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Mūsų dienraštis “Laisvė” 
tik ką išleido naują ir labai 
naudingą brošiūrą “Kodėl Tu
res Jvykti Komunizmas?” Bro
šiūrą parašė drg. M. J. Olgi- 
nas labai aiškioje, supranta
moje, formoje. Vertė drg. 
Laisvietis.

Brošiūra yra 64 didelių pus
lapių, gražiais viršeliai apda
ryta ir jos kaina labai pigi, 
tik 10 centų. Kas daug per
ka, dar duodama ir nuolaida. 
Būtinai ją reikia plačiai pas
kleisti tarpe lietuvių darbinin
kų masių. Kiekviena ALDLD 
kuopa ir taip organizacijos 
privalo parsitraukti ir platin
ti. Užsakymus siųskite tiesiai 
dienraščio “Laisvės’’ antrašu.

“Labor Research Ass’n” pra
neša už kovo mėnesį, kad Ja
ponijos imperialistai Jungtinė
se Valstijose pirkosi šių karo 
pabūklų: 3,000 po 7J/2 tonus 
traktorinių trokų; 12,800 tro- 
kų po 12 tonų; 60 elektrikinių 
lokomotyvų; 105 “tankerius” 
ir kitokius laivus; 145.000 to-

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
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Retežius, o išlaimėsite 

Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
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Tyrinėtojus NAZI Ų PROPAGANDA PRIEŠ ŽYDUS
ploduodamas dinamitas už- AMERIKOJ APMOKAMA IŠ BERLYNO 
mušė septynis žmones, ku- ------- ---------- v '■ . ■
rie tyrinėjo žemę, bejiešdo- Tūkstančiai Dolerių Išmokama per Mėnesį, Bekurstant Jung- 
darni naujų žibalo šaltinių. I ........................ “ ‘ — - — - - —
Dinamitas ‘ palei kelią kaip 
tai pripuolamai užsidegęs.

tinių Valstijų Kitus Gyventojus prieš Žydus; Pinigai Eina 
per Ambasadoriaus Lutherio Rankas
Washington. — Tam tik-1 intencija, būk jis yra lei- 

ra kongreso komisija tyri
nėja propagandą prieš žy- 

Idus, kuri varoma Vokietijos 
: fašistų pinigais Jungtinėse 
i Valstijose. Pasirodo, kad 
Carl Dickey, narys newyor- 

! kinės Byoir firmos, turi su
tartį su Vokietijos valdžia 

N. Chamberlaino paaiškini- kurstyt kitus žmones prieš 
mui, kodėl liko sustabdyta žydus ir siuntinėti laikraš-

Angly Seimas Užgiria 
Nemokėjimą Karišką

Paskolą Amerikai
Londonas. — Anglijos sei-' 

me visos partijos birž. 5 d. | 
pritarė valdžios ministerio

nūs kieto plieno; 192,000 tonų karo skolų mokėjimas Jung- čiams du sykiu per menesį
nikelio; 89,000 tonų kitokio 
metalo; 3,000 “Pratt and
Whitney” orlaivių motorų; 
35,000 trokų del kanuolių per
vežimo; 200 didelių tankų; 
8,000 po 3t/> tonus trokų ir 
1,000,000 pėdų kieto medžio, 
kuris yra naudojamas prie ka
nuolių. Iš to visko matyti, 
kaip pasiutusiai Japonijos im
perialistai rengiasi karan. »

“German-American
Dalis šio “Bul-

tinėms Valstijoms. Ameri- leidinį 
k a po tiek daug reikalavo, I Bulletirfą.
kad tokie mokėjimai būtų , lėtino užpildoma rašymais

Pačioje Japonijoje baisiai 
didinama chėmikalų gamini
mas. " ' ‘
padidino produkciją ant 80,- 
000 tonų, Ube Nitrogen ant 
50,000 tonų; ' Sumitomo Firt 
ant 40,000 tonų ir M u t su i ant 
152,000 tonų.

Amoniškos sieros kiekis pa
augo net iki 719;000 tonų. 
Amoniškų rūgščių pagaminta 
1,100,000 tonų. Visa tai yra 
karo medžiagos. Prie to dar 
jų įveža iš Pietų Amerikos ir 
kitur.

■reiškę Anglijos finansams 
bankrūtą, sakė Chamber- 
lain; bet, girdi, Anglai neat
sisako visiškai nuo skolų 
mokėjimo, jeigu Amerika 
padarys naują žmoniškesnę 
sutartį del atsiteisimo.

Francijos kapitalistiniai 
laikraščiai džiaugiasi “vy-

kuriuos naziai atsiunčia iš 
Berlyno. Sulig, sutarties, 
Dickey už “patarnavimą” 
gauna po $6,000 į menesį, 
bet iš tos sumos atiduoda 
$1,750 G. Sylvestrui Vierec- 
kui, kaipo pagelbininkui.

“German-American Bulle
tin” yra pridengtas nekalta

džiamas duoti žinių keliau
jantiems Vokiętijos laivais 
arba norintiems atsilankyti 
į Vokietiją.

Kongresinėje komisijoje 
klausinėjamas, Dickey pri
pažino, jog vienu kartu ga- ' 
vo $4,000 iš Otto Kiepo,1 bu
vusio generalio Vokietijos 
konsulo. Iš jo gaudavo pi
nigų ir katalikų kunigas Fr. 
Gross, vengras, Pert Am
boy, N. Y., kuris leisdavo i 
hitleriškos propagan dos 
knygeles. Apie tai kunigas 
dabar liudija kongreso ko
misijai, ir tvirtina, kad pi
nigai, skiriami vajui prieš 
žydus, pareidavo iš Berlyno 
per Vokietijos ambasado
riaus Lutherio rankas Wa
shingtone.

100 Sužeista per Susikirti
mą su Fašistais

Roubaix, Franc. — Per 
keturių valandų kovą ko
munistų ir eilinių socialistų, 
iš vienos pusės, prieš fašis
tus, iš antros pusės, tapo su
žeista 100 asmenų. Susikir
timas įvyko, kuomet darbi
ninkai pasiryžo suardyt fa
šistų mitingą. »

Tik Industrinė Plieno Darbininkų Unija 
Pasiryžus Rinitai Kovoti už Darbininkų 
Reikalus; Senieji Vadai Juos Išduoda

Federacinės Amalgamated Plieno Darbininku Unijos Distrik- 
tų Viršininkai, Įsisprąudę į Eiliniu Narių Komitetą, Lošia 
iš Vienos Rankos su M. Tighe ir Kompanija
Washington. — Sakoma, i neva “laisvus rinkimus?’

1933 metais Shown Fmt rišku” Anglijos sustabdymu 
skolų mokėjimo Amerikai. 
Kai kurie amerikiniai laik
raščiai praveda mintį, kad 
ši šalis reikalavo visko išti
sai, tai gali daugiau nieko 
negauti. New Yorko “Sun” 
pašiepia, kaip Amerika lei
dosi apkirsti europiečiams, 
ir pataria “užmiršti” apie 
kariškas paskolas Anglijai, 
Franci j ai ir kitoms šalims.

Viešpataujantis krizis purto 
Jungtinių Valstijų pamatus. 
Jeigu 1929 metais kapitalo 
įdėjimų į gamybą buvo $8,- 
639,000,000, tai 1933 metais 
jis nupuolė iki $161,000,000. 
Tai baisus susmukimas. Taip 
rašo pačių kapitalistų organas 
“Commercial and Financial 
Chronicle” už 13 d. sausio, 
1934 metais.

S. 5. Kresge Co. (dešimtukų 
krautuvių) pirmininkas Board 
Direktorių gauna $15,000 al
gos; prie to augštieji viršinin
kai dar gauna pelnų, kurių 
pereitais metais kompanijai 
suplaukė $1,700,000. Gi mer
ginos darbininkės, dirban-. CO

VISOM A. L. DARB. LITERATŪROS 
DRAUGIJOS KUOPOM IR NARIAM

Draugai!
“šviesos” No. 2 jau atspausdintas ir siuntinėjamas ALDLD 

kuopoms, pavieniams nariams ir skaitytojams — prenumerato
riams.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Centro 
Komitetas prašo visų ALDLD narių, kad dabar sumokėtų savo 
duokles už 1934 metus, kurie dar nėra mokėję. Kartu C. K. ra
gina visus kuopų sekretorius ir kitus valdybų narius, kad šauk
tų kuopos sekantį susirinkimą, gerai išgarsindami ir pranešda
mi nariams, kad jau ^tėjo “šviesos” No. 2. Kurie nariai negali 
ateiti į susirinkimus, tuos reikia matyti, perduoti jiems “švie
są” ir iškolektuoti duokles.

“šviesos” No. 2 suvėlavome, bet užtat ruošiamės laiku išleisti į 
“Šviesos” No. 3, kuris jau. yra statomas. Taipgi yra^sfetoma ir J 
draugo Vinco Kapsuko knyga apie Sovietus Lietuvoje, kuri bus j 
labai interesinga. Taigi mes ruošiamės, kad knyga ir sekamas 
“š.” numeris būtu, išleista laiku. Nereikia nei kalbėti, kad tas 
sudaro daug išlaidų. Todėl, kad Centro Komitetas galėtų vary
ti darbą pirmyn, tai prašome visus narius pasiskubinti su duo
klių mokėjimu. .

Kartu su “šviesos” No. 2 yra siuntinėjama/ir specialės blan-

Reikalauja $500,000 iš 
“Olympic” už Sudaužymą 
“Nantucket” Laivuko ,

New York’. — Amerikos 
vyriausybė patraukė tieson 
Anglijos White Star laivų 
kompaniją, kurios garlaivis 
“Olympic” geg. 15 d. pusiau 
permušė ir nuskandino sig
nalinį Amerikos laivuką I kūtės, kurių vieną privalo išpildyti kiekvienas ALDLD narys.

, Ten yra ir paaiškinimas, kaip tą atlikti. Tas blankutes reikia 
išpildyti tam, kad mes galėtume gauti “šviesai” antros klasės 
pašto, teises. Todėl visi sekretoriai tuoj aus privalo imtis darbo, 
arba susirinkime, arba asmeniškai matyti kuopos narius, ir lai 
kiekvienas narys išpildo blankutę. Kiekvienas narys 'patsai sa
vo ranka ant ju prjvalo pasirašyti. Ten rasite pilną nurodymą, 
kaip ta padaryti, bet jeigu kam bus neaišku,, tai klauskite centro.

D. M. šOLOMSKA'S’, ALDLD CK Sekretorius • f - . s 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. / " < 
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“Nantucket” su septyiniais 
tarnautojais; reikalauja pu
sės miliono dolerių* atlygini
mo; kaltina, kad “Olympi- 

e.....  ............. _________ ” kapitonas Bipk • per-
čįos pas tuos išnaudotojus,'te-j smarkiai toj vietoj leido sa- 
gauna po $10.50 į savaitę al-įvo laivą ir neatsargiai va
gos. '■ Įžiavo. Kapitonas atsako,

kad “Nantucket” radio Švy
turys nedavė ženklų.

ir n L* • 1 Byloje reikalaujama už- Zibalo Lo. Uarbininkain griebti “oiympic’a”, 47,000
Washington. — Amerikos j tonų laivą, ir parduoti, jek agentai įsibriovė .j namus 

Darbo Federacijos prezi-

Pragaištinga Sutartis Kratos pas Negrus ir Žydus Darbininkus
Atlanta, Ga.

gu nebus atmokėta $500,000 kelių negrų darbininkų ir 
dentas Wm. Green padarė I nuost°lių. Bet laivas užsi- reikalavo pasakyt apie .lai- 
sutartį su i 
Kompanija vieniems me
tams. Sutartyje yra už
draudžiama per tuos metus 
streikuoti. Bet kokiuose 
nepasitenkinimuose visus i Auto-Lite kompanijos bosai 
darbininkus turės atstovau- sulaužė sutartį su darbinin- 
ti vienas unijos viršininkas, 
kuris derėsis akis, akin su 
vienu kompanijos atstovu. 
Sutartyje nėra pažymėta, 
kiek darbininkams turės 
būt mokama. . Tai pilųai 
kompanična sutartis.

Sinclair Žibalo statė paranką ir išplaukė iš komus raudonųjų susirinki-
New Yorko.

EXTRA!
TOLEDO, O., birželio 6.—

mus; žadėjo užmokėti už 
pašnipinėjimą. . .Taip pat 
klausinėjo, kur yra Ben 
Davis, areštuoto darbinin
ko Angelo Herndono advo
katas, nors Davis nesislap- 
sto ir visiem yra žinomas., 
* Ketvertas dienų atgal vy
riausybės agentai padarė

kais, kurioje buvo žadamas 
algų pakėlimas ant 20 nuoš. 
Darbininkai laikė susirinki
mą ir tūkstantis jų nubal- kratas pas kelis žydus Tarp- 
šavo sudalyti masinį pikie- tautinio Darbininkų Ordeno 
tą. Gali iš naujo kilti strei- narius; klausinėjo, ar skai- 
kas.

Valdžios Į nistų . Partijos organą, . ir 
'kas jiems jį užrašė ;• taipgi 
teiravosi, kas. y ra komunis
tų sekcijos organizatorius, 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo vadas ir t. t.

Tie. ląndžiojimai po dar
bininkų namus ir kratos yra 
baltųjųf ponų prisirengimai 
teismui prieš šešis Atlantoj 
įkalintus darbininkų kovo
tojus, kuriems gręsia mir
ties bausmė.

to “Daily Workerj”, Komu-

Kuboj dar 90 dienų su
spenduota konstitucinės lai
svės ir viešpatauja kariškas 
režimas1 prieš darbininkų 
judėjimą. ■

jlŲSKimC rasvcikinimo kad prezidentas Rooseveltas; Tačiaus Rooseveltas nepa- 
Atvirutes Thaelmanmii,!k? "ors / .

e! idant suturėtu 
Darbininkų Karžygiui 

I

New York. — Komitetas’ 
Pagelbos Nųkentėjusiems 
nuo Fašizmo Vokietijoj iš
spausdino tūkstančius atvi
ručių su paveikslu Ernsto 

tThaelmanno. Jos užadre- 
suotos jam į žvalgybos kalė
jimą, kuriame rL_________
kankinamas. Antroj atvi
rutės pusėj yra pasveikini
mas Thaelmannui ir pra
nešimas, kad darbinin
kai masiniai reikalauja jį 
paliuosuot ir kovoja už jo 
paliuosavimą; o jeigu bus 
teismas, tai Thaelmann turi 
būt viešai teisiamas ir su jo 
paties pasirinktais advoka
tais. Taip pat reikalavimas j 
prileisi įrie jo gydytojus,: 
lankytojus ir t. t. ?

