dėti pastangas, kad 
užrašyti 

j kur eina 
■ Skyrius,” 

Darbas likosi pasidaly-Įskaito 4

Hali,

Notary Public Tek STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. f 
i

*
F

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

tas ir už prieinamą kainą.

r

“Vilnies“ tą numerį, 
“Moterų Darbininkių 
moterims, kurios ne- 

tetu. Darbas likosi pasidaly-Įskaito “Vilnies.” 
tas tarp komitetų ir vedamas i pavieniai numeriai 
sulig geriausi? išgalių. L .
ganizatoriaus pusės likosi d i-i . . .
džiuma kuopų atlankyta, ne-Į trauktj p!uo§taj h. pasi(jsti tom 
tik Chicago], bet ir už Chica-1 c]ai.Į)inįnĮ<ėm, kurios užsipre- 
gos ribų.
poms parama, kurios to reika
lavo.
turėjo tamprius ryšius su kuo
pom laiškais ir veik kiekvie
nu iškilusiu svarbesniu kovos 
klausimu, buvo ne tik per 
spaudą raginta stoti į darbą, 
bet pasiųsta ir laiškai kuopai, 

pravesta sėkmingai 
Women” vajus.

Dai- 
vajųs, bet pasta

rojo pravedimas ne visai sėk
mingai praėjo. Kuopos į vi-Į 
sus atsišaukimus atsakė tylė-! paramos 

Apšvietos darbas buvo plieno

“Vilnies” 
tik tada 

Iš or-'bus galima užrašyti, kada bus 
! surinkta 300-500 prenumeratų, 
i Tad teks kolonijoms iš karto i. A.L.D.L.D. 1-mo Apskričio 

pusmetinė konferencija įvyko 
gegužės 27 d. 1934 met. “Vil
nies” svet. 3116 So. Halsted 
St., Chicago, Ill.

> Konferenciją atidarė 11 vai. 
ryto, Apskr. sekretorė drg. J. 
Skeberdytė.

Paskirta mandatų komisija 
iš sekamų dd.; P. Smitaitės, I. 
Kachinsko, P. Girdausko. Iki 
mandatai likosi peržiūrėti, bu
vo pakviesta pakalbėti iš ko- Likosi 
lonijų ir vietiniai draugai. Kai- “Working 
bėjo sekami draugai: S. Bug- Taipgi buvo paskelbtas 
pys, Kvietinskienė, S. Vėšys, ly Worker 
6. Deveikienė, ir F. Abekas.

Mandatų komisijos raportas 
ąkamba sekamai: atstovauja
ma 10 kuopų; delegatų atsi-ljimu. _ 
lankė 42, o su apskričio komi-1 pravesta veik kiekvienoje ko--aukų $7:26.

' Jonijoje, buvo laikoma lavini-j Rezoliucijų komisijos rapor-Į 
mosi susirinkimai bei mokyk- tas. Pagaminta sekamos re- j 
lėlės. Apskritys paskyrė pre- zoliucijos: 1) Pusmetinis ve i-Į 
legentus ir ragino kuopas kimo planas; 
kviesti juos pravedimui disku- ir karą 
sijų, šiuo klausimu kiek liūd-jlių; 4) protestas Ohio guber- • 
niau buvo su kolonijų kuopo-' natoriui prieš terorą ant strei-j 
mis. Moterų klausimu gana ' kuojančių darbininkų ir 5) pa-j 
rūpestingai buvo atsakyta į sveikinimas jaunuolių konfe- 
kiekvieną iškilusį dienos klau-, rencijai.
simą. Apart kasdieninių klau-! Rezoliucijos likosi skaitytos 
simų, likosi užsibrėžta per mo- į ir priimtos.
terų komitetą pravesti kovą! Išrinkta komitetas iš seka- 
prieš aukštas kainas už mais-Įmų draugų šiam pusmečiui, 
tą. Šis darbas sunkus, bet jis (nes šis buvo susidėjęs iš dvie- 
vedamas ir kiekvienos narės jų komitetų, tad per platus 
ir nario būtina pareiga stoti į susidarė).
šį kovos darbą. Apskričio pa-1 B. žolynas,. J. Gudaitienė, 
stangomis įsteigtas “Vilnyje” Puėda, A. Jonikienė, J. Urma- 
Darbinipkių Moterų Skyrius, nas, A. Juris, L. Jonikas, S. 
juom rūpinasi apskričio išrink- Butkus, V. Katilius.
ta komisija. Pats skyrius nė-1 
ra pilnai koks turėtų būti, gal žarskienė, O. Vasienė, C. Ma- 
todel, kad negaunama užtekti- nelis.

Teikta įvairi kuo- numeruos laikraštį.
Nutarta dirbti del pasiunti- 

Kas liečia sekretorę, ji ■ mo delegačių į Pasaulinį Mote
rų Kongresą tarptautine papė
de.

Nutarta pasveikinti jaunuo
lių konferenciją, kuri tuo pa
čiu laiku ėjo Chicagoje su fi
nansine parama ir pasiųsti iš 
mūsų konferencijos jaunuolę 
drg. P. Smitaitę, (rockfordie- 
tę). Apskritys paaukavo $3 
ir draugai pavieniai sudėjo $4. 
Tad viso sudarė $7.

Nutarta parinkti 
rengimosi 

darbininkų.

aukų del ; 
į streiką į 
Surinkta !

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

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

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

t

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

anksti, išsimaudykite ir pasišokite

Žuko Orkestrą
Grieš Šokiams

tįsto nariais, kurių dalyvavo 
10, sprendžiamų balsų buvo 
52. Neatsilankė delegatų 13 
ir 5 apskričio komit. nariai, 
tad sudarė neatsilankusių 18 
atstovų.

