
No. 133 .

r

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!
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KR,SLAISklokininkai Bijosi
Rochesterio Darbininkų.

“Pralaužė Ledus.”
Amalgameitų Unija, tai

“Bendras Frontas.”
Delegatas, Kunigas ir Bačka

Alaus.
Rašo GRIKIS.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart/
Sekmadienių

*

Praeitą žiemą vienas Ro- 
chesterio, N. Y., darbininkas 
buvo pasitikęs Pruseiką be
vaikščiojant po Main gatvę. 
Užklausė, ką čia veikia ant 
ant Main St ryto ? Atsakymas: 
“Važiuoju namo iš Clevelan
do.” Pruseiką neturi kur nei 
sustoti Rochesteryje: pasibas- 
tęs po gatves, ir išdūmė.

Am. Siuvėjų Unijos konven
cija (atsibuvusi apie vidurį ge
gužės) davė progą atvažiuoti 
į Rochester}' “Klampynės” 
agentui Jankauskui. Tačiau 
Jankauskas, būdamas Roches
teryje, pabijojo ateiti į persta
tymą “Moteris Gatvėje,” reng
tą ALDLD 50-tos kuopos. Reiš
kia, Pruseiką ir Jankauskas 
bijosi Jr pasirodyti Rocheste- 
rio darbininkams.
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Ex-Kareivįj Komitetas 
Darbuojasi del Bonų 
ir Bedarbių Apdraudos
Washington. — Eks-kar- 

eivių suvažiavimui užsibai
gus, dar liekasi sostinėj apie 
400 veteranų. Išvien su su
važiavimo išrinktu pastoviu 
Washingtbne komitetu jie 
kovoja už išmokėjimą visų 
bonų eks-kareiviams, už su
grąžinimą pensijų, kurios 
buvo pagal “ekonomijos 
įstatymą” numuštos, ir už 
išleidimą Bedarbių Darbi-' 
ninku Apdraudos Įstatymo-“Klampynės” laidoje ____ __________ ___

geg. 24 d. Rochesterietis-Jan- suHgfbiliaus H. R. 7598. 
kauskas “pralaužė ledus.” “Be 
didelio vargo gauta penki nau
ji skaitytojai.” Tai jau ne 
pirmą kartą “išlaužote” ledus 
su naujais skaitytojais, už dy
ką siuntinėdami. Vienam fa- 
šistėliiii iižrašS, o kitiems siun-lmą jje'ms atlyginimą. Tuo-

i mi valdžia jau oficialiai pri- 
! pažįsta Eilinių Eks-Karei
vių Komitetą.

Eilinių Eks-Kareivių Ko-
• miteto narys J. O. Eaton bu
vo valdžios priimtas kaipo 
atstovas dviejų sužeistų ve- 

i teranų kovoti už priklauso- j
' ■ I

čia kaipo “sempelius.” Tai' 
Jankauskas ir “išlaužė ledus ( 
ir be prakalbų”. Sklokininkų ’ 
išlaužti ledai taip greit ištirps
ta, nepalikdami nei žymės Ro- 
chesterio darbininkų judėjime.

“Amalgameitų Unija, tai yra 
bendras darbininkų frontas.” 
Tą pareiškė sklokininkų agen
tas J 
karie 
m. I

trikauskas 203 lokalo va- 
pėj, gegužės 16 d., 1934 
endras frontas su kuom? 

Su prez. Roosevelto Nauja Da
lyba NRA ir visais išnaudo
tojais. Kas gi buvo kviesta 
kalbėti Amalgameitij konven
cijoj ? Ogi gen. Johnšonas, N 
RA administratorius, senato
rius Wagneris, darbo ministe- 
rė Perkins, New- Yorko mies
to majoras LaGuardia; ponia 
Pinchot, pati Pennsylvanijos 
gubernatoriaus. Ve kokis ben
dras frontas Amalgameitų 
Siuvėjų Unijos viršininkų su
darytas.

Anglija Sustabdo Karo 
Skolų Atmokėjimus
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vidaus ministerija 
birželio d. gavo nuo Angli
jos ambasadoriaus paręiš- 
kimą—-notą, jog Anglų val
džia “laikinai” sustabdo mo
kėjimus Amerikai karo sko
lų. Turėsią įvykti naujos 
derybos del tų skolų. Ame
rikos politikai supranta, kad

sekt Anglijos pėdomis.
Anglija iš pradžios buvo 

skolinga Amerikai $4,277,- 
000,000; atmokėjo du bilio- 
nu ir 25 milionus dolerių, 
bet augant nuošimčiams, 
Anglija dabar skaitosi Ame
rikai skolinga jau $4,713,- 
785,000!

Amerikai iki birželio 15

Ilillmanas džiaugėsi Nauja 
Dalyba, konvencijos atidary
mo “spyčių” sakydamas: 
“1475 kompanijos turėjo nuo
stolių 97 milionus 1932 me
tais; tas nuostolis buvo paver
stas 661 miliono jjelnu 1933! d. šiemet priklausytų, pagal 

•10 metų atgal padarytą su
tartį, gaut $447,843,644 įmo- 
kėjimų iš 15 šalių, -kurios 
jai skolingos $11,628,311,- 
614 išviso. .Bet tik viena 
Finija žada pilnai padaryti 
savo įmokėjimą.

metais po Nauja Dalyba.”
Darbininkai siuvėjai.! Reika-j 

laukite Hillmanų ir Jankaus
kų, kad pasakytų, kiek darbi
ninkai turėjo pelno 1933 m. po 
Nauja Dalyba.

“Darbininkų judėjimas pa- 
klupdytas visame pasaulyje”, 
šaukė pusiau girtu balsu Jan
kauskas toje pat vakarienėje. 
Matote, jau nėra nei Sovietų 
Sąjųngos,xkur darbininkai pa
klupdė ponus 17 metų atgal, 
tam “Klampyhės” agentui ir 
Hillmano vežimėlio “pušeriui.’L

Skridimai į Lietuvą yraj fašistinių tau tininkų ir socialistuojančių gudruolių su
manymai, kurių tikslas apdumti darbiniu kams akis “tautos pakėlimu” ir perkrau
styti dolerius iš darbininko: kišeniaus’į tų meklerių delmonus.

Prez. Roosevelt Reikalauja Greit Išleist i”
Wagnerio Įstatymą prieš Plieno Streiką 

i 
------- Pi - - ..

WASHINGTON.— Prezi-racijos, ir su antriniu dar- 
dentas Rooseveltas birž. 4, bo ministeriu E. F. McGra- 
d. pasišaGkė į Baltąjį Rūmą dy, kaip užkirst kelią visuo- 
saviškius kongreso vadus ir 
įsakė, kad negaišuodami 
pervarytų per kongresą se
natoriaus Wagnerio bilių ir 
taip padarytų iš jo įstaty- 

■mą prieš streikus. Wagne- 
! rio bilius nuduoda, būk “ap-

Užpuolė Bulgarų Komunis-1 gina” darbininkų teisę turė-

VOKIETIJOS FAŠISTAI RENGIASI NE 
TIK PABALTIJO VALSTYBES PASI- 
GROBT, 0 NET IR SIBIRĄ!

Tokius Pasimojimus Parodė Hitlerio Atstovai Alfred Rosen
berg ir Deitz, Kalbėdami Lubecke; Matyt, Jie Geriau Su
siuostė su Japonijos Imperialistais Laike Admirolo Mat- 
suitos Viešėjimo Berlyne
Maskva. — Birželio 4 d. 

Sovietų Kom. Partijos dien
raštis “Pravda” paduoda 
turinį kariškos prakalbos, 
kurią pasakė Lubecko mies
te Alfred Rosenberg, Hitle- 

| rio asmeniškas atstovas 
klausimuose užsieninės poli
tikos. Jis kalbėjo apie “pa
daromą” rytinių šalių “eu- 
ropiskomis,” tai yra apie pri 

įjungimą Vokietijai' Lietu- 
|vos ir kitų'Pabaltijo šalių, 
[taipgi apie paglemžimą že
mių palei Dunojaus upę. O 
Rosenbergo padėjėjas Deitz 

' tuo pradėjimu reikalavo už- 
i imti ne tik Pabaltijo kraš-

tus, bet Sovietų Sąjungą su 
visu Sibiru.

Apie tą laiką buvo Berly
nan atsilankęs Japonijos ad
mirolas Matsuita, kurį Hit
leris pasitiko su paroda 
naujausių Vokietijos ginklų. 
Matyt, Japonija suteikė 
naujo įkvėpimo Vokiečių 
imperialistams. Na, o An
glijos valdovai palankauja 
fašistinei Vokietijai, šneka 
apie jos “taikingumą” ir sy
kiu kursto hitlerininkus į 
kariškas avantiūras prieš 
Pabaltijo šalis ir Sovietų 
Sąjungą.

Plieno fabrikantai skubi-

Plieno Kompanijos Ginkluojasi ir Telkia 
Mušeikas prieš Gręsiantį Streiką

Washington. — Atsilan
kęs pas prezidentą Roose- ha atlikt užsakytus darbus, 
veltą, Pennsylvanijos gu- pirm streikui prasidedant, 
bernatorius Pinchot prane
šė, kad plieno kompanijos 
ap tvermė ja spygliuotų, 
elektrizuotų vielų tvoromis 
savo fabrikus, ’ gabenasi 
kulkasvaidžius ir ginkluoja 
padaužas prieš gręsiantį vi
suotiną plieno darbininkų 
streiką. Gubernatorius iš
sireiškė, 
valstijos kazokus, idant pa
laikytų “tvarką”, prieš 
streikierius, bet jis nieko 
nedhro, kad sustabdyt kom
panijų ginklavimąsi.

Amerikos Plieno ir Gele
žies Institutas New Yorke 
pareiškia, buk dauguma iš 
40,000 plieno darbininkų 
“nori kompanionų unijų.” 
Ši plieno fabrikantų įstaiga 
sako, kad kolektyvės (ben
dros) darbininkų derybos su 
samdytojais reiškia kompa
nioną uniją, sulig NRA įsta
tymų.

Tokie pareiškimai rodo, 
kad kompanijos mobilizuo- 
jasi kovai prieš darbininkų 
uniją plieno pramonėje.

mitetą, bet jis, kaipo Fede- 
Į racijos vadukas, išsisukinė
ja, nenorėdamas atsakyt to
kį klausimą. Užtat jis pa
reiškė: “Aš juos (ponus) 
kelis sykius perspėjau, kad 
jeigu darbininkai sustrei
kuos, tai 
čia. Aš 
laikiau 
streiko.” I

Nepaisant vadų ir vadu
kų, eiliniai plieno darbinin
kai rengiasi streikui; o vi
sų kitų darbininkų pareiga 
yra dvasiniai ir medžiagi
niai paremti tą kovą, siun
čiant ąukų šiuo adresu? 
Steel and Metal Workers 
Industrial Unięn, Room 202, 
Washington Truck Build
ing, Fifth and Washington, 
Pittsburgh, Pa.

kad 'jis pašauks

bus ne mano kal- 
per du mėnesius 
darbininkus nuotinam streikui.

Amalgamated Plieno, Ge
ležies ir Cinos Darbininkų 
Asociacijos (unijos) prezi
dentas Mike Tighe tuo tar
pu nerodė akių NRA ; po
nams. To vietoj jis Pitts- 
burghe ne plieno darbinin
kus streikui organizuoja, 
bet “žalčiais” keikia komu- I
nistus ir Plieno ir Metalo 
Darbininkų Industrinę Uni
ją už. darbininkų rengimą 
kovai. ' •

■ ■: Tuo tarpu ■ Clevelando, 
Pennsylvanijos ir kitų plie
no' Centrų eiliniai darbinin
kai, vadovaujami šios revo
liucinės unijos,' renkh dele
gatus į Washingtona apgin
ti savo reikalus.

Washingtone Plieno Darb. 
Industrinės Unijos prezi
dentas Pat Cush užklausė 
Wm. J. Spangą, federacinės 
plieno darbininkų unijos 
Duquesne distrikto pirmi
ninką, ar jis stoja už vieną 
kovos frontą sm Industrine 
Unija. < Nors Spang yra da- 
sigavęs į eilinių narių ko-

'I’lizipliTizinn Plnlf/iTYmc n* daugelį buožėmis apdau- inaeinįdnn ridKdinas ir ž-; areštavo šešis kurie laiA •

Badu Marinamas Į "1 • 1 • \ 1 • • T_ • 1, kiekvienas. Darbininkai be
sigindami apkūlė kelis poli- 
cistus ir išdaužė American 
Hatters Kompanijos lan
gus. ;i

f

Berlynas. — Energingais 
reikalavimais darbininkai, 
pągaliaus, privertė fašistinę 
vyriausybę prikišt šešių 
darbininkų delegaciją pasi
matyt - su „įkalintu Ernstu 
Thaęlmannu, Vokiečių ko
munistų vadu, prieš kurį 
naziai padarė mirties suo
kalbį. i “
Thaelmann pasakė, kad ka
lėjime jis< yra plakamas ir

ti savo unijas. Bet tikroji 
biliaus reikšmė 'yra dubti! 
valdžiai gMią’ visuomet ‘ge
ruoju ar piktuoju “taikyti” 
darbininkils su samdytojais 
per verstinas derybas; o' jei 
derybų negana, *tuomet pa
naudot karišką jėgą prieš 
darbininkus, štai kojdeljRoo- 
seveltas reikalauja kuo 
greičiausiai išleisti tą įsta
tymą, kuomet dabar apie 
šio mėnesio vidurį gręsią 
visuotinas plieno darbinin
kų streikas.

NRA, Vadai ir Plieno 
Darbininkai

NRA administratorius 
' generolas Johnson birželio 4* 
' d. slapta kalbėjosi su Wm. < 

unijos viršininkus, kurie garbi- Irvin> prezidentu Jung- 
na NRA ir bosų pelnus. ' tin. Vastijų Plieno, korpo-

Iš Jaunuolių Dienos Demon
stracijos Scrantone

Scranton, Pa. — Šio mies-

- tinę Demonstraciją
Sofija. — Policija Užpuo

lė komunistinę demonstraci
ją; vienas darbininkas su
žeistas. Pasirodo^ kad riau-

Amerikos darbininkų kųvin- ja Bulgarijos fašistų val- 
pasireiškė (džia nepajėgia nuslopint net 

streikuose Minneapolyj ir To-;vipqn darbininku indpiimn
gumas, kaip kad

ledoj ir kitur, paklupdys vi
sus klupdytojus prieš NRA, 
Hillmanus ir visus pastumdė
lius, kaip Jankauskas, stojan
čius už bendro fronto darymą 
su bosais.

viešų darbininkų judėjimo 
veiksmų.