Lietuvių organizacijos ir, 
šiaip darbininkai turėtų įsi-i 
gyti ir siųsti tų atviručių į 
drg. Thaelmannui. Jos gau
namos šiuo adresu:

greitai padarys/ naudojo savo galios tatai 
____  „ Cu visuotina i Praktikoj, ką jis 
._______ , . . . ; 2 .. i zadeio ant popieros. Roose-
pheno darbininkų streiką. veltas ir dabar varinėja 
NRA administratorius jen.|slaptus pasikaibėjimus su 

plieno fabrikantais prieš 
eilinių” narių komitetu darbininkus

ir išsitarė, kad gerai būtų I j^as gįuo jaiku Washingto- 
įsteigt valdišką plieno dar-; ne ištikrųjų atstovauja plie
kų komisiją, bu tokios ko-1 no darbininkų reikalus, tai 
misijos pagelba,_mat, vai-1 delegatai kovingos Plieno ir

Johnson šnekėjosi su 10 ne
va “

ThnplYmnnaq l ^ar^0 Federacijos j Metalo Industrinės Unijos 
d įvadai apmonijo automobilių (su jos pirmininku Pat Cush, 

darbininkus ir sulaužė jų j sekretorium James Eganu 
streikus Detroite ir kitur. įr narių. Bet kas-
Dabar gi Dr. Leo Wolman, dįen vįs daugiau darbinin- 
pirmininkas autmobilių dar- kų delegatų atvyksta į Wa- 
bų komisijos, praneša gen. shingtona L* 
Johnsonui, kad “viskas pui- bent 15 0‘00 narių_

Ši unija turi 
_. Jos at

stovai jau kalbėjosi su vir
šininkais Nacionalės Darbo 
Komisijos, kurios pirminin- 

| komitetas del visko purtosi j kas yra senatorius Wagne- 
I prieš užkorimą. plieno dar- ris, ir pareiškė, kad kovos 
ibininkams tokios komisijos, už visišką kompaničnų uni- 
•kuri užgyrė kompaničnas jų iššlavimą iš dirbtuvių; 
unijas automobilių pramo- jie išstojo ir prieš pataisytą 

perpjautų , Wagnerio bilių su jo versti
nomis derybomis delei strei-

kiai einasi” (suprantama, 
tik fabrikantams).

Tariamų “eilinių narių”

! nėję, kad ten “
gerklę darbininkų unijoms.”
Bet “eilinių” komitetas sa- kų sutaikymo.

National Committee to kosi, pilnai‘einąs su prezi-'

Aid Victims c_ _____
Fascism, 870 Broadway,. 
New York City.

“Eilinių narių” gi komite- 
of "^German l^entu ^ooseve^u> norįs jam tas, kuriam vadovauja įvai- 

I pagelbėti išvengti streiko, ir rių distriktų pirmininkai ir 
i jiems Rooseveltas atrodo ; ir kiti apmokami vadai, jau 
“geras”, tik kad NRA gene- persviro į pusę Mike Tig- 

ri i i i .j r rolas Johnson ir kiti “pri- he’o, federacinės Asociaci- 
rOrdilS Atleido 5,(N)U įkabina pastipusių kačių ant įjos (unijos) prezidento, ka- 
h V e 1 • A I L* Prezident°’\ kuriam paskui pitalistų pataikūno. Vienas UarDlIllIlKlį^ Alltomobl“ sunku jų nusikratyti. Tų komiteto narys, J. Entinger

Detroit, Mich. — Fordas 
atleido iš darbo 5,000 savo 
automobilių darbininkų bir
želio 4 d . Būsią dar dau
giau atleista, nes gamyba 
mažėja. Dirbantieji gi taip 
vejami skubėt, jog kasdien 
po kelis apalpsta. Kitos 
automobilių kompanijos at
statė 8,0Q0 darbininkų per 
tris savaites.

Kom. Partija ir kitos or- 
gįhižatijos. šaukia visame 
mieste demonstracijas atei
nantį pirmadienį prieš piet 
ties šelpimo punktais, reika
laujant užtenkamos pašab 
pos bedarbiams.

pareiškė, kad “mes šimtu 
nuošimčių einame su Ti
ghe”; kitas komitetininkas 
Wm. J. Spang, užklaustas,

liy Gamyba vis Mažėja ”S, "S
kad prezidentas sušauktų 
konferenciją plieno fabri
kantų su unijos atstovais, iri ar išvien kovos su kairiąją
toj konferencijoj “būtinai” Industrine Unija už darbi- 
turėsią būt pripažinta dar- ninku reikalus, atsakė, kad 
bininkams teisę išsirinkti jis “nei negirdėjęs apie to- 
įvairiose darbavietėse bend-ikią organizaciją...” o En- 
rus savo atstovus, kad jieltinger sako, kad jie nesi- 
galėtų darbininkų vardu | skaitys su Industrine Unija, 
statyti reikalavimus ir ves-i ir jos nariai galės tik šiaip 
ti derybas su bosais. O jei sau streikuoti, kuomet fede- 
ne, tai nuo birželįp 16 d. bū- ratinė Asociacija (jeigu) 
siąs paskelbtas visuotinas Į vadovaus streikui.
streikas. Šičia reikia pa- geį paprastį plieno dar- 
stebeti, kad nors. fabrikan* bininkai vis plačiau prita

ria Industrinės Unijos or
ganizuojamam bendram

tai kol kas spiriasi prieš
konferenciją su Amalgama
ted Plieno, Geležies ir Cinos f ron£UĮ jr josios statomiems 
Darbininkų Asociacijos at- reikalavimams.
stovais, tačiaus jie sutiks, Į  
jeigu pamatys, kad ištikrogręsia streikas. ‘157 METŲ SENIS GYVAS

“Eilinių narių” komiteto 
vadai pareiškia, kad balsa
vimai darbavietėse 1

Komunistų Organizatorius 
Areštuotas už Streiko 

Kovą
BELLEVILLE, Ill.—Are

štuotas komunistų sekcijos, 
organizatorius Ralph Shaw 
būk už “valkatystę,” bet 
tikrumoje už tai, kad jis 
smarkiai darbavosi prieš kaip Weirtone ir kitur kom- fs^s Jau 157 metų amžiaus, 
fabrikan tus Knapp-Mo- panijos neprileido panašaus lr persenas gyventi, 
narch kompanijos darbinin
kų streike.

PALAIDOTAS?
Simla, Indija. — Praneša- 

turės ma’ kad šamanistų tikybos 
būti vedami stačiai “už dar- vienulyno. galva liko gyvas 
bininkų uniją prieš Kompa- užkastas į žemę pagal jo pa
meną uniją.” ■ Jie primena, ^es prašymą, todėl kad jis

balsavimo, nors Roose veltas j . . ........ ........ ....
buvo suteikęs darbininkams (Daugiau žinių 5-tam pusi)
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Ir būkite ramus, be baimės.
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JIS PELNIJO
JONAS.—Tu sakai, kad už

provincijos seimą komunistai turi išstatę

kia nei abejoti, gaus nemažai balsų

grįžimo leidimas išduotas.

BALTIMORE, MD.

nurodo:

liepos 1 d., 1924 m. Bet išėmi-

Sugrįžimo aplikaci-

I

galva

votojams, kurie randasi Smeto
nos bastilijose. /

L^ii šis būna pavyzdžiu ir 
kitiems draugams. '

Vinco Duktė.

draugą T. Vaškelį vienam
ir deportacijai. Jis

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. YL, under the Act 

of March 3, 1879

Štai jų.

dimą nuolatiniui apsigyveni
mui. Jeigu aplikantas atvažia- 

I vo prieš -birželio 29 d., 1906 m.,

Sugrįžimo Leidimai ■■ pertikrinti ateivi0 legališką jlci.
SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year ..._............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year $7.50
Canada and Brazil, per year ............  $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn, N. Y.. six months ........... - $4.00
Foreign countries, six months ..._.. $4.00
Canada and Brazil, six months ........ $3.00
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Nazių Propaganda ir 
Thaelmanno Padėtis

Speciališka J. V. kongreso komisija da
bar veda7 tyrinėjimus nazių propagandos 
šitoj šalyj. Paaiški, kad Vokietijos am
basadorius Hans Luther ir buvusis ge- 
neralis konsulas New Yorke, Dr; Otto 
Kiep, prakaituodami darbuojasi, kad pa
sėjus kuodaugiau fašistinės propagan
dos Jungtinių Valstijų gyventojuose.

Leidžiama sumos dolerių literatūrai ir 
užlaikymui agentų, kurie skleistų anti
semitizmą,. Tas viskas atliekama aplin
kiniais būdais, antrom ir net trečiom 
rankom.

Suprantama, tokis tyrinėjimas, kurį 
veda kongresmanai, tikros padėties neiš
aiškins. zReikėtų atidengti visą uždanga
lą ir parodyti, kas slepiasi už Lutherio iV 
Kiepo pečių. Surastum, kad ne kas kitas, 
kaip patys žymūs Amerikos valdininkai! 
Jie padeda aniems. Veikiausiai pačiuos 
tyrinėtojuos tupi tų pačių paukščių!

Anais laikais “tyrinėtojai” buvo pasi-„ 
kvietę Komunistų Partijos atstovus, bet, 
kuomet pasarieji ėmė keli aikštėn nesma
gius patiems kongresmanams dalykus, 
tai tyrinėjimą nutraukė,
vėl pradėjo, tiktai “švelniai 
mi paties esminio klausimo, 
to, tvistik kai kurie dalykai 
viršų.

New Yorko komiteto nustatyta ir Kat. Fe
deracijos pripažinta eile. * ' Beveik Visur į 
mums teks kalbėti parapijų svetainėse. Bū
tų labai maloriu, kad visų pakraipų lietu
viai rinktųsi į vieną svetainę klausyti mū
sų prakalbų;

Su tuo vis labiau kiekvienam aiški pat
sai šitos misijos tikslas: stiprinti fašiz
mą ir klerikalizmą. Parapijų svetainėse, 
mat, pelningiau tokius dalykus ruošti. 
Klebonas Įsako “per pamokslą” parapi
jiečiams būti, o kad ne—jie eis į peklą, 
tai tūli ir pasirenka parapijinę svetainę 
vietoj peklos.

Kuomet Kemėšis su Ko. čionai kalba 
apie “Vilniaus atvadavimą”, tai jo bičiu
liai (prof. Čepinskis ir kt.) Kaune aiš
kina, kad, jei Lietuva atgautų Vilnių, tau 
ji pati pranyktų kaipo tauta ir valstybė!

Klasiniai sąmoningi darbininkai priva
lo aprūpinti katalikus darbininkus lape
liais, išleistas Prieš-Fašistinio Susivieni
jimo, ten, kur šitie Kauno ponaičiai ruo
šis bizniavoti.

va ju j tedalyvavo 
kuomet 88—“nei

........ . ..... JUJg—...------

dėjimas ten plečiamas visu baru. Bur- - .]
ižuazija negali pasmaugti komunistinio savo vienuolika kandidatų, kurie, nęrei- 
judėjimo. Šių metų rinkimams į Ontario

Tūkstančiai žmonių pradeda 
mąstyti apie kelionę į Europą. 
Todėl ne pro šalį atkartoti, kaip 
galima gauti sugrįžimo leidimą. 
Visų pirmiausia, sugrįžimo lei
dimas nėr absoliutiškai reika
laujamas del sugrįžimo į šitą, 
šalį, ir nėra tokis svarbus, koks, 
yra Amerikos pasportas, kuris 
duodamas vien tik Amerikos■
piliečiams. Jis yra tik legališ-,| kos knygutės, uždarbio 
kas dokumentasp kuris turi as-, tės”, n^okyklos rekordai 
menišką aprašymą ir fotografi- \
ją ateivio, jį įdentifikuoja ir pa- šių šioje šalyje, afideivitai dvie- 
rodo, kad tokis ateivis grįžo iš jų lūdininkų priimti kaipo tin- 
laikino apsilankymo užsienyje, karnas darodymas.
Turėdamas sugrįžimo leidimą • „v. . . . ~, ... 'i Jeigu įvažiavimas įvyko poateiviui jau nereik, vykti pas , birželio 29 d 19Q6 sugl.įžirf,0 
Amerikos konsulą išgauti ne-,| ]eidimas tebus išduotas tįk jei. 
kvotines imigracijos vizos su-1 > .

turalizacijos viršininkai negali, sakė, kad čionais pasiliks tik 
• taip jie yra užregis

truoti. Toki ateiviai, su jų 
žmonoms, ir neištekėjusiais vai
kais neturinti 21 metų amžiaus 

v , I panašiai įleisti, rokuojami, kad
ir čionais nuo tos dienos išgyve- į atvyko nuolatiniai apsigyventi. į 
no, tai jam išduos sugrįžimo Pristatydamas 
leidimą, kad nors ir jis nepa
mena dieną atvažiavimo ir laivo 
vardą, ant kurio jis atvažiavo, i 
Jis turi pristatyti dokumenti
nius darodymus apie gyvenimą 
šioje šalyje per tą laiką. Ban- 

rasy-.j 
arba 

gimimo'certifikatai vaikų gimu-

Ketvirtącl, Birželio ?, 1&$4

Dabar jie ir 
’, neliesda- 

Neveizint 
išplaukia į

Tolydžio Vokietijos kalėjimuos ir kon
centracijos stovyklose tebėra kelios de
šimtys tūkstančių politinių kalinių, dar
bininkų, su savo vadu, Ernstu Thaelman- 
nu,'priešakyje. Thaelmann jau pusantrų 
metų tębesėdi kalėjime ir ten kankina
mas, be jokio kaltybės įrodymo!

Aną dieną Saar srities angliakasiai 
buvo pasiuntę delegaciją aplankyti Tha- 
ehnanna kalėjime. Delegacija susidėjo 
iš komunisto, social-demokrato ir nepar
tinio darbininko. Tai pirma delegacija, 
kurią fašistai prileido pamatyti Thael- 
manną, jam esant kalėjime. Ir tai, iš- 
anksto buvo įsakyta delegacijai, kokius 
klausimus ji turi Thaelmanno klausti.

Neveizint to, d. Thaelmann, prieš fa
šistų sargų norus ir pastangas, rūsčiai 
surjko delegacijai: Aš buvau ir esu mu
šamas. Tai geriausiai patvirtina visus 
tuos pranešimus, kurie piešė d. Thael- 
manno baisią padėtį.
x Thaelmannas, vadas milionų proletarų, 
yrą kankinamas fašistų kalėjimo urvuos 
tam, kad jis išduotų fašistų budeliams 
kitus revoliucinius darbininkus, tam, kad 
prisipažintų prie tokių dalykų, kurių jis 
nei*a papildęs!

Negalėdami prie to priversti, fašistų 
teišmas bandys vistiek Thaelmanną nu
galabinti. Jo byla, kurią fašistai ruošia 
“nepaprastam teisme,” gali įvykti bile 
laiku. Jei nesukrusim, tai bile gražią 
dieną išgirsim, kad Thaelmanno jau ne
bėra. •

Reikia subruzti. Reikalinga kuovei- 
kiausiai visais būdais kovoti ūž Thael
manno ir kitų politinių kalinių laisvę. 
Siųskite reikalavimus fašistų agentams 
—ambasadoriui ir konsulams — reika
laudami laisvės d. Thaelmannui.

Salin budelio Hitlerio agentai!
Laisvė Thaelmannui ir kitiems tūks

tančiams politinių kalinių Vokietijoj!

