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Išnaudoja Darbininkus

ningi darbininkai yra lais
vos minties skleidėjai, val
džia galės šį tyrinėjimą pa
naudot prieš juos, ypač 
prieš ateivius darbininkus.

1 m. gauna 50ct. Per die- 
pajėgiama apskusti tik 3-4 
ir už tai gauna vos 1.5—2 
kurių nepakanka šeimai iš-

Sovietų Sąjungos, Lenkijos, 
Finlandijos ir Vokietijos atsto
vai atlaikė dvi konferencijas 
gelžkelių reikalais ir išrišo kaip 
vienoje, taip ir antroje virš 82 
klausimus del geresnio suben- 
drinimo pervežimo gelžkeliais. 
Su Lenkija ir Vokietija išrišta 
42 klausimai, su Finlandija— | 
40.

Sovietų ledlaužiui “Krasinui” 
Jungtinių Valstijų valdininkai 
ir gyventojai kaip Panamos ka
nalo srityje, taip ir Nome, A- 
liaskoje, rodė didelio draugiš
kumo. Visur daug žmonių su
sirinkdavo pažiūrėti “Krasi- 
no.”

Paryžiaus 
Denis buvo 
mas, kuriame dalyvavo 3,500 
komunistų. Kalbėjo drg. M. 
Cachin. Aktyvas užgyrė Kom
partijos Centro Komiteto sek
retoriaus drg. Thorezo praneši
mą ir pagal drg. Cachino pa
siūlymą vienbalsiai i 
Dorio poziciją.

Klaipėdos Krašto Komen
dantas Nubaudė Kelis 

Asmenis
KLAIPĖDA. — Krašto ko

mendantas pulk. Liormonas nu
baudė: Jakomeitį iš Kintų 3 mė- •• M i - m h • 
nesiais kalėjimo už tai, kad jis Į FrailClja NcmOKCS Amerikai 
viešo7eetvietofe J’“' Skol« Todel> kad Francijai 
gyventojų dalį prieš kitą; Glu- Neatmoka Vokietija 
tą iš Vidutaičių—1,000 litų ar
ba trimis mėnesiais kalėjimo, . . _ , . v TT
kad jis Šių metų balandžio 3 d. nausybe, kaip praneša Ųn-

KRISLAI
Sveikina “Krasiną.” 
Japonų Karo Galimybės. 
82 Klausimai Išrišti.

Rašo D. M. šolomskas

Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Japonijos imperialistai visu 
pasiutimu rengiasi prie didelio 
karo, ką jie supranta,—karo 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet to 
sėkmėje baisi našta gula ant 
gyventojų. Jau net smulkioji 
buržuazija negali pakelti tos 
naštos. Sovietų Sąjungoje spė
jama, kad imperialistinė Japo
nija didelio karo negalėtų ilgiau 
išlaikyti, kaip du metus, o pas
kui pačioje Japonijoje neišven
giamai būtų revoliucija.

Telephone STagg 2-3878

New lorko bedarbių protestas prieš pirmesni policijos žiaurų apsidirbimą su bedarbių delegacija ir 
susirinkimu prie miesto pašalpos centro, .šios protesto demonstracijos vadą, statybos inžinierių Ja 
mes Gaynorą majoras LaGuardia išvadino “bailiu rudu šunim.” šis inžinierius, kol turėjo darbo, 
uždirbdavo po $24,000 į metus, ir pereitais rinkim ais balsavo už LaGuardia, kaipo republikonas.

_ _ _ 'Anglų Seime Smerkiama 
priemiestyje St. I Fašistų Žvėriškumas 
aktyvo susirinki-

London. — Anglijos sei- i
me socialistai ir kiti atsto- j 11 d. areštavo du darbinin- 
vai birž. 11 d. smerkė Mos- i ku iš organizacijų delegatų, 
ley’o fašistus už žiaurumą' kurie atėjo į Vokietijos kon- 

! laike jų mitingo Olympia | sulatą protestuot prieš hit- 
pasmerkė svetainėj. Kuomet darbi-! leriečių pasimojimą nužu- 

ninkai ten klausimais bei'dyt Ernstą Thaelmanną, 
šauksmais pertraukė fašistų Imilionų Vokietijos darbinin- 

I kų vadą. Delegatai reikala- 
su-Įvo tuojaus jį paliuosuot.