Konferencijos prezidiumas 
liko išrinktas iš sekamų dd.: 
Urmininke U. Grigienė. Sekre
torė J. Skeberdytė. Rezoliuci
jų ir spaudos komisija: A. 
'žiksienės, O. Jonikienės, A. 
Ražarskio.
^Išduotas raportas iš apskri

čio komiteto veikimo, per aps
kričio sekretorę J. Skeberdytę, 
raportas skamba sekamai: Ga
lutinai išrišus vienybės klausi
mą A.L.D.L.D. organizacijos ir 
LJD.S.A. organizacijos ir susi
vienijus organizacijų cent
rams, liko suvienyta ir A.L.D. 
L.D. 1-mo Apskr. komitetas su 
L.D.S.A. 3-čio Apskričio komi-

; 2) prieš fašizmą | 
) prieš Wagnerio bi-

Alternatai sekami:

Pradžia 12 vai d. 
įžanga 25 centai

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn, Sietyno Choras iš New
ark, Bangos Choras' iš Elizabeth, Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.

BASEBALL LOŠ NEW JERSEY IR NEW YORKO TYMAI
Basebolei lošt yra atskira pieva, netrukdys šokiam nei šiaip pikniko dalyviams baseball lošimas

IŠ, BROOKLYNO VAŽIUOKITE BUSAIS
A.L.D.L.D. 1-ma kuopa ir Aido Choras važiuos b ūsais. Tuojau registruokitės važiuoti busais. Kaina 

labai žema: Tiems, kurie iš anksto užsiregistruos ir užsimokės 85c. ypatai ir $1.50 porai. Paskutiniem 
dienom, birželio 16 ir 17 kaina $1.00 ypatai.

Užsiregistruokite tuojau “Laisvės” raštinėje.

i

i

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

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

i

i

VMMMM
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Niežai ir Kaip Nuo Jų Gydytis
Šitai apie ką aš nariu kal

bėti. Beskaitydamas “Lais
vę” patėmijau duodančius 
daktarui klausimus, kaip išsi
gydyti nuo niežų ir dar pakar
totinai skundžiasi, kad tai ne- 
mačija ir tt.

Berods 1920 m. man tar
naujant Lietuvos kariuomenė
je, pasprukau iš lenkų belais
vės, prisikankinau ir turbūt už 
tai turėjau atsigulti trims mė
nesiams į ligoninę—sunkiai 
sirgau tifu.

Prieš išeisiant iš ligoninės 
pajutau niežus ir buvau per
keltas bent ant poros savaičių 
į niežų skyrių. Iš ten parva
žiavau namo, rodos, išsigy- 
džiau, bet dar lig kas nevisai. 
Vėliau kai sugrįžau į savo ka
riuomenės dalį jau buvo išau
gės gražus 1921 m. pavasario 
rytas, bet čia ir vėl pajutau 
ant savęs beturįs niežus. Na, 
tai ir vėl gydytis. Raitojau 
atvejų atvejais gydymą, o ma
no niežai bujoja ir tiek.

Tada sykį paklausiau pata
rimo vieno eilinio kareivio ir 
padariau taip.

Nakčia nuėjau į valstiečio 
sodą, įsirengiau į “Adomo” 
drapanas ir valiai voliotis jau
noje atolo rasotoj žolėj. Taip 
pakartojus per keletą naktų 
pranyko nuo mano kūno nie-

žai. Ir po šiai dienai jaučiuo 
si gerai. Tas įvyko apie rug
pjūčio mėnesį.

‘I IŲI. ■■ 1 1flF u .......... » l. ■ ■

Sovietų Šalyje Aukso 
Daugiau Pagaminama, 

/Negu Pačioj Amerikoj
Maskva. — Sovietų spau

da praneša, jog pernai me
tais šalyje buvo pagaminta 
aukso 100,000,000 rublių 
vertės, tai būtų daug maž! 
tiek dolerių, sulig dabarti- 

• nės amerikinio dolerio kai
nos. Reiškia, pernai paga
minta Sovietuose aukso ant
ra tiek daugiau, negu būda
vo cariniais laikais, ir da
bartinis iškasamo ir apdir- 

j bamo aukso daugis viršija 
Jungtinių Valstijų ir Kana- 

Gaisras labai greit išsiplė- dos aukso gamybą, krūvon 
tėe nes vėjas išnešiojo ugnį po sudėjus. Vien Transvaalis, 

a” miesteli ir iš karto ėmė degti pietinej Afrikoj, 
keliose vietose taip, kad atro-'

i dė, jog visas miestelis -skęsta 
(liepsnoj. Vietos gaisrininkai 
) neturėjo jokios galimybės su- 

; laikyti ugnį, nes jie teturėjo 1 
siurblį ir trumpą žarną. Apie 
nelaimę buvo pranešta Šiaulių

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Didelis Gaisras S. Kalvarijoj i

KAUNAS.—Gegužės 17 d. 
naktį Suv. Kalvarijoj užsidegė 
viceburmįstro Bliume hzono 
tvartas, o nuo tvarto ir gyvena
mas namas. Kadangi vėjas pū
tė į miestelio pusę, tai buvo di
delis pavojus visam miesteliui 

Greit atvyko į pagal-

darbių Bilių HR 7598. Ve-i 
liau prisidėjusių skaičiuje ran-į 
dasi Federation of Full Fa- i 
shioned Hosiery, New Yorko 
ir New Jersey distriktas. Is 
kitur taip pat daug unijų lo
kalų, prisideda.