Parapijinėse Svetainėse ...
‘^Lietuvos svečiai” (Kemėšis su kom

partija) praneša:
’.Mūsų tolimesnis maršrutas bus vykdomas

*

529 Narių — Reikia Daugiau
Su birželio mėnesio 1 diena LDS tega

vo šiame savo vajuj 319 naujų narių. Tai 
permaža, nors, tiesa, 'sąlygos gavimui 
naujų narių nėra palankios. Vajus bai
giasi su 1 diena liepos mėnesio. “Tiesa” 
ragina LDS narius gauti nemažiau 500 
naujų narių. Iki šiol 
tiktai 70 LDS kuopų, 
šiaudelio nepakėlė.”

Toliau LDS organas
Draugai V. Kūlikas, A. Bružas ir J. Gru- 

bis puikiai parodo, kad galima gauti naujų 
narių.

Draugas Kūlikas, narys 50 kuopos (So. 
Brooklyn, N. Y.), siekiasi laimėti pirmą do
vaną. Jis jau gavo 26 naujus narius. Pa
siryžęs dar devynis gauti iki vajaus pabai
gos.

Jam ant kulnių lipa tos pačios kuopos na
rys, A. Bružas, kuris jau gavo 14 naujų na
riu.

Drg. J. Grubis, smarkiausias vajininkas 
1-mos kuopos (Brooklyn, N. Y.), jau turi 
14 naujų narių, tai yra, tiek aplikacijų jau 
ęentras aplaikė. Bet teko girdėti, kad se
kančiam kuopos susirinkime jis vėl priduos 
eilę aplikacijų. Jis smarkiai vejasi drau
gą Kūliką.

Gerai pasirodo 75 kuopa, Herrin, Ill., ji 
jau gavo 18 naujų narių. Daugiausia pa
sidarbavo drg. M. Palevičius.

Nusmerkė Kalėjimui ir 
Deportacijai

Kanados liet, darbininkų laikraštis 
(“Darb. Žodis”) praneša, kad

Gegužės men. 23 dieną Toronto policijos 
teismas nuteisė
mėnesiui kalėjiman 
areštuotas ant pikieto linijos prie Colonial 
Footwear dirbtuvės, kurios darbininkai ve
da griežtą kovą už padidinimą algų ir uni
jines sąlygas. Vaškelis yra taipgi šios 
dirbtuvės darbininkas. Bosai išpirko in- 
džionkšiną prieš visus šios dirbtuvės strei
kuojančius darbininkus ir su policijos eskad
ronais terorizuoja streikierius.

Šituo šiurkščiu teroru Kanados bur
žuazija mano galėsianti sulaikyti darbi
ninkus nuo kovos už savo interesus. Ji 
klysta! Kiek daug Kanados valdžia jau 
yra išdeportavusi sveturgimių darbinin
kų, vienok nepanaikino nei streikų, nei 
demonstracijų, nei kitų priemonių, per 
kurias darbininkai siekiasi prie geresnio 
gyvenimo.

“Darbininkų žodis” teisingai ragina:
Kiekvieno lietuvio darbininko pareiga su

šaukti protesto mitingus kempėse, mieste
liuose ir miestuose, kur yra galimybių ir pa
teikti šią rezoliuciją priėmimui. Kova už 
draugo Vaškelio paliuosavimą yra kova už 
teiąę streikuoti. Visos lietuvių darbininkų 
organizacijos turi tuoj šaukti ekstra susi
rinkimus ir priimti šią rezoliuciją.

KDA taipgi išsiuntinėjo laiškus į. visas 
unijas ir savo skyrius, kad keltų protestus 
prieš drg. Vaškelio deportaciją.

Ir Jungtinių Valstijų lietuviai darbi- 
x ninkai turėtų tą patį padaryti. Protesto į 

rezoliucijos reikia siųst emigracijos mini- 
steriui Mr. Gordon, Ottawa, Canada.

Nors Kanados Komunistų Partija pa
varyta palėpin ir geriausi jos vadai su
kišti į kalėjimus, tačiaus revoliucinis ju-

! gu legališkai įvažiavimas nuo
latiniui apsigyvenimui yra pil
nai įsteigtas. Atsitikimuose tų, 
kurie atvyko prieš birželio 3 d., 
1921 m., jie gali legalizuoti jų 
buvimą ir taip gauti sugrįžimo 
leidimą. Kaina tokio legaliza
vimo nesenai sumažinta nuo $20 
iki $10.

Ateiviai, įleisti į Suv. Valsti
jas kaipo studentai, negali pra
šyti sugrįžimo leidimų, nes jų 
įleidimas nebuvo del nuolatinio 
apsigyvenimo. Ir sugrįžimo lei- 

Gauta net milionas aplikaci-1 dintai neduodami ateiviams jų
jų del šitų sugrįžimo leidimų. I reiyiams, kurie irgi tik laikinai 
Aplikacijas reikia paduoti ant i įleisti. Ir tas pats su ateiviais, 
tam tikros blankos, (iForvt | kurie laikina'i įleisti ant arba po 
631”, kurią galima gauti iš imi
gracijos ir natūralizacijos ofiso mas padarytas atsitikime atei- 
už dyką. Ateivis turi prista- vio, kuris gali darodyti, kad jis 
tyti visus svarbiausius faktus buvo įleistas nuolatiniui apsigy- 
apie jo paskutinį įleidimą į Suv. 
Valstijas kaip ir apie savo pil-, 
ną asmenišką aprašymą, nami
nį adresą, biznio vietą,. kada 
ketina išvažiuoti ii* kelionės 
priežastį. I 
jas reikia paduoti asmeniškai 
imigracijos' ir natūralizacijos 
ofisui. Bet žmonės, kurie at
vyko po liepos 1 d., 1.924 m., su 
konsulinėms imigracijos vi-1 a lniul» ‘ 
zoms, ir tie, kurie legalizavo jų 4°kl. atel/la‘ buv0 'segzaminuo- 
buvima, ir tie, kurie gavo su- ■lr ^mokėjo galvos taksus, 
grįžimo leidimus po sausio 1 d., i Jle «ah «autl ^grįžimo leidi- 
1932 m., gali paštu pasiųsti jų;mus ’ 
aplikacijas tiesiog į Commissio-1 Tas liečia ir ateivius lieku- 
nėr of Immigration and Natų- rių ypatingų klasių įleistų nuo. 

i ralization, Washington, D. C.' birželio 3 d., 1921 iki birželio 
Su kiekviena aplikacija būtinai j 30 d., 1924 m. Sulig tų dienų įs- 
reikalinga ateiviui pasiųsti paš- (tatymų, x profesionališki akto- 
to piniglaiškį ant trijų dolerių riai, artistai, pamokslininkai, 
ir dviejas atskiras fotografijas, j dainininkai, slaugės, ministerial 
su jo parašu ant fotografijos, • visų tikėjimų, kolegijų ir semi- 
21/2 X 2V2 colių didumo.

KUOMET SUGRĮŽIMO 
LEIDIMAI ATSAKYTI

grįžti Amerikon; tas daugumoj 
atsitikimų "gaišina daug laiko 
ir žmogus kenčia visokių ne
smagumų. Daug ateivių nepa
mena jų atvažiavimo tikrą lai
ką ir laivo vardą ant kurio at- i 

i keliavo į Suv. Vai. Jeigu jis i 
negali parodyti legališką įleidi-į 
mą nuolatiniam apsigyvenimui į

I Suv. Vai., tai Amerikos konsu-. 
i las turi atsakyti išdavimą ne- 
[ kvotinės kvotos vizos. Ir todėl
I nemažai ateivių vyksta užsienin > 
be sugrįžimo leidimo. / Į

darodymą, kad Į 
jis yra narys pal mosuojamos 
klasės, kuomet jis atvažiavo, 
rekordas bus pamainytas ir su-!

j paršiuką mokėjai $1.00 ir jo 
i pašaras tau kainavo $4.50, o 
! pardavei už $5.50. Tas reiškia, 
! kad tu ant to paršiuko nieko 
I nepelnijai.

PETRAS.—Kaip tai nieko? 
j Tu pamiršai: kad aš per tą laį- 

saulutei!^^ paršiuką turėjau.
draugės! “PAFIKSINO”
į ūkius I

••• - i Bedarbės paliestas miesto 
;“gudrus” darbininkas nuvyko į 
farmą dirbti. Ten tarpe daug

I kitų įvairių darbų, turėjo kar- 
j ves melžti. Karvė nesykį jam 
I su uodega užvažiavo per akis. 
“Gudruolis” sumanė karvę “pa- 
fiksyti”, pririšant jai prie uo
degos plytą, bet dabar jis gavo 
jau lie1 su uodega, o su plyta į 
kaktą.

Nepamiršta Lietuvos 
Kalinių

Pavasario linksmai 
prašvitus, draugai ir 
iš dirbtuvių traukia 
pakvėpuoti tyru oru, pasilinks-j 
minti kiek nors. i

Ir štai birželio 2 dieną, šeš-, 
tadienį, “komandierius” drau-Į 
gas M. Seimys kviečia visus j 
draugus pas J. Deltuvą ūkyje 
ant “pares.”

Laikas slenka, štai jau va
karas. Draugai ir draugės 
linksminasi, valgo, dainuoja.

Bet juk mes darbininkai.
Lietuvos politiniai kaliniai lau-1 NORI MATYT KALTININKĄ 
kia mūsų užuojautos, jų Šei-j 

mynos paramos. .
Parodykime jiems mūsų so-1 

lidarumą. Ir štai draugas V., 
Kučiauskas rėžia “spyčių” dar > 
plačiau nušviesdamas jų sun-i 
kia padėtį. Juk jis “Laisvės” į 
patriotas, o ten žinių apie Lie-j 
tuvą- užtektinai.

Doleriai plaukia.
vardai: V. Papečkys 2 dole-: 
rius. Po 1 dolerį aukavo šie i 
draugai: ivx. xvuvmorxcvo, .. — 
čiauskas. J.’ Deltuva. J. Deltų-1
va, M. Seimys, V. Jakev^čia, i šitaip: Tas ponas paprašė ba- 
P. Seimys, A. Kalinauskas, O. ■ lioniukių, tai aš jam pasakiau, 
Deltuvienė, P. Kevalas.

Po 50 centų: T. Kalinauskiu- 
tė, O. Kučiauskaitė. Viso su- 

jsidaro 1\3 dolerių.
j Tai kaip šiame laikotarpyje 
'draugų auka aiškiai x parodo

venimui ir -jog jo išbuvimas 
užsienyj buvo tik laikinas. To
kiuose atsitikimuose sugrįžimo 
leidimas bus išduotas.

Kadangi nebuvo kvotos su
varžymų prieš birželio 3 d., 
1921 m., ateiviai laikinai- įleis
ti į Suv. Valstijas prieš tą die
ną skaitomi kaipo įleisti nuoj- j 
■ y ; apsigyvenimui. Jeigu ; u7uojaut4 Lietuvos ko-

narijų profesoriai ir ateiviai 
prigulintieji prie' pripažintų 
mokintų profesijų, ir taipgi at
eiviai, pasamdyti kaipo nami- 

Daugumas aplikacijų ątsaky- niai tarnai, galėjo reikalauti 
ta todėl, kad imigracijos ir na- | nekvotinio stovio. Daugelis iš tų

BOBUTĖ.—Jonuk, kada
• buvai mokykloj, tai garnys 
atnešė gražią mažą sesutę, 
nori ją pamatyti?

JONUKAS.—Visai ne. 
aš norėčiau matyt tą garnį.
TURĖJO TAM PRIEŽASTĮ

VALGYKLOS SAVININ
KAS.—Delko tas ponas nuo sep- 

y įtinto stalo taip .staugia. Pakilo 
■ M. Kučinskas;V-Ku.^ nevalgęs išėjo?

PATARNAUTOJA. — Buvo

i kad jau išbaigėm. Bet jeigu 
jis sutiks kelias minutes pa
laukti, tai aš paliepsiu virėjui ir 
padalys. Jis sutiko palaukti. 
Bet kada aš įėjau į kuknią,- tai 
netyčia gulinčiam margini už
myniau ant uodegos, ir tas ne
savu balsu sustaugė. Tuoj ūmai 
pakilo tas ponas ir nieko nesa
kęs išėjo... Į

M. A. Bedievis.

IŠVISO SILPNAS

1 ■
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DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964
*

Darbininkų vaikai, aprengti milicijos uniformomis ir 
išstatyti prieš- sayo brolius ir tėvus, kovojančius už 
didesnį šmotelį duonos!

Jums gydytojas leido bile 
ką valgyt, tai ir vartokite' įvai
rų maišių, kad tik jis būtų na
tūralūs, nepagadintas. Dalei- 
džiu, kad Jums yra mažakrau- 
jingumo, tai Jums būtų nau
dos vartoti daugėliau kiauši- 

kaltuoju, ir mažai valgyt galiu.'n!° tryni^ kel)en«’ inkst«’ žir' 
ir rytą, kai atsikeliu, 
sunki, lyg- apsvaigus.

Daktaras, kuris mane 
sako, kad ims laiko, bet 
d y s. 
tik noriu. A * - i .
stiklelį ar du per dieną išgert, j dažnai ir daug kam Pata- 
bet dabar jau liepė negert, tai,nu: 
negeriu, bet rūkau.

Patarkite, gal reikia

Esu 54 metų vyras, trys irs
tai, kaip turiu nervų ligą ir 
vis iki siolXgydausi. Iš amato 
kriaučius. .

Dabar, kai biskį padilbų ni
kelis blokus paeinu, labai pra-

mų, pupų, rupesnio javinio 
maisto, špinato ir šiaip vaisių, 

. , | daržovių, greta pieniškų, švie- y q o j v, •žios mėsos. pagy-| ,
Maista liepia valgyt', ko1 Gaukite da ir toniko. tos 

'iškarto liepė po I Pačios geležinės druskos, ku- 
_____ j.- — ria dažnai ir dautr kam nata-

: ’’iron Ammonium citrate 
į Vf. lb.” ir “Copper sulphate 1 

kokio gr-” Ištarpinę puskvortėj 
valgio prisilaikyt, o gal ir ko-!v*r^° vandens, imkite po šaukš- 

Skai-'telį po valgio, per keletą mė- 
■ nešiu.

Imkite būtinai iodo tinktū
ros, po lašą su vandeniu, du- 

: kart kas avaitė. tai skydinė 
kaklo L bus Jums veik
lesnė. Galima* ir tos liaukos 

Thyroid tab- 
SKiC|iCLS, r. u., gr. •/(.. No. 100,” 
Tai1 po vieną prieš valgį, per ilgą 

Imkite po šaukštą kas 
žuvų aliejaus, “cod 

liver oil.” ' Būkite ant saulės, 
nors po pusvalandį, po valan
dą, nuogas arba pusplikis. Ei-

kiu vaistų vartot ir tt. 
tau “Laisvę” kas diena, tai pa
tarkit per “Laisvę”. Būsiu dė-1 
kingas. Vardo negarsinkit.

Atsakymas

Gerai, Drauge, kad nege-
riat alkoholinių svaigalų, bet • imti po truputį: 
negerai, kam rūkot. Meskit į lets, P. D., gr. 
ir rūkymą, būkit vyras! ’ 
greičiau pasveiksite. Rūkymas : laiką, 
sveikatos juk netaiso, o žalos-diena ir 
xlaro daug—ir širdžiai ir šiaip 
raumenims, organams, liau
koms, kraujui ir visiems ga
lams. Tai meskite tą smarvę, 
ta nuodą!