.. i kruvino desėt'kus darbiniu-' Boston, Mass. — Areštuo-

Thaelmann Išanksto Nusmelktas Mirti uir U" mi 1 i * ______ Kultūra Mokytojams
Vokietijos “kultūros” 

nisteris B. Rust nusprendė,
kad mokytojai vasarą turės 
praleisti du mėnesius vers
tinų darbų stovyklose “delei 
savo kūniškos ir dvasiškos 
sveikatos.”

mi-

Sprogimas Tilžės Fabrike Bet vaj(jfia užpuolikus ] ta vienas darbininkas ir vie- 
KLAIPĖDA.—Gegužės 23 d. nuglostė; užtat 25 sužeisti nas Mass. Technologijos In- 

rytą kol kas del nežinomų prie- darbininkai pasiųsti kalėji- stituto studentas už pikieta-
žasČių sprogo Tilžės celiuliozės 
fabrike garo katilas. Eksplio- 
zija buvo tokią smarki, kad net 
buvo išmuštas visas pastato 
stogas ir gabalai išblaškyti į vi
sas puses. Per sprogimą du 
darbininkai buvo lengvai sužei
sti. Trenksmas buvo girdėti ne i Pranešimais iš Romos, 
tik Tilžėje, bet ir apylinkėje ir ! rytoj pas Mussolinį atva- 
pažadino iš miego daugumą Til-. ^juos į vasarnamį Hitleris, 
zės gyventojų. Is miego Pakel- p , .. , .
ti žmonės nežinojo, kas darosi,1 k asa °Jdn J1 clu j 
ir kilo ne maža panika. Poko nesitars prieš Franci ją. 
sprogimo kilo mažas gaisras, j Bet visiem žinoma, kaip la- 
bet jis tuojau buvo likviduotas. Į bai yra įtempti sentikiai P™

Hitlerio Pasitarimai 
Su Mussoliniu

vimą Vokietijos koųsulato 
su reikalavimu paliuosuot 

I Thaelmanna.
New York.. — Policistai, 

pastatyti saugot Vokietijos 
konsulatą nuo reikalai! j an-

darbininkų, užklausė Hitle
rio konsulą, kas gi per vie
nas yra tas Thaelmannas? 
Konsulas atsakė, kad jis 
esąs “žmogžudys ir bus mir- 
čia nubaustas.”

Havana. — Kubos Jaunų
jų Komunistų Lyga suruo
šė demonstraciją prieš Vo
kietijos konsulatą, reikalau
dama paliuosuot Thaelma- 
nna.

Tarptautiniai darbininkai 
supranta, jog tik per di
džiausią darbo minių išsiju- 
dinimą tegalima išgelbėti 
drg. Thaelmanno gyvybę 
nuo Hitlerio kirvio.

PLIENO DARRININKAI ENERGINGAI
RENGIASI VISUOTINAM STREIKUI

Tik per Kovingą Bendrą Eilinių Narių Frontą Tegali Jie 
Išvengti Pardavystės iš Senųjų Vadų Pusės 

t

KETVIRTADIENĮ KONVENCIJA PITTSBURGHK
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pirmadienį 
tarėsi su NRA advokatais 
ir senatorium Wagneriu, 
kaip sumulkint plieno dar
bininkus. Rooseveltas vei
kiausia pasiūlys naują “su
taikymo” komisiją. O dar
bininkuose pasklidęs di
džiausias n e p a s įtikėjimas 
tokiomis prigavimo komisi
jomis. Todėl net streiklau
žis Amalgamated Plieno, 

: Geležies ir Cinos Darbinin- 
’kų Asociacijos prezidentas 
Mike Tighe jau yra priver
stas sakyti, kad “tame val
džios pasiūlyme nėra mums 
naudos;” o dar nesenai jis 
tvirtino, kad NRA adminis
tratorius Johnson “daug 
kuom pasitarnavęs” darbi
ninkams.

Swisswale, Pa. — Earl 
Forbeck, neva “eilinių na
rių” komiteto narys, pareiš
kė, kad “mes nenorime 
streiko.” Vietoj ruošti dar
bininkus kovai, tokie Tighai 
ir Forbeckai trokšta tik de
rybų su fabrikantais, ir už-

Naziai Užpuldinėja ir 
Karo Veteranus

Ties Magdeburgu, Vokie
tijoj, jauni Hitlerio šturmi- 
ninkai užpuolė darbo mini
ster! Franzą Seldte, vadą 
Plienkepurių Sąjungos, su
sidedančios iš pasaulinio ka-! miršta viską kitą. Bet plie- 
ro veteranų,—kada jis grį-lno darbininkai sujudę ir 
žo iš savo pasakytos pra- veikliai rengiasi kovai už 
kalbos trims tūkstančiams | unijos pripažinimą, geresnį 
plienkepurių. Vienas Hit-!darbo mokesnį ir tinkames- 
leriukas paleido šūvį iš re- nes sąlygas.

Vokiečiai Negalį Apmo
kėti už įvežimus ....