Tas pats Jankauskas džiau
gėsi savo organe “Klampynėj”, 
kad “bimbinis” neišrinktas į 
Amalgameitų konvenciją dele
gatu, o F. Rimkus, buvęs so
cialistu, dabar esąs “geras” 
katalikas, na, ir pats sakosi 
esąs fašistas. Garsinosi, kur 
tik galėjo: “bačka alaus, jei
gu išrinksite delegatu.” Prie

to kunigas per pamokslą užsa
kė visiems kriaųčiams paVapi- 
jonams balsuoti už parapijo- 
ną. Taigi kunigas ir bačka 
alaus laimėjo. Rimkaus rinki
mus.

Tačiaus mes esame įsitikinę, 
kad katalikai siuvėjai visada 
neklausys, ką kunigas jiems 
perša arba kas perka bačką 
alaus, bet Jie stos į kovą prieš 
išnaudotojus, bosus ir tokius:

tin. Vastijų Plieno korpo

Šveicarijoj Areštavo Vadus taip maitinamas, kad turėtų! 
ir 41 Darbininką •

Zuerich. — Socialistams 
paskelbus priešfašistinį sa
vo susirinkimą, šveicarų po
licija areštavo komunistų 
vadus. Kitiems komunis
tams taipgi nebuvo leista 
kalbėti. tame mitinge. Po 
to jie sudarė demonstraci-

Delegatams drg. *° darbininkams padarė gi- 
lauš Įspūdžio jaunuolių die- 
nos demonstracija gegužės 
30 d., kurioj gatvėmis mar- 
šavo su prieškariniais pla
katais ir obalsiais 600 jau
nuolių ir suaugusių. Tai 
buvo pirma tos rūšies de- \ 
monstracija kietųjų anglia- • 
kasyklų srityje.

B. M.

badu mirti, jeigu jo, žmona 
neatsiųstų? kiek pinigų mai
stui dasipirkti.

Delegacija buvo tokia: 
trys Saar angliakasiai, vie
nas Kom. Partijos narys, 
vienas Socialistų Partijos 
narys ir vienas nepartinis.

ją, reikalaudami paliuosuot. Skrybėlininku Kova su
įkalintus vadus. Pasekmėj 
susikirtimo su policija prie 
kalėjimo, buvo areštuota 41 
darbininkas.

Policija Danbury, Conn.

Vienna. — Dollfusso fa
šistai apkūlė Londono “Ex
press” dienraščįo korespon
dentą S. Pahtorią todėl, kad

Danbury, Conn. — Polici- jis savo laikraščiui ne viską 
ja užpuolė: 500 skrybėlių fa- taip pranešė, kaip fašistai 
briko streikierių ir pritarė- norėtų.
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Socialistų Partijos 
Konvencijai Pasibaigus

Birželio • pradžioje, Detroite, įvyko 
Amerikos Socialistų Partijos konven
cija. ► Nors josios visų' tarimų ir priimtų \ 
rezoliucijų dar nespėjome gauti, tačiaus, 
iš toj kas buvo paskelbta spaudoj, jau 
galima padaryti tam tikros išvados.

ViSųpirmiausiai, tenka priminti, kad 
socialistų partija atsidūrė smarkiam kri- 
zyj. Net pats jos organas (“New Lead
er”) užreiškia, kad “nepaisant kai kurių 
išsiaiškinimų, partija dar vis toli stovi 
nuo taip pageidautinos vienybės ir tiks
lo. I.” Ir tai nėra įstabu! Amerikos so
cialistų partija nėra ir negali būti išim
tis. Vokietijoj, Austrijoj, Latvijoj, dau- 
gelyj kitų kraštų, kur social-demokratų 
partijos kadaise buvo stipriausiomis iš 
visų kitų partijų, šiandien, dėka jų vadų 
pardavingai politikai, viešpatauja fašiz
mas. Social-demokratų partijos iškriko 
arba baigia krikti. Tose šalyse, kur so
cialistų partijos dar neuždarytos, todėl, 
socialistai darbininkai, pradėjo rūpintis 
ir kelti prieš pardavikiškus vadus revo
liuciją, reikalaudami pasukti į kairę sa
vo politinį dišelį. Panašiai yra ir Ame
rikoje. Ši konvencija tatai puikiausiai 
parodė.

Socialistų konvencijoj pasireiškė ketu
rios skirtingos grupės. Iš gautų davinių, 
jos galima, apibūdinti seką^ąi: pačių de- 
šiniausių, vadovaujamų Onealo, Wald- 
mano ir kt.; “vidurio”, vadovaujamo 
Norman Thomas, Hoan ir kt.; “kaires
niųjų”, norinčių vienytis su lovestonie- 
čiais, trockistais, gitloviečiais, weisbor- 
diečiais ir dar ir dar kitokiais (Komunis
tų Partijos atmatomis), kurie palaiko 
savo “partijas” ir bando visais būdais 
kenkti Komunistų Partijos atmatomis), 
kurie pralaiko savo “partijas” ir bando 
visais būdais kenkti Komunistų Partijos 
darbui, na, ir tų ščyrų ir ištikimų socia
listų darbininkų, kurie stovi už artimiau- 
sį bendradarbiavimą su komunistais.

Iškarto kairesnieji elementai buvo pa
siūlę partijai kai kuriuos programo 
punktus tokius, kur kalbama apie atme
timą buržuazinės demokratijos, “darbi
ninkų valdžią” (ne Sovietus), kovą su 
ADF biurokratija, ir t. t. Tačiaus deši
nieji, susijungę su “viduriu” (Thomas, 
Hoan ir kt.) tąjį pasiūlymą atmetė. Tuo- 
mi kairysis sparnas, žinoma, nebuvo pa
tenkintas ir gudresni politikieriai (Tho
mas, Hoan ir kt.)_ iš dešiniųjų virto vie
na diena “kairiaisiais”..- Sudarė su kai- 
resmu sparnu vienybę ir tuo būdu lai
mėjo konvenciją: O kad užkamoflažuoti 
eiliniams nariaiūs akis, tai pravesta kele
tas kairesnėm’ frazėm < rezoliucijų. Už 
“kairiąsias” rezoliucijas paduota 10,822 

* balsai, o prieš—6,512. • U ' ' <
Rezoliucijoj karo klausimu įdėta, kad 

socialistų partija remsianti visus narius, 
kurie kovosią prieš karą; socialistai ne- 
remsią jokio karo; jie skelbsią visuotiną 
streiką; darysią viską, kad karas būtų 
negalimas ir, pakeisiu atvestą į karinį 
krizį šalį socializmu. ,

Kitur: “jei kapitalistinė sistema bend
ram chaoše ir painiavoj suirtų, ir neitų 
viskas reikiamoj tvarkoj, tai socialistų 
partija, nepaisant ar ji būtų didžiumoj 
ar mažumoj, nesibijos imti atsakomybę 
organizuoti valdžią, viešpataujant dar
bininkams (“will not shrink from the 
responsibility of organizing a govern- 
ihcnt under the workers’ rule.”).”

Šitie rezoliucijose išsireiškimai, kaip‘■
"T

pu-

Visi jie i si vaikščiot.

užsilaikyt. Reikia Jums vengti 
bile kokių didesnių pastangų, 
ar tai fizinių ar dvasinių. Rai 
miai užsilaikyt, nebūtinai gulėt. 
Galima ir reikia po truputį pa-

James Janousek, 7-nių 
metų berniukas, Walsh ap
skrityje, North Dakota val
stijoje, jau dabar sveria

1 | f . I | , v < ,

šako1 špauda, įnešė smarkų susikirtimą 
ir juos dešinieji gerokai akėję.

Beje, socialistų lyderiai (tas pats Tho- • 
mas) kurie kadaise pranašavo, kad NRA 
gali būti “žingsnis linkui socializmo”, 
konvencijoj patiekė rezoliuciją, aiškinan
čią, jog NRA “stiprina monopolistinį ka
pitalą”. Vadinasi, Thomasam ėmė be
veik metus laiko pamatyti (ir tai miglo
tai!) tą, ką komunistai skelbė tuojau, ka
da NRA buvo-įvesta!

Rezoliucijose kairiosios frazės, kaip 
matome, tokios neaiškios ir miglotos, kad 
jų niekas negali suprasti. Kiekvienas 
savaip jas gali aiškintis, o kuomet prisi
eitų vykinti gyveniman, tie patys, kurie 
jas rašė, nusispjautų ir nueitų tarnauti 
imperialistams. Tam pavyzdžių Antra
sis Internacionalas suteikia net perdaug* 
ir čia jų nėra vietos sutalpinti.

Konvencija užgyrė bendradarbiavimą 
(pardavinėjime darbininkų streikų) su 
ADF lyderiais ir prieš bendrą frontą su 
komunistais ir kitais revoliuciniais dar
bininkais.

Kodėl gi socialistų lyderiai, social-fa- 
šistai, tokie kaip Thomas, Hoan, Krzycki 
ir kiti pasivertė tokiais vijūnais ir diena- 
kita iš dešiniųjų patapo “kairiaisiais”? 
Aišku, todėl, kad kairiom, bet ūkanotom 
ir dviprasmėm frazėm palaikyti tuos 
darbininkus, kuriuos dar turi ir gauti 
daugiau. Jie mato, kad socialistų parti
ja įra; įra, nes yra buržuazinė, partija; 
esmėje ji tarnauja išnaudotojų klasei. 
Socialistų partijos lyderiai pasižymėjo iš
davinėjimu darbininkų streikų, rėmimu 
Roosevelto politikos; socialistai miesto 
majorai (Milwaukej ir Bridgeporte) pa- 
skilbo daužymu bedarbių galvų, siuntimu 
veiklesnių darbininkų (ypačiai komunis
tų) į kalėjimus.

Todėl ta partija, ažuot augti, smuko. 
; Geresni elementai, spėję greičiau atplėšti 

savo akis, perėjo į Komunistų Partiją. 
Kitus Thomasai ir Krzyckiai išmėtė. *Pa- 

' siliko šiuo tarpu partijoj tiktai biskį su- 
virš 16,000 narių. Na, o socialistų parti
jai augti progų yra kur kas daugiau, ne
gu komunistų. Ten disciplina'dengvutė, 
ten esantiems nariams negrūmoja areš
tai, kalėjimai, deportavimai; socialistų 
partiją visur garsina, visur remia bur
žuazinė spauda, kuomet komunistus 
šmeižia ir persekioja. Išbėgioję ar iš
vyti iš Komunistų Partijos elementai, de
da didžiausių pastangų ardyti komunis
tų partiją, ir remti socialistų. Betgi tas 

• viskas pastariesiems nepadeda.
Ar šis mainymas kailio, šis bandymas 

kairio jom frazėm pasigauti ant savo 
meškerės darbininkų, socialistams duos 
pasėkų? Abejojam! Nežiūrint “kaires
nių” frazių, pamatas pasilieka tas pats. 
Centro Veikiantin Komitetan įeina Tho
mas, Oneal, Hoan, Krzycky ir kt., pasi
žymėję darbininkų judėjimo reikalų iš
davikai. Jie gali šaukti kažin kaip kai
riai, bet jų darbai visuomet bus naudin
gi tik buržujai.

Savo laiške socialistams darbininkams, 
Amerikos Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partija rašė:

Prieš pat pasaulinį karą, ir po karo dar
bininkai, kurie vadinosi socialistais, pasiju
to bestovį dviejose1 kempėse. Viena, kempė, 
tai Antras,. Internacionalas, kurio teorihis 
vadas Kaųtskis ir Jupgtihė^e Valstijose 
Morris Hillquit pasakojo, Aąd į . socializmą 
pereinamasis kelias bendradarbiavimu su 
buržuazija, per buržuazinę -demokratiją. 
Antra kempė, tai revoliucinių socialistų va
dovaujama Rusijos Bolševikų su Leninu 
priešakyj, kurie sukurė Komunistų'Interna
cionalą 1919 m. Jie rodė socialį^riio įkūni
jimo kelią per įsteigimą proletariato dikta
tūros pereinamuoju laikotarpiu ir civilį ka
rą sunaikinimui buržuazijos pasipriešinimui.

Pabar mes po šešiolikai metų tų dviejų 
taktikų vartojimo galime padaryti patikrini
mus. Vokietijoj ir Austrijoj buvo didžiu- 

- mos darbininkų paimta Kautskio ir Antro 
Internacionalo rodomas kelias; Rusijoj di
džiuma darbininkų paėmė Lenino ir Koiūu- 
nistų Internacionalo rodomą kelią ir įsteigė 
Socialistinių Sovietinių Respublikų Sąjungą.
" “Iš gautų vaisių pažinsite medį.” Antro 

Internacionalo kelias, kelias klesų bendra
darbiavimo, laipsniško perėjimo pasiremiant 

į “demokratija” į socializmą, 'žingsnis po 
žingsniui Vokietijoj ir Austrijoj privedė

e’a'i’šVY
prie 1918 rh.» revoliucijos pralaimėjimo. ' 

žalinga taktika privedė prie’"gėdingo bal
savimo už flindenburgą, prie atsisakymo su 
komunistais sudaryti bendrą frontą prieš 
Hitlerį ir pasidavimą fašizmui. Privedė net 
prie to, kad socialdemokratų frakcijos at
stovai reichstage balsavo už Hitlerio politi
ką. Dar daugiau, privesta prie pralaimė
jimo ‘Raudonosios Vienuos”. Dpllfusso vai- ■ 
džia iš kanuolių šaudė darbininkus, kurie j 
buvo išduoti jų vadų. Antro Internacionalo i 
kelias stačiai atvedė prie fašizmo laimėjimo.

Lenino keįias, kelias Komunistų Interna
cionalo laiptas po laipto sukonsolidavo dar
bininkų laimėjimus, nugalėjo baisiai sun
kias ekonomines sąlygas, kurios paėjo iš pa
saulinio karo ir civilio karo ir šalies atsili- , 
kimo, šiandien sėkmingai deda socialistinės 
sistemos pagrindus! : Tas 'kelias veda prie 
ekonominio: žygiavimp. pirmyn, ir atvedė So
vietų Sąjungą į pirmaeilę industrinę šalį, 
sukurė ją revoliucinės kultūros ir pakėlimo 
darbo masių gyvenimo' lygmalos. Tai buvo 
atsiekta suglaudus visą galią į darbininkų 
rankas, tą galią turint buvo atsispirta prieš 
pasaulinį kapitalizmą ir fašistinius priėšus. ■ 

, Socialistai darbininkai, kuriuo i augščidu 
žymėtų kelių jus norite eiti Jungtinėse Vals- . 
tijose? Jus turite pasirinkti"tą ar kitą ke
lių, trečio kelio nėra.