*

i
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k

kraujo fašistinę Mačiulio 
gaują, kurie vieni iš visų 
mūsų klasinių priešų išdrįso 
pasakyti per savo šlamštla- 
pį “Liet. Braz.”, kad Tu, 
Vladai, dirbai ir mirei par
sidavęs žydams už pinigus! 
Mes to įžeidimo neužmirši- 

j organizacijos siėmė pakabinti toj gana me!... Dabar, apleisdami
ruošėsi kiek galint plačiau pavojingoj vietoj raudoną Tavo kapą, mes einame su
paminėti. Toj dienoj, kai-! vėliavą, kuriai bus garan- naujai stojančiais draugais 
kuriuose Sao Paulo miesto tuota ilgesnį laiką plevėsuo- j Tavo vieton, prie tolimes-

-----tirščiau dar- ti ir priminti darbininkams, nių kovų iki pergalės!”
Sąryšyj su 10 metų sukak- 

nio"Spalio. Naktį iš 6 į 7 tuvėmis nuo drg. Lenino 
lapkričio drg. Vladas, pildy
damas savo uždavinį, lipo į 
stulpą ir, matomai, paspru- 
des, paliete 40,000 voltų el
ektros laidą ir staiga mirė. 
Bet ir mirdamas, dešinėj

TreHas Puslapi* r-t

Tragiškai Žuvusį Komjaunuolį 
Vladą Bauzevičiu Prisiminus

16-jų Spalio Revoliucijos kitais draugais prisiruošinė- 
metų sukaktuves Sao Pau-ljo paminėti Spalių Revoliu- 
lo (Brazilijoj) revoliucinės cijos sukaktuves ir pats ap- 
darbininkų <

pakraščiuose 
bininkais apgyventuose, iš kad ruoštųsi prie Pasauli- 
ryto plevėsavo raudonos vė
liavos. Tik Vila Prudente 
tą rytą darbininkai eidami 
į ’darbą matė augštai, vielų 
tinkle, bekybanti jaunuolį 
^darbininką su didžiule rau
dona vėliava, kurioje buvo
brazilų kalboje aiškiai įra-. rankoj tebelaikė vėliava, ku- 
šyta šie obalsiai: “Darbinin-Į rią iš ryto atvykusi policija 
kai, minėkime 16-sias Sovie- vos išplėšė 
tų Sąjungos 
—“Ginkime darbininkų tė
vynę.”—“Šalin imperializ
mas!”

iš sustingusių 
ukaktuves.” t Vlado pirštų.

Drg. Vlado kūnas iš po- 
ilicijos buvo paimtas ir pa- 

.... laidotas Araca kapinėse. Į 
Tos^ dienos vietiniai po- ^apUS palydėjo.-skaitlingas 

pietiniai laikraščiai kuopia- jvaįrjų tautų darbininkų bū
rys. Prie naujai supilto 
kapo buvo pasakyta trys 

i prakalbos: brazilų, lietuvių 
Į ir žydų kalbomis.orgam-

Minėdamas taip staigią

ma, fašistai bahdys susekti 
tuos, kas prieš jų kandida^- 
tus balsavo, bet visus dar
bininkus negalės uždaryti į i 
koncentracijos liogerius ir 
kalėjimus.

Kitas fašistų vadas Engei 
.šaukia: “Pasekmės rinkimų 
į pasitikėjimo tarybas yra 
'niekas kitas kaip įžeidimas 
nacional - socialistų val
džios.”

Jeigu jau taip atsiliepia

mirties, toj vietoj, kur žuvo 
Vladas, buvo iškelta didžiu
lė raudona gedulos vėliava 
su skambančiais ūbaisiais: 
“Paminėkime drg. Lenino 
10 metų 
<< 
akciją ir 
žuvo mūsų drg. Vladas, bet 
jo idėjos darbą mes tęsia
me su naujomis Jo vieton 
stojusiomis jėgomis'!”

Šitoji vėliava, priminda
ma Vlado žuvimą, iškaboje 
visą dieną, tik pavakarėje 
su didžiausiomis pastango
mis ir didžiausiai darbinin
kų miniai matant, policija Į 
išdrįso ją nukabinti. Tos 
vėliavos tokį ilgą iškyboji- 
mą užtęsė tik juoko delei 

”, kurią

Kruvinoji Policija Vieną Nušovė, 0 Kitą 
Mirtingai Sužeidė

SAN FRANCISCO Calif.— 
Gegužės 30 dieną, kaip jau 
žinome, yra paminėjimo die
na kritusių kareivių 
listų pereitam kare, 
atsibuvo patriotiškos 
tracijos. Būriai šios
tės. jaunų vyrų maršavo Mar
ket gatve pilnoj uniformoj, 
apginkluoti žudymo ginklais. 
Toliau pereito karo legionie-

lies piliečius, brutališkai žudo, 
už tai, kad Šie kovoja prieš 
imperialistinį karą ir yra prie
šingi paaukoti savo gyvastį už 
kapitalistų nuosavybę!

John Baker.ninkų, su arkliais, dviračiais 
ir automobiliais vaikėsi darbi
ninkus po gatves—paleido į 
darbą šautuvus, dujų bombas 
ir buožes (black jack), skal
dė galvas tų, kuriuos jie paga
vo per penkis blokus, nuo Em- 
barcadero iki trečios gatvės. 
Vieną jaunuolį, 17 metų nu
šovė, kitą, 12 metų mergaitę— 
pionierę sunkiai sužeidė (šių 
dviejų vardai nėra man žino
mi, ypatiškai mergaitę gerai 
pažįstų). Policijos viršininkai 
šį kruviną aktą užginčiną, bet 

O tai vis da-į§e§i laivakroviai iš raštinės 
per langą matė, kaip policmo- 
nas penkių pėdų atstume nuol 
jaunuolio, jaunuolį nušovė. 
Laivakroviai turį to policma- 
no numerį, bet užklaustas, po- 
licistas absoliutiškai užsigina.

imperia
ls ryto 

demons- 
gentkar-

PARCHMAN, Miss. — 
Dvylika kalinm buvo pabė
gę iš vietinio kalėjimo. Vie
nuolika jau sugauta.

PUIKI VAKACIJOM
FARMA
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patys fašistai ir jų laikraš- fiai,- uniformoj ir krutinės ap- 
čiai apie rinkimus, tai dau
giau negu aišku, kad fa
šistams užduotas , didelis 
smūgis, šie rinkimai buvo ■ 
pirmas fašistų bandymas m0!

Po pietų patriotiškos orga
nizacijos aplankė žuvusių ka
reivių kapus, kur miesto ma
joras Rossi ir kiti sakė prakal
bas ir teikė didžiausios “sim
patijos” 1

kabinę medaliais ir kryžiais, 
maršuoja, rodos, kad jie bū
tų atlikę didžiausią pareigą 
savo gyvenime.

i romą po priedanga patriotiz-

tarpe fabrikųf ir dirbtuvių Į 
darbininkų ir darbininkių 
tam, kad gauti jų užgyri
mą fašistų valdžios. Bet 
fašistai, vieton užgyrimo, 
gavo smūgį, darbininkai 

i pasmerkė fašistų diktatūrą. 
Tas parodo, kad Vokietijos 
darbininku ir darbininkių 
nusistatymas prieš fašistus 
auga ir komunistų įtaka di
dėja.

“Vokietijos Komunistų 
Partija gali tik pasidžiaugti 
savo taktikos teisingumu ir 
pasisekimu. Ji ir tiktai ji 
laike šių rinkimų išstojo su 
aiškiais obalsiais. Ji, pasi
naudodama rinkimais, iš
vystė platų veikimą ir su- 

Kaip su- darė nelegales revoliucinių 
, . . _ . e , __ j grupes fabrikuose,

Prie naujai su-į bino ir vėliavą. Šitas įvy- (]eĮ sudarymo darbininkų
I organizacijų tinklo, del iš
plėtimo darbininkų kovų”— 

. Įrašo “Pravda”, i
... . .... . - Fašistai, siekdami gauti

sukaktuves!”—
Kovokime prieš badą, re- 

fašizmą!”—“Čia
— -------------sim-j Laivakroviai laiko tą žmogžu-(
kritusių kareivių te-j^į atsakomingu žmogžudystės; 

vams, motinoms, broliams, se-j papildyme.
* * * _ • i v -- --z, "v r * * Iscrims ir jų meilužėm. Visi

ašaroja! Rodos, kad pasauly
je nieko geresnio nėra, kaip ®
gera artimo meilė—simpatija!’ J°s» senas laivakrovis ii ILA

Bet kokie veidmainiai! Tą,bet tris ™etus "f’

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

GRAŽIOS MAUDYNĖS
Yra puikus prūdas maudytis; tpaSi- * 

1 vaikščiojmui plačios pievos ir miškai. 
Į Naujai perbudavoti kambariai, pa-1 
togūs poilsiui. Valgis gaminamas. iš 
savo augintų daržovių, uogų, ‘pieniš
ko ir mėsiško maisto.

KAINA LABAI ŽEMA
Kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis,
Cauterskill Avė., 

Catskill, N. Y.

Mirtinai sužeidė Frank Fi
sher, kuris paeina iš Vokieti-

čiausiai rašė apie drąsų tra
giškai žuvusį komunistą. Ta 
šiurpulinga žinia buvo skau
di darbininkams, o labiau-' 
šiai revoliucinėms 
zacijoms. Kiekvienas susi- . ... .
pratęs darbininkas juto tą Vlado mirtį, Brazilijos Į prikabinta “bomba 
smūgį, kurį padarė staigi I lietuvių darbininkų laikraš-, keliais atvejais bandė nuka- 
drg. Vlado mirtis, kerštu tis “Mūsų Žodis” rašė: | binti, bet vis bijojo paliesti,
degė prieš išnaudotojų kla
sę del žuvusio draugo. . v. ,

Drg. Vladas Lietuvoj ki-1 Pasiaukojimo pavyzdžių sa- i šaudė, tai tik tuomet nuka- unijų 
lęs iš vidutinių valstiečių. vo idėjai. Prie naujai su- j bino ir vėliavą. Š 
Alytaus apskr. Alovės vals. pilto kovotojo kapo mes len-kis liko darbininkų atmin- • 
Domantonių kaimo. 1929 m. ■ biame savo galvas prieš Jį • tyj ir plačiai visur kalbėjo, Į 
atvyko Brazilijon. Čia ra-1 ip yisus darbininkų klasės kad vienas komunistas mi- ( 
do tai, ką kiekvienas emi-didvyrius, kurie mūsų pa-' re, bet kiti jo darbą įvykdė

| binti, bet vis bijojo paliesti.
“Draugai-gės! Vlado mir-(Tik pavakarėj sugalvojo 

tis, tai vienas iš tūkstančių • šauti į “bombą”.
• 1 _ 1 v • I v .

granus darbininkas - tai ijmosavlmm atidavė visk,.'ir dar policij, st, popierine d„w„tokį užgyrim,. k!li|,
ką turėjo brangaus—savo 
gyvybę!” Toliaus rašė: 
“Mes prižadam tau Vladai 
vykdinti tavo kilniausius 
siekimus! Ir kartu pasmer
kiame prisigėrusią Lietuvos 

nominio krizio, drg. Vladas ! darbininkų ir valstiečių 
buvo išmestas į bedarbių' ... .......—.............
eiles. Šiuo laikotarpiu ■ 
draugas Vladas įstoja į 
slaptai veikiančią Tarptau
tinę Raudonąją Pagelbą, o 
1931 m. kaipo pavyzdingas | mė j o didelį mūšį ir jo reikš-!

feodalinę vergiją fazendose 
(dvaruose) ir baisiausi ka
pitalistinį išnaudojimą mie
stuose. Kaip tūkstančiai 
kitų to pat likimo darbinin
kų, delei vis gilėjančio eko-

“bomba” išgąsdino.
Atmindami žuvusius pro

letariato didvyrius, stiprin
kime mūsų revoliucines or
ganizacijas.

' (“Dabartis”)

Fašistai Pralaimėjo Mūšį
Vokietijos fašistai pralai- didelis fašistams smūgis.

tiktai priešingai—gavo nuo 
Vokietijos darbininkų ant
ausį. Taipgi tas parodo, 
kaip greitai auga fašistų 
diktatūros priešininkų ar
mija, o tas reiškia fašistų 
viešpatavimui prisiartinantį 
galą. Vpkietijos fašistams 
nepavyko sunaikinti Komu

nistų Partiją. Jų kruvinoji 
diktatūra tik išblaškė iliuzi
jas, svajones pas tuos da?-1931 m kaipo pavyzdingas | mėjo didelį mūšį ir jo reikš-. Kasykloje Wolgrebenk, j bi&invUS( kurfų buvQ mi]io. 

jaunuolis buvo jtiauktas n mė gal bus mirties ir gyve-(kur dirba 1,357 darbininkai,;na; :r v,]rjP onPiai (]P 
į Brazilijos Komjaunimo .nimo faystn diktatūrom , i a-a <- J nai ir Kune seKc sočiai ae-L . • v j in t Dimo rasistų aiKtaturos už fašistu kandidatus pa- mokratus manvdami kadSąjungą ir čia drg. Vladas klausimas Fašistai nnrėio . e manyuaiiu, is.auišsiauklė'io i enerrinea ko- +• -\-i _aS Stal no,eJ° duota tik 241 balsas, o kiti ramiu būdu bus galima jgy-
issiauklejo į energingą ko gauti pasitikėjimą nuo dar- balsayo prieš- Spaustuvėje' vendinti socializmą. Dabar 

— ' - • lnin lr uvese lr a ii- , vieno laikraščio, kur dirba tie darbininkai mato prie ko
, 319 darbininkų, fašistai ga- Į juos atvedė jų vadai, social- 
Į vo tik 102 balsus. Alaus fa- Į demokratijos mokslas, ir jie 
brike, Essen mieste, iš 250, pereina prie komunistų, po 
darbininkų balsuoti atėjo Į kovos ir revoliucijos vėlia- 
tik 124, o kiti darbininkai! va. 
nepasirodė. Kramm fabri
ke fašistai surinko taipgi 

! tik trečdalio darbininkų 
balsus. Essen kasyklų mai- 
nierių tik ketvirtadalis pa
davė savo balsus už fašis
tus, o kiti balsavo, prieš. 
Panašiai buvo ir kitur. Ga
lima suprasti, kokis užduo
tas fašistams smūgis, kad 
net fašistų vado Goeringe- 
rio laikraštis “Nacional Zei- 
tung” rašo po tų rinkimų:! 
“Šie rinkimai parodė, kad 
nauja nacionalių-socialistų 
valdžia turi dar vidujinių 
priešų. Šie rinkimai paro
dė, kur tie'priešai yra. Na- 
cionalė-socialistų valdžia 
gaus iš to pamoką.” Žino-

votoją komjaunuolį. J * * " ” ' '
Bedarbės ir skurdo spi- kuose balsavimo pagelba 

riamas drg. Vladas išvyksta 
į provinciją darbo jieškoti. 
Darbą gavo prie naujai tie
siamo gelžkelio Santos-Mai- 
rink, gerai žinomuose tune
liuose “Cubatos,” bet ir čia, 
vietoj žmoniškesnio uždar
bio, rado didžiausį išnaudo
jimą. Delei viso to darbi
ninkai išėjo streikam Drg. 
Vladas priešakyj streikie- 
rių. Samdytojai su polici
jos pagelba streiką sulaužė, 
areštavo kovingiausius dar-

drg. Vladą, kaipo vieną iš 
vadų. Vėl likosi bedarbių 
eilėse. Užtai tuneliuose li
kusieji darbininkai keršy
dami kompanijos bjauriau
siam šuniui baltagvardie
čiui, už pralaimėtą streiką 
ir išmestus iš darbo drau- 

, gus, po jo gyvenamu butu 
/ slaptai pakišo sprogstamo

sios medžiagos.
. Draugas Vladas vėl par
vyko i Sao Paulo, čia trum
pai prieš savo mirtį buvo 
gavęs darbą viename mui
lo fabrikų. Artinantis 7 d. 
lapkričio Vladas kartu su

i1.. ..