Berlynas. — Vokietijos 
valdžia keturiolikai dienų 
sustabdo a t m o k ė j i mus 
Francijai, Amerikai ir aš- 
tuonioms kitoms šalims už 
tavoms, iš tų šalių įvežtus 
ir parduotus Vokietijoj. Už 
daugelį tavorų, mat, reika
laujama atmokėt auksu, ku
ris baigiąs išsisemt Vokieti
joj, ir gręsia staigus markių 
nupuolimas.

Francija užtat ketina su
stabdyt apmokėjimus už 
įvežtus iš Vokietijos tavo
ms. Tuo pačiu sykiu Vo-;; 
kietija uždraudžia išvežt 
varį į užsienį: jis, mat, rei
kalingas besirengiant karui. 
Paskutiniu laiku į Vokietiją 
įleidžia tik dešimtą dalį to 
užsienių tavorų daugio, 
koks buvo įleidžiamas pora 
metų atgal.

Fabriko apylinkėje kelių namų , įarp Francijos, iŠ vienos pu- 
išbyrėjo stiklai. i sgs> h. Ita]įjog gu Vokietija,

iš antros. Kad du fašisti
niai diktatoriai kalbėsis 
apie prisirengimus karui 
prieš Sovietus, tai savaime1 
suprantama.

Naktiškiuose savo kalba “žemi-. ited Press birželio 9 d., nusi- 
no valdžią“; Laurą iš Stoniškių Įtarė nemokėt Amerikai pri- 
—1,000 litų, kad jis “Hand-, klausančių iki birž. 16 d. 
werksvereino ’ šventėje, Katy- $55,000,000, kaipo karo pas- 
čiuose, balandžio mėn. “kiršino , , , j. Kadangi Frnn-
visuomenę” ir Grigolaitį iš | ..1U dalief.* .. .
Juodikių — 500 litų arba vienu sija negali išsirinkt Jš Vo- 
mėn. kalėjimo už tai, kad jis kietijos karo mokesčių, tai 
viešoje vietoje vartojo šūkius, sako, Francūzai turi gerą 
“kiršinančius vieną 
nes dalį prieš kitą.”

visuome-^ prje^astį sustabdyt savo at
siteisimus Jungtinėms Vals
tijoms. O prezidentas Roo
seveltas yra net pakartojęs, I 

SEREDŽIUS, Kauno aps— jOg Amerįka nepaiso, ar kas
1 gauna karo mokesčių iš Vo- 
|kietijos ar ne: Amerika rei
kalaus, “kas jai priklauso,” 
ir tiek.

Darbininkų, kurie gyvena iš 
rankų darbo, yra nemažą, bet 
darbo sunku rasti. Tuo pasi
naudodami vietos pirkliai kaip 
galėdami darbininkus išnaudo
ja. Daugumas darbininkų sam
domi skusti popiermalkių, kur 
už 
ną 
m. 
lt, 
maitinti.

Birmingham, Ala. — Su
sikirtime su streikuojan
čiais metalo mainieriais už
muštas streiklaužis •• Green 
Patton. 1 ■ ■ ■ i

Geneva. — Nusiginklavi-
• konferencija užsidaro 

iki spalio mėnesio. Jos pir
mininkas A. Henderson, An
glijos delegatas, žada išsiun- 
tinėt visoms valdžioms So
vietų delegato Litvinovo pa
siūlymą paverst nusiginkla
vimo konferenciją į nuolati
nę įstaigą vardu “Taikos 
Konferencija.”

Henderson išsireiškė, kad 
įvairios šalys darytų vieti
nes saugumo ir taikos su
tartis,—kas yra taip pat 
Litvinovo pasiūlymas. Ta- 
čiaus Henderson tiksliai 
praleido apie tokias sutartis 
tarp Azijos šalių. Tą pra
leidimą jam tuojaus primi
nė Litvinovas.

volverio. Nazių šturminin- 
kai nepatenkinti, kad Hitle
ris yra priverstas skaitytis 
su plienkepuriais, kurių org. 
turi 300,000 narių. Jie 
reikalauja, kad ir plienke- 
purių ofiiceriai būtų skiria
mi iš Jauniklių nazių.

Zeppelinai Karui
Akron, Ohio. — Goodyear 

baliūninių. orlaivių kompa
nijos prezidentas Paul W, 
Litchfield pyksta, kad vie
na Vokietijos - Holandijos 
kompanija žada statyti nau
ją milžinišką Zeppeliną. Jis 
bijo, kad vokiečių-holandų 
baliūniniai lėktuvai gali su
kirsti amerikinius, ypač ka
ro reikaluose; ir reikalauja, 
kad Amerikos valdžia ge
riau apsirūpintų šioje srity
je. Pas Goodyear kompani
ją čia biznis ir “šalies apgy
nimas” dailiai susilieja į vie
ną.