Komunistų Partijos Spėkos Auga

Leningrade, Sovietų Są
jungoje, baigiamas budavoti 
naujas viešbutis specialiai 
skiriamas turistams kitų 
kraštų. Jis yra ant Nevos 
krašto. Jo išbūdavo j imas 
ir įrengimas atsieis $18,- 
000,000. Tame viešbutyje 
bus 1,100 kambarių ir val
gykla 2,000 žmonių.

Keli metai atgal Komu- karnai rašo lietuvių frakci- 
nistų Partija neturėjo jo- jos sekretorius: 
kiosųtakos pietinėse valst. 
Partijos organizacijos visai 
nebuvo. Pavyzdžiui, apie 
Alabama valstiją ir komu
nistų veikimą joje nieko nie
kas negirdėjo. Bet šiandien 
pietinėse valstijose komu
nizmas yra svarbus fakto
rius. Ypatingai Alabamoj 
mūsų frontas ir mūsų spė
kos yra tvirtos.

Komunistų Partijos 
tunto j konvencijoj buvo 
portubta, kad farmerių 
sininkų

as- 
ra- 
pu- 

(“sharefcropers”) 
unija jau turį 'šešis, tūks
tančius narių. Jai vadovau
ja komunistai. Beveik iš
imtinai ji kol kas susideda, 
iš negrų farmerių. Dedamos 
pastangos į uniją įtraukti 
baltveidžius pusininkus.

Kelios dienos atgal New 
Yorke masiniame susirinki-,' 
me kalbėjo draugas Harold. 
Ralston, Komunistų Parti
jos Alabamos distrikto or
ganizatorius. Jis pranešė, 
kad bėgyje paskutinių kelių 
savaičių Birminghamo apie-' 
linkėję laike mainierių strei
ko Komunistų Partija gavo 
tris šimtus naujų narių! 
Kuomet partijos augštesni 
viršininkai buvo suareštuoti 
ir sugrūsti į kalėjimą, eili
niai draugai stojo į darbą,, 
partijos branduoliai veikė, 
(slaptai, žinoma), išsivystė 
naujos vadovaujančios spė
kos. į lį®

Drg. Ralston raportavo, 
kad šiandien Alabamoje 
Komunistų Partija turi tuk-, 
stantį narių, o Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas 

.turį tris .tūkstančius nąrių. 
Tai tokie Komunistų Par
tijos laimėjimai toj pietinėj 
valstijoje. ■ * •-

Dabar pereinam' į indus-1 
trinį miestelį Easton, Pa., 
Per eiles metu musu ten 
spėkos r buvo labai silpnos. 
Partiją sudarydavo vien 
tik lietuviai. Tarptautinio 
veikimo \ beveik nebuvo. Jo- 
kiu būdu negalėdavome 
gauti amerikonų į . Ko
munistų Partiją. Dabar tie 
ledai pralaužti. Puiki pra
džia jau padaryta. Partijos 
spėkos paaugo. Taip Nacio- 
nalė Audėjų Unija turi stip
rią organizaciją.

Apie partijos spėkas se-

: Gal daugelis socialistų darbininkų mą- 
nėį kad ši soc. partijos konvencija paga
vaus, po tų visų skaudžių pamokų, pasi
rinks Lenino kelią. Gal jie manė, kad 
pasiųsti jų į konvenciją delegatai, ku
riems buvo įsakyta ginti jų rezoliucijas, 

! griežtai ir atvirai atsistos pusėje darbi- 
! ninku, pusėje revoliucijos. Klydo, kurie 
I taip manė!

Treciadiėn., Birželio

Ši konvencija, kaip ir kitos, pasisakė 
už tą patį Kautskio išdavikišką kelią, tik 
“apdabino jį” “kairesniais” žibučiais, 
idant .užžavėjus (apgavus) norinčius su 
kapitalizmu kovoti darbininkus. . Pasta
tyti priešakyje partijos žmonės (didelė 
jų didžiuma) nuolankiai pildys ne darbi
ninkų, bet buržūazijos užgaidas, nors 
plepėti gali “už darbininkus.” Komunis
tai ,jau senai charakterizavo socialistų 

■ lyderius (social-fašistus) buržuazijos 
agentais darbininkų eilėse. Tokiais jie 
buvo per pastaruosius keliolika metų, to
kiais jie pasiliks.'

Socialistai darbininkai privalo tai ge
rai įsitėmyti!

< prie visokių darbų 89&126; 
Valstijos ir miestai' pačmį’ 
prie darbų 3,962,000; * prie 
viešų darbų dirba 1,30d,000; 
CCC yra 290,000 ir 554,000 

Į prie įvairių kitų darbų ir 
kalėjimuose bei ligoninėse 
guli. Žinoma į federales 
valdžios ir valstijų bei mies
tų kiekį vietom įskaityti ir 
nuolatos ten.dirbanti dar
bininkai. Bet vis tiek iš to 
aišku, kaip baisiai didele 

į bedarbė yra, nes mes žino
me, kad milibiiai darbinin
kų badauja ir negauna jo-

i kios pašalpos.

Sovietų Sąjunga 1933 me
tais pagamino aukso už 
114,000,000 rublių arba ,apie 
$100,000,000 vertės. ■ Sovietų 
Sąjunga yra antra pasauly
je šalis pagaminanti aukso 
kiekį ir kas met tas auga. 
Jungtinės Valstijos perei
tais metais aukso pagamino 
tik už $45,877,085 vertės, tai 
yra mažiau kaip pusę SSSR 
produkcijos.

235 svarus. Kas bus, kada 
jis sulauks kokių 21 metų 
amžiaus?

Šiemet sausra palietė visą 
eilę kraštų. Jungtinėse 
Valstijose vienuolikoje val
stijų farmeriai skundžiasi 
del sausros. Sovietų Sąjun
goje taip pat sausra kenkia 
pavasariniams pasėliams. 
Dabar jau gauta žinia iš 
SSSR.,, kad sausros palies
tose vietose — Kaukazijoje, 
Ukrainoje ir Pavolgėje su
silaukta lietaus.

“New York American”, 
sekmadienyje, 3 birželio, ra
šoma, kad Jungtinėse Vals
tijose iš 40,808,920 algihių

laikomi ir

bendrai reiškia, kad Jums šir
dis ir kraujagyslės kiek apge- 

“Laisvę” patarimą, Aš esu vy-|d§» Pač »ačios širdies 
ras 48 metų. Jau trys metai, | oys^s* Imant kiekvieną tei mi- 
kaip pradėjau sirgti. Negaliu įna pavieniui, štai kaip išeina, 
dirbti ir vaikščioti negaliu per-' “Hypertensive heart disease” 
daug: jei tik prieš kalnelį, tai Į yra bendras pavadinimas, kad ' 
jau visai bėda,—taip krūtinėj j širdis nesveika nuo augštoko 
pradeda skaudėti, rodos, kad kraujo slėgimo, kurs, savo ruož- 
net per visas rankų gyslas einamu, susidaro del kietėjimo arte- 
skausmai. O, kai nustoju, pa-1 rijų, del mažėjimo jų tęslumo. 
Silsiu, tai pereina ir »vėl ne- j “Coronary heart disease” rei- •• 
skauda. Buvau ligoninėj, jau 14 škia, kad širdies' kraujagyslės, 
mėnesių laiko praėjo. Vieną;ką pačią širdį maitina krauju, 
mėnesį ir pusę ėmė kraujo ir; nėra sveikos. Kitas terminas, 
paveikslus traukėm “Coronary thormbosis” nurodo,

. Daktaras sakė, kad aš turiu kad kai kurios tos širdies at- 
širdies ligą. Kai ėjau iš ligoni- terijos šakos užsikemša sukra- 
nės, aš paprašiau, kad išra- Šėjusiu krauju, ir tada dalis šir
šynų kokią kortąį kad aš ne- dies raumens nebegauna, kiek 
galiu dirbti, dėl gavimo iš mies- ■ reikia, sau kraujo. Toj širdies 
to ; pašalpos. Jis išrašė 
aš nesuprantu, kaip čia 
gal čia mano ligos istorija: •

“Hypertensive hearč disease, | koje viso to pasikartoja, 
Coronary artery disease, 
Cardiac hypertrophy, 
Coronaiy thrombosis, 
Cardiac infarction, 
Angina decubitus.” 
Meldžiu duot atsakymą, 

aš galiu pasigydyti ar ne.
ATSAKYMAS '

Taip, čia Jums, 'Drauge, 
sėtiną išrašė istoriją, visą 
med ici n i škų term in ų.

“Dabar Partijoj turime 
išviso 30 narių, du unitu. 
Pereitą savaitę Partijon 
stojo 5 nauji nariai, tame 
skaičiuje vienas lietuvis, ir 
vienas jaunas darbininkas 
iš Nazareth, Pa., 10 mylių 
nuo Eastono miestelio, kuris 
yra cemento ’ išdirbystės 
centru šioj apielinkėj. Tas 
daug reiškia, nes suriša mu
mis su kitų miestelių darbi
ninkais.
'“Per paskutines 6 savais

tės Partijon gauta 9 nau
ji nariai, o puo šilko streiko 
Užbaigos 19 naujį narių.

) :

“Delei' yįsko noriu, pąžy-, 
mėti narių sąstatą sulyg 
tautos bei rasės ir užsiėmi
mo. ’ Partiją sudaro 12 
amerikonų, .9 lietuviai, 5 
ungarai, 2 negrai ir 1 len
kas. < 
trijose: šilko 13; plieno 3;l 
šeimininkių 4; farmeriai 2; 
laborers 3; duonos išvežio-1 
tojai 2; cemento 1; mokyto
ja 1, siuvėjai 7. /h

“Partijoj dabar turime 
8 moteris. Iš to 1 tik lie
tuvė. Kaip matote Partija 
padarė didelį progresą per 
paskutinius kelius menesius. 
Šiandien Eastone padėtis 
daug skirtingesnė, negu bu
vo keli metai atgal.

“Šiandieną Eastone tero
ras pradeda būti perlaužtas. 
Partija gauna miesto parką 
demonstracijoms ir mitin
gams, lapeliai ir NTWU bu- 
letinai dalinami prie šapų ir 
tt. ‘Daily Worker’ gauna 
vis daugiau skaitytojų, mū
sų įtaka nors povaliai, bet 
masėse auga.”

Vajus prieš Komunistus 
čechoslovakijoj

Praga. — Pereitą savaitę 
darbininkų net 20,616,000 Čechoslovakijoj prasidėjo 
yra daugiau ar mažiau už- kratos ii’ areštai prieš ko- 
laikomi ir šelpiami. Fede- munUtus^ i Manoma, kad val- 
ralis fondas šelpia 11,115,- džiai labiausia nepatiko ko- 
120; pensijas iš valstijų munistų išleista

■ gauna 1,000,000; lokalinės “Ne Masarykas” (dabarti
es, tižiai s x les- i įstaigos šelpia 1,500,000; nis prezidentas), “bet Leni- 
Jie dirba šiose indusf i Federales valdžios paimta | nas.”

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

Telephone: Humboldt 2-7964

brošiūra

DARBININKU 
SVEIKATA

ŠIRDIES LIGA
Gal ir man suteiksit per

ĮVAIRIOS ŽINIOS
■ » ■ ■ ■

Tūlas John Hayes, Leme- 
ric mieste, Airijoje, paga- 
mino lenktinį peilį, kuris tu
ri 384 peiliukus ir kiekvie
nas iš jų yra\ vis skirtingos 
formos. Jų tarpe yra ir žir- 
kliukės, repliukės, plaktukai 
ir kiti dalykai.. Pasaulyje 
yra žmonių, kurie linkę prie 
kokių tai keistenybių.

, ir' dalyj įvyksta, nuo tokio užsi- 
yra, i kimšimo, “Cardiac infarction,” 

Į raumens suminkštėjimas. Pasė- 
, “An- 

j gina”, ' širdies skausmas, dėl 
j nuovargio, dėl didesnių širdies 
I pastangų. “Cardiac hypertro- 
Į phy”—širdies peraugimas, pa- 
' didėjimas.

ari Jūs ligoninėj ’išmokot, kaip
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Kodėl Jūs Turite Įrašyti Savo 
Vaikus j LD.S.?

1

Budavokime Tvirtą Pamatą Jaunuolių 
Judėjimui

Jūs jau nekartą girdėjote ir spaudoj 
matėte Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo raginimą tėvams, kad įrašytų savo 
vaikus į LDS vaikų apdraudos skyrių.

Dabar mes vėl tą klausimą iškeliame.
Kodėl pastaruoju laiku Lietuvių Dar

bininkų Susivienijimas tiek daug kalba 
apie reikalingumą įrašyti vaikus į LDS. 
vaikų skyrių?

Lietuvių Darbininkų Susivienijimui 
štai kas rūpi:

1. Turėti kuodaugiausia jaunų narių.
2. Sudaryti ir budavoti tvirtą pamatą 

jaunuolių judėjimui. ' !
Jūs, gerbiamieji “Laisvės” skaitytojai, 

tam dalykui pilniausia pritariate. Jūs 
noritę, kad Lietuvių Darbininkų Susivie

 

nijamas augtų; Jūs norit, kad jo pamatas 

 

būtų tvirtas—kad jis turėtų didelį skai
čių jauno amžiaus narių, nes tik tas 
svarbiausia ir sudaro tvirtą pamatą sa
višalpos organizacijoj.

Jūs trokštate, kad mūsų dar palygina
mai nesenai pradėtas vystyti jaunuolių 
judėjimas augtų, tvirtėtų; kad tas ju
dėjimas pajėgtų įtraukti į savo eiles kuo
daugiausia darbininkiško jaunimo.

Bet jūs, draugės ir draugai, taipgi tu
rite žinoti, kad mes negalėsime padėti 
gero tvirto pagrindo jaunulių judėjimo 
augimui, jeigu nekreipsime domės į vai
kučių organizavimą.

Kurie šiandien yra jaunuoliai, už metų 
kitų jau bus suaugę žmonės. Jie pasi
trauks iš jaunuolių judėjimo, iš jaunuo
lių veikimo. Jaunuolių judėjimas silp
nės nebent mes naujų spėkų išauginsi
me.

Kur tas, spėkas mes galime gauti?
Mes jas galime gauti abelnai tarp dar

bininkiško jaunimo. O svarbiausia mes 
jas galime gauti iš vaikų organizacijos, 
kurią dabar organizuojame prie Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo.

Mes esame užsibrėžę gauti į LDS vai
ką skyrių mažiausia 500 vaikų, nuo 2 iki 
15 metų amžiaus. Mes jau steigiame mo
kyklėles, vaikučius lavinam. Už metų 
kitų nemažas skaičius jų jau bus jaunuo
liai—iš vaikų organizacijos jie pereis į 
jaunuolių organizacijas—į LDS. jaunuo
lių kuopas, į chorus, į csporto ir dailės 
grupes. Jie užims vietas\ dabartinių jau
nuolių veikėjų, kurie, pasiekę suaugusių 
žmonių amžių, pasitrauks iš jaunuolių

'judėjimo, i • ;
Taigi, atsižvelgiant į tuos dalykus, mes 

turime dėti visas pastangas, kad kuodau- 
giausia vaikų įrašyti į Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą.