Dalykas buvo tame, tik da-Į. 
bar įėjo fašistų vado Hitle
rio “įstatymas darbe.” Pa
gal tą įstatymą fašistai pa
stato kiekvienos dirbtuvės ir 
kiekvieno fabriko kapitalis
tą vyriausiu vadu, o darbi-j 
ninkus laiko tik darbo gy
vuliais. Kapitalistai turėjo 
pravesti fabrikų ir dirbtu
vių komitetų rinkimus. Ka
pitalistai pastatė kandida
tus į tuos komitetus ir dar
bininkams buvo palikta tei-

tiktai balsuoti už kandi- 
i datus arba prieš. Darbinin
kams neleista savo kandida
tus statyti.

Ir kas gi atsitiko? Vie
ton to, kad sutvirtinti fa
šistų diktatūrą, kam jie tą 
sugalvojo, jie gavo didžiau- 
sį smūgį nuo darbininkų 
klasės. Darbininkai, nega
lėdami statyti savo kandida
tus, turėdami tik teisę bal
suoti už fašistų-kapitalistų 
pastatytus kandidatus Arba 
pijieš, didelėje didžiumoje 
balsavo prįeš tuos kandida
tus. To sėkmėje užduotas

Valstiečio Sūnus.

/ Gyvas Užkastas
PHILIPPI, W. Va.—Tyri

nėjimai rodo, kad du pikta
dariai primušė 15 metų ber
niuką Dale Jones ir jį gyvą 
užkasė į žemę; Nužiūrimi 
nenaudėliai areštuoti, j

CLEMENT VOKETA1T1S
LIETUVIS ADVOKATĄS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE, DETROIT, MICH.

čia

patį momentą susirinko Jaunų 
Komunistų ir Pionierių Lygos 
laikyti demonstracijas ant 
Stewart ir Mission gatvių. 
Vienas jaunuolis užšokęs ant 
bakso pradėjo kąlbėti. “Drau
gai darbininkai“—sako jis— 
“mes šios šalies jaunuoliai 
šiandien demonstruojame prieš 
rengiamą imperialistų karą ir 
fašizmą!” Tų žodžių jaunuo
liui pasakyti užteko. Policija 
buvo prisirengus, laukė tik 
signalo.

Virš penkių, šimtų policijos 
puolė ant jaunuolių ir į minią, 
kurios ten buvo virš dviejų 
tūkstančių. Po komanda leite
nanto Mignoli policija puolė 
žvėriškai ant beginklių darbi-

dirbo ir maitinosi iš miesto 
gauta zupe. Dauk kam gal
vas suskaldė, daug ką taip su
žalojo.- Ligonvežimiai nuvežė 
viso 25 ypatas, įskaitant ir 2 
policmonus. Na, o kiek buvo 
tokių, kaip aš pats, ką gavo 
galvą ir šonus apdaužyti ? Šim
tai !

Ar matot, draugai, kokią 
veidmainingą rolę šios šalies 
valdonai lošia! Vienoj dalyj 
miesto prisidengę patriotizmo

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

skraiste del visuomenės akių vės 
prakalbas sako ir ašaras lieja 
(mat, “ir mes gailime žuvu
sių už mūsų turtus”), tą pa
čią valandą, tA pati miesto ad
ministracija kitoj dalyj mieštoj 
jaunuolius, tokius pat šios ša-!

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais- 
ofisą ir gausite medaus 

tiek, kiek tik norėsite.
Į kitus miestus nesiunčiame. 

Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

KODĖL TURĖS ĮVYKT!
KOMUNIZMAS?

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

diskusuojąnt su darbininkais, kurie dar klasiniai nesusipratę.

TAIPGI LABAI SVARBU TĄ BROŠIŪRĄ PLATINTI

Brošiūroje pasikalbėjimo formoje, apysakiškai nuordyta: 

Kiek šalyje yra turto? Keno rankose yra tas turtas? 
Kode! policija visose darbo su kapitalu susikirtimuose 
kapitalistus mato teisingais, o darbininkus kaltais?

Kodėl kyla ilgos bedarbes? Kam reikalingi baisūs karai? 

Kodėl kapitalizmas turi žlukti? Kaip įvyks Komunizmas?

A

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

JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS

žydų komunistinio dienraščio redaktorius ir Lenino raštų vertėjas 
iš rusų į anglų1 kalbą. Vertė į lietuvių kalbą Laisvietis.

64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų.

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

plorių, kaina 6 centai už knygelę.

Tuojau siųskite užsakymus:

LAISVE, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.
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DIDIEJI DEMOKRATAI
(Pabaiga)

-‘-Ponas inspektoriau Evanson, — pa
klausė draugas kapitono Reid, narys ty
rimo komisijos diplomatinio korpuso, — 
ar jūs manot, kad minia iš 2,000 žmonių 
galėjo išsiskirstyti laike 10 sekundų, ku
rias jūs davėt jiems?

—Ne, to aš nemanau,—atsakė inspek
torius Evansorfas.

—Ir praėjus 10 sekundų, davėt įsaky
mą atidaryti ugnį į minią?

Inspektorius Evansonas dabar yra ap
dovanotas “už narsumą” kryžium, nors 
visi užmuštieji beginkliai darbininkėli tu
rėjo žaizdas šonuose ir nugarose. O ka
pitonas Reid turėjo pasitenkinti “ačiū”, 
nes saugūs amerikiečiai nemyli išgarsin
ti panašių dalykų. Ar ne apie tai dabąr 
mano kapitonas Reid, kada jis stovi įsi
tempęs, kaip styga, klausydamas mono
toniško skaitymo’deklaracijos apie nepri
klausomybę?
’ “...Mes, atstovaujantieji Amerikos 
Jungtines Valstijas, — skaitė konsulas— 
suvažiavę bendran kongresan, šaūkiam 
kaipo liudininką teisybės mūsų norų 
augščiausį pasaulio teisėją ir vardu šių 
kolonijų gerų gyventojų paskelbtam, kad 
šio^ kolonijos nuo dabar yra laisvos ir 
nepriklausomos valstijos; jos yra paliuo- 
suojamos nuo priklausomumo britaniš
kai karūnai; kad visi politiški ryšiai tarp 
jų’ir Britanijos yra visai panaikinami...”

‘ Kurtinantis balsas kariško orkestro 
padengė paskutinius žodžius deklaraci
jos. Visi laisvai atsiduso ir stumdamie- 
si skubėjo ant verąndos. Stovėdamas 
prie marmurinės tvoros, tėmijau, kaip 
vejas, pūsdamas nuo užlajos, žaidė su 
žiedų pumpurais mongoliškų medžių. 
[Ūž parko krūmų ir žibančio užlajos van
dens iškilusi į augštą stovėjo francūziš- 
ka ambasada. Trispalvė vėliava — bu- 
vusis ženklas tautinės gvardijos, paskiau 
tapus vėliava respublikos, spekuliantų, 
renegatų ir slaptų motiarchistų, plevėsa
vo virš ambasados. Ji plevėsuoja malo
niam vasaros vėjelyje, šlama ir žiba rau
donomis ir mėlynomis šypsenomis. Virš 
Vėliavinio stiebo aplink skrajoja vana
gas. Ištiesęs sparnus plėšrusis paukštis 
skrieja ore vis mažesnius ratus. Pas
kiau jis suglaudžia sparnus ir beveik 
stačiai puola žemyn ant apskrito flaginio 
stiebo viršūnės. Jis nutupia ir sustings
ta be jokio judėjimo galingai ir išdidžiai. 
’; Kažkas sudavė man per petį. Aš atsi
sukau. Tai buvo jaunas francūziškas 
žurnalistas, ponas Reno. Jo veido išraiš
ka liudijo, kad jis buvo sujudęs, kad en
tuziastiški jausmai buvo pripildę jį iki

kraštų.
—Amerikoniška deklaracija, — prata

rė jis—yra tikra motina mūsų deklaraci
jos. Joje yra pasakyta: “Žmonės gimę 
turėti lygias teises. Draugijiniai skir
tumai negali būti paremti ant kokio nors 
kito tikslo, apart bendrų interesų.”

Jis matomai norėjo ką nors malonaus, 
sujudinančio pasakyti. Bet aš buvau 
blogam ūpe. Vietoje atsakymo, aš ištie
siau ranką ir parodžiau jam francūziš- 
kos ambasados namą.

—Žiūrėk, ponas Reno — prakalbėjau 
aš,—žiūrėk, kaip tas vanagas tupi ant 
jūsų vėliavos. Jis yra simbolis Fran
ci jos. .

—Jūs apsirinka! — atsakė ponas Re
no ir pasiūlė man cigarą.

—Jūs blogai žinot šarvaženklių istori
ją. Francijos simbolis yra gaidys.

—Aš dėkoju jums—atsakiau, imdamas 
cigarą. — Gaidys pasidarė jau nusenęs 
Franci jai. Teisybė, kada tai Francijos 
šarvaženklis buvo gaidys, kuris žadinda
vo liaudį tveriamajam darbui, kovai, iš
vaikydavo nakties šešėlius ir miegus, ku
rie pančiojo liaudį. Dabar Franci ja tapo 
plėšrus paukštis su dideliais nagais ir aš
triu snapu, kuris gaudo silpnesnius ir 
juos drasko, keldamas sau kraujuotą 
puotą...

Ponas Reno staigiai persimainė veido 
išraiškoje.

—Lygybė, — jis pasakė, — yra gali
ma tik tarp lygių. Jūs giliai apsirinka! 
teisdami didžiuosius demokratus pagal 
elgesio jų sūnų kolonijose, kur jie yra 
apsupti neapykantos laukinių žmonių ir 
priversti yra save apsiginti. Jei jūs bū
tumėt Jungtinėse Valstijose, Franci joje, 
jūs matytumėt...

—Aš nebuvau Jungtinėse Valstijose, 
bet girdėjau apie apiplėšimus farmerių, 
apie ašarines bombas ir kulkasvaidžiu^ 
prieš demonstrantus ir streikierius, apie 
supirkimą balsų, apie linčius ir elektriki- 
nes kėdės, apie beždžioniškus procesus, 
apie Ku-Kluks-Klanus ir apie bedarbių 
eiles' Amerikos miestuose. Aš manau, 
kad kelias vargingų kvartalų nuo tene- 
mento iki puikiosios Penktos Avenue nė-, 
ra trumpesnis, negu kelias dvokiančių
jų vargingų kvartalų nuo Čapei iki ži
bančio viešbučio “Majestic”. “Kadangi 
tauta, kuri prispausta, negali būti lai
sva. ..”

Ponas Reno atsuko į mane nugarą, ro
dydamas, kad pagal jo nuomonės, pasi
kalbėjimas su manim išėjo iš ribų. Aš 
pažiūrėjau augštyn ir dar mačiau tebe- 
tupintį vanagą virš vėliavos Francijos 
respublikos ir kaž kodėl prisiminiau Men- 
torą, kuris, pagal staigius paukščių skra
jojimus, pranašavo Telemakui likimą 
Odisėjos ir negarbingą pražūtį lėbaujan
tiems jaunikiams.

I kur daugiausia plieno 
įtinku gyvena. Jie todėl ir|ką kunigužį, kuris atlaiko 
konfiskavo visas iškabas, kvie- [ “mišias” už mirusių dūšias ir tūs~ už" 30c 
čiančias darbininkus organi- [ dar pamokslą pasako. Tai vis- 

i zuotis ir kovoti prieš plieno kas. 
baronus. Konfiskavo net pa-

darbi-[tai Pivoriūnas pasistato tautiš-L Kelrpdis: Imkite N. J. Highway 25 
arba 27 iki Stiles St., Linden, N. J. 
Bus galima gaut pirmos klasės pie-

Geg. 30 nuvykstu ant kapi-
prastą plieno darbininkų uni- nių aplankyti savo mirusias gi-
jos pikniko apgarsinimą. Ma
tosi iš visko, kad plieno baro
nai ir valdžia rengiasi 
kelią sekančiam plieno 
ninku streikui.

Mes turime visokiais 
darbuotis, kad plieno darbinin
kų streikas pavyktų. Birželio 
9 visi dalyvaukime plieno dar
bininkų piknike.

Reporteris.

pastoti 
darbi-

būdais

ALDLD Ketvirto Apskričio 
Dovanu Išdavimas Atidėtas

Buvo garsinta, kad ALDLD 
Ketvirto Apskričio piknike, 
geg. 27, bus išduota ALDLD 
Ketvirto Apskričio dovanos. 
Tačiaus pasirodė pačiame pik
nike, kad daugelis draugų ne- Į 
sugrąžino tikietukus ir taipgi | 
pasirodo, kad dar nedaug tų 
tikietukų parduota. Todėl nu
tarta dovanų išdavimas atidėti 
toliau.

Dabar draugai ir draugės 
turėtų stoti darban ir pardavi
nėti tikietukus. Visas nuo tų 
tikietukų pelnas eina Tarptau
tiniam Darbininkų Apsigyni
mui, gynimui politinių kalinių, 
kurie bekovodami už mūsų vi
sų reikalus pakliūva į kalėji
mus. Mes todėl turime "’kiek 
nors pasidarbuoti savo brolių 
pagalbai. Kurie neturite par
davimui tų tikietukų, tai tuo
jaus kreipkitės sekamu adresu 
.ir gausite: 1335 Medley St., 
N. S. Pittsburgh, Pa. Tėmy- 
kite spaudoj, kuomet bus pra-j 
nešimas apie išdavimą dovanų.

Komitetas.

mines, žiūriu, Pivoriūnas pir
mininkauja, o tautiškas kuni
gas lotyniškai burzduliuoja, ko 
niekas nesupranta, žmonių 
visai mažai ir tie nerodo jokio 
tam pritarimo. Laukiu, kas 
daugiau bus programe. Nieko 
nepasirodo. Kunigas agituo
ja dalyvius šventinti savo lo
tus. Mat jis nori dar ekstra 
užsidirbti. Bet niekas jo ne
prašo. . Pivoriūnas praneša, 
kad visi vyktų. į kapinių pik
niką, kad tuomi parėmus kapi
nes.