Bušo Nelaimėje Žuvo 18 ,
Madrid. — Užvažiavus 

ekspresiniam traukiniui ant 
auto* buso ties Pola de Gor
don, Ispanijoj, tapo užmuš
ta 18 žmonių. ■ '

Kongresinė Komisija
Tyrinės Nazius

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas paskyrė $20,- 
000 tyrinėti hitlerinių fašis
tų darbus Amerikoj. Kon- 
gresmanas McCormack, ty
rinėjimo komisijos pirmi-

Saugoja Fašistų Kailį
Union City, N. J.—Vokie

čiai fašistai ruošiasi prie 
“savo dienos” iškilmių bir
želio 24. Vietinė vyriausy
bė, tačiaus, uždraudė jiems ninkas, pasiryžęs daugiau- 
maršuoti uniformose ir su 
hitleriškais ženklais.

,sia ištirti, kaip amerikiniai 
Vai- naziai “kursto vienus žmo- 

dininkai, mat, nori apsau- nes prieš kitus del ją religi- 
goti fašistus nuo darbiniu- jos.”
kų, kurie jau kelis kartus I Kadangi klasiniai sąmo- 
išdaužė nazių parodas New
Jersey valstijoj.

KONGRESAS GLOBOJA 
CARISTUS

Washington. — Kongre
sas nutarė leisti Amerikoj 
apsigyventi rusų caristams 
baltagvardiečiams, neteisė
tai įvažiavusiems į šią šalį. 
Amerikos Pilietinių Laisvių 
Sąjunga mušė prezidentui 
Roosėveltui telegramą, kad 
“vetuotų” (atmestų) tą nu
tarimą. ■ .

ARGENTINOJ ŽUVO 5 
LAKŪNAI

Buenos Aires.—Belekiant 
iš Argentinos į Chilę, nu
krito į Mar Chiquita ežerą 
Pan American linijos lėktu
vas. Penki žmonės žuvo, 5 
sužeisti. Tarp žuvusių yra 
keturi amerikonai.

Chicago, Ill.— 23 lokalai 
su 50,000 narių Plieno 
Darbininkų Asociacijos sa
vo mitinguose pasisakė už 
streiką Chicago - Calumet 
srityje, jeigu nebus pripa
žinta unija, nors federaci
niai vadai ir čia nenori 
streiko, bet N. Y. “Times” 
pranešimais, d a r b i n inkai 
veikiausia išeis streikan šį 
šeštadienį.

Cleveland, Ohio.—Spaus-

Sidabro įstatymas Dar 
Nupuldys Dolerį

Washington. — Kaip pir
miau kongreso atstovų rū
mas, taip pereitą pirmadie
nį senatas priėmė preziden
to Roosevelto sumanymą su
pirkinėti sidabrą. Jo tiek 
būsią supirkta, kad lygintų- 
si ketvirtai daliai vertės vi
so dabar turimo valdiško 
aukso ir sidabro. Bendrai, 
ketvirta dalis popierinių ša
lies pinigų bus “užtikrinta” 
sidabru. Bet tarptautiniai

dinama 15,000 lapeliu Plie- ?P™ttS„?ŽtikrininlaS yra 
no Darbininkų Asociacijos) 
nariams balsuoti už ar prieš 
streiką. Visur ūpas už 
streiką.

Homestead, Pa. — 200 de- 
legatų iš 24 lokalų vienbal
siai nutarė streikuot, jei ne
bus pripažinta darbininkų 
unija ir patenkinta kiti rei
kalavimai.

Pittsburgh, Pa. — šį ket
virtadienį, Elks Auditoriu- 
me, atsirado visuotinas su
važiavimas Plieno Darbinin
kų Asociacijos spręsti visuo
tino streiko klausimą.

Darbininkai, siųskite į su
važiavimą tik tokius delega
tus, kurie nepasiduotų Tig- 
hams ir kitiems prigaudine- 
jantiems vadams, bet atme
stų Roosevelto siūlomas “su
taikymo” komisijas ir mobi
lizuotų unijos narius kovai 
už darbininkų reikalavimus,

tik auksas.
Todėl su sidabriniu užtik

rinimu dar žemiau nupuls 
popierinio dolerio vertčh 
Naujuoju įstatymu pasinau
dos kapitalistai, kurie nuo 
senai kuopiasi sidabrą. Ra
dio pamokslininkas kun. 
Coughlin irgi turi “susitau
pęs” $250,000 vertės sidab
ro, kurį dabar gera kaina 
parduos valdžiai.

VIESULĄ UŽMUŠĖ 2,500 
ŽMONIŲ '

San Salvador. — Apskai
toma, kad per viesulą su au
dra žuvo apie 2,500 žmonių. 
Gamtos įtūžimas suardė 
tūkstančius namų ir paliko 
virš 10,000 benamių. Dau
giausia žalos padarė potvr 
niai.