Daug yra “Laisves” skaitytojų, kurie 
turi vaikus nuo 2 iki 15 metų amžiaus. 
Jeigu abiejų mūsų dienraščių, “Laisvės” 
ir “Vilnies,” skaitytojai, suprastų, kaip 
svarbu vaikučius organizuoti ir palaikyti 
organizacijoj, kaip svarbu juos lavinti 
darbininkiškoj dvasioj, tai mes jau senai 
būtume įrašę į LDS vaikų skyrių ma
žiausia 1,000 narių.

Mes jau nekartą apie tai kalbėjome į 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojus.

Dar sykį atsišaukiame į jus, draugės 
ir draugai.

Tėvai, kurie turite vaikus nuo 2 iki 15 
metų amžiaus, jūsų užduotis juos tuo
jaus įrašyti į LDS vaikų skyrių.

Jeigu jūs bedarbiai ir del to negalima 
vaikučių įrašyti, tuojaus atsikreipki t prie 
vietinė LDS kuopos, perstatykite daly
ką, ir vietinė LDS kuopa apsvarstys tą 
klausimą ir dės pastangas surasti būdus, 
kaip jums pagelbėti jūsų sūnų bei duk
relę įrašyti į LDS vaikų skyrių.

Bet, kiek mums patyrimai rodo, dauge
lis tėvų, kurie yra geri rėmėjai darbi
ninkų judėjimo, neįrašo savo vaikų ne 
del negalėjimo apmokėti tas mažas na
rystės duokles, bet del nepaisymo; neįra
šo del to, kad neįvertina svarbos vaiku
čių organizavimo ir lavinimo darbinin
kiškoj dvasioj.

Mokestys negali būt kliūtis. Pavyz
džiui, jeigu vaikas yra 9 metų amžiaus, 
tai viso už tris mėnesius reikia mokėti 
tik 44 centus ant $100 apdraudos. Gi už 
jaunesnio amžiaus vaiką dar mažesnė 
mokestis.

Tai kodėl jūs neįrašote savo sūnų bei 
dukterį?

Veikiausia del to, jog jūs manote, kad 
nesvarbu.

Bet jūs tuo pačiu sykiu pritariate dar
bininkų judėjimui. Jūs norite, kad tas 
judėjimas augtų, jūs trokštate, kad dar
bininkų judėjimas išauklėtų iš savo tarpo 
tinkamus, gabius'vadus; jūs trokštate, 
kad revoliucinis judėjimas augtų, tvir
tėtų. 1

Jeigu taip, tai prisidėkite prie jo bu- 
davojimo visais atžvilgiais. Įtraukite į 
tą judėjimą savo dukteris ir sūnus—o 
svarbiausia dėkite pastangas su tuo ju
dėjimu surišti savo vaikus iš pat mažens, 
kuomet lengviau juos mokinti, lavinti ir 
palenkti prie darbininkų judėjimo.

J. Simba.

Iš DARBO UNIJŲ VEIKIMO FRONTO

Gegužės 28 
konferencija 
organizuotų

Moteriškų Drapanų Siuvėjų 
Unijoje Plečiasi Eilinių 
Narių Judėjimas

kovą, prieš kompaničnas vaitę neva praeivių laiyų dar- 
bėt visi 

ir

gą J 
unijas. j bininkų užlaikymui,

Dešinysis unijos elementas, pinigai sueina į grafterių 
vadovaujamas socialistų, atsi- mušeikų kišenius.

'skyrė nuo unijos. Jiems pavy-'--------------------—
Į ko suvedžioti dalį taksių drai-'-. . _ v n
I vėrių Brooklyne ir Bronxe. Nuteisę Kalėjimai! Kevo- 
■Bet Manhattan draiveriai lai- JiucilieS UllIlOS Veikėja 
l kosi prie kovingos unijos. į 
Į Nesenai draiveriai turėjo j 
streiką. Laimėta tiek, kad uni-' 

j ja žymiai sustiprėjo ir suleido 
šaknis į garadžius. Bosai ma-į 
tydami, kad unija auga ir ren
giasi prie naujos kovos, 
prievarta draiverius varo 
kompaničną uniją.

i Bjaurus Indžionkšinas, 
Reikia Kovoti prieš Jį

Youngstown, Ohio. — Plie- 
! no Darbininkų Industrinės 
. Unijos organizatorius^ John 
■ Gates, nuteistas kalėjimai! ant 
į 30 dienų už tai, kad jis plati- 

P° i no lapelius prie Johnson 
i Bronze kompanijos dirbtuvės. 
I Lapelyje buvo iškeliama aik- 
Įštėn valdžios agentų ir Fede- 
j racijos viršininkų pardavingi 
darbai.

Streikuoja apie penki šim
tai darbininkų. Tai daugiausia 
jaunuoliai. Jie laikosi gerai 
kovos lauke ir jau turėjo kelis 
susirėmimus su skebais.

Brooklyn, N. Y. — Teisėjas 
I Faber išdavė labai bjaurų in
džionkšiną prieš Federacijos! 
unijos duonkepių lokalą 505. 
Uždraudžiama darbininkams

'net kalbėtis su pašaliniais Padidėjo Bedarbė Auto- 
žmonėmis apie streiką. Neva- 
lia laikraščiuose apie tai rašy-! 1 rafflOlieje
ti. Per penkis blokus unijis- 
tams uždrausta pasirodyti ties 

| kepyklomis.
DETRO1T, Mich. — Auto 

Workers Union ir Bedarbių 
i ’ Darbų Unijų, Vienybės Ly- Tarybos veda smarkią kovą už 
l gos New Yorko Taryba išleido pašalpą 
i atsišaukima, kad darbininkai vertimą 
begailestingai laužytų šitą Fa-

( bėrio indžionjtšiną prieš loka- Birželio
lą 505. Taryba nurodo, kad masinė demonstracija, 
revoliucinės unijos rems kovą protestas prieš nukapojimą 20 

i prieš indžionkšiną, nežiūrint; nuoš.
i to fakto, kad jis išduotas prieš 
Federacijos uniją. Pareiški
mas baigiamas:

“Varde 50,000 unijistų, pri
klausančių prie mūsų tarybos,! pe automobilių pramonės dar

omės protestuojame prieš šitą Į bininkų. Tik į vieną savaitę 
indžionkšiną, kuris išduotas
prieš Bakery Workers Interna-! doje automobilių gamyba sūsi- 
tional Union. Mes skaitome ši- mažino ant 35 nuoš. Kova už 
tą indžionkšiną panaikinimu bedarbių reikalus turi paaštrė- 
civilių’ teisių ir reikalaujame ti. Auto Workers Unija ir Be- 
tuojautinio panaikinimo.

bedarbiams ir už pri- 
kongrcso priimti ap

draudos Bilių II. R. 7598.
11 d. rengiama yra 

kaipo

pašalpos ir už įvedimą 
30 valandų darbo savaitės vi
siems Public' Works Admi
nistracijos darbininkams.

Labai padidėjo bedarbė tar-

savaitę
Jungtinėse Valstijose ir Kana-

SHENANDOAH, PA.
Mirus Drg. Marijonai 

Vilkaičiutei

PUIKI VAKACIJOM 
FARMA

Didelis sodnas įvairių vaisinių me
džių, visokių prie namų auginamų 
uogų nuo anksti pavasrio iki vėlai 
rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNĖS
Yra puikus prūdas maudytis; pasi- 

"vaikščiojmui plačios pievos ir miškai.
Naujai perbudavoti kambariai, pa

togūs poilsiui. Valgis gaminamas iš 
savo augintų daržovių, uogų, pieniš
ko ir mėsiško maisto.

KAINA LABAI ŽEMA

Kreipkitės sekamu antrašu:
A. Bloznelis, 24(1 Cantershill Ave.

240 Canterskill Ave.
Catshill, N. Y.

Gegužės 24 d. Locust Moun
tain ligoninėj, išsirgus apie sa
vaitę laiko, po sunkios opera
cijos, mirė M. Vilkaičiutė, 22 
m. amžiaus. Likosi palaidota 
laisvės kapinėse be jokių baž
nytinių apeigų, kas vietos su
fanatizuotom davatkom sutei
kė nemažai liūdesio. Mat, ve
lionė Marijona gyva būdama 
kartais nueidavo į bažnyčią, 
bet tai tik del draugiškumo ki
toms savo draugėms, bet su 
išgalvotais dievais jokių reika
lų neturėjo, buvo laisva mergi-' 
na nuo pat savo mažens.

į kapus velionę palydėti su
sirinko didelis būrys draugų' 
bei draugių atiduoti paskutinį 
patarnavimą. Taip, kad karš
tai tikinti žmoneliai stebėtis' 
turėjo iš tokio daugumo auto-' 
mobilių ir gėlių.

Velionė Marijona nuo pat 
savo jaunystės priklausė Ly
ros Chore ir lankydavo pamoki 
kas bet tūlas laika*> atgal ^a- J1KRAS BIČIŲ MEDUS 
vo darbą ligoninėj, kaipo slau-t Y
gių pagelbininkė. Ten turėjo 
dirbti ilgas valandas ir toms 
Aplinkybėms susidėjus pasta-i 
ruoju laiku buvo nustojus veik
ti Lyros Chore.

|
CLEMENT VOKETAITIS

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

Metalo Darbininkų Indus
trinė Unija už Vienybe

darbių Tarybos yra tos orga
nizacijos, kurias turėtų nuo
širdžiausiai remti visi Detroito 
lietuviai darbininkai.

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

Marijonos mirtis suteikė di- Tad vietoj cukraus naudokite 
džiausią liūdesį velionės tė
vams, taipgi ir sesutėms Onu
tei ir Vailei, taip pat ir bro
liui Bernardui. Visi liūdime, 
kad beširdė mirtis išrovė iš 
mūsų tarpo taip mylimą drau
gę-

Marijonos tėvams 
sioms sesutėms linkėtina 
kęsti šį širdies skausmą. 

Ilsėkis, Mariute, ramiai 
toj,laisvu kapų žemelėj. 

K- M.

ir liku-
per-

medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne- 

i reikalaukite prisiųsti.

Buffalo, N. Y. — Steel and 
Metal Industrial Union, Buf
falo (distriktas savo susirinki
me pasisakė už bendrą fron
tą su Amerikos Darbo Federa
cijos unija Amalgamated As
sociation of Iron, Steel and Tin 

I Workers. Susirinkimas pareiš
kė, kad industrinė revoliucinė 
unija pilniausiai sutinka iš
dirbti bendrus su Federacijos 
unija reikalavimus, priduoti 
plieno pramonės bosams ir pa
skui bendru frontu streikuoti 
už tuos reikalavimus. O vie
tinė buržuazinė spauda buvo 
paskelbus, kad industrinė uni
ja priešinga Federacijos uni
jos streikui.

Tačiaus industrinė unija 
stoja už tai, kad bosams duo
dami reikalavimai būtų pra
plėsti, tai yra, Federacijos uni
ja reikalauja tik unijos pripa-

iriau suvaldyti eilinius narius. 
Į Kodekso minumum alga $13 
paversta maksimum alga ir 
darbininkai negali panešti dar
bo sąlygų. Unijos vadai net!žinimo> bet nieko nesako apie

I privertė darbininkus šapose \ pakėlimą algų ir pagerinimą 
! pasirašyti, kad jie sutinka dir-Marbo sąlygų abelnai. Kad lai- 
1 bti už mažiau, kaip $13 savai- I m ėjus streiko pusėn šimtu? 
tėję. i

Iš Newarko raportavo, kad 
moteriškų drapanų pramonėje 
unija yra pripažinta tiktai tri
jose šapose, o 22 šapos neturi,

Į Konferencija nutarė iškelti SumilSC UllljlStą, DarblIUIlkai 
Konferencija padėjo pama- obalsį už rengiamasi prie ge- jRgnpiasi į KoVS DYICS 

neralio stręiko Didžiajam New' p į .
Yorke. Taip pat išrinko n&-1 uraitCnilS 
cionalį eilinių narių komitetą ---------
iš 19 unijistų. Toliau konfe-' Philadelphia, Pa. — čionai 
rencija nutarė išleisti eilinių gyvuoja taip vadinamas Sea- 
narių mėnesinį buletiną trijo- Į men’s Institutas, kurį užlaiko 
se kalbose—amerikonų, žydų ■ valdžia. Jame turėtų rasti 

i prieglaudą bedarbiai laivų ! 
darbininkai. Bet Institutas pa- Į 

i vestas grafteriarns ir mušei- j 
koms, kurie terorizuoja orga
nizuotus revoliucinius darbi
ninkus. Štai kelios dienos at- 

New York. — Taxi Drivers1' gal mušeikos labai sumušė 
Union of Greater New, York' eks-kareivį A. S. Moore, kuris 

Philadelphijos atstovas pra- šaukia generalę konferenciją Į dabar randasi ligoninėje.
nešė, kad ten eiliniai darbinin- birželio 17 d. Raginamos visos Į Marine Workers Industrial 
kai prisiruošę kovai prieš bo- taksių šapos bei garadžiai iš-'Unija mobilizuoja laivų darbi- 
sus ir biurokratus. Vadai pa- rinkti ir atsiųsti delegatus, ninkus prieš grafterius ir mu- 
dalino darbihinkus į šilko ir Konferencija šaukiama tuo šeikas Seamen’s Institute. Val- 

; medvilnės lokalus, idant ge-; tikslu, kad pradėjus energin-j džia išleidžia apie $600 į sa-

Gegužės 26 ir 27 dienomis 
New Yorke buvo laikoma la
bai svarbi International La
dies’ Garment Workers Uni-

Radio Pramonės Darbininkai 
Organizuojasi

New York. — 
d. buvo sušaukta 
radio darbininkų
grupių. Dalyvavo 35 delega
tai. Konferencijos tikslas bu
vo, kad suvienyti visus radio 
pramonės darbininkus.

Konferencijoj buvo atstovai e*hnių jiarių konferenciją, 
nuo šių unijų:

General , Instrument 
Union. , .

Independent Radio and. Me- aPle 139,000 narių, 
tai Workers Union,

Steel and Metal Workers, įUS nacionaliam eilinių narių 
Industrial Union. | judėjimui toj unijoj ir priė-

Mechantcs Educational So- mė programą vedimui kovos 
ciety of Ąmerica. prieš bosus ir pavertimui uni-

šapos “Insuline” atstovas, jos į kovingą klasių kovos or- 
kurios darbininkai priklauso ganą, 
prie Amerikos Darbo Federa-i 
cijos unijos. Taip pat Federą-' 
cija buvo atsiuntus savo atsto
vą sekti konferencijos eigą.