Nuvykstu ant pikniko. Net 
sarmata. Tiktai keli žmonės. 
Muzikantai griežia, bet nėra 
kam šokti. Piknikas višai ne
pavykęs, kaip ir apvaikščioji- 
mas. Rengėjai pikniko ir ap-

(Tąsa 5-tam pusi.)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(134-135)

SCRANTON, PA.
Bedarbių Taryba rengia tarptautiš- 

kus šokius, kurie įvyks 16 dieną bir
želio (June), South Mery Hall, West 
Market St., 7:30 vai. vakare. Grieš 
gera orkestrą šokiams iš Wilkes- 
Barre. Tai bus vienas iš linskmiau- 
sių ir gražiausių šokių, nes turėsim 
ne tik šokius bet ir laimėjimus, pro
gramą, užkandžių ir gėrimų. Įžan
ga tik 25c. Visi malonėkite daly- 
vaut ir paremt centro tarybą, visas 
pelnas yra skiriamas palaikymui 
centro raštinės, kuri šiuom laiku yra 
labai renkalinga.

Kviečia Komitetas.
(134-135)

Hall, 547 Eūclia Axe., Akron, OKio. 
Pradžia 10 vai. ryw. Kuopos kurios 
dar neturite išrinkę savo delegatus, 
tuojaus išrinkite, nes jau mažai lai
ko yra, sekamų kuopų susirinkimai 
įvyks 12 birželio: >190 kp., 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.

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS f
Visi į Plieno Darbininkų 
įklijos Pikniką

Konferencija Siuntimui 
Delegačių j Paryžiaus 

' Prieškarinį Kongresą

Atsiųsime Medy 
Jums Į Namus

HILLSIDE, N. J* i
ALDLD 200 kp. susirinkimas atsi- ' 

bus šeštadienį, 9 birželio, pas drau- ' 
gą Jankauską, 61 Harward Ave., 
Hillside. Visi kuopos nariai malonė
kite atsilankyt, nes bus renkami de
legatai į konferenciją, ir taipgi rei
kės išrinkt darbininkai apskričio iš
važiavimui, kuris atsibus 17 dieną 
birželio, Eagle Rock Parke.

Organizatorė O. Žaliene.
(134-J 35) ;

SO. BOSTON, MASS.
šeštadienį, 9 dieną birželio, 8 vai. 

vakare, įvyks išleistuvių šokiai ir va
karienė su prgrama, išleistuvės del 
jaunuolių delegatų į Antrą Nacionalę 
Jaunuolių Konvencija, kuri atsibus 
Detroite, Mich. Kviečiame visus ir 
visas dalyvauti ir linksmai išleisti 
jaunuolius ant ilgos kelionės.

A. Barčius.
(134-135)

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kuopos susirinkimas 

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

SO. BOSTON, MASS.
Mokyklos vakaras jvyks ketvirta

dienį, -7 dieną birželio, 8 vai. vakare, 
Kliubo svetainėje, 376 Broadway. 
Bus kalbama apie Komunizmo A.B.C., 
apie Trečią Internacionalą, Prekių 
Ūkis, Samdomas Darbas, ir kitų tam 
ypatingų klausimų. Visi atsilankyki-

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

■ bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums į (namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
įkainos yra sekamos:

5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

Įsigyk Sau Namus!
Į Metus Laiko Namai 

Pabrangs Dvigubai
Išmintingi žmonės juos perka 

dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir su 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, Brook-

te ir išgirskite kalbėtojus kalbant Lne, Maspethe ir kitur.
apie šiuos svarbius topikus. Parduodame Pigiai ir ant 

Lengvų Sąlygų
Galima Papirkti už Mažą $500 

Pradinį {mokėjimą
Likusius kaip rendą išmokėsite 

Nepraleisk šios progos!
Ateik ar rašyk:

SAMAS WITTE, Advokatas 
ir

ANDRIUS FRANCIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas

1440 Broadway, New York
1 Room 2160 arba telefonuok Pennsyl- 

ALDLD 15-to Apskričio pusmetinė' vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
kaip 12 ir 2 vai. po pietų, už žemą ■ konferencija įvyks nedėlioj, 17 dieną ■ savuosius gauna sąžiningą patarna- 
kainą. birželio, Jewish National Workers 1 vimą!

NEWARK, N. J.
Komunistų Partijos 14-tas distrik- 

tas rengia trijų pavietų pikniką, tai 
bus Essex, Union ir Middlesex pavie-

• tai. Piknikas įvyks sekmadienį, 10 
d. birželM, Willicks Farmoj, Linden, 
N. J. Bus gardžių užkandžių, gįčri 
mų, ir bus sportiškų žaislų, lairrfiiji- i 
mų ir šokiai prie geros orkestąos. Į 
Jžanga 25c, bedarbiams 10c. Taipgi

j bus trokai ir automobiliai, kurie iš- ' 
eis nuo 7 Charlton St., 10 vai. ryte, į

Ęįrželio 24, Kaufmann Set- 
į lement svetainėj, 1835 Center t 
I Ave., Pittsburgh, įvyksta labai 
j svarbi bendro fronto konferen- 
i cija išrinkimui dviejų delega- 
i čių į visapasaulinį moterų kon- 
: gresą Paryžiuj kovai prieš ka
rą ir fašizmą. Prasidės 8 vai. 
vakare. Šaukia Lyga prieš Ka- 

! rą ir Fašizmą.
Visos organizacijos kviečia

mos siųsti delegatus. Kurios 
neturės susirinkimų, tai kvie- 

I čiami kas nors iš valdybos šioj 
į konferencijoj dalyvauti. Lie- 
I tuvių organizacijos todėl ne
turėtų atsilikti. Patartina 
rinkti moteris delegatėmis.

Pittsburgho Lyga prieš Ka-
----  rą ir Fašizmą pusėtinai veikia.

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- į 
lankyti, kartu pasilinksminsite ir pa- | 

T | remsite darbininkišką organizaciją. I
Kompartija.

CLEVELAND, OHIO

im m imi m M M m M m m m m

PHILADELPHIA; BALTIMORE;
WILKES-BARRE IR BOSTON

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

tuose miestuose vasaros sezonu pasidarbuoti savo 
dienraščiui gauti naujų skaitytojų

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 
DUOSIME $1.00 VERTĖS KNYGŲJinai laiko susirinkimus veik 

kas savaitė. Dabar yra įtrauk
ta į šią organizaciją įvairių 

į pažvalgų žmonių, kurie tiktai 
sutinka kovoti prieš karą ir 
fašizmą. Birželio 1, ši orga
nizacija sušaukė sėkmingą ma
sinį mitingą protestui prieš ka
rą ir fašizmą. Taipgi jinai pa
siuntė delegacijas pas Vokie-Į 

! tijos konsulą. Dabar rengiasi i 
siųsti delegates į pasaulinį: 
kongresą Paryžiuj.

Pagelbėkime tame svarbia- 
kurios inic darbe. Siųskime delega-į 

randasi po p. Meliono ir plie-1 tus į konferenciją* 
Ino trusto kontrole. 'Tų drau-1 

i atstovai kreipėsi pas

; Jaunimo Dienos Demonstraci- siut0 lietuviy organi- f/ n /ii i tl <»<■»»! yl i v»
jos {spūdžiai

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

vertės ant pusmetinės prenumeratos.
zacijų raudoną vėliavą. Gra
sino nešėjus areštuoti, visai ne- 

J leido jos nešti. Darbininkai la
bai pasipiktino tokiu policijos 
elgesiu. 1

Kiek žinoma, policija tai da
rė įsakoma tęip vadinamų 
“patriotinių draugijų,

J Subatoj, birželio 9, Olympia Geg. 30, S. S. Pittsburgho 
Park (McKeesport) atsibus di- daly įvyko demonstracija, ku

rią rengė Jaunuolių Dienos 
Komitetas, išrinktas 
fronto konferencijoj, 
prasidėjo ant Sarah ir 13 gat
vės ir maršavo Carson gatve, 

iki 22 gatvės, paskui Sarah' ^JJU # e
miesto viršininkus reikalau4a- |(as Kenkia LietUVlU 
mi neleisti demonstraciją lai- • - 9 
kyti. Miesto viršininkai, visaip i BaplIlBin. 
sukinėjosi. Jie sakė, kad lei-Į 
dimas išduota daugiau kaip 
mėnuo atgal, tai dabar esą ne
galima atimti. Bet jie pasiža
dėjo dėti pastangas suardyti 
demonstraciją. Todėl ir da
rė visokias provokacijas, kad 
kaip nors prisikabinus prie de
monstrantų ir tuomi suardžius 
demonstraciją. Tačiaus de
monstrantai žinodami polici
jos blogus mierius nesidavė iš- 

demonstracija 1 
įvyko, nors ir su trukdymais.

Ypatingai plieno baronai 
siuto. Mat demonstracija įvy
ko kaip tiktai pačiame centre,

dęlis piknikas. Rengia Plieno 
ir Metalo Darbininkų Indust- 
ti*inė Unija. Piknikas prasi
dės iš pat ryto ir tęsis iki nak
ties vėlumai, šokiams dvi or- 
kėstros. Graži vieta puikiai 
laiką praleisti.

InnkM i z * 1 . <

Kviečiami visi šiame pikni
ke dalyvauti. Jau visiems ži
noma, kad apie penkioliktą šio i 
mėnesio plieno darbininkai 
rengiasi prie generalio strei
ko. Kitų industrijų ir bedar
biai darbininkai turėtų jiems 
pagelbėti, kad plieno darbinin
kai laimėtų pripažinimą savo 
uhijos ir pagerinimą darbo, są
lygų-. Atsilankydami į pikni
ką kaip tiktai ir galėsite pa
remti moraliai ir finansiniai.

< <1 *

Lietuviai darbininkai neturė
tą', irgi atsilikti. Rengkimės 
tilo j aus vykti piknikan ir pa
trinti naudingą darbą.

! - Rep.

bendro
Paroda

Antifašistas.

gatve iki Armstrong daržo, 
kur įvyko programa. Kalbėjo 
įvairių organizacijų atstovai.

[Paskui buvo “mushball” rung- 
.1 tynęs.

Demonstracijos pradžioj pri
buvo labai daug policijos ir po 
publiką landžiojo, motorciklais 
važinėjo ir arkliais jodinėjo. 
Jie, mat, norėjo kaip galima 
daugiau atgązdinti darbinin
kus nuo demonstravimo. Ta- 
čiąus darbininkai visai jų gąz- 
dinimų nepaisė. Stojo į eiles 
ir maršavo.

Prieš pat maršavimą polici- Prov°kuoti ir

“lai-
Dau-

Pittsburghe yra įkurtos 
svos” lietuvių kapinės, 
gelis pavienių ir organizacijų 
labai daug rėmė tą darbą, kad 
pastatyti tas kapines ant ge
ro pamato, kad jose būtų vieta 
visiems pažangesniems žmo
nėms.

Tačiaus dabar tų kapinių 
tvarka labai iškrypus iš to tiks
lo, kokiam jos buvo įkurtos. 
Kapinių pirmininkas p. Pivo
riūnas, pasižymėjęs PitĮsbur- 
gho apielinkėj fašistų užtarė
jas, su keliais Litais, palaiko 
ant jų kontrolę. Kuomet atei
na minėjimo diena, geg. 30,

Knygas Galite Pasirinkti Iš Žemiau Paduoto Su. aso
Kodėl Turės Įvykti Komunizmas?, 
kaina 10c. 
Klausimai ir Atsakymai apie Sovie
tų Sąjungą, kaina 5c. —
Ar Stebuklai Pagydo?, 15c. /
Klebonijų Paslaptis, 25c.

, Karas Lietuvoje (Apysaka) 35c.
Bolševikai (Apysaka) 50c.
Motina (Apysaka) $1.00 
Pirmoji Pagelba Ligoje ir Nelaimė

je, (su receptais) $1.00

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

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

ja suėmė' visas iškabas ir vė
liavas. Peržiūrėjusi, tiktai ke
turias teleido nešti, o visas ki
tas konfiskavo. Ypatingai jie

Vajus bus nuo/btbar iki 1 o. rugpjūčio (August). Tai pačiu 
geriausiu piknikų sezonu. Taigi draugai, stokite į darbą, gaukite 
naujų skaitytojų. «

--------- ------------------------------- - -------------_
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prrrsBBGHo žinios
Kas Kenkia Lietuvių 
Kapinėm?

Penktas Puslapis

plaktiems gamtines rykštes. o
<l>

metinė konferencija įvyks bir- ryboj ir Lenkų Darbininkų Į dabar iš valdiškos pašalpos 
i.1'?, 17rJ1' ^uni*riu, T335.Kliubo susirinkimuose Shamo-'pamatiniai pasinaudos spe- 
Medley St., N. S. Pittsburgh,;kine viešai darbininkams pasi-.k ,• t • 
Pa. Prasidės 1 valandą po sakyti, kad juos Komunistų . . t *. . .
pietų. j Partija sušpendaVo ir priežas-‘ s^vmin ir buožes, o ma-

Nors kuopoms jau išsiunti-; tį už ką taip padarė. Be to,' žiausia jos teks tikriems so- 
nėti laiškai su užkvietimu iš-1 abudu turėjo energingai dar-Į džiaus skurdžiams, dar nu
rinkti delegatus į konferenci- buotis Bedarbių Taryboj. Jiem 
ją, bet dar sykį reikalinga pa- buvo uždrausta K. P. susirin- 
kartoti per mūsų spaudą del i kimus lankyti, bet Partijos mi
to, kad nekurios kuopos gal tarimus turėjo, pagal savo iš- 
negavo užkvietimo del netiku- galę, išpildyti, 
siu antrašų arba del kitokių 
priežasčių. Todėl,

(Tąsa nuo 4 pusi.) 
vaikščiojimo pasistato tikt 
save ant juoko.