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)
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žmogus
Helio Albertai! 
kad taip tu per-
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Naujas
Petras: — 

Kas su tavim, 
, simainęs?
■ Albertas: — Ką jūs šnekat, 
| pone? Mano vardas ne Alber- 
' tas.

Petras: — Mat kaip, tu ir 
i savo vardą permainei!
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Antras Puslapis

Palaikyti Nepriklausomybes ...
Birželio 14 d. Italijoj įvyks pasitari

mas tarpe Mussolinio ir Hitlerio. Ką | 
jiedu ten kalbės? Spaudos korespondem, j 
tai skelbia, kad tai būsią pasitarimas su
darymui planų, kad “užtikrinus centrali- 
nių Europos valstybių nepriklausomy
bę. . J” Dalykas tokis platus, kad jis ga
lima 'išversti, kaip tiktai kas nori.

Hitleris su Mussoliniu rūpinasi kitų 
kraštų nepriklausomybės saugumu! Juo
kas, daugiau niekas! Kaip čia senai Hit- j 
lerio agentai kalbėjo apie užvaldymą Au
strijos?! Ir šiuo tarpu naziai nesiliau
ja varę propagandą už prijungimą Aust- ! 
rijos'Vokietijai. Beje, Austrija kaip tik
tai ir ;yra tas kaulas, delei kurio Italijos 
ir Vp.kietijos fašizmai riejasi ir iki šiol 
nepajėgė prieiti prie artimesnių santy
kių.

Be abejojimo, abu fašistinių kraštų ; 
diktątoriai bandys išlyginti tuos skirtu- ' 
mūsj kurie neleidžia veikti glaudžiau ir 
sudatyti bendrą frontą prieš Sovietų Są
jungą. Ar jiems tai pavyks? Parodys 
netolima ateitis.

Apsigynimo delegacijai, kuri' nusilankė 
pas konsulą reikalauti d. Thaelmannui 
laisvės.

Taigi dalykas aiškus. Fašistų tikslas 
yra nužudyti d. Thaelmanną—geriausį 
kovotoją ir ištikimą revoliucionierių, ku
ris jau antri metai kalinamas Moabit ka
lėjime, Berlyne.

Budeliai, nužudę šimtus ir tūkstančius 
geriausių darbininkų veikėjų, bando 
žmogžudystę primesti Vokietijos proleta
riato vadui! ’

Tolydžio d. Thaelmann kankinamas! .
Draugai darbininkai! Susirūpinkim 

jo laisve!
Kova už Thaelmanną, Torglerį ir* kitus 

reiškia kovą už visus darb. politinius ka
linius Vokietijoj1 ‘ ‘ ’

’ Laisvė d. Thaelmannui !

dr. Krikščiūnas

Italijos aruodu, ji 
žemės derlingumu,

h
h

n
h

h
m

m
m

i
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Poniška Kalba
Mizerniausių žinių apie voldemarinin- 

kų bandymą nuversti Smetonos valdžią 
pereitą savaitę suteikia Lietuvos atstovy
bė Washingtone. Skaitome:

...grupė karininkų, prisidengdami aliar- 
muj bandė paspausti Respublikos Vyriausy
bę ^pakeisti ligšiolinę ir sudaryti Voldemaro 
vadovaujamą vyriausybę. Prezidentui griež
tai; atsisakius svarstyti panašius pageidavi
mus, atsistatydino Vyriausiojo štabo Virši
ninkas Kubiliūnas. Jo pareigas pavesta eiti 
Karo Mokyklos Viršininkui Jackui. Volde
maras, kurį jaunas aviacijos karininkas at
gabeno iš Zarasų, praleidęs kelias valandas 
aviacijos rajone, buvo pačių aviacijos kari- 
niiį^ų pristatytas Vyriausiajam štabui ir 
paskutiniojo perduotas saugumo organams.
IštOdo, kad bandytas pučas buvęs to- 

kis švelnutis, tokis brolingas, kokio nie
kur JStur nėra buvę. Tai, žinoma, netie
sa. Tai tiktai “poniškas” kalbos stilius 
bando dalykus savaip nupiešti.

Pranešimai skelbia, kad Kubiliūnas bu
vo areštuotas ir taipgi areštuota visa ei
lė kitii augštų karininkų. Buvę ir apsi
šaudymų. Vadinasi, ne viskas ėjo taip, 
kaip; paduoda oficialė fašistų valdžios 
įstaiga šitoj šalyj!

Soįyietų spauda, rašydama apie minėtą 
įvykį, nedvejojančiai paskelbė, kad šis 
voldemarininkų bandymas buvo remia
mas! hitlerininkų.

“Laisvė” panašiai rašė tuč-tuojau, kuo
met fauvo gautos pirmos žinios.