<♦> ‘LAISVĖS’ NAUDAI 
PIKNIKAI

CHICAGOS ŽINIOS

iš ALDLD Pirmo Apskričio 
Konferencijos

(Tąsa nuo 3čio pusi.)
mu vidur-vakarinių valstijų 
jaunuolių antrai konferencijai

$4 ir I 
viso 
jau

surinkta nuo delegatų 
apskritys paaukavo $3 
susidarė $7. šita LDS 
nuolių konferencija buvo ga
na sėkminga,- - buvo Raiko
ma atskiroj vietoj nuo ALDLD į 
1 apskričio konferencijos.

Apskričio konferencijoj ta-j 
po išdirbti * planai ir patiekta ; 
veikimo rezoliucija, kuri pri-l 
imta vienbalsiai. Taipgi pri
imtos kitos kelios rezoliucijos 
įvairiais dienos klausimais.

Perrinktas ALDLD 1 Aps-i 
kričio Pildomasis Komitetas.! 
Susideda sekamai: L. Yoni- 
kis, A. Yonikienė, St. But
kus, A. Yuris, B. žolynas, F. 
Pojeda, U. Grigienė, Gudaitie
nė, Ig. Urmonas. Keletas iš-! 
rinkta į alternatus.

Bet mūsų gyvenime yra dar 
kitokios, rūšies bjaurių niežų, 
kurie baisiai ėda žmonijos kū
ną. Todėl reikia imtis prie-1 išdegti, 
monių tų “bjaurybių atsikraty- bą Marijampolės ugniagesiai ir 
ti. Ot, jeigu kas išsigydys to-! 
kiuo lengvu būdu, kaip mano 
viršui nurodyta, tai turi pa
imti sąžiningai ir būtinai to
kias pareigas: skaityti komu
nistinius laikraščius, kaip tai: 
“Laisvę,” “Vilnį” ir p., kovoti 
prieš fašizmą ir sykiu prieš po- 
lit. meklerių sumanymą, trans
atlantinį skridimą. Tie lakū
nai yra auka' fašistų ir jų pa- 
gelbininkų social-demokratijos 
vadų. Visi jie yra panaudoja
mi del pasiuntimo Smetonai 
pasveikinimo ir sustiprinimo 
Lietuvos budeliškos valdžios, 
kuri kankina ir žudo Lietuvos* 
darbininkus ir biednesnius val
stiečius. Kovoti už paliuosavi- 
ma politiniu kalinių, kaip Lie- , . . , , _ . ,_ .. v. i pol. vadui, kuries davė įsakymą 

se m iu, j į gaisro vietą Šiaulių,
i Mažeikių, Kuršėnų ir Viekšnių 
; gaisrininkams. Pagalbos atvy- 
'■ kimas užtruko gana ilgai, nes 

ir su
i didesnėm mašinom sunkiai iš
važiuojamas.

Atvykus pagalbai jungtinėms
* n i* *i n i- • i gaisrininkų jėgoms po 4 valau- tnieagos Darbininku radehs dų intensyvaus darbo pavyko

< ------- i gaisrą likviduoti. Visi gaisri-
Stokjardų daliai sudegus, j ninkąi šį kartą dirbo labai pasi- 

daugelis darbininkų likosi be šventę ir sutartinai, todėl, nu- 
darbo. Kada pradėjo stokjar-( galėjus ugnį, Šiaulių pol. vadas 
dų atstatymą, tai tūkstančiai ■ pareiškė jiems padėką, 
darbininkų susirinko gauti 
darbus, o gavo tik keletas šim
tų. Ir senieji darbininkai ne
turi vilties, visi-'sugrįžti į dar-; 
bą, nes atveža naujas skubaus' 

i darbo mašinas į stokjardusj 
I kurios išmes keletą šimtų dar-' 
bininkų iš darbo. Bedarbių ar- ‘ 
mija Chicagoje didėja ir kad i

!ją* prašalTnūs, reikia darbihin- i . . • v i.Į kams organizuotis ir prasalin- 
! ti šią sistemą, pabudavoti dar- 
1 bininkų tvarką.

gaisrą pavyko lokalizuoti, bet 
vis dėlto 5 namai sudegė.

Kaip Degė Papile
KAUNAS. — Gegužės 15 

apie 4 vai. p. p. Papilės mieste
ly kilo didelis gaisras iš pil. Ge- 
snučio kiaušinių sandėlio, bu-į 
vusio Glazerienes Libos namuo
se.

d.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Karkiančius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardui ir kainas; atsa
kymui įdėkite\ątampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York. N. Y.

Atsiųsime Medy 
Jums J Namus

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

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

tuvos kalėjimuose-
taip lygiai visam kapitalisti
niam pasaulyj. Stoti ir kitus i 
įtraukti į Amerikos Lietuvių i 
Darbininkų Literatūros Drau-1............ * , .. . . . ‘kelias ties Papile blogas i giją ir joje atsidavusiai dirbti.;

Eks-Savanoris.

tebestovi
[augščiau už Sovietų Sąjun- 
. gą, aukso pramonėje. Bet ■ 
trumpu laiku ir jis bus pra
lenktas. Sovietuose tiek at
rasta naujų aukso kasyklų 
— Uraluose, šiauriniame 
Kaukaze, Kazakstane, “kad 
nežinia, nuo kur nei pradė
ti,” sako Serebrovski sovie-i . . v. .! Prisiunciame jums i namus ntirus aukso pramones vadas. 4

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

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

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

kad
pa-

nes

Sovietų Perspėjimas
Mandžurijos Šnipams

Kas Dedasi “Vilnies” 
Pastogėje

Milžiniška liepsna sunaikino 
20 trobesių: 8 gyvenamus ir 12 
—negyvenamų, p a d a r y dama, 

i paeiti gyventojų apskaičiavi- 
i mais, 92,500 lt. nuostolių nekil
nojamam turtui ir 11,000 lt. — 

i kilnojamam. Kadangi tik ma- 
, ža dalis turto buvo apdrausta, 
tai dauguma nukentėjusių pali
ko tiesiog elgetos/nes jų pragy
venimo šaltinį surijo liepsna.