Sueinu vieną kapinių komi
tetą ir sakau: “su savo tau
tiškais kunigais, su tokiais Vy- 
partais ir Žukauskais, jūs bai
siai kenkiate kapinėms, nes 
daugelis laisvų žmonių • visai 
nenori nieko bendro su tomis 
ceremonijomis turėti.” Jisai 
teisinasi. Girgi, “Pivoriūnas 
ir kai kurie kiti būtinai užsis
pyrė paimti tautišką kunigą. 
Jie tvirtino, kad su tuo kunigu 
galės plačias mases į kapines 
ir taipgi Į pikniką sutraukti, i 
Aš pats jų paklausiau, bet da-' 
bar matau, kad tai klaida.’’!
Jis taipgi nusiskundė delei bio-; bej simpatikų, kurie turėtų pa-’Org. sekr. 17 Sekcijos, Dist. t

ai

dė savo motiną ir brolį, da
bar yra tardomas ir aiški-' 
naši, kad jis negalėjo suval-' 
dyti savo baisaus geidimo į 
žudyti. Motina ir brolis' 
buvo nugalabinti jiems be-! 
miegant.

gos kapinėse tvarkos. .
Suprantama,

Dabar 3 mėnesiai jau pra- 
draugai, ėjo; August Malaffy ir John

1 stengkitės išrinkti delegatus ir Kuchinsky visus K. P. reikalą-L x. 
prisiųsti į konferenciją. Taip- vimus išpildė ir tuomi užsipel-Į 
gi mes prašome atsilankyti.! nė pilną pasitikėjimą t__
konferencijon šios . draugijos j ninku Shamokine, Pa. 
narius bei draugus iš kitų to-' K. P. visuotinam 17 sekci- 
limesnių kolonijų, kurie sim-ijos narių susirinkime, atsibu- 
patizuoja mūsų judėjimui. IšĮvusiam gegužės 10, 1934, Pot- 
sekamų kolonijų draugai ture-, tsville, Pa., vienbalsiai nutar-

■ tų atsilankyti į konferenciją : i ta August Malaffy ir John 
! Ambridge, Aliquippa; Atlas-! Kuchinsky priimti atgal į K.
i burg, Avella, ir Bugler, šiuo-! P. narių eiles.
■ se miesčiukuose yra draugui K. Arminas,

Provokatorius R. Healey
Thomaston, Conn. — Bu

vo areštavę Raymondą Hea-1 
ley pašalpinių darbų stovy-, 
'' Jis darė provokato- 

darbi-i i’iškus darbus, kad vyriau-I

PABRANGINA PIENĄ i 
j Albany, N.Y.—Visoj New; 
|Yorko valstijoj pakeliama 
i pieno kaina po centą kvor-

Prašo Darbininkiškos Visuomenės Įsitė
myti Žemiau Nurodytus

<♦>

<♦>
<

< > PIKNIKUS <♦>

1 aižyti ryšius su ALDLD 4-tių 
toksai vienos Apskričiu. Jie randasi neto- 

sriovės kontroliavimas kapinių H Pittsburgho, tik už apie 40
yra kenksmingas. Kodėl ne-^ 
galima ant apvaikščiojimo su-| 
kviesti bendrai dalyvauti vi
sas pažangesnes srioves, kaip 
kad Chicagoj daro ? Pamaty- 
tumėm, jogei ir š-ios kapinės 
pasidarytų daugiau papulia- 
rės, daugiau žmonių jas remtų. 
Draugijos ir Jotų savininkai 
turėtų tą klausimą kelti ir rei
kalauti, kad ateityj visos ben
drai sriovės galėtų dalyvauti 
kapinių minėjimuose, kad tų 
sriovių. chorai ir kalbėtojai da
lyvautų. Taipgi turime dau
giau žiūrėti ir abelnos kapinių 
tvarkos.

Loto Savininkas.

Jaunuoliai Rengia Išvažia
vimų South Parke

Nedėlioj, geg 
kuopai (jaunuoliai) rengia pui
kų išvažiavimą South Parke. 
Prasidės 1 vai. po pietų. Kvie
čiami visi—seni ir jauni—išva
žiavime dalyvauti. Tai bus 
d r a ugiškas išvažiavimas — 
įžangos visai nereikės mokėti. 
Važiuodami galite atsivežtų ir 
užkandžių. Visi bendrai ga
lėsime pietus turėti ir taipgi

Buvęs Vokietijos Minis-jud5jim?prieš žydus~

sybė primestų juos komuni-itai nuo ateinančio pirmadie- 
stams, ir buvo suimtas kai-; u .. , „' , . i mo, su Roosevelto valdmin-po komunistas. , Bet grei-1, .... , .. . i kų uzgynmu.tai jį paleido, nes pasirodė, | “ 
kad jis 1931 metais buvo iš-; 2 
mestas.iš Jaunųjų Komuni
stų Lygos, kaip policijos' 
šnipas, o dabar yra oficie-^ 
rius sidabramarškinių faši
stų organizacijos ir veiklus!

myliu, kiti dar arčiau.
Bentleyvillėje yra nemažai 

lietuvių, kurie užlaiko net 
kliubą. Ten draugai lengvai 
galėtų palaikyti Literatūros | 
Draugijos kuopą. Leechburge į 
draugas Šileikis turėtų pasi- . . ,
darbuoti ir sutverti Literatu- Bruening, buvęs Vokietijos; 
ros Draugijos ktiopą. Tenai ministeris pirmininkas, sve- 
gyvena gražus būrelis lietu-1Čiuojasi Anglijoj, bet keti-' 
vių darbininkų. Homęšteade' 
irgi nemažai yra lietuvių dar
bininkų. Ten irgi galėtų kuo
pa gyvuoti. Ten yra pora 
draugų, kurie simpatizuoja 
mūsų judėjimui, kaip tai. drau
gas Jurgaitis ir kiti.

Draugai, mums yra reikalin
ga turėti ryšius su jumis, ma
žesnių kolonijų draugai. Tai
gi. pamatę šitą užkvietimą, ne
pamirškite atsilankyti į konfe
renciją, 'arba parašykite laiš- 

10, LDS 146 keli aPie padėtį jūsų koloni-

teris Pirmininkas Eis j 
Vienuolyną?

LOS ANGELES, Cal.— 
Louis R. Payne, kuris nužu-

< > Jie Yra Rengiami “Laisves” Naudai <♦>
< )

•)

London. — Dr. Heinrich

na grįžti Vokietijon ir įsto
ti į vienuolyną. Jis, sako
ma, galėtu būt profesorium, 
bet negauna savo šalyj vie
tos, kaipo katalikų partijos 
vadas, kuris stojo už “demo
kratinės” konstitucijos pa
laikymą ir nepritarė hitle- 
rizmui. 

f

Kada respublika Vokieti-■ 
joj tapo nuversta, Bruening 
buvo nuėjęs į St. Hedwigos 
ligoninę Berlyne pasilsėti ir i 
sveikatą atgriebti. Bet Hit- • 

•lerio valdžia pagrūmojo boi- j 
ALDLD 4-to Apskričio Sekr.,! dotuoti ligoninę ir visaip jai!

♦ 5 Str(?et’ i kenkti, jeigu jinai laikys 
_______ ____________ 2_____ i Bruenmgą. lodei jis pasi- 

e e____šalino iš josios. j
Del Ateinančio ALDLD į Tai prie ko privedė fašiz- j 

- - - __ - Imąs Vokietijoj, kad net to-

joje. Už tai jums būsime dė
kingi.

jaunuoliai išpildys muzikalę J.|q ApskficiO PlliDlko kiems kapitalizmo šulams 
programą. Bus šokiai ir zais-i . r i • t> . • -
mės.

Kadangi 
paremia 
parengimus, išpildydami 
gramą, tai dabar mes turime 
juos paremti.

kaip Bruening, o nėra vie-
jaunuoliai visados 

mūsų organizacijų 
pro-

Senis.
------------------------------------------- i

Earl Browder Kalbės Apie 
NRA ir Streikų Eigą

CHESTER, Pa. — Kadangi tos savo “tėvynėj, 
apskritys pavedė Chesterio 30 -----------------
kuopai surengti pikniką aps
kričio naudai, tai mes cheste- 
riečiai pranešame visoms aps
kričio kuopoms, kad piknikas 
yra rengiamas birželio 17 d., j 
Chester, Pa. Todėl mes ra-i 
giname visų kuopų draugus irl'nesį 33 laivai, prikrauti se-1

33 Laivai Geležies į ;
Japoniją Ginklams j

Panama. — Gegužės mė-i

įsimpatikus be jokio išsisukinę-|nos geležies, perplaukė Pa-1
■, u - r „ J 1'en«tis1 da,lyvauti šiame i namos kanalu iš Atlantiko į i

Utarnmke, birželio 12, Fifth puikiame piknike. Mes tiki-i„ ..... .
Ave. High School Auditorijoj, mės turėti daug publikos iš'i ac\1 0 v^mdenyną, vėzdą-į 
kalbės Earl Browder, Komu- * apielinkės kolonijų. Vieta del j Amerikos tą medžiagą 
nistų Partijos generalis sekre-! pikniko labai gera, aplinkui Japonijai lieti ginklus ir, 
torius, stambus darbininkų va- Į žalia giria, didelės maudynės amuniciją.
das. Jisai lankėsi Toledoj,,ir prie didelio kelio. Dėsime ______________
Minneapolise ir kitose streikųdidžiausias pastangas visus - | p, • ir • i 
apimtose vietose ir apie tai čia 
Pittsburghe kalbės, 
rodys, ką suteikia 
kams ir tt.

Visr kviečiami

gražiai priimti ir j 
Turėsime visokio valgio ir šal
to alaus.

Mes prašome ALDLD kuopų 
draugų pranešti mums per 

Ypatingai turi dalyvauti Ko- laiškus, kiek maždaug žmonių 
munistų Partijos nariai, ALDL iš jūsų kolonijos .galės daly- 
D nariai. Kiekvienas gausi-1 vauti apskričio piknike, ži- 
me gerą lekciją. ALDLD val-įnant iš anksto, bus geriau ren- 
dybos turėtų tuojaus imtis uži^ėjams apsirūpinti su valgiu ir 
darbo raginimui savo kuopų kitais reikalingais daiktais. Vi- 
narius dalyvauti šiame masini-! sais reikalais kreipkitės 
niame mitinge. Kvieskime 
taipgi visus darbininkus. Su
traukime daug '.publikos ir 
bendrai visi išneškime protes
tą prieš terorizavimą ir šau
dymą streikuojančių darbinin
ką.

K. P• Lietuvių Biuras.

Jisai nu- 
darbinin-

dalyvauti.

gas visus x i r . v • j 
patenkinti Šelps r armėnus, Kurie

adresu: J. Pusvaškis, 
McLain St., Chester, Pa.

šiuo
710i

Komunistinė Disciplina
Komunistų Partijos Shamo- 

! kin ,vienete August Malaffy 
i buvo suspenduotas iš Partijos 

Domei ALDLD 4-to Apskričio • narystės ant 3 mėnesių ir John 
Kuopų ir Tų Kuopų, Kurios'Kuehinki° aplikacija j k p. u ! taipgi ant 3 men. buvo sulai- 
Randasi Arti Pittsburgho, O'kyta. Abudu buvo ’atrasti kal- 
Dar Nepriklauso prie Apskr.!tna‘styvortu"i?me ir finansingj

Amerikos Lietuvių Darbiniu-

neatsakomybėj.
Pagal K. P. kietųjų anglių 

srities biuro vienbalsį nutari-
kų Literatūros Draugijos pus- mą, jiedu turėjo Bedarbių Ta-

Nukentė jo Nuo Sausros?
WASHINGTON.—Prezi- 

dentas Rooseveltas kreipėsi 
birž. 4 d. į kongresą, kad 
bėgyje kelių dienų paskirtų; 
$525,000,000 pašalpos far- 
moms, kurias taip skau-j 
džiai prispaudė sausra virš; 
trijose dešimtyse valstijų.' 
Pašalpa taip skirstoma: už 
100 milionų pirkt gyvulių ir' 
pieno produktų iš labiausia 
nukentėjusių vietų; už 10.0 
milionų apdirbti mėsą ir ki-1 
tus produktus, kurie bus 
teikiami kaip* tiesioginė pa
šalpą; už 100 milionų pirkti 
liekamiems farmerių gyvu
liams pašaro; 100 - milionų' 
paskirt tiesioginei piniginei 
paramai farmeriams ir 125 
milionus—įvairiems kitiems : 
tikslams. •

Bet kaip visados, taip- ir'

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ii 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 
5 iki
nuo 11 
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

7
dienomis 
vakarais 
iki 1

R

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad njano patarnavi
mas bus ata tinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

S'

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

Tel. STagg 2-5043Notary Public

(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.

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

660 GRAND ST.,

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

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

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

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

Trys Dovanos Pinigais Tiems, Kurie Iš Anksto Pirks 
Įžangos Tikietus

Pirma $5 Cash, Antra $3 Cash, Trečia $2.
Tos dovanos yra skiriamos vien tik tiems,, kurie 

iš anksto pirks įžangos tikietus. Prie vartų pirkusieji 
tikietus dovanų negaus.

LYROS CHORAS Iš PHILADELPHIJOS
Gavome pranešimą nuo draugo Poto, kad šiame 

piknike tikrai dalyvaus Philadelphijos Lyros Choras.

LAISVĖS CHORAS IŠ HARTFORD
Atvyksta ir Laisvės Choras iš Hartford, tai, 'vei

kiausia, bus bendras choras visos Connecticut valsti
jos choras. Jie prie savęs susitelks geriausius dai
nininkus iš visos valstijos. „

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

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. .,

1.
2.
3.

* 4.
5.
6.
7.
8.
9.

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

Katkauskas

Dovanos yra
$100 

75 
50 
35 
25 
20 
15 
10 
10

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

$
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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 išsigersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 

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

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

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

Aš TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS
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sekamos:
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

10.

12.
13.
14.
15.
16.

* 17.
18.

aukojo drabužių

<♦>

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

>
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<♦>

$10
$10

5b
5
5
5
5
5
5

vertes $5 
. 20. J. Baltramaitis v aukojo daiktais vertės $2.50 
21. H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50

<♦>

>

<♦>

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

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barrę 

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

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

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00

<f>

>

<t>

< >

<♦>

<f>

to
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

1. Dovana Philco Aadio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovaną grynais pinigais $75
4. Dovana grynais pinigais $50
5. Dovana grynais pinigais $25

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

<♦>

<♦>

<

<f>

>

< >

<♦>



NEW YORKO IR APffiUNKES ŽINIOS
PRANEŠIMAI

BROOKLYN, N. Y-
Lietuvių Atlettj Kliubo susirinki

mas atsibus penktadienį, 8 birželio 
(.Tune), 8. vai. vakare, 168 Marcy 
Ave. Visi nariai malonėkite daly- 
vaut nes yra daug svarbių reikalų 
apkalbėjimui.
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■eštas Puslapis Ketvirtad., Birželio 7, 1934

Paskutiniai Jaunimo Šokiai Šeštadienį
Brooklyno LDS jaunimo! lyno turi būti didžiausia, nes1 

kuopa yra pasiryžusi pasiųsti čionai centras visų organizaci-j 
gerą delegaciją atstovauti ją'jų.
Nacionalėj Jaunimo Konvenci 
joj, kuri atsibusfDetroite, ben-! graži programa.
(Irai su LDS ir menininkų su- pigi. Visi jauni ir suaugę 
važiavimais. Bet jaunimas ! draugai ir draugės yra prašo- 
prašo visų darbininkų orga-jmi dalyvati ir paremti tą svar- 
nizacijų paramos. Ir štai ko j bų jaunimo darbą. Beje, 
jie dabar nori: Jie nori, kad! apart muzikalės programos, 
kiek galint visi draugai ir; girdėjome, kad nekurie vado- 

. draugės dalyvautų jų sureng- vaujanti jaunuoliai rengiasi ir 
tame paskutiniajn šio sezono' prakalbėlę pasakyti. Kadan- 
baliuje, kuris atsibus ateinan- gi ne labai tankiai gali išgirsti 
tį šeštadienį. “Laisvės” svetai- suaugę draugai, ką patys jau
nėje, 46 Ten Eyck Street, I nuoliai mano apie mūsų orga- 
Brooklyn. ! nizacinį darbą tarpe jaunimo,

Visas pelnas eis padengimui j tai'dabar ir bus proga.
kelionės išlaidų delegatams, o į Visi dalyvaukite šiame svar- 
dar pusėtinai trūksta pinigų, biame parengime.
Jaunimo atstovybė iš Brook-

Prie- šokių, taip pat, bus ir 
įžanga labai 

ir

LDS Jaun. Kuopos Narys.

licija turinti teisę trukdyti or
ganizacijai. Reiškia, mums 
patiems prisieis juos sustabdy- 

) ti pagalba masinio veikimo. 
I Dabar namo savininkas nori 
kliubą prašalinti iš- kambarių. 
Todėl šį penktadienį kliubas 
rengia “Eviction Party,” sukė
limui pinigų kraustymuisi į 
naujus kambarius.

penkių 
Bridge 

10 vai.
kliubo narių teismas 
Plaza teismabutyje, 
ryto. Visi raginami dalyvauti 
ir masiniu, spaudimu laimėti 
kovą.