Konferencijoj pasirodė, kad 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadai nenori visų radio pra
monės darbininkų vienybės. 
Tačiaus konferencija priėmė 
bendro veikimo programą ir. 
tikimasi, kad vienybė bus at
siekta. Komunistai ir indus
trinė unija energingai stoja už 
suvienijimą visų radio pramo
nės darbininkų grupių.

I Dalyvavo 70 deleg. kurie at- 
Shop stovavo minėtos unijos di

džiuosius lokalus, apimančius

i tūkstančių, plieno darbininkų, į 
tai reikia statyti tokius reika- ■ 
lavimus, kurie apimtų visus ( 
opiausius'': ir būtiniausius tų | 
darbininkiį interesus. ;

mis 
joj, 
nų, 
dų.

Vienas labai svarbus požy- 
pasirodė šioj konferenci- 
tai pakilimas naujų, jau- 
energingų revoliucinių va- 
Jie atstovavo lokalų na

rius ir energingai kalbėjo apie 
kovą prieš reakcinius unijos 
vadus.

ir italų.

Taksių Draiverių Unijos 
Kova prieš Bosus

I

“NEREIKIA, kad man kas pasaky
tu, jog maisto kainos pabrango,” 
sako Mrs. šeimininke. “Sekmadie
niui mesa mums pirmiau lėšuodavo 
apie dolerį. Dabar lėšuoja arčiau 
pusantro. O kai del vaisių ir dar
žovių ir kitų panašių daiktų, tai 
jie ūmiai tartum ant mielių pakilo. 
Aš turiu ką nors del to daryti.”

Elektrinis šaldytuvas ir yra tam 
reikalingas daiktas. Jis gali juris 
pagelbėti nuveikti augštesniąsias 
kainas. Pavyzdžiui------

Jūs galite vienu sykiu dau
giau nusipirkti ir taip sutaupyti pi
nigų ; pasinaudoti maisto “specialu- 
mais”.. . ir susidėti tą maistą į 
elektrinį šaldytuvą, kur jis pasilai
kys pilnai sveikame stovyje.

Be to, visai nėra eikvojimo. Vis
kas susinaudoja. Grietinė nesu-

rūgsta.. . ji pasilaikb saldi per die
nų dienas. Maisto likučiai išsilai
ko švieži, iki Jums prireikia vėl 
juos naudoti. Taip pat išsilaiko 
vaisiai ir daržovės, mėsa, kiauši
niai, sviestas ir viskas.

Tatai padaro sausas, lygus šal
tis. Jis taip pat suteikia jums aps
čiai ledo plytelių ir duoda galimy
bę prigamint visokių gardžių šal
dytų valgių, kuriais pirmiaus nebū
tumėte galėję pasidžiaugti. O elek
tra varyti tokį šaldytuvą didokai 
šeimynai lėšuoja stebėtinai ma
žai.. . tik apie 7 centus per dieną.

Ateikite į mūsų parodos kamba
rius. Mes jums išrodysime įvairių 
rūšių šaldytuvus ir paaiškinsime 
apie juos. Kuomet būsite pasiren
gę pirkti, galite nueiti į sau patin
kamą krautuvę ir pasirinkti tokį, 
kokis geriausia jums patarnaus.

ŠTAI KUR YRA GERIAUSIA PRIEŽASTIS 
nusipirkti

ELEKTRINĮ ŠALDYTUVĄ

1

PASIŽIUReKUE įdomių, matymui išstatytų elektrinių prietaisu ir jų naudojimo parody
mų mūsų parodos kambariuose. Mes čia nieko nepardavinėjame! Jūs Siu nrnJnUtn 

nusipirkti pas Elektrinių Priemonių Verteivius ir Departmentinėse Sankrovose.
THE NEW YORK EDISON COMPANY . BROOKLYN EDISON COMPANY, INC.

THE UNITED ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY
NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY
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- O. Erdberg

. DIDIEJI DEMOKRATAI
• "Vert? Petras mi spjauna tirštas seiles, kuriose plauko

r

Liepos ketvirta, šimtas keturias-de- 
šimt pirmos sukaktuvės philadelphiškio

• - kongreso.
Iškilmingai išpuoštoje konsulato salė

je susirinko išrinktieji žmonės europiš- 
kos kolonijos, pagerbti nusilenkiant prieš 

' vienintinėlę pergalėtoją, prieš žemę pro
greso, laisvės ir visagalio dolerio.

Augštai ant sienos variniuose rėmuo
se kabojo Lincolno ir Washington© pa
veikslai.

Kariško orkestro dūdų baubimas suar
dė tylumą.... žvaigždėta vėliava didžio
sios demokratijos tapo iškelta. Konsu
las greitais žingsniais išėjo į vidurį salės 
ir išvyniojo Deklaraciją apie Nepriklau
somybę. Konsulas sukosėjo... Visi su
laikė kvėpavimą. Tuojau mes išgirsim 
žodžius, kurie skambėjo užpraeitam šimt
metyje, kaip pavasarinė perkūnija. Tuo
jau mes išgirsim iškilmingą himną lais
vės ir lygybės. Iš po antakių aš tėmijau 

; mano kaimynus—pasiaukavusius ameri
konus, išdidžius anglus ir su žilomis barz 
dėlėmis francūzus. Visi jie buvo apsirė
dę puikiuose drabužiuose ir nulenkė gal-

• •vas, kaip kad priklauso tą daryti laike iš
kilmės.
• Konsulas sukosėjo ir peržvelgė visus 
tėmijančiu žvilgsniu. Pusė minutės 
įtemptos tylos... Ši tyluma padėjo mums 
sutvarkyti mintis, suprasti rolę didžio
sios deklaracijos, žemėje barbariškumo 
ir autokratizmo. Šviesoje deklaracijos 
philadelphinio kongreso privalėjo gerbti 
viską, kas įvyko per paskutinius metus 
po kongreso Washingtone. Bet aš, teisy
bė, turėjau labai aprubežiuotą horizontą: 
laike šios pusės minutės aš prisiminiau 
ne apie didvyrius amerikoniškos revoliu
cijos, bet... šanghajinius rikšus (vežė-

darbuotis proletarą meno sri- džiame, kurio dar esame ant • 
tyjel ir del darbininką klasės laisvės. Visi išsitarė užuojautą 
abelnai.

A. E. Potukas.

PHILADELPHIA, 'PA. SO. BOSTON, MASS.
' ‘ Mokyklos vakaras . įvyks ketvirta
dienį, 7 dieną birželio, 8 vai. vakare, 
Kliubo svetainėje, 376 Broadway. 
Bus kalbama apie Komujiizmo A.B,C., i 
apie Trečią Internacionalą, Prekių | 
Ūkis, Samdomas DarbAs, ir kitų tam 
^patingų klausimų. Visi atsilankyki
te ir išgirskite kalbėtojus kalbant 
apie šiuos svarbius topikus.

(133-134)

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija rengia pikniką, 

kuris įvyks 10 dieną birželio (June), 
J. M. Kaminsko girioje, tarpe Stella 
ir New Ireland Road. Bus šokiai 
prie geros orkestros, bus valgių, gė
rimų ir žaislų; prašome visus atsi
lankyti, kartu pasilinksminsite ir pa- 
remsite darbininkišką organizaciją.

Kompartija.
(133-134)

balti pūkai: tai yra vatos dulkės, nusė
dusios ant plaučių. Po kiekvieno tokio 
kosėjimo jie nusilpnėja ir beveik alpsta. 
Tai yra vaikai valantieji vatą naktinėje 
pakaitoje nuo 6 vai. vakaro iki 8 vai. ry
to. Bet už tai jie atnčša namo 9 centus, 
už kuriuos jie gali nupirkti pusę svaro į toliau, 
ryžių savo jauniesiems broliams ir sese
rims.

Netikėtina! Ar gali būti! Ameriko
niški pirkliai šiais metais suorganizavo 
“trukšmą” Šanghajaus grūdų biržoje: 
jie supirko augštos rūšies ryžius ir išve
žė jūos užsienin, o chiniečiams importa
vo saigoniškus, žemos rūšies ryžius, ta
čiau 4 centais už svarą brangesnius.

Vaikui, jaunuoliui, šeštadienio rytą jie 
atsvėrė ryžių vienu ketvirtadaliu svaro 
mažiau, negu pirmiau. Jįs nustebęs žiū
ri į storą krautuvninką, kuris paaiškino, 
kad ryžiai pabrango. Pasekmėje to, jo 
mažesnieji broliai ir seserys privalės lik
ti alkani...

Aš tėmijau mano du kaimynu, kurie 
stovėjo iš kairės—plikas fabriko savinin
kas, o antras eksporto kompanijos agen
tas—du amerikiečiai, kurie, nulenkė gal
vas, klausė deklaracijos apie nepriklau
somybę.

“...Kada srovė žmoniškų įvykių, — 
skaitė konsulas garsiu gaisu,—priverčia 
kokius nors gyventojus pertraukti poli
tinius ryšius, rišančius juos su kuriais 
nors kitais gyventojais ir užimti eilėje 
kitų žemės kamuolio valstybių tą atskirą 
ir jiems priklausomą vietą, kurią jie turi 
teisę užimti pagal įstatymus dieviškus ir 
gamtiškus...”

Jis skaitė skyrių, kuris vertė karštai 
plakti širdis daugybės gentkarčių, kovo
jusių už laisvę, taip, kaip jie skaito resto- 
racijos menuą, biržos buletiną ar trau
kinio tvarkraštį. Jis nesigėdijo del tų žo
džių ir nerodė jokio entuziazmo del jų.

“Mes manom,—tęsė jis,—šitos tiesos 
yra neužginčijamos ir aiškios, kad visi 
žmonės yra sutverti kaipo lygūs, kad jie 
gavo nuo sutvertojo kokias nors neati
mamas teises, kad tarp tų teisių jie pri
valo pastatyti pirmon vieton gyvenimą, 
laisvę ir ieškojimą laimės. Garantuoti 
sau galimybę naudoti šias teises: žmonės 
sutvėrė savose apystovose valdžias, kurių 
teisinga valdymo galia remiasi ant suti
kimo valdomųjų, kad kiekvieną sykį, ka-, 
da kokia nors valdymo forma pasirodo 
nykstanti arba tolstanti delei užbrėžto 
tikslo, del kurio ji yra sutvera, žmonės 
turi teisę ją panaikinti ar pakeisti, sutve
riant naują valdžią, remiantis ant tų 
principų, duodant jiems tą formą, kurią 
žmonės randa saugiausia del ramybės ir 
laimės!...”

“Saugiausia del ramybės ir laimėsi”
Tiesiai prieš mane matosi figūra, įsi- 

vilkusi pilkos spalvos uniformoje, apsi
juosusi plačiu diržu iš žibančios geltonos 
odos. Tai yra kapitonas Reid, vienas iš 
vadų savanorių korpuso Šanghajuje. Jis 
laiko rankas nuleidęs pagal šlaunis, neju
dėdamas, tarsi užburtas didvyriškais jau
smais deklaracijos apie nepriklausomy
bę. Jis yra tikras pasekėjas tų, kurie ei
lėse Massachusetts milicijos atakavo an
glus prie Lexjngtono.

“Žmonės turi teisę ją panaikinti ar pa
keisti ...”

30 dieną. *gegu?ės mėnesio, 1925 me
tais, kapitonas Reid bėgo į rajono poli
cijos stotį, "kur veikė inspektorius Even- 
sonas, sakydamas “Muškit iki mirties.” 
O jie mušė iki mirties! Jie mušė iki mir
ties beginklius chiniškus darbininkus ir 
jaunus studentus, kadangi jie žinojo, 
kad, idant amerikoniškas doleris galėtų 
pasidaryti sau kelią Chinijoje, yra neat
būtinai reikalinga palaikyti jį iš abiejų 
pusių durtuvais.

Doleris visada reikalauja, kad jo kelias 
būtų nuvalytas ir laisvas. Ir del tos prie
žasties kapitonas Reid mušė chiniškus 
darbininkus ir studentus iki mirties. Pir
mą dieną šanghajaus gatvėse jis pasker
dė 46 demonstrantus, sekančioje dienoje 
užmuštųjų skaičius pakilo iki 65, o su
žeistų buvo 259 darbininkai.

(Bus daugiau.)

■ Lyros Choras Dalyvaus “Lai- 
j svės” Piknike Brooklyne

Mūsų Lyros Choras šiuo 
tarpu gyvuoja gerai ir pasi- 
brie^ęs smarkiai darbuotis ant

TILDON, ILL.

Lietuvos politiniams kaliniams 
Į ir kovos sustiprinimui prieš 
'Smetonos budelius ir valdžią.

Aukavo sekanti draugai: 
Jonas Mikalauskas, M. Gudai
tis, Ad. Kupstas ir G. Bendix 
po $1; B. Stumbrą, Ona Stum- 
brienė, Al. Grižaitis, Ona Gri- 
žaitienė ir Adelė Gaudaitienė 
po 50 centų; V. Orentas ir 
J. J. Daujotas po 25 centus. 
Viso surinkta $7. Pinigai pa
siųsti Priešfašistiniam Komite
tui.

Įspūdžiai; Parėmėme Lietuvos 
Politinius Kalinius

Draugai Stumbriai užsikvie- 
tė iš E. St. Louis, Ill., draugus 
atvažiuoti kada nors pas juos 
pasisvečiuoti, kaipo pas “far- 
merius.” Tuo būdu draugai 
Girgaičiai suorganizavo kelias 
mašinas ir gegužės 27 d. ryte 
išvažiavome.

Mašinos bėga vingiuotu ce
mentiniu keliu—bėga smarkiai 
laukais, vietomis užsėtais va
sarojum, o vietomis ne. Gražūs 
laukai, pasipuošę žaliuojan
čiais medžiais ir mažais kal
neliais. Kviečiai gerai išrodo, 
ankstyvas vasarojus, bet kor
ijai išblyškę, sumenkę vos tik 
iš žemės išleidę savo silpnus

šiuo tarpu svarbesni tari- 
i mai yra šie: Lyros Choras nu-
■ tarė šiemet dalyvauti dienraš
čio “Laisvės” piknike, kuris

Į įvyks Brooklyne liepos 1 d. 
i Išrinkta komisija jau nusam- 
I dė didelius gerus busus ir už 
■gana žemą kainą. Tik pamis- 
i lykite, į abi pusi bus tik $2 
iypatai! Pamatysite Brookly- 
i na. New Yorką ir milžinišką 
i “Laisvės” pikniką. Taigi, kvie-
■ čiame kaip jaunuolius, taip su- 
| augusius pasinaudoti šia pro- 
: ga. Kurie mylėtumėte važiuoti
su choriečiais, raginame iš kal- 

t no įsigyti tikietus, kad užsi
tikrintumėte važiavimą. Tai 

i bus linksma kelionė. Tikietus 
galite gauti pas visus choro 
narius bei nares. Busas išeis 
sekmadienio ryte, 7:30 vai., 

I liepos 1 d., nuo Liaudies na
mo, 995 N. 5th St.