į 4 “JišiBus Nužudytas”

Andai New Yorko miesto policijantas 
užklausė Vokietijos konsulo, apie Thael- 
manjną. Girdi, kas per žmogus tasai Tha- 
elmąnn, kad tiek daug svieto juo rūpina
si? Į,Xai konsulas atsakė: “Jis yra žmog
žudį, ir jis turės būti nužudytas.”

ŠiUbs žodžius minėtas policijantas vė
liau* pakartojo Tarptautinio Darbininkų

%

Dvi Sistemos, Dvejopi Įspūdžiai
“Lietuvos Žiniose” telpa įspūdžiai, ra

šyti dviejų žmonių, iš dviejų kraštų. Po
draug su kitais Lietuvos žurnalistais,^‘L. 
Ž.” turėjo pasiuntusios į Sov. Sąjungą 
savo korespondentą J. Kardelį. Pastara
sis plačiai rašo apie tai, ką jis matė ir 
girdėjo darbininkų valdomoj šalyj. Iki 
šiol tilpusiuos jo įspūdžiuos patsai bran
duolys eina: visur nepaprasta statyba; 
didinama ir gražinama miestai, kuria
mas naujas gyvenimas klochozuos, gerė
ja ir kyla visas žmonių gyvenimas. Vis
kas jį ten stebino savo nepaprastu spar
čiu augimu, gerėjimu.

Tam pačiam laikraštyj telpa dr. J. 
Krikščiūno įspūdžių sutrauka iš Italijos, 
kur jis ilgokai lankėsi ir tyrinėjo. Apie 
fašistų valdomą kraštą, 
sako:

Lombardija vadinama 
keleivio akį vilioja savo
bet ne pavyzdingu ūkininkavimu, ne žemės 
ūkio kultūra. Ypač liūdną įspūdį daro ūkių 
sodybos, trobesiai, žmonės gyvena susikim- 
šę, pairusiose be jokių patogumų trobose.

Važiuojant iš Lombardijos į pietus, artė
jant prie Romos, ūkiai eina menkyn ir čia 
žemė dirbama daugely vietų mediniais plū
gais, ir net dar kai kur aria žemę rankiniais 

• kastuvais. Ūkio pažanga sunkiai pastebi
ma. Apie pačią Romą ypač daug yra skur
džių vietų, kur žemė dirbama tik tarpkal- 
nėse, nors, atrodo, galėtų būti dirbama ir 
aukštesnėse vietose, čia ūkininkai gyvena 
šiaudų palapinėse, kur užėjus šaltesniam lai
kui yra neperšilta. Prelegentas esą niekur 
dar tokių skurdžių sodybų nėra matęs. Taip 
pat nematęs ir to itališko stiliaus, kuriuo 
mes taip mėgstame grožėtis.

Arklius ir ūkio mašinas atstoja ilgaragiai 
jaučiai, kuriais darbas eina labai lėtai. Ita
lai laiko daug avių ir nemažai karvių, bet 
pienas yra labai brangus ir į Romą prista
tomas iš tolimų provincijos rajonų. Už tai 
Italijoje laikoma labai daug asilų. Pasta
ruoju laiku vedama, taip vadinama “kova 
už grūdą” ypač gyva propaganda varoma 
už kviečių auginimą. Bet šalia nuskurusių 
lūšnų galima matyti puikius popiežiaus 
ūkius, kurių įtaisymas yra labai brangus ir 
moderniškas. Tai Italijos ūkio “pasididžia
vimas.” Tvartų sienos išklotos koklėmis, 

' karvėms įrengta dušai (vonios) ir kit. Ša
lia tų gražių oazių, —r skurdus liaudies — 
ūkininkų gyvenimas, vargingos lūšnos. . .

Kokis skirtumas. Ant kiek Sovietų Są
jungoj vienas rašytojas matė kylimą, bu- 
jojimą, gerėjimą visos padėties, ant tiek 
kitas, fašistų Italijoj lankęsis, buvo liu
dininku gilaus vargo, skurdo ir biednat- 
vės. ‘Tik “švento tėvo” karvės laimin
gos... Jos, faktihai, laimingesnės už mi- 
lionus smulkių valstiečių! .

Natūralu, fašizmas yra’ reakcija, o ko
munizmas—progresas. Todėl Italijoj ir 
kitose buržuazinėse ir fašistinėse šalyse 
visa darbo žmonių, būklė ir sunkės, kri- 
zis tas šalis stums atgal, kuomet SSSR 
gyvenimas gerės su kiekviena diena!

“Lietuvos Žinios” nepasako to ir mes 
žinome, kodėl: jos yra palaikytojos seno 
rėžimo, skurdo ir vargo. Jos visais ga
lais kovoja prieš sovietinį pasaulį.

t

AUSTRIJOJ GALABIJA 
t*OLIT. KALINIUS ( f.