Gaisro priežastis dar tikrai 
nežinomą, bet spėjama, kad tai 
galėjęs būti arba padegimas ar-

Maskva.—Sovietų vyriau
sybė pasiuntė persergėjimą 
Manchukuo valdžiai, kad jos' 
laivai liautųsi plaukioję pa
lei sovietinį Amūro upės pa
kraštį bei landžioję į Sovie-' 
tų upes, befotografuodami!

i pakraščius. Trimis atvejais 
Sovietų sargybiniai šūviais 
į orą, paskui į kaminus nu
vijo atgal tuos šnipų laivus. 
Sykį buvo vienas laivo žmo- j 
gus užmuštas, Uitas sužeis-' 
tas; del to Sovietai išreiš
kia apgailestavimą, pareikš- 
dami, kad tatai netyčia pa-

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

mes apmokame persiuntimo : 
lėšas

i

Kainos yra sekamos:
5 Svarai už $1«25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome!
prisiųsti ir pinigus i

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

ir

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N.- Y.

senomis 
vakarais 
iki 1

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

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

Dovanos
$100 

75 
50 
35 
25 
20 
15 
10 
10

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

Katkauskas

$ 
$ 
$ 
$

$ 
$ 
$

yra sekamos:
10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

aukojo

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

$10 
$10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

vertės
daiktais vertės $2.50 

$2.50

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

$5

Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)
Laudaman Park, Shenandoah, Pa.

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

spaudos piknike, tai dabar wilkesbarrieciai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos ųį^ąike.

“Vilnis” gerai platinasi Chi- 
i cagoje ir jos kolonijose. Kilo 
ginčai tarpe streiklaužio lakū
no J. R. Janušausko ir menše
viko Pijaus Grigaičio, bei jo 
pasekėjų. “Vilnis” šį klausi- 

■ mą kėlė kasdieną ir sukėlė 
i tarpe ponų tokias peštynes, 

Dabar prieš apskričio komi- pOnas Janušauskas buvo 
priverstas rezignuoti iš lakū
no ir vietą užleisti kitam ir 
negeresniam už Janušauską. 
Nes geras susipratęs žmogus 
nekels Lietuvos fašistų valsty
bės į padanges. Lietuviška 
buržuazija smaugia darbinin
kus ir prie to prisideda Gri
gaičiai, Janušauskai, Vaitkai ir 
kiti jiems panašūs gaivalai.

Mano supratimu, negerai 
padarė “Vilnis”, kad davė vie
tos pasiteisinti ponui Janu
šauskui del ko jis turėjęs re
zignuoti iš lakūno vietos.

tetą stovi daug didelių darbų : 
gaivinti apmirusias ALDLD 
kuopas kolonijose ir apšvietos 
reikalais rūpintis bei 
klausimais darbininkų 
lauke darbuotis.

kitais 
kovos

“Vilnis” ir Pasaulinė Paroda
Vilniečiai rengiasi prie M>1- 

žiniško dienraščio “Vilnies” 
pikniko, kuris įvyks birželio 10 
d. Birutės darže, Justice Park, 
III.

Dabar, kodėl mes sakome, 
kad bus toks didelis Vilnies, 
piknikas? Mes turime praneši
mus iš kolonijų, kad žmonės 
prisirengę pulkais būti “’ 
nies” piknike. Džiugina re-Į 
voliucinio dienraščio 
sutikti dideles darbo 
piknike.

“Vilnies” įstaigoj dirba ne
mažai jaunų vyrukų. Tik visa 

yYb bėda su jais, kad jie permanai 
; dirba del jaunimo organizavi- 

leidėiuU™0’ Ir iaunimo vadovybė su- 
mases sideda ne “Vilnyj” dirban

čių jaunuolių. Tas sudaro ne
kokį įspūdį, žiūrint iš lauko 
pusės.

Bet dabar pradėjo redakci- 
gegužės 27 d. ir ji tęsis per joj dirbti d. B. Rastenis, ku- 
visą vasarą, taip, kaip ir per
eitais metais, tik šiais metais 
biskį kas daugiaus išstatyta. 
Fordo kompanijos išstatyti bil- 
dingai rodo skubų “fordų” pa
gaminimą ir keletas kitų išdir- 
bysčių. Abelnai šiais metais 
pasaulinė paroda yra turtin- darbininkus. Jie dirba organi- 
gesnė, negu pernai buvo, ži- 

k noma, darbininkui žmogui ji 
r nieko gero neduoda, tik ištrau

kia iš kiŠeniaus vieną kitą cen
tą.

Pasaulinė paroda atsidarė

I ris yra neblogas organizato
rius jaunimo. Tačiaus' ir prie 
dabartinių aplinkybių Chica
go) lietuvių jaunimas neblogai 
organizuotas.

Dabar apie senus “Vilnies

‘zacijose, kuriems pavėlina lai
kas dirbti jose. Bet kaip 'ku
rie galėtų ir'daugiauš dirbti; 
o darbo mes turime' įvales.