Antras Lyros Choro tari
mas, tai nusitraukti paveikslus 
birželio 8 d., 9”:30 vai. ryte, 
Garber Studio, kuri randasi j 
ant kampo 5th St. ir Green St.

Dabar šiuos tarimus turime 
pravesti gyvenimam Turime 
visi lankyti choro pamokas ir 

[stengtis gauti naujų narių. 
Taipgi turime dėti didžiausias 
pastangas, kad suorganizavus 
kuodaugiausia žmonių važiavi
mui į “Laisvės” pikniką. Taip
gi mes kviečiame ir kitų orga
nizacijų draugus ir drauges 
pagelbėti chorui.

Beje, mūsų choro mokytoja 
d. Valatkiutė irgi turi padvigu
binti savo energiją ir sumokin- 
ti Lyros Chorą gerai ir armo- 
ningai dainuoti “Laisvės” pik
nike. Turime energingiau visi 

i

J. J. D.

PRANEŠIMAI Iš KITUR CLEVELAND, OHIO
ALDI.D 15-to Apskričio pusmetinė 

konferencija įvyks nedėlioj, 17 dieną 
biržei Jewish National Workers 
Hall, 547 Euclid Ave., Akron, Ohio.

Kuopos kurios

PITTSBURGH, PA.
Matykite Sovietų krutamus pa

veikslus. Judis užvardintas “Sena- Pradžia 10 vai. ryte, 
jam Sibire.” Atsibus penktadieni, 8 dar neturite išrinko savo delegatus,
d. birželio (June), 8:30 vai. vakare, tuojaus, išrinkite,'nes jau mažai lai- 
Carnegie Lecture Hall, Schenley k° t y‘*a? sekamų kuopų susirinkimai 

i Park. Prie to bus ir kitas įdomus 
diegelius. Mat, mažai šį pava-| judis, užvardintas “Žydai ant’žemės.” 
sarį lijo ir oras atšalo. i įžanga tik 35 centai, visi kviečiami

' j atsilankyt ir pamatyt tuos du įdo- 
Automobiliai pribuvo į Til- mus judžius. ICOR iš Pittsburgh, 

rengia šį parengimą.
ICOR.

(132-133)

CLEVELAND, OHIO.
Metinis Piknikas

Rengia Piknikų Daržo Bendrovė, I 
nedėlioj, 10 <1. birželio (June), 1934. 
Pikniko pradžia 10 vai. ryto in. tęsis 
iki 12 Vai. nakties. Programa bus 
įvairi. Pirma dovana—Bendrovės šė- j 
ras $10 vertės, arba $8 pinigais. Jau- , 
nuoliai 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 ypatai.

Piknikų Daržo Bendroves Komisija.
(132-133) i

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kuopos susirinkimas j 

įvyks sekmadienį, 10 dieną birželio, i 
10 vai. ryte, Sweet’s Hall. Visi na
riai dalyvaukite ir atsiveskite savo 
draugus prirašyt, bus labai svarbus j 
mitingas, taipgi turim daug naujų ■ 
dalyku apkalbėjimui.

(133-134) i

įvyks 12 birželio: 190 k})., 22 kp. ir/ 
3 kp. Visi delegatai malonėkite da
lyvauti ir atsivežkite raportus ir ki
tus dokumentus nuo savo kuopų, pa
rodyt kas buvo nuveikta per tą pus
metį.

Sekr. A. Jakaitis.
(133-134)

doną. Tai mažas miestukas, 
tik su apie tūkstančiu gyven
tojų. Randasi apie dvylika lie
tuvių šeimynų. Po visą apielin-i 
kę išsisklaidę. Miestuke yra i 
kelios bažnyčios .įvairių sektų 
ir bęveik visus vietinius gyven
tojus turi po savo įtaka. Todėl 
porai dr-gų nėra lengva skleis
ti klasinį susipratimą tarpe 
darbininkų.

Draugai Stumbriai susirūpi
nę kartojo, išmetinėjo, “kodėl 
nepranešėte mums, kad šian
dien atvažiuosite.”

Draugiškai ir linksmai lei
dome laiką. Besišnekučiuojant, 
drg. Bendix priminė apie Lie
tuvos politinius kalinius, kurie 
kenčia nuo Smetonos budelių 
persekiojimo ir kankinimų ir 
neturi laisvės liuosai po 
paunksne su savo draugais lai
ką praleisti, kaip mes čia lei-

Atsiusime Medy 
Jums Į Namus

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio

>

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St.

N. Abington, Mass.
j Prisiunčiamo jums į namus ir
j. mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2.25

j Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus... Geriausis rikšo dienos uždarbis, bė

giojančio europiškoje miesto dalyje n\uo 
7 vai. ryto iki 1 vai. nakties, kada užsi
baigia spektakliai teatruose, yra vienas 

’ doleris. Iš šios sumos jis turi atiduoti 
80 centų vežimėlio savininkui ir dešimt 
centų miesto mokesčių. Pas jį tokiu bū-

• du lieka dar 10 centų. Jiš* dar galėtų gy- 
4venti ir su tais pinigais, nors jis yra be- 
;'veik pusnuogis, visada miega gatvėje po 
.vežimėliu ir nežino, kas yra šeimyninis 
.gyvenimas. Jis tereikalauja bliūdelį ry
žių ir kartais pypkę opiumo. Bet tada 
pasirodo amerikoniškas bankierius, spe

kuliuojantis kaiteliojimu pasaulio pini- 
,gų kursu. Jis peržiūri biržos buletiną, 
sutarški skaitytuvais, pasiunčia telefono- 
gramą savo mekleriui pinigų biržos 
Šanghajuj. Chiniški spekuliantai, bom- 

;bejiški žydai ir amerikoniški mekleriai 
^pasikeičia kvitomis, beūsis klerkas užre
gistruoja ką tai į storą knygą ir... de
šimt centų mūsų rikšo tampa penktuku. 
Kiti penki centai sutirpsta, pasidaro da
lis tų dividendų, kuriuos amerikoniškas 
bankierius moka gale metų saviesiems, 
nes pastarieji nesutinka, kad koloniškos 
bankos mokėtų mažesnius dividendus!

Su didžiausia širdgėla žiūri rikšas į 
savo tirpstantį dešimtuką ir nuo darbo 
nualsintas, drebančias kojas. Bliūdukas 

. ryžių į dieną, tąs yra viskas, kas yra rei
kalinga palaikymui gyvybės tų šešių-sep- 
tynių metų, kurie yra paskirti žmogui— 
arkliui. Sverdamas ąnt rankos savo 
penktuką svyruojančiais žingsniais eina 
rikšas po šiaudiniu stogu, kur yra rūko
mas opiumas... *
- Aš žiūrėjau į mano dešinėje kaimyną 
—amerikonišką bankierių, kuris stovėjo 
nulenkęs žilą galvą, prisirengęs išklausy
ti deklaraciją. Konsulas užsidėjo akinius 
ir iš naujo sukosėjo.

.. .Ar jūs girdėjote, kaipvkosti ne kon
sulai, bet dešimts-vienuolikos metų chi- 

. niški vaikai, dirbantieji amerikoniškuo
se, angliškuose vatos fabrikuose; šliaužio- 

> darni ant akmeninių grindų tarpe dvo
kiančių vatos liekanų, tamsoje, purve už 
devynis centus?

Jie kimsta, viskas verda jų mažose krū
tinėse, veidai parausta, akys išsiplečia, 
kakta padengia prakaito lašai ir vaitoda-

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

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

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

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

anksti, išsimaudykite ir pasišokite

\

Žuko Orkestrą
Grieš Šokiams

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 BŪSAIS
A.L.D.L.D. 1-ma kuopa ir Aido Choras važiuos* busais. Tuojau registruokitės važiuoti basais. 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.

KELRODIS: Atvažiavę j Newark, N. J. ant Hud son Tube stoties, ten pat, ant kampo Park Place ir
1 Centre St., imkite busą No. 24 West Orange line, kuris atveš iki galui, čia imkite busą Crystal Lake

Pąrk, 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 Nervy 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 

1 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.

\-
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John Baker.
__________

2. Darbininkams 
užtikrinta darbas

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.

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

nę dalyvauti šiuose parengimuose.
- '  ................ i—...------------------ ----------------------- -------- - —.......... .

dotuvių kapo) prašė manęs

• * Li 11 -
Penktas Puslapiu

sekamos :
10.pinigais 

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

Katkauskas

$10 
$10

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

vertės

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

DARBININICŲ ĮSTAIGA
Sales 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

;; N yf*a vedamos Washingtone. Į
' " I Reikalaukite, kad visos dery-!

Į bos eitų per eilinių narių ko-Į

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 ’ prieš abelną

------------------------Geneva. — Nusiginklavi-

Daugiau Simpatijos

o

• ■.f ( t,.

Trečiadien., Birželio 6, 1934

Virš Penki Šimtai Policijos ir Kazokų 
Puolė Darbininkus su Dujų Bombom, 
Nagaikom ir Šautuvais, Vieną Streikie

SAN FRANCISCO, Calif.— 
28 d. gegužės, tai yra, nuo 
pradžios streiko į 20-tą dieną, 
miesto majoras Rossi ir polici
jos viršininkas “Quinn chief of 
police” surengė šias žudynes. 
Žvėriškai puolė penki šimtai 
policijos ir . laivų savininkų 
samdyti kazokai ant ramiai 
pikietuojančių streikierių prie 
Pier No. 18, kad išmušti lai
vakrovių pikietus iš pikieto po
zicijos. Raitoji policija leido
si į minią ir, mindžiojo dar
bininkus, vartojo dujų (gazo) 
bombas, na^aikas, “heavy 
night sticks” ir šautuvus. Vie
ną streikierį peršovė, daug su
žeidė ir areštavo. Laivakro
vių pikieto linija buvo stipriai 
organizuota, kaip ant žemės, 
taip ir ant vandenio. Laivų 
kompanijos dūko ir dūks, ba 
negauna streiklaužių, kad ga
lėtų darbą varyti pirmyn. V

Dabar yra 54 laivai priep
laukose. 20 laivų stovi jūros 
įlankoj—bay. Laivų kompani
jom kiekvieną dieną kainuoja 
po $109,224 (ar samdyta poli
cija čia priskaitoma, nežinia). 
Yra numatoma, kad Roosevel- 
to taikos apaštalai (vilkai la
pės kailyj) yra pasirįžę strei
ką sulaužyti, kadangi policija 
ir samdyti kazokai , pradėjo 
baisiai pulti ant streikierių ir 
terorizuoti pikieto linijas kas 
diena, perdėm visą pikieto 
frontą, šitam terorui labai 
daug prisidėjo Hearsto gelton-> 
lapiai iš-J. W. Mailliard, gal-l 
va Chamber of Commerce. 
Visur visame kame, kur tik yra 
koks susikirtimas streikierių ! ,.. <41 • i • i u• NRA kodeksas,su policija, komunistai kalti! 
Hearsto geltonlapiai tą propa
gandą varo prieš komunistus-,^; 
kad sukelti publikoj anti-sim-į 
pati ją prieš streikierius. Ant 
tiek toli nuėjo, jog rašo, kad 
komunistai turį dinamito pa
dėję prieplaukose, laivuose iri 
namuose, tik dabar laukia tos: 

įdienos, kada sprogs. Komu-, 
nistai kalti, kad streikieriai; 
nesutinka priimti 
McGrady, Grady ir Ryano tai-' 
ką! šitie elementai seka Vo
kietijos fašistų taktiką.
Prieš Galą Šuo ir Muilą Ėdą

Taip Roosevelto tarpininkai, 
Intern ational Longshormen 
Association vadai ir kiti poli
tikieriai, kurie ant darbininkų 
sprando sėdi ir riebias algas 
ima kaip E. F. McGrady, pa
dėjėjas “Labor Department,” 
D. H. F. Grady, “Roosevelt 
special commission” W. J. Le
wis, San Francisco distrikto 
prezidentas, J. P. Ryan, “Na
tional president of ILA.”, San • 
Francisco majoras Rossi, poli--neina žemyn.

vis brangsta pragyvenimo reik-. 
menos. Tas reiškia, kad 
deja būtinumas reikalauti 
kėlimo algų nuo valandų 
nuo štukų. Darbdaviai 
niausiai gali mokėti augštes-, pakėlimo. T...................
nes algas, nes jų pelnai nepa- , gįasį užsmaugti streiko judėji-j* 

; ma. ■■ i'
| .. . . . ! 
j Nacionalė Unija Tikrai Gina 
1 ✓ • I
I Audėjų Reikalus

Nacionalė Audėjų Darbiniu-1 
kų Unija buvo vienintelė uni
ja, kuri -Washingtone reikala
vo tikro darbininkų kodekso,’ 
kuris duotų darbininkams po 

'60 centų į valandą, užtikrintų 
30 valandų darbo savaitę ir 40 , 
darbo savaičių per metus, už-1 
tikrintų metinę algą iš $720.1 

t Šiandien Nacionalė Unija vėl 
Pasiremiant šiais faktais, 

Nacionalė Audėjų Darbininkų 
Unija išleido atsišaukimą į 
Naujosios Anglijos 
siūlydama sekamus 
mus statyti audimo 
savininkams: .

1. Pakėlimo algų, idant dar-

minavimo samdomų darbinin
kų (J. P. Ryan šitą punktą pil
nai užgiria. Sako, 
“closed-shop.” Ko 
daugiau reikia?); 
streikas dabar visų
jančių unijų būtų rišamas ats
kirai; 5) kad darbo valandos, 
algos ir kiti reikalai būtų riša
mi santaikos keliu, “Arbitra
tion,” J. P. Ryąn ant šitų iš
lygų sutinka ir nesutinka, veid- 
mainiauja. Dabar orlaiviu le
kioja po miestus nuo Seattle 
iki San Diego, ir prirengia tam 
dirvą referendum balsuoti. Ar 
darbininkai priims, tai kitas 
klausimas. Darbininkai gerai

Įžino, reiškia <ito_ streiko gina darbini^NuSlgillklaviniO KoilftF i laimėjimas ir pralaimėjimas, siaprų Komei uncijų, nunvo , o ,
I AX7 o cln i n rrFz'.ri n I •• Ai ■ O *rencija Atmeta Sovietų i 

Atstovo Pasiūlymus i
Laivakroviai yra pasiryžę - 

kovoti iki galo, kol nebus iš-1 
pildyti visi jų ir kitų į streiką | mitetų rankas> 

| įveltų unijų reikalavimai. 1) 
I Negrįžti į darbą tol, kol vi
sos streikuojančios unijos ne
sugrįš, 2) kovot už aktyviūs 
streikierius 
darbininkų diskriminaciją, 3) 
panaikinti “Fink Hali” ir“Blue 
book” unijas, jų vieton įsteigti 

da centralizuotą raštinę su išrink«- 
kadjtais darbininkų atstovais, 4) 

kad samdymo darbininkų raš
tinės būtų, po ILA-kontrole ir 
kompanijų kaštais užlaiko
mos, 5) pripažinimas Interna
tional Longshormen’s Associa
tion, 6) ne daugiau kaip 30 
valandų darbo į savaitę, mo
kestis $1 per valandą ir $1.50 
per valandą už viršlaikį.