Vięna. — Rado pakartą 
kalinių stovykloje Rudolfą 
Poeąghą, buvusį Austrijos 
seintd atstovą, kovojusį 
prieš fašistus socialistą. 
Ženklai rodo, kad jis buvo

kankinamas. Mirė H. Zeig, 
kitas politinis stovyklos ka
linys, kuris buvo nuožmiai 
kankinamas. -

Areštai už Reikalavimą Pa- 
liuosuot Thaelmanną

Philadelphia, Pa. — Ket-

ŠYPSENOS

Garsus Sovietų lakūnas, Molokovas, kuris išgelbėjo didžiumą “čeliuski- 
no” įgulos iš ledynų, paeina iš valstiečių šeimynos. Paveiksle matome jo 
seną motiną, sesutę su vyru ir jų tris vaikučius. Molokovas šiuo tarpu skai
tomas drąsiausiu ir gabiausiu lakūnu Sovietijoj.

Preso Klausimas so Fondui paaukojo 50c. Ival- vakare Bankus Parke, 
Drg. F. Kuglis pridavė nau- I Buckland Corner, Buckland, 

,. , .Connecticut. Kviečiame vilą metinę prenumerata, laši . . „ ... . ,.* v i , . , sus dalyvauti ir paremti musų
l chorą, o choras neužmirš jus 
: palinksminti su dainomis.

Iš augščiau minėtų aukų! Pastaba: Jeigu labai smal

ALDLD 72 kuopa Great vįskas yra labai didele pa 
Neck, New York padarė nu-, rama mūsų dienraščiui, 
tarimą, kad kiekvieną mi-1 - 
tingą draugai paaukos sulig lyra $910 i§ pirmiau buvo 1 lytų, tai parengimas įvyktų

- • • • pasidaro •choro «veta^ėje, 57 Park St.
dar turi-; '

išgalės preso išmokėjimui. I $4,061.68, viso 
Kaipo pasekmė to tarimo, I $lj070.78. Skolos 
jau atėjo $3.60 aukų. Labai 
puikus tarimas. Jeigu drau
gus greatneckiečius pasektų 
kitos kolonijos, tai preso iš- 

' mokėjimas nebūtų taip 
opus, kaip kad dabar jis 
yra.

B. Muleranka.

me $811.46.

išdalinėta iPlačiai yra
draugams platinimui Bosto- i 
no ir Piladelphijos “Lais- j 
Vės” naudai rengiamų pik-> 
nikų tikietuku. V 4-

CLEVELAND, OHIO
Komunisty Partijos 

Piknikas

i Trumpa Pažintis
Jonas: — Kaip senai tu pa- 

j žįsti tą jauną blondinką?
Juozas: — Aš pažįstu ją kai- 

1 po brunetką jau trisdešimts 
• metų, o kaipo blondinką—viso
■ tik trys dienos...I

[ Silpnas Aritmetikoj
Svečias: — Ei, tarne, kiek

■ sykių jau aš tave šaukiau?
Tarnas: — Teisybė, pone, ne

žinau, kiek sykių, nes aš iš da
lies artimetikoje labai silpnas.

Del Dviejų Neužteks
Mergina: — Kada mes apsi- 

i' vesim, tu būsi priverstas atpra- 
Į sti nuo rūkymo; girdi?

Vaikinas: — Kodėl, mano 
: brangioji?

Mergina: — Todėl, kad tu 
; neuždirbsi lig valiai, kad už- 
I tektų ant clgaretų man ir tau.

Trečia Pusė
Stasys: — Tavo overkautis 

išrodo labai suvalkiotas. Kodėl 
tu neišverti kitą pusę?

Leonas: — Gaila, kad mano

Liepos 4 d. Clevelandas turės 
didžiausi ^pikniką savo istorijo
je. Jį rengia Komunistų Par- 

draugų pranešė, kad sek-, tijos šeštas distriktas, puikiau- 
mingai eina platinimas tar- i 
pe kitataučių darbininkų.! view Rd. West 25 ir Broad-

‘linijos galo, o iš ten uždyką bu
bsite nugabenti į pikniko, vietą. 
Pikniko vietoj yra vietos del pa- 

> 3,000 automobilių.

| Di’g. O. Kučiauskaito iš 
Baltimore, Maryland, at
siuntė $13.00 Lietuvos polL ^pai draugai "ta isitemv.ki-;view karais reikia važiuoti iki

' Siame Haags darže, 5822 Broad- °'erkautis neturi trečios Pusžs> 
' į antra jau senai sudėvėta...