Wir-

ba neatsargus ugnies vartoji- įsitaikė, nes buvo įsakyta 
mas. Policija visu stropumu i šaut tik į laivo kaminą, kuo- 
veda tuo reikalu tardymą, ta- met laivas nepaisė šūvių į 
čiau iki šiol padegimu įtartų 
menų dar nėra.

as- orą.

Siaubūno Galva
Slaptumai NusiginldaVl- Cambridge, Mass.

mo Konferencijoje
Geneva. — “Kadangi Vo

kietija be Tautų Lygos lei
dimo apsiginklavo, tad ir 
mes turime ginkluotis,” — 
tai brandvtblys išvedžiojimų, 
kuriuos daro susirinkę į nu
siginklavimo konferenciją 
didžiųjų kapitalistinių šalių 

| atstovai.
1 Pati konferencija išsisklai
dė į atskirus, slaptus pasi-1 
kalbėjimus iki ateinančio 
penktadienio.

Pranešama, kad Sovietų 
Sąjungos atstovas Litvino
vas stengiasi sustiprinti ry
šius tarp savo šalies ir Bal
kanų valstybių. Turkija dė
lei saugumo pareikalavo sau 
teisės apginkluoti kraštus 
Dardanellų sąsmaugos (per- 
takos), kas buvo uždrausta 
per Triannon sutartį. So
vietų ir -Francijos atstovai, 
sakoma, pritaria šiam Tur
ku reikalavimui.

SKERDYKLŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS

Oklahoma City, Okla. —- 
•Sustreikavo 900 National 
Stockyards darbininkų; rei
kalauja daugiau algos ir! 
pripažint uniją. !

Wyomingo parvežta į Har
vardo Universiteto mažėjų 
kaulai galvos senovės drie
žo, triragio dinosauro. Ta 
galva yra 58 colių ilgio ir 53 
colių pločio.

Unijos Remia HR 7598 Biliy
Dar trijų AF of L unijų ta

rybos užgyrė Darbininkų Be-

BROOKLYN LABOR LYCEUMii
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. ;

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalų 

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios / literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 cėncų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-voj 
Inostronich rabočlch v SSRS, red. i

“PRIEKALAS” '
Galima taip pat išsirašyti per;

“Laisvę” >

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

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

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

to

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

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 
' manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

IIIQIII0III0II OIIIQIIIQIIiaillOlliaillOIIIQIIISIIIQIIIOIIIQ

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 išsigersjte gero alaus, paragausite tikros Sovietų 

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

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

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

t AŠ TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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lešlas Puslapis EAISVB Antradien,, Birželio 5 ,1934

Į NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
LaGuardia Slaptai su Banlderiais Tariasi ’’TmZusZLą kvie n r 1 I • ' čiame ne tik visus narius, betBadu Marinti Bedarbius ir sim.patikus>,'t ati?kus °7a-m ATAuiiiBM azvuu a# mzacimus reikalus, bus disku-

--------------------- 'sijos. Draugas J. Siurba kal- 
majoras nam. Ir gyvenk žmdgus su bes apie abelną mūsų, organi- 

tokia suma, kurios neužtenka zacijos stovį. ______  ___
dienai, jei žmoniškai pavalgy- vienas galės gauti balsą ir da-j save 
turn ir apsivilktum. Tūkstan- lyvauti diskusijose.

Pereitą šeštadienį
LaGuardia ėmė tolimesnius 
žingsnius sukėlimui linčo nuo
taikos prieš New Yorko be-

kitų s trijų teismą, .garsųjį 
Reichstago teismą, kuriame 
Dimitrovas vaidina ne kalti
namojo, bet kaltintojo vaid
menį. Pastebėtinas vaidinan
čių asmenų išvaizdos pritaiky- 

ą, . mas, ypač Dimitrovo. Macius
Paskiaus kiek-!jo paveikslą, negali priversti 

i manyti, kad tai ne jis 
Todėl vi-J,pats atvykęs iš Maskvos. Vai-

lių valdžių atsinešimas į suki-t 
lėlius. Parodoma, kaip šimtai; 
Chinijos komunistų išvedami įi 
laukus ir sušaudomi. Taipgi' 
parodoma nazių teroras ir ko
va Austrijos sostinėj.

Vaikai jaunesni 16 metų ne
bus įleidžiami.

PRANEŠIMAI

darbius, pasilikdamas sau tei- čiai darbininkų taip skursta, o si nariai ir simpatikai ateikite dino profesionaliai artistai bu- 
sę slaptai su bankieriais rišti; dar daigiau darbininkų jokios į šį svarbų susirinkimą, 
bedarbių reikalus. 'pašalpos negauna. Akyvaiz-Į V. Bovinas.

Pasmerkdami policijos tero-?Idoje to- viso/ mes privalofne, -------------- -------
ra, išblaškiusį gegužės 26 d. I sustiprinti kovą už pašalpą.1 Pirmas IŠvaŽiaVHIiaS Forest 
demonstraciją, kur kas dau-; Lietuviai darbininkai taipgi! : ; n 
giau darbininkų susirinko prie į privalo skaitlingai dalyvauti 
Pašalpos Departmento pereitą|toje kovoje, 
šeštadienį. Laikydamiesi griež
tos disciplinos, 4,000 darbinin
kų, nešdami iškabas ir šauk
dami ©balsius, pajėgė atlaikyti 
policijos provokacijas, nors 
500 policijos ir kazokų, taip
gi slaptos policijos agentų, kių žinių apie “Laisvės 
persirengusių bedarbiais, lan_ niką.
džiojo tarp maršuotojų, nore- apskričių pikniko d.