Kliubietis P. M.

žus apvažinėjo -plačias koloni
jas su ^prakalbų maršrutu. 
Pastaruoju laiku užima vieną 
iš svarbiausiu vietų Amerikos 
tarptautiniame darbininkų ju
dėjime ir gelbsti organizavime South 3rd St., Brooklyn, N. Y. 
kovos prieš.karą ir fašizmą. lite patys

Apart draugės Undžienės į PARSIDUODA 3 
dar kalbės pora kitų kalbėtojų.! 
Svarbus šių prakalbų tikslas, 
eilė kalbėtojų ir puiki meno 
programa turėtų užinteresuoti 
visus. Prašome visų,draugių ir 
draugų turėti šias 
mintyje ir pranešti apie jas vi
siems, kuriuos 
giau pranešim 
numeriuose.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA trijų augščių plyti

nis namas, trim šeimynom gyventi, j
Yra visi moderniški įtaisymai, 377 j

nusistatyt sau kainą.
Ga-

augscių namas, 3 | 
maudynės, visi įtaisymai, dviejų į 

šeimynų, 94 South 4th St., Brooklyn. į

PARSIDUODA 2 augštų narna: 
12 kambarių, 2 maudynės ii 

Įtaisymai. Namas geras del < 
prakalbas šeimynų. Galite nusistatyt sav< 

l na, 63 Union Avė.
Del platesnių informacijų kr 

tęs sekamu antrašu:
'J'hoinaj E. Rogers, 

629 Grand Street,

susieinate. Pau
se k amuose “L.”

Amerikoniškos ir Importuotos
TURIME TIKROS VODKOS

Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, Dot 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 “LaisVes” Svetaines 
Del kainu telefonuokite Stagg 2-2996

Policija Padėjo Naziams 
Sumušdama Vokiečiu

Jūrininką
Yorkville policija pereitą 

antradienį brutališkai sumušė 
Theodore Eggailing, Vokieti
jos jūrinifiką nuo laivo Albert 
Ballin, taipgi sumušė jo tris 
draugus? Vienas darbininkas, 
po slapyvardžiu “John Doe,” 
dabar randasi Bellevue ligon- 
butyje, pašautas blauzdon per 
policistą, kuris atėjo pagalbon 
naziu gengsteriams. Eggai
ling randasi kalėjime, kaltina
mas “netvarkiame pasielgime.”

Nelauktas užpuolimas įvy
ko, kuomet trys darbininkai 
ėjo pro “beer garden,” esantį 
prie Schiibert Hali, 288 East 
84th St. Bartenderis, narys na
zių org., Friends of New 
Germany, pažino vieną iš pra
eivių, kaipo narį priešfasišti- 
nio vokiečių darbininkų kliu
bo, nuo 1501—3rd Avė. ir 
pradėjo Yėkti: “Kągi po velniij 
tu čia veiki?!” Jisai tada iš
šaukė kitus nazių simpatikus naudotis.

* *- — . Brodklyne yra užstreikuo-
Tikimasi strei- . . . .1 kuopi] rengiamose prakalbose, 

gegužės 13 d. Nors ji pasta-Į 
ruoju laiku nemenkaSužimta,

-tačianrsr surado laiko.>-paaukoti nikams.
savo talentą Taip svarbiam tik- važiuoti ir pasidžiaugti pava- 
slui, kaip parėmimas Tarptau- sario diena,
tinio Moterį] Kongreso prieš vietoj ir paremkime
Karą ir Fašizmą.

Masiniu Pikietu Privers 
Mokėti Įgulai Algas

Sustreikavusiems S.S. Texan 
jūrininkams transporto komi- 
sionierius įsakė nemokėti už
dirbtas algas. Kad privertus 
kompaniją apmokėti darbinin
kams. Marine Workers Indus
trinė Unija ppstatė pikietus 
pkie American-Hawaian rašti- 

ir prie transporto komi- 
Strei-1 sionieriaus raštinės, South Fer

ry, New Yorke.

; atlyginimo gaudavo daug ma- 
; žiau už tuos pataikaujančius 
bosui.

Streiklaužiaut liko visai ma
žai, vos po kelis darbininkus 
šapoj, bet tie likusieji jau pri-jngs 

i vedė keliolika skebų. !
kuojanti laikosi gerai, pikie- 
tuoja neatlaidžiai, ypač mote
rys. Užvakar rytą piketuo
jančios moterys vežančiam 
skobus karui išdaužė langus. 
Būtiį gal ir susirėmę su sko
bais, bet policija juos visur ap
gina : praleidžia juos į namus padienį ir apleido laivą šeštoj 
ir paima iš namtj su apsauga.

Man.vistiek atrodo navatna. Brooklyne, pasekdami pirmiau 
Kaip paskaitai įvairius kapi-1 užstreikuoto laivo S.S. Texan 

. talistinius ir jiems pritariau- j darbininkus, kurie išėio į Siru
čius laikraščius ir girdi kai ko
kiose jų prakalbose, atrodo, 
kad prezidentas Rooseveltas 
darbininkams neva gelbsti 
streikuose, nes kitaip, sako, 
darbininkai patys gali pasiimti 
ko jie norės. O tikrumoj ki
taip yra: šapos apstatytos po
licija, skebus gabena policija, 
atrodo, kad visa valdžia iš
rinkta tos streiklaužiij šaikos 
ir tik jie gali valdžios apsau-

Kito Laivo Įgula Sustreikavo
American-Hawaian 1 i n i jos 

laivo S. S. Missourian įgu
la . sustreikavo pereitą ant-

prieplaukoj, Bush Terminal,

patijos^streiką paremdami ko
vojančius Vakarų pamario lai- 
vakrovius.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Komisija.

Šiandien LDS 1 Kuopos 
Susirinkimas ir Diskusijos

Visi LDS pirmos kuopos na
riai privalo susirinkti šiandien, 
birželio 7 d., 8 vai. vakare, 
^Laisves” svetainėn, Tai bus 
paskutinis priešseiminis susi
rinkimas ir jame diskusuosime 
sumanymus ii>rprataisymus se
kančiam seimui.

Į susirinkimą kviečiami ir 
ne nariai, nes po susirinkimo 
d. J. Siurba kalbės abelnais or
ganizacijos reikalais ir bus dis
kusijos, kuriose kiekvienas ga
lės dalyvauti.

PARSIDUODA Lunch Room slt alaus 
laisniais, vieta apgyventa įvairių 

| tautų žmonėmis, arti šapų, biznis ei
na gana gerai. t Kaina pigi. Taipgi ( 

į parduodu Willys Knight, 29 metų 
modelis, gerame stovyje. Del toli- j 

I mesnių informacijų kreipkitės seka- ;
mai: 249 So. 1st Street, Brooklyn,

B.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai {egališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

Telcfonuokite: Evergreen'' 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

185 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(133-138)

PARSIDUODA
Parsiduoda saliūnas ir restauracija, 

biznis eina puikiai. Viela tinkamai 
Įtaisyta prie - marketo, arti didelių 
dirbtuvių ir laivų. Apiclinke visuo
met pilna, anksti ir vėlai, gerai ap
gyventa žmonėmis.

Parduosiu ir kartu narna. Namas 
mūrinis, 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 liepos-July išsiimti laisnius ant 
savo vardo.

Vieta Brooklyne; kreipkitės į 46 
Ten Eyck St., iš čia gausite nu- 

, rodymus, kur ta vieta yra.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661Ar Jau Isigijot Tikietą 

Apskričio Piknikui?
Didelis taupinimas iš anks

to perkantiems ALDLD 2 Aps
kričio pikniko, tikietus. Iš 

(Brooklyno busai nuveš už 
' $1.50 porą ir už 85c pavie- 
i nias ypatas. Busai išeis 9-tą 
vai. ryto, nuo “Laisvės”.

Pikniko dieną tikietas jau 
lėšuos $1 ypatai. Pasiskubin- 

i kite įsigyti tikietus iš anksto. 
Sutaupinsite sau pinigų ir ren
gėjams sumažinsite rūpestį, 
kadangi susidaro daug nesma
gumo, jei paskutinę < minutą 
prisieina jieškoti daugiau 

;sų.
Vieta gražutė. Tokios

> niekad neturėjome mūs

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

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

Puiki Meno Programa 
Masiniame Mitinge

Mūsų žymioji dainininkė, d. 
K p n s t ancija Menkeliuniute, 
pasižadėjo dainuoti ALDLD

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

iki 4 kasdien, Seredomis ir Sulietomis 
iki 7:30 vaL 

i
vakarais.

iš aludės. Pirmas pasirodė i 
Willy Drehkopf, buvęs kumš- tos 35 šapos. 
tininkas. Jį pasekė apie 10, ką persimesiant J^New York 
kitų ir pradėjo mušti Eggai- 
lingą ir kitus. •

Jiems besiginant pagalbon 
atėjo apie 30 darbininkų, 
priešfašistmio judėjimo prita
rėjų ir butų puikiai apsigynę. 
Bet čia, kaip paprastai, nazių : 
ginti pribuvo policija ir ėmė1 
daužyti darbininkus. Kada jau žinoma apie čia gyvuojan- 
“John Doe” bandė pabėgti— tį ir smarkiai veikiantį Sociali 
policistas jį pašovė. Ligonbu-, Jaunuolių Kultūros Kliubą ir 
tyje patirta, kad apart peršo-! policijos pastangas jį išardyti, 
vimo ir galva esanti perskelta. Įr nestebėtina, nes tuo trum- 

i pu savo gyvavimo laikotarpiu 
vi_ kliubas puikiai pasidarbavo, 
žu-j Jis sutraukė į savo eiles daug 

apielinkės jaunimo, padėjo iš
gauti pašalpą daugeliui apie- 

i linkės gyventojų ir paties kliu- 
I bo narių, ir atliko daug kitų

Policija labai rūpestinga gin
ti fašistus, streiklaužius ir 
sus darbininkų priešus ir 
dytojus. •

NEDALIOMIS

bu-
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

ir jo priemiesčius. \ ;
Streik. Pritarėjas.

------- ------ v. į

Kliubiečių Teismas Šį 
Šeštadienį

W i 1 Ii amsburgo lietuviams į

. Bučerių Streikai
Nuo pereito penktadienio • darbų. I

išėjo streikan kelios mėsos Į Bosams tds nepatiko, jie pa-Į
* apdirbimo šapos Haigreid siuntė gengsterius ir išardė mi-j 
kompanijos. Iš artimesnių čia tingą. Bet kliubiečiai juos iš-j 
šapų, tarit Broadvės (ties Wil-1 metė lauk. ‘Kuomet tas negel-į 
litmsburgo banku ir ant Wil-'bėjo, tada atsiuntė uniformuo-i 
son Avė.) dirbo nemažas skai-'tus gengsterius (policiją) ir; 
Čius ir lietuvių vyrų ir mote- • jie išardė kiekvieną kliubo pa-į 
rų. Streikan išėjo visa didžiu- rengimą. Daugelis kliubiečių i

Bosams tds nepatiko, jie pa-J

Konstancija Menkeliuniute

dar j 
pik- 

Tad visi rengkimės

grožiu, žavinčioj
> ALDLD 

apskritį, kuris1 veda naudingą 
darbininkų orgą)nizavimo ir 
švietimo darbą.

Tasai puikus piknikas įvyks 
sekrpadienį, 17' d. birželio 
(June), ant Eagle Rock kal
no, W. Orange, N. J.

Dalyvaus chorai iš Brookly
no, Newarko, Elizabetho ir 
Great Necko. šokiams grieš 
V. Žuko orkestrą.

Rengėjai.

Į Visus South Brooklyno 
Lietuvius ,

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grnpių 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., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Gleninore 5-9467

512

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmi*H ir chroniikan vyry ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrintus kraujo ir slapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

302

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Telephone, EVergreen 8-9770 *

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

rų. Streikan išėjo visa didžiu 
ma, reikalaudami pripažinti tapo areštuota už gynimą bū- 
uniją, nes negali pakęst bosų tiniausių organizacijos teisių, 
žiaurumo ir reikalauja pakelt 7" ' 
bei suvienodint atlyginimą ir missioner of Accounts, ; 
darbo laiką. Dabar nekurie Smith, jisai pareiškė; kad ji- j 
dirbo ir iki 60 vai. savaitėj, o sai nieko negalįs padaryti, po-

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
į ant visokių kapinių; parsamdo au- 
Į tomobilius ir karietas veselijoms, 
į krikštynoms ir pasivažinėjimamsTel. Stagg 2-0783 NOTARY 

Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems he skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos GydomosGerbiami Draugai ir Drauges:

LDS. 50-tos kuopos menesi-, 
nis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, birželio (Junė) 7 d., 
8 vai. vakaro, Workers Center, 
723—5th Ave., kampas 23rd 
St. Draugai ir drauges, pri- 
būkit laiku. Ir kurie turite 
kokių įnešimų įduot delega
tams nuvežt į seimą—atsineš
kite ir mes ant vietos apsvars
tysime. Norintieji įsirašyti bū
tinai šiandien dalyvaukit.

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

K. Milenkeviče.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

197 HAVEMEYER STREET

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

Mūsų dainininkėj, Al. Kli- 
maitė ir Lilian J. Kavaliaus
kaitė, taip pat sutiko prisidėti 
dainomis prie šio didelio dar- 

ada mes^nuėjome pas Com-^g—kovos prieš karą ir fašiz- 
> poną 1 yną.

' Kalbės Margaret Undžiene

Vyriausia šio vakaro „kalbė
toja bus draugė Margaret Un- 

j džienė (M. Cowl), ši drau
gė seniau puikiai darbavosi 
tarp lietuvių. Paskiaus gyve
no Sovietų, Sąjungoj ir ■sugrį-

20 St. James St. East 
Tel. UArbour 3424

BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Odos 
Išbėrimai,' Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų’ Lteos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnes Ligos, A- 
be'lnas • Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai. ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

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

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

Prieinamos Kainos 
' Sąlygos pagal jūsų išgalę ■ 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Telephone Stagg 2-7057

F

Lošime Dalyvauja
BALATOV

(Kuris vaidino “Road 
to Life”)

'—■■■ — ■■ n.T'? "‘J. ,11 1 *L^L. .. , .LL1. ......—.'f

PER DAUGELĮ METŲ UŽDRAUSTAS!
DABAR ' RODOMAS BE PERSEKIOJIMO!

MAXIM GORKIO VEIKALAS
MOTINA” (“1905”)

Vadovaujamas 
PUDOWKIN J

(Kuris sutaisė “End of St.
Petersburg”)

ACME THEATRE 14th and Union Square
New, York City

P"“SENĄ AUKSĄ""1™
Jungtinių Valstijų valdžios laisniuoti pirkėjai V

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

A. HILLMAN, co INFANTINO „r.
Tel. Canal 6-9608 (B.M.T. traintj imkite—išlipkite ant Bowery stoties)

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestn- 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

OR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

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

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

4.SU