Visuomenė reiškia didžiau
sios užuojautos streikuojan
tiems.

I1AISVES’NAUDAI

Amerikos Audėjai Turi Pradėti Kovą už 
Svarbiausi Dienos Reikalavimą, už Algų 
Pakėlimą, už Skubinimo Panaikinimą

Nacionalė Audėjų Darbininkų Unija Šaukia Darbininkus 
Rengtis prie Visuotino Streiko, Rinkti Veikimo Komitetus 
Dirbtuvėse, Nepasitikėti Slaptoms Deryboms, Kurios yra 
Vedamos Federacijos Vadų Washingtone

vingiems Draugams
Tokiu antgalviu J. Rama

nausko straipsnis tilpo “Lais
vės” Nr. 100. Viso straipsnio 
ištęstas turinys sukasi apie 
“ignoravimą” aprašyti Leva- 
navičienės biografiją. <’ 
ighoracijos tame dalyke nebu
vo ir nėra. Drg. A. Arbačaus-

mažinti apsiginklavimą.
Be to prezidento Roose- 

velto pasiuntinys Norman 
Davis ir Anglijos atstovas 
Arthur Henderson, konfe
rencijos pirmininkas, sten-

Jokios giasi neprileist svarstyt Lit- 
‘ vinovo pasiūlymo, kuris rei- 

vu 11 ncia. ^11 UčlUėlUS- 11* 1 J- • • 1 •. T ... _ . . kalauia nuolatiniai palaikąs (prie Levanavicienes lai- > J ..1
dotuvių kapo) prašė manęs, taikos konfeienciją, da- 
kad aprašyčiau velionės bio- ryt nepuolimo ir tarpsavi- 
grafiją? Aš apsiėmiau, betne-Įnio saugumo sutartis ir kt. 
turėdamas reikiamų informa- Anglijos atstovas taip pat, 
cijų negalėjau greit to atlikti, įvairius manevrus Hit-

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

Gavome žinių, kad programoje rengiasi dalyvauti 
kad 
pa

o atsakomingi organizaciniai , • , •..... .. , . v_ _ įlerio naudai.greitieji reikalai uzeme mano | 
laiką. Maniau, kad atsižymė-; 
jusio asmens biografija neper-j 
vėlu ir paskiau aprašyti, nes' 
velionė jau buvo palaidota.

Vietoj bėgti su “ignoracija” 
(polemika) į laikraštį, J. Ra
manauskas .galėjo ir privalėjo 
asmenišką/arba raštišką pasta
bą mieste. praeidamas padary
ti.

Vietoj per laikraštį polemi
zuoti, draugišką pastabą siū 
lau J. ’Ramanauskui: Sugrįžk, j 
drauge, Komunistų Partiją! 
ir komfrakcijos susirinkimuose j 
vietinius dalykus išrišime, kaip' 
buvo Komunistų Partijoj iš
rištas jūsų atsisakymas ant 
pikieto linijos eiti.

REDAKCIJAI: Aš nesu-i 
prantu, del kokios priežasties j 
“Laisvės”' redaktoriai asmenį-! 

sku- nius užsipuldinėjimus dienraš- 
|tyje talpina, gerai žinodami, 

na-1 kad K. P. ir ALDLD organiza- 
uni-' cijos Minersvillėje gyvuoja ir

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

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

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

Parduodame Pigiai ir ant j 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą 
Pradinį {mokėjimą

Likusius kai)) vendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk*
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

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

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

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

NRA paskelbė, kad medvil-, bininkas uždirbtų 
nės audimo pramonė bus su-įU0 centų į valandą, 
siaurinta dar ant 25 nuošimčių, 
tai reiškia, kad tokioj pat pro
porcijoje darbininkų algos bus 
nukapotos. Šis 

j ant audėjų algų 
nius kapojimus 
svietišką skubos 
to laiko, kaip buvo priimtas 

Jau daug au
dėjų vaikštinėja be darbo 

■^dęl įvedimo skubinimo siste
mos. Dauguma audėjų jau se- 

! nai dirba sutrumpintą savaitę, 
tuo būdu šiandien nėra vy
riausias darbininkų klausimas 

i streikuoti už dar tol 
• ko sutrumpinimą.
i klausimas šiandien 
už algų pakėlimą.

siūlomą Į Paskelbtas NRA susiaurini
mas gamybos 25 nuošimčiais 
reiškia pastovų algų nukapoji- 
mą 25 nuošimčiais tiems dar
bininkams, kurie dar dirba pil
ną 40 valandų darbo savaitę. 
Tas reiškia, kad tie, kurie iki 
šiol gaudavo $13 savaitėj, atei
tyje tegaus $9.75. Gi tie dar
bininkai, kurie dirba sutrum
pintą savaitę, laukė darbinio 
sezono ir tikėjosi pasidaryti vi
dutines algas. Paskelbtas ga
mybos susiaurinimas reiškia, 
kad jokio sezono nebus.

Bosų Nesvietiški Pelnai

Tuo tarpu pragyvenimas 
Priešingai, dar

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

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

spaudos piknike, tai dabar wilkesbarrieciai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos piknike.

turi
nemažiau 

kaip 30 valandų savaitėje ir 
nemažiau, kaip 40 savaičių per 
metus.

3. Sumažinti dabartinį 
binimą.

4. Pripažinimas eilinių
rių dirbtuvių komitetų ir
jos, kurią patys darbininkai' tą gali ant vietos išrišti, 
pasirenka. | K* Arminas.

Unijos šaukimas ragina dar- ’'
bininkus suglausti savo eiles 
aplinkui šiuos reikalavimus ir 
rengtis prie visuotino streiko.

Senosios Unijos Vadų 
Manevrai

Labai įdomu ir tas, kad se
nosios United Textile Workers 
unijos vadai McMahon, Gor
man, Reviere ir kiti iškėlė 
obalsį už “nacionalį streiką 
prieš susiaurinimą gamybos.” 
Šitie vadai iškėlė tą obalsį to
dėl, kad jie pabijojo, kad dar
bininkai patys jau rengiasi 
prie tokio streiko. Bet tuojaus 
jie streiką atšaukė ir sutiko 
su NRA ir medvilnės savinin
kais del susiaurinimo gamybos ! 
be t\olygaus algų pakėlimo i 
darbininkams.
‘ Mes turime nepamiršti, kad 
kaip tik šitie patys Feder.aci-1 
jos unijos vadai pagelbėjo 
valdžiai ir savininkams užkar-! 
ti ant audėjų $13 alkio algą 
pagelba medvilnės audimo 
pramonės kodekso. Jie yra 
kaip tik tie patys elementai, 
kurie reikalavo įvedimo 30 va
landų savaitės darbo padalini-

dienomis 
vakarais 
iki

>

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

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

1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana grynais pinigais $75

Dovana grynais pinigais $50
Dovana grynais pinigais $25

4.

cijos galva Quinn, J. W. Mail
liard, galva “Chamber of Com
merce,”—ar gali būti šitie gat-^ 
valai darbininkų tarpininkai? 
Absoliutiškai ne! Jų darbas 
čiulpti gyvybę iš darbininko. 
Laivakrovių streiko laiku- jie 
dūksta ir vartoja visokias prie
mones, kad vėl tą darbininką 
pasikinkyti į savo vežimą, su
laužyti streiką. Jie gaudo 
streiklaužius ir veža orlaiviais, 
laivais, traukiniais, mašinom ir 
ligonvežimius (“ambulance”) 
vartoja, kad prigauti streikie- 
rius. Kad tas streikieris ne
dirba, ■ mašinų ratai nejuda. 
Anot to seno policmano, 
“Everything quiet on Western 
front today”. /

Laivų savininkai ir Roose- 
velto tarpininkai siūlo laiva- 
kroviam sekančias išlygas 1) 
kompanijos apmoka raštinių
randas ir jas kontroliuoja; 2) 
samdo darbininkus koki jiems 
patinka; 3) bet ILA turi tiesą 
turėti vieną narį, kuris su
draustų kompaniją nuo diskri-

di-
pa-

ir
Pn-,mo, visai nereikalaudami algų

.O dabar jie sten-

prastai padidėjo, kuomet tapo! 
įvesta NRA sistema.

J. P. Coates, stambus Rhode! 
Island medvilnės savininkas, į 
pasidarė net $11,000,000 pel-i 
no 1933 metais. Salemo Pe-' 
quot Mills savininkai giriasi, 
kad jie turi ant rankų $2,700.- 
000 viršpelnių. Kitos audiny- 
čios taip pat pasidarė didelius 
pelnus.

Nacionalės Unijos 
Reikalavimai

audėjus, 
reikalavi- 
pramonės

pakartoja šiuos f reikalavimus, 
nes jie išreiškia svarbiausius, 
opiausius audėjų reikalus.

Nacionalė Uniją ragina au
dėjus išrinkti vietinius veiki
mo korpitetus ir rengtis prie 
streiko,,.už tuos svarbiausius 
reikalavimus Toliau unija, ra
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SOVIETU VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas

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

' ( Tarpe North 4th ir North 5th Streets
čia užėję jšsigersįte gero alaus, paragausite tikros Sovietų 

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

r i , . . r • > s
^Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare

Kaikuriosę vietose duodamą Russian Vodka, kuri yra daroma Lat
vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kąd. tai yra Sovietų Vodka.

AŠ 'Į’URIU TIKROS SOVIĖTŲ VODKOS

iiiaiiiohiūiiiBiiiaiiianioiiiaiiiaiHsiiiBiiiaiiiBiiiBiHBitfBiiiBiHBiiiBn iHueIIIBIIIBIIIB

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-t)uco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Dky and Night

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



Vešias Puslapis Trečiadien., Birželip 6, 1934
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
LICENSES

BEER—WINE

“Dievas” Laimina Būsimą Karą Kardinolo 
Lūpomis

New Yorke dabar “vieši” Ir toliau sako:
karo laivynas. Komandieriai “žmonės, mačiusieji laivyno 
ir oficieriai, “balti balandė- paradą, taip pat matė kitus 
liai”, ūžia, puotauja puošniuo- paradus, kuriuose kiti jauni 
se viešbučiuose bei milionie- vyrai margavo.
rių namuose. Paprastosios
vargo

Tad parduodanti iš anksto ti- 
kietus pasitarnauja

, “Laisvei,” bet ir tam,
| kietą perka.

Kurie dar neturite
tikietų platinimui,

Laisvės’
“Laisvė,

ne tik
kuris ti-

pikniko 
malonėkite 
rastinę ir 
kaipo dar- 

tarnauja

Jie matė raudoną vėliavą 
peliukėS-jūi ininkai, tų žvaigždžių ir be mėlynų ir 

garbingiems piliečiams skir tų . baĮtų juostų. Jie skaitė iška- 
pakvietimų negauna. Jie tik , bas, pasmerkiančias mūsų val- 
eidami į tvankiąją East Side ir įstaigas. Jie girdėjo 
aiba į priemiesčius, apgyven-* benus griežiant svetimus In
tus proletarais, “laimės”, jieš- ternaciona]o garsus. 
koti, turi laimę užversti galvą . 
augštyn’ir pasižiųrfėti į puikių i 
viešbučių viršūnes, iš kur gir
disi linksmų “balandėlių” 
mas taip vadinamuose “ 
gardens.”

Svečiuose pas “Dievulį

Sulaukus sekmadienio, už-

ir įstaigas. Jie girdėjo

užeiti į 
pasiimti.
bininkų dienraštis, 
visiems darbininkams, taip pat 
ir visoms darbininkų organi
zacijoms, tad mes tikimės, 
kad visi organizuoti ir neor-1 
ganizuoti darbininkai ateis 
“Laisvei” talkon ir padės pa
daryti šį pikniką sėkmingu. !

Rep.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Ir ištikrųjų jie turėjo at
skirti tuos dviejų rūšių para- 

.. dus ir savo širdyje dėkojo die- 
‘ c vui, kad nuoširdūs Amerikos 

j vyrai marsavo paskui zvaigz- 
! dės ir juostas ir ne paskui rau
doną anarchijos, radikalizmo 
ir sunaikinimo vėliavą.”

šriubuota į svečius pas dievu-Į “Dievo” Valia Kariauti ir Žu
lį. Ir čia “balandėliai baltie- dyti Kovojančius Prieš Karą 
ji” pirmosiose vietose, o jau 
likusioje vietoje jūreiviai, tar
si dėžutės nuo kenuotų “bin-
zų”, kuriais jūreiviai didžiu-1f " kaIbgj0 Į nijos neužbėgtų mums už akių 
moję minta. Bent taip atro-| h - * - — - -
do iš užpakalio žiūrint į jų j

Į Visus South Brooklyno 
Lietuvius

Važiuokite į Apskričio 
Pikniką

Iš Brooklyno Bušai Nuveš už 
$1.50 porą ir už 85c pavie- 
nias Ypatas. Bušai Išeis 
9-tą vai. Ryto, Nuo ‘Laisvės’. 
Tiems, kurie tik tą pačią 

dieną užsisakys važiuoti kai
na bus $1.00 ypatai.

ALDLD 2-ro Apskričio pik- 
Į nikas įvyks nedėlioję, 17 d. 
> birželio (June), ant Eagle 
Rock kalno, W. Orange, N. J.

Dalyvaus chorai iš BVook- 
lyno, Newarko, Elizabetho ir 
Great Necko. šokiams grieš 
V. Žuko orkestrą.

Rengėjai.

NOTICE is hereby given that License 
No. R.W.-1278 has been issued to 

the undersigned to sell beer and wine 
at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law, at 
208 Stagg St., Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed upon the said 
premises.