L.” įstaigos vedėjas, praneša, trumpam laikui neapsimoka, o 
Lais-.visą dieną išbūti vienam—ne

smagu.”
Taigi, sekantį sekmadienį, j ]<aįp tęsiama kova už Torgle- 

birželio (June), 10 d., to ne-! • • — > 
smagumo nebus, nes įvyksta | 
pirmas išvažiavimas Forest: 
Parke, čia tai ir bus ta puiki 
proga pasidžiaugti pavasariu 
ir tarp draugų smagiai laiką 
praleisti 
bet ir1 
dainuos 
gražaus 
gyvumo, 
marginimų.
gia East New Yorko LDS 13 
ir ALDLD 185 kuopos. O mes 
žinome, kad tos organizacijos 

Bet, draugučiai, apsižiūrėkime, dirba naudingą darbą, tai ir 
kad jie mūsų nesukirstų, tad į jūsų atsilankymas bus naudin- 
pasiskubinkim ir mes su saviš-! gam tikslui, 
kių ipobilizacija.

ir pulti

Rotušės

dviejų

DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES
AinerikoniškoH ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, bet 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 Atynom ir kitokiom parom už 

gana ž/rną kainą.

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

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

BROOKLYN, N- Y.
Jurgio Draugijos Susirinkimas 

Draugijos narių mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, birželio 6 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo Svetainėj, 80 
Union Ave. Brooklyn, N. Y. šiame j 
susirinkime visi 
nai dalyvauti, nes bus renkama pusė 
draugijos komiteto. Be to bus ir 
daugiau' dalykų apkalbėjimui. Reikia 
prisirengti prie pikniko, kuris įvyksta 
šeštadieni birželio 30 d. Dexter Par
ke.

Nepamirškite pasimokčti draugijai 
prigulinčius mokesčius. ,

Sekr. J. A. Draugelis.
(131-132)

Šv.

u vvni y ; • 1 • O i <i 111 * - i

i nariai prašomi būti- I
..... I..... ,............ -

ivusieji veikale “Men in 
I White.” ; - . . , t

Nepaprastą įspūdį ir entu
ziazmą sukelia scena, kurioje 

Parke iperstato nelegalės Komunistų
' i ; H i. .• ; . • i ■ <v. ? ' j j Pabijos veikimą — slaptą su-'

1 . ^8°s ir šaltos žiemos V1- sirinkimą gatvėje. Nepapras-
■ si esame išsiilgę pavasaiio ii įaį kvailoje rolėje perstatoma 

giožybių, tačiaus dar retas(“herr” Hitler, kuomet jo la- 
__  - c _______ žadančią 

Mieste, i.pamoj<jnį| vjsa pasau]j> pęj._ 
traukia tarnai atnešimu skal- 

apstatytų pintinės, kupinos protes
to telegramomis ir priverčia 
ponus susirūpinti. Labai įspū
dinga paskutinė scena, persta- 

jtanti, kaip darbininkų protestų 
j prispirti naziai paliuosuoja 
Dimitrova, Popovą, Tanevą ir

“Laisvės” Piknikas bus J.° . t .. . . . . . . . . . . . . . . ....kuris turėjo progą išvažiuot! į bai drąsi4 prakalba> ž 
DlflPlK ' lužmiesti ir pamatyti. J

Brooklyniečiai! Girdisi pui-
pik-

Tik ką sugrįžęs iš Conn.
Buknys,

dulkėtose gatvėse ir ant bač-1 
komis ir maišais ;
šaligatvių, jo nesimato. Dau
gelis sako: “Graži diena, va
žiuočiau į laukus, bet kad

SO. BROOKLYN, N. Y.
-■Svarbus pranešimas jaunuoliams, 

nesenąi suorganizuota kuopa turės 
sdvo susirinkimą, kuris įvyks June 
4, (birželio), 8 vai vakare, Workers [ 
Center 723-5th Ave. Visi jaunuoliai | 
yra kviečiami dalyvauti ir atsiveskite i 
savo draugus ir drauges, 
kim 
visą

kad atvyks Hartfordo 
vės” Choras, o su juo ir, paša
linių žmonių, nemažiau dvie
jų busų. O brooklyniečiai tu
ri daug draugų ir giminių tojp 
artimoje susiedijos valstijoje. 
Bus ko laukti. Kiti Conn, val
stijos miesteliai taipgi smal

susivieny-. 
jaunuoliai ir stokim j kovą prieš 
kapitalistinę tvarką.

Komisiją.
(131-132)

darni gauti priekabę 
demonstruotojus.
Maršavo prie Miesto

Pikietas tęsėsi virš
valandų. Paskiaus numaršavo 
prie miesto rotušės, kur pri
sidėjo daugiau darbininkų. 
Čia, tūkstančiams simpatikų __
žiūrint, maršavo aplink miesto kiai rengiasi, 
rotušę, reikalaudami, kad ma-Į Beje, atvyksta iš Philadelph- 
joras LaGuardia matytųsi su įjos Lyros Choras, kuris jau 
delegacija. i seniau yra buvęs girdėtas

Delegacijai, susidedančiai iš brooklyne ir kuris turi gerą 
15, įėjimas buvo užgintas. De- reputaciją, kaipo vienas iš ge- 
legacija, pasitarus, paskyrė iš. riaušių, 
savo i 
Richard Sullivan ir Michael 
Davidow įteikti reikalavimus, 
kad visai delegacijai ir spau
dos atstovams būtų leista turė
ti susirinkimus 
viršininkais.

“Mums buvo 
atviros sesijos, 
tokių n< 
Užčiaupimo taisyklė įvedama 
teismabučiuose, kur teisiami 
pereitos savaitės demonstraci
jos areštuotieji. Darbininkai 
nebus dalimi tokių bandymų 
laikyti slaptas konferencijas,” 
pareiškė d. Gaynor.
LaGuardia Koliojo Pirmininką

Paaiškėjus, kad neleidžia 
susirinkimo su pašalpos virši
ninkais, darbininkai pasuko 
prie miesto rotušės. Tuojau 
durys tapo sustiprintos štango- Rock kalno, W. Orange, N. J. 
mis ir būriai uniformuotos ir* Dalyvaus chorai iš Brook- 
slaptos policijos pripildė rotu- lyno, Newarko, Elizabetho ir 
šę. Galop įsileido tik Šimto Great Necko. šokiams grieš 
Komiteto pirmininką Gaynor, Į v. Žuko orkestrą, 
apsuptą policija. j Tame parke yra labai pui-

LaGuardia, apsistatęs pa- į kios maudynės. Čia yra ne
rėktais buržuazinės spaudos paprastai graži vieta. Kalnas 
agentais, vertė ant jo įžeidi- 5,000 pd. augščiau jūrų pavir
inus, uždrausdanjas jam kai-, siaus. Ant to kalno gražus 

ežeras, vanduo tyras, blizga, sidėjo iš vaidinimo ir šokių, 
kaip sidabras. TertJ galima kurie gyvai atvaizdavo tikrą 
maudytis ir laivukais pasiva- gyvenimą nazių 
žinėti. , moj Vokietijoj ir darbininkų

Puiki ir erdvi svetainė šo-'jėgą kovoje prieš karą ir fa- 
kiams, taipgi labai patogūs šizmą. ’ 1 
įtaisymai patarnavimui pujoli 
kai Sū dalgiais if girtinais.’ ‘ 

Tuojau įsigykite busų tikie-' 
tus ir būkite prisirengę va 
žiuoti.

4 4 „ ____ Iš ten taip pat reh-
tarpo James Gaynor J giasi vykti daug svieto. Tai 

puiku. Lai jie rengiasi, mes 
su džiaugsmu jų lauksime.

Ne vien smagiai, 
naudingai. Kadangi 

Aido Choras, tai bus 
jaunimo, o su juo— 

Be to, bus kitų pa- 
Išvažiavimą ren-

rio ir Thaelmanno paliuosavi- 
mą.

Kalbėjo Margaret Cowl. Ji
nai trumpoj energingoj kalboj- 
nurodė svarbą T. Moterų Kon
greso ir moterų rolę augančio 
fašizmo ir besiartinančio im
perialistinio karo laiku. Rin
kta aukų kongreso reikalams, 
bet nepatyriau kiek surinkta.

Rep.

BROOKLYN, N. Y-
Lietuvių Atletų Kliubo susirinki

mas atsibus penktadienį, 8 birželio 
(June), 8 vai. vakare, 168 Marcy 
Ave. Visi nariai malonėkite daly- 
vaut nes yra daug svarbių reikalų 
apkalbėjimui.

(132-133) į

PARDAVIMAI

su pašalpos

atimta teisė
Mes neleisime

Rep.
Visus užkviečia Atvažiuot, 

t i Komisija

“Pasaulis Sukilime”
Realto teatre, Broadway 

42nd St., New Yorke, dabar 
vaidinamas veikalas “Pasaulis 
Sukilime,” kuriame perstato
ma keturiolikos skirtingų ša

PARSIDUODA Tailor, Cleaning and 
I Dyeing storas. Per 12 metų tas 
' biznis yra išdirbtas ir galima geras 
pragyvenimas padaryt. Priežastis 
pardavimo savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Parsiduoda vi.skas pigiai. 
Del tolimesnių informacijų kreipki- 

. i tės sekamai: P. Šumskis, 598 Forest 
11 j Ave., (Ridgewood) Brooklyn, N. Y.

j ' (132-134)

ebilių konferencijų. Važiuokite i Auskričio 1 “Vienybės” Balius Menkas j PUIKI_v akacijommo taisyklė įvedama Ir Pereitą sekmadienį įvykęs FA MA

Pikniką Klaščiaus parke “Vienybės’’ 
(laikraščio piknikas buvo visai 

Iš Brooklyn© Bušai Nuveš už ! menkas, dalyvavo apie

bėti. Į Gaynoro reikalavimą, 
kad bedarbiai turėtų atstovy
bę LaGuardijos konferencijoj, 
LaGuardia piktai rėkė: “Tu 
esi vienas iš tų bailių šunų, 
kuris įerzini biednus, apgautus 
darbininkus į muštynes, mušti 
policiją ir paskui pabėgi, kaip 
bailys.”

Gaynoras ir Civilių Laisvių 
Unijos atstovai priminė La- 
Guardijai, kad policija išpro
vokavo “muštynes” begailes- 
tingu buožėmis daužymu.