JAMES SUTKUS
451 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI .
‘BROOKLYN, N. Y-

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

(132-133)

PARDAVIMAI

Svarbios Prakalbos 
Williamsburge

Žinomi pranešame, kad visų 
ats- 

■ tovų susirinkime tapo nutarta 
i masinį mitingą—pra

kalbas tikslu išaiškinti lietu
viams darbininkams delko yra 
šaukiamas Tarptautinis Mote- 

l rų Kongresas prieš Karą ir Fa- 
- in , j .m ! q • šizma, Paryžiuje, ir ka mes,

savo avelėms kardinolas. Lai-, 0 ai neperve u. o e vl",j<a|p0 lietuviai darbininkai ga- 
mino žudymo įrankius, pa-1 siems normtmms būti LDS na- ]ime tuo at?vilgiu nuveikti 

Tas susirinkimas įvyks trečia
dienį, birželio 13 d., “Laisvės” 
svetainėje.

Apie kalbėtojus ir programą 
pranešime vėliau. Prašome vi- 

i sų pasilaikyti tą dieną liuosa, 
! kad galėtumėt dalyvauti pra
kalbose.

Reiškia, rengimasis karui ir 
karas yra “dievo” valia, o ko
va prieš karą yra “anarchija

Gerbiami Draugai ir Drauges: | Brooklyno ALDLD kuopų
Matosi iš laikraščių, kad|vwv\.kI rengti mūs kolonija LDS vajuje stovi,- -- 

ant pirmo listo, tad atrodo, 
kad garbė teks mums. Bet tu
rim apsižiūrėti, kad kitos kolo-

keturkampiais kalnieriais den-1 P»- ;iairZ,jCr laikasistoIiiLDSm-i; + ^Jsmerke kovotojus pries žudy-.riais aaoai laikas Įstoti į LUb 
gtus P®<=>us- ’ Imą ir aiškiai nurodė, kad lai-'50 kuopą ir tapti organizuo-
žingeidumo, dairosi, sypsos. panaudotas prieš darbininkais, nes ši orga-
Kiti meldžiasi, mušasi į krūtį- ynas bus Panaudotas pnes ’ rūpinasi
np m'ildauia laimės ir atsi-’tuos’ kurie Priesm^ žudymui,, mzamja ne tik Kad rūpinasi 
nę, maldauja laimes , ive-įai ;r nrieš kitu saliu! Bgoje sušelpti, bet veda irduoda “augščiausiojo ’ valiai. k P yg 1 . Z 1 nrie klasinio suoratimo Jeitru
~ v, • , -i • •• -tokius pat darbininkus, kurie PHe klasinio supiatimo. jeiguO štai kokia ji, kalbant pa-, . ]in.. surinkti mes visada būsim neorgani-i ties kardinolo Hayes lūpomis:!?8 be P Jų ^. . . ^'zuotais tai niekados neišbrisim

“Neprisirengimas karui šioj i11’ bus Pasi^stl ka\ltls viem kl“ ZUotaiS’ tai mekacloS ™sbrisim 
j tus už bosų reikalus. į

“Dievo’.’ tarnas, jnilionierių i 
bernas, noriai išskerstų milio- ( 
nūs bėdniokų, bile tik jam 
riebiai gyvenasi.

■ Girdėjau.

kritiškoj pasaulio, istorijos va
landoj, su neapykanta iš lauko 
ir neištikimybe net mūs pačių 
žemėje, būtų augščiausia pai
kystė.” (Mano pabraukta—

“Paliuosuokit Thaelmann!** 
Delegacijos

Nazių konsulas New Yorke 
nepajėgia atsikratyti darbinin
kų delegacijų, kurios nuo ge
gužės 23 dienos eina be palio
vos, reikalaudamos paliuosuoti 
Thaelmann iš nazių galvažu
džių nagų. Konsulatas apsta
tytas skaitlinga sargyba, ta- 
čiaus tas neišgązdino darbinin
kus. Daugelis delegacijų, ta
me skaičiuje ir rašytojų, iš
mėtyta iš raštinės, bet tas iš
metus—ateina kitos. Pikietas 
bus stiprinamas.

Panašus veikimas privalo 
būt vedamas ir kituose mies
tuose. čia jis taipgi privalo 
eiti platyn ir stiprėti. Tarp 
lietuvių dar negarietinai ši 
kampanija iškelta, turėtume 
smarkiau imtis.

New Yorke Vienas Miršta iš 
Bado Kas 62 Valandos
Studijavimas dešimties di

džiausių New Yorko ligoninių 
iškelia aikštėn, kad 1933 m. 
mirė iš bado arba nuo blogo
maitinimo 139, tai yra vienas | 
į kiekvienas 62 valandas. Taip 
praneša “Better Times,” Pa
šalpų Tarybos leidinys. Viso 
697 tos rūšies ligoniai buvo 
gydomi tose ligoninėse.

Didžiuma iš 139 j 
buvo darbininkai. Taipgi bu
vo artistų, laikraštininkų, akto
rių ir mokytojų,. Didžiuma. 
buvo tarp 40 ir 50 m. amžiaus, 
bet buvo ir nesenesnių 20 me
tų.

Apvaikščiojo įsteigimą 
Autonominės Srities

Dvylika tūkstančių žmonių 
dalyvavo Madison Sq. Garden 
pusirinkime, kuris (įvyko perei
tą šeštadienį paminėjimui So
vietų įsteigtos žydams autono
minės srities Biro-Bidžane. 
Apaęt žymių žydų, tautos vei
kėjų ir kalbėtojų, kalbėjo 
Earl Brpwder, Komunistų Par
tijos sekretorius. , Vienbalsiai 
priimta rezoliucija, reikalau
janti paliuosuoti Thaelmann ir 
visus kovotojus prieš fašizmą 
Vokietijoj.

Draugai Rūpinasi “Laisvės” 
Pikniko Tibetu Platinimu

I
Pereitą pirmadjenį įvyko A 

LDLD Brooklyno kuopų atsto
vų pasitarimas. Jame svars
tyta kaip pravesti tarp lietu
vių kampaniją už T. Moterų 
Kongresą ir kaip išvystyti vei
kimą prieš karą ir fašizmą, ku
ris kasdien vis labiau grumo-* 
ja darbininkų klasei. Nutar
ta rengti masinį mitingą su 
meno programa, taipgi užsisa
kyti 200 kongreso sagučių ir 
literatūros. ’ •
; • Nepamiršti ir “Laisvės” rei
kalai. Kiekvienas dalyvavusių 
draugų ir draugių pasiėmė po 
pluoštą/ “Laisvės” metinio pik
niko tikiėtų, kad tuomi prisi
dėjus prie pikniko sėkmingu
mo ir aprūpinus savo draugus 
tikietais. Mat, pirkusieji iš

: iš šios parazitiškos sistemos.
Aš* žinau, kad organizato- 

1 riam sunku surasti visus lietu- 
Ivius, nes mūs kolonijoj labai 
išsisklaidę gyvena, ir mūs or-1 
ganizatoriai sako, kad jie gar
bės nenori. Tad aš visų, drau
gų prašau atsivesti nors po 
vieną naują narį į Šį susirinki
mą. Taipgi • turiu pranešti, 
kad del pagreitinimo priėmimo 
naujų narių, bus ant vietos 
daktaras. Taigi, draugai, pa- 
skubinkim darbą pirmyn, nes 
vajaus laikas jau baigiasi.

South Brooklyn, N. Y.

LDS 50-tos kuopos mėnesi
ais ^šOrinkimas. įvjykg ketvir
tadienį, birželio (June) 7. d., 

vo ( 8 vai. vakaro, Workers Center, 
723—5th Ave., kampas 23rd 

mirusių g*.. Draugai ir draugės, pri- 
bū-kit laiku. Ir kurie turite 
kokių įnešimų įduot delega
tams nuvežt į seimą—atsineš
kite ir mes ant vietos apsvars
tysime.

Nauji aplikantai pribūkite 
kaip anksti galite, kad dakta
rui nereiktų ilgai laukti. Dak
taras bus ant vietos, tad ma
žiau bus “ekspensų.”

K. Milenkeviče.

Komisija.

TDA Nariams Pranešimas

PARSIDUODA Lunch Room su alaus 
laisniais, vieta apgyventa įvairių 

tautų žmonėmis, 'arti šapų, biznis ei- 
. na gana gerai. Kaina pigi. Taipgi 
j parduodu Willys Knight, 29 metų 
modelis, gerame stovyje. Del toli
mesnių informacijų kreipkitės seka
mai: 249 So. 1st Street, Brooklyn,

(133-138)

PARSIDUODA Tailor, Cleaning and I
Dyeing storas. Per 12 metų tas I 

biznis yra išdirbtas ir galima geras I 
pragyvenimas padaryt. Priežastis 
pardavimo savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Parsiduoda viskas pigiai. 
Del tolimesnių informacijų kreipki
tės sekamai: P. šumskis, 598 Forest 
Ave., (Ridgewood) Brooklyn, N. Y.

f (132-134)

V i s u o t ina s Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo sekci
jos narių susirinkimas įvyks 
šiandien, birželio (June) 6 d:, 
8 vai. vakaro, 82 Graham Av., 
Brooklyn, N. Y. šį susirinkimą | 
šaukia distrikto organizatorius 
ir ragina, kad visi nariai būti
nai dalyvautų (šiame TDA su
sirinkime.

Sekr. P. Višniauskas.

PARSIDUODA
Parsiduoda saliūnas ir restauracija, 

biznis eina puikiai. Vieta tinkamai 
įtaisyta prie marketo, arti didelių 
dirbtuvių ir laivų. Apielinkė visuo
met pilna, anksti ir vėlai, gerai ap
gyventa žmonėmis.

Parduosiu ir kartu namą. Namas 
mūrihis, dviejų šeimynų ir biznio vie
ta, garadžius 3 karam, visada išran- 
davotas. Jei vienas namas būtų, tai 
parduočiau greit, bet turiu parduoti 
su namu, nes vyksiu į Europą ir ne
žinau ar grįšiu ar ne.

Prie saliūno biznio nėra buvę jokio 
prasikaltimo prieš įstatymus, viskas 
yra gerai. Turiu parduoti iki pa
baigai ,birželio-June; taipgi pirkė
jas irgi turėtų gerą progą su pra
džia Jiepos-July išsiimti laisnius ant 
savo vardo.

Vieta Brooklyne; kreipkitės į 46 
Ten Eyck St., iš čia gausite nu
rodymus, kur ta vieta yra.

(130135)

LDS Jaunimo Balius
FOTOGRAFAS

JONAS STOKES 
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

kviečiami dalyvauti Liet. Darb. į 
Susivienijimo Brooklyno jauni- j 
mo kuopos baliuje, 
svetainėje* Pelnas 
padengimui išlaidų 
keliones į Antarąjį 
Liet. Jaunimo 
Detroite.

“Laisves” J 
skiriamas 
delegatų

Nacionalj
Suvažiavimą,

Komitetas.

Sustreikavo Jūrininkai
Paremdami Vaka/ūniiĮ pa

marių daivakrovius'S. S.-Texan 
jūrininkai išėjo į streiką perei
tą šeštadienį. ,Jiems vadovau
ja Marine Workers Industrial 
Unija. Jie tuųjau pradėjo 
pas prieplauką .‘pikietą, pro 
kurį vos keturis sk'ebųs kompa
nijai tepavyko įgabenti.

DEGTINĖS GERIAUSIOS RŪŠIES
. Amerikoniškos ir Importuotos

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

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

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

gana žemą kainą.

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

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

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1GG1 

arba užeikite pasikalbėti j 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, j’og jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

F *1 V F ?
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Pirmas Išvažiavimas 
Forest Parke

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 10 d., įvyksta senki lauktas 
pirmiąs, išvažiavimą '̂ !į); Forest 
Parką. Jį rengia East New 
Yorko LDS 13 ir ALDLD 185 
kuopos. Bet tai nereiškia, 
kad vieni' eastnewyorkieciai 
juomi džiaugsis, priešingai, 
mes kviečiame visus, iš visų 
Brooklyno kampų ir visų or- 
ganizaęijų, dalyvauti sykiu su 
mumis. Kitą, syk mes tuo pa
tim jums atsimokėsim. /

Aido Choras pasižadėjo da
lyvauti im palinksminti mus 
gražiomis dainomis, tad mes

anksto tikietą gali gauti vie-į tikimės linksmos dienos šį 
ną iš trijų dovanų,: $5, $3 arba.sekmadienį. Lauksime visų at- 
$2, kuomet pirkusieji prie du-1 silankant. 
rų tikietą( neturės tpsk progos. Komisija.

P"“"SENĄ AUKSĄ”"1“: “•*"
Jungįifiių Valstijų valdžios laisniuoti pirkėjai

( Atneškite ąr; prisivykite seną auksą, seno1 auk^o sulaužytus žiedus, 
laikrodžius, branzaliętus arba kokius atlįkusius auksinius daiktus. 
' INFANTINO rrt„e2.4’sK.%.’ r.,c.’

Tel. Canal 6*9608 (B.M.T. trainą imkite—išlipkite ant Bowery stoties) «

.' H ' \ L t -t

LDS Pirmos Kuopos Susirin
kimas ir Diskusijos Į

Šį ketvirtadienį, birželio 7 
d., 8 vai. vakare, “Laisvės” • 
svetainėje, įvyks LDS 1 kuo
pos susirinkimas ir, diskusijos. į 
Šis susirinkimas yra svarbiau
sias susirinkimas, nes įvyksta 

į kaip tik prieš seimą, kuris pra
sidės su birželio 18 diena, Det
roite, Mich.

Visi nariai turi dalyvauti 
šiame susirinkime. Kodėl ? 
Todėl, kad šiame susirinkime 
bus diskusuojama sumanymai 
ir pataisymai, kurie yra siūlo
mi sekančiam seimui, šiame 
susirinkiine reikės delegatams 
įteikti mūsų kuopos tąrimai ir 
pageidavimai seimui.

Todėl į šį susirinkimą kvie
čiame ne- tik visus narius, bet 
ir simpatikus, nes atlikus orga
nizacinius reikalus, bus disku
sijos. Draugas J. Siurba kal
bės apie abelpą mūsų organi
zacijos stovį, j. Paskiaus kiek
vienas galės jjauti balsą ir da
lyvauti diskusijose. Todėl vi
si nariai ir simpatikai ateikite 
į šį svarbų susirinkimą.

V. Bovinas.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
(Marion St., k4mp. Broadway- 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

512

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

i Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

SKAITYK j LAISVE i 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

t / t / t* »■ I . u . - ;

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS 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.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmiai ir chroniškai vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

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

'New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 diengkmadicniais nuo 11 ryto iki 12 dien< ■ 
Telephones MEdallion 3-1328 į

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

Juozas Levanda 
(Lėvandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestn- 

v5m, paržm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

i (Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
' Išbėrimai, Krau- 

I jo Nesveikumai, 
‘ Nervų Ligos, 

1 Chroniški Skau- 
d u liai, • Skilvio, 
Žamlj ir MėŠla- 
Žamės 'Ligos; A- 

' » beinąs /Nusilpi
mas, Nepų Įde
gimai ir Croniš- 
ki Neąveikavi-

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

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

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

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

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