Kada toliau Gaynoras nu- 
, rodinėjo daromas bedarbiams 
skriaudas ir policijos brutališ- 
kumą, tai ponas LaGuardia su
riko: “Atsimink, tu esi mano svetainėje, įvyks LDS 1 kuo- 
riaštinėj!” Gaynoras jam nuro-^pos susirinkimas ir diskusijos, 
dė, kad ta taip pat yra ir mies- ' šis susirinkimas yra svarbiau- 
to raštinė, kurioje žmonės tu
ri teisę 
vimus.

arba

anglis geriausiosPirmos klasės
rūšies ir

Pnsta-legališkas svoristonas, tai
Prašome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

pilnas svoris—2000 išvarų

tome greit 1 jūsų namus.
įsitčmyti adresą ir telefoną.

užeikite pasikalbėti i ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
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 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

, FLATBUSH OFISAS 
NEDĖLIOMIS

2220 Avenue J
Nuo 10 iki 12 vai. i8 ryto Kampas E 2,rd S|_

PARSIDUODA
Parsiduoda saliūnas ir restauracija, 

biznis eina puikiai. Vieta tinkamai 
_ įtaisyta prie marketo, arti didelių

I dirbtuvių ir laivų. Apielinkė visuo- 
j met pilna, anksti ir vėlai, gerai ap- 
' gyventa žmonėmis.
I Parduosiu ir kartu namą. Namas 
! mūrinis, dviejų šeimynų ir biznio vie-

Didelis sodnas įvairių vaisinių mc- ' įa> garadžius 3 karam, visada išran- 
. džių, visokių prie namų auginamų Gavotas. Jei vienas namas būtų, tai 

200 uogų nuo anksti pavasrio iki vėlai. parduočiau greit, bet turiu parduoti 
i su namu, nes’ vyksiu į Europą ir ne- 
i žinau ar grįšiu ar ne.

Prie saliūno biznio nėra buvę jokio 
prasikaltimo prieš įstatymus, viskas 
yra gerai. Turiu parduoti iki pa- 

pirkė- 
; jas irgi turėtų gerą progą su pra- 
! džia liepos-July išsiimti laisnius ant 
j savo vardo.
I Vieta Brooklyne; kreipkitės į 46 
: Ten Eyck St., iš čia gausite nu
rodymus, kur ta vieta yra.

1 (130135)

$1.50 porą ir už 85c pavie- i žmonių. 6 reikia nepamiršti, rU(lenL
nias Ypatas. Bušai Išeis ]<ad tai yra lengvai privažiuo-

vai M11A jamoje vietoje, kur galima.su- į vaikšciojmui plačios pievos ir miškai. 1
traukti mases žmonių, 
rengėjus ūpas prastais.'

Rep.

9-tą vai. Ryto, Nuo ‘Laisves’.
Tiems, kurie tik tą pačią 

dieną užsisakys važiuoti kai
na bus $1.00 ypatai.

ALDLD 2-ro Apskričio pik
nikas įvyks nedėlioję, 17 d. 
birželio (June), ant ’ Eagle TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Iš Prieškarinio 
Parengimo

T. Moterų Kongreso komi
tetas priruošė puikią kultūri
nę programą pereitą sekma
dienį. Tai buvo retai tepriei- 
namas dalykas. Programa su-

GRAŽIOS MAUDYNĖS
Yra puikus prūdas maudytis; pasi- j

Pas ' Gaujai perbudavoti kambariai, pa- I
■ togūs poilsiui. Valgis gaminamas iš Į baigai birželio-June; taipgi
I savo augintų daržovių, uogų, pieniš ‘ -
ko ir mėsiško maisto.

KAINA LABAI ŽEMA
Kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, 240 Cantershill
240 Canterskill Ave.

Catshill, N. Y.

Avė.

*

-f““SENĄ AUKSĄ1““""’"’ 
Jungtinių Valstijų valdžios laisniuoti pirkėjai

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

A. HILLMAN, c-oJNFANTINO „r. Prh,crs.’S'S. Y. c. 
IcL Canal 6-9608 (B.M.T. trainą imkite—išlipkite ant Bowęry stoties)

KRAUJO SPECIALISTAS.
Gydau ūmias ir chronilkas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir Odon
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

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

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

JI

‘ Rengėjai.

terorizuoja- CLEMENT VOKETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

V a i d inimas, “Anti _ Nazi’ 
Škit,” perstato Dimitrovo ir

LDS Pirmos Kuopos Susinu- į 
kimas ir Diskusijos

Šį ketvirtadienį, birželio 7 
d., 8 vai. vakare, “Laisvės”

TIKRAS BIOT MUS

113 WEST 42ND ST.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

įi

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir karietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimam?

’ 231 Bedford Avenue

■ BROOKLYN, N. Y

Sergančiu Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

NEW YORK, N. Y.

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

ĖEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
■ Tel. HArbour 3424

statyti savo reikalą

Moka Po $1.27% Į Savaitę
• Pašalpos

Kalbant apie pereito šešta
dienio nuotikius darbininkas, 
Azarko, pasakojo, kad jis šei-

sias susirinkimas, nes įvyksta 
kaip tik priesj seimą, kuris pra
sidės su birželio 18 diena, Det
roite, Mich.

Visi nariaį < turi dalyvauti 
šiame susirinkime. Kodėl ? 
Todėl, kad šiame •susirinkime 
bus diskusuojama sumanymai 
ir pataisymai, kurie yra siūlo-

mynai iš keturių gauna $11.20 <mi sekančiam seimai; ’ šiame 
į dvi savaiti, kas pareina po [susirinkime-reikės, delegatams 
$1,27% pei* savaitę kiekvie-įteikti mūsų kuopos tarimai ir

; ■ 1 - ■ f . ’ • • ‘ ' > • ■: • • i: i o m <: 1

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tu o j aus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek,, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiąme. 
Todėl nesiųskite pipigų ir ne- 
reikamukite prisįųsti. ’

• . i. 1 > <

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gmpių ir pavienių 

18 senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
Brooklyn, n. y.

Tela Glenmore 5-9467

512

>

t i J

Telefonas: Evergreen 7-7770 »

PAUL GUSTAS
LIĖTUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį
■■ 423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y. ’

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai Ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
žarnų ir MSŠla- 
žamės Ligos^ A- 
belnas • Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiėpų Ismirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. ¥.

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

New Yprk
Valandos—9 A. !£. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.