tiniu kaliniu , reikalam ir v < _ i$13.70 apmokėjimui bilų, 
dar prieš parengimo įvyki
mą, pastebėdama sekamai: 
“žinodami, jog ‘Laisvei’ šiuo 
tarpu finansai yra labai rei
kalingi, atmokame bilas už 
spaudos darbus pirma, ne-į 
gu 
drg. Kučiauskaitės pastabą 
privalot įsitėmyt draugijų 
komitetai. Jei ir ne visi ga
lėtų iš anksto užsimokėt, tai 
kad nors tuoj po parengimo 
užsimokėt, ir tai būtų labai 
gerai.

ine ir platinkime tuos tikie- 
tukus visuose darbininkų 
parengimuose ir dirbtuvėse, I sistatymo
tarpe skirtingų tautų žmo-Į Manoma, kad piknike dalyvaus 
nių.

Mūsų dienraščio direkto- 
Įriai yra paskelbę vajų gavi- 
jmui naujų skaitytojų “Lais- 

piknikas įvyks.” Šią;veį”

Draugas Reikauskas, iš 
Shenandoah, Pa., su prenu
meratom prisiuntė aukų 
nuo V. Kuber, Wiconisco, 
Pa., 50 centų, nuo J. Kuniu- 
tis, Girardville, Pa., 50 cen
tų, ir jis pats aukoja 50c.

Draugas M. Žolynas iš 
Harrison, N. J., rašo: |

“Gerb. ‘Laisves’ Adm.: 
Atsiprašau, kad užtrukau 
keletą savaičių su atsinaujir 
jiimu prenumeratos, nes 
trukau finansų, čia randa
te čekį vertes $6.00. Už 
prenumeratą $5.50 ir 50c 
paaukoju į preso fondą. 
Draugiškai, M. žolynas.”

gavome 
Butkevičiaus, 

Mass., $1.00.

Daugiau aukų 
nuo Petro 
Worcester, 
Nuo A. Jocio, Bridgeport, 
Conn., 50c, ir nuo J. Guder- ! . .C igio, iš Waterbury, Conn., 

■ vieną dolerį,
virtadienį areštavo du dar- --------
bininkus iš tarpo tų, kurie ~ ‘
pikietavo Vokietijos konsu-1 gegužes, lankiausi Wilkes- 

Barre apielinkej, ten drg. 
Kaspariūnas u.žsimokėjo 
.metams prenumeratą ir pa
aukojo 50c. Drg. William 
Naujalis užsimokėjo prenu
meratą už pusę metų ir Pre-

latą, reikalaudami paliuo- 
suot vokiečių komunistų va
dą Ernstą Thaelmanną. 
Areštuotų bylą vėda Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas.

Dekoracijų Dienoje, 30

Įiki 6,000 žmonių.
šokiams grieš pirmos klasės 

| orkestrą. O kas svarbiausia, 
bus rodoma Sovietų judami pa
veikslai.

Philadelphijoj, Balti- -. ... . .... ............. .
rnorėj, Bostone ir Wilkes- i 
Barre. Aišku, jog kaip į' 
pirmesnius direktorių atsi
šaukimus, taip ir į šį drau-i 
gai iš minėtų miestų atsi- į 
lieps teigiamai. Tačiaus ne- j 
reikia perdaug vėlintis. Tam i 
vajui yra tiktai su virš mė-| 
nesis laiko, ir tuo laiku no
rime gaut šimtą naujų skai
tytojų. Todėl, draugai, sto
kite į darbą tuoj aus.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

HARTFORD, CONN.
Laisves Choro Veikimo

Šiuo tarpu mūsų choras vei-Hink duobukę, 
kia neprasčiausia. Visi nariai 
gerai sutinka veikime. Jeigu 
kur reikia atlikti darbas, tai pa
sidalina juomi ir dirba kolekty
viai, sutartinai. Nors' kartais 
vienas kitą pasikritikuoja, bet, 
mano manymu, taip ir gerai, 
darbininkų organizacijosę taip 
ir turi būti.

O dabar turiu pranešti, kad 
Laisvės Choras Visu smarkumu 
rengiasi važiuoti 
“Laisvės” pikniką 
Brooklynan. Jau 
dęs du busu. Gal
tai kam du, o ne viekas? Turiu 
pasakyti, kad antras busas bus I 
pašaliniams žmonėms, kurie no
rės važiuoti į pikniką. Pasipir- 
kite tikietus iš anksto pas cho
ristus, arba po num. 57 Park 
St. Ten svetainė atdara suka
tomis po pietų ir nedėliomis vi
są dieną ir vakarais nuo 5 iki

j Maistą vartokite įvairų, viso ko. 
kas yra natūralu, nepagadintas: 
daržovių, vaisių, pieniškų, kiau
šinių, žuvų, šviežios mėsos. 
Miltinių, javinių valgių mažai 
tevartokite. Duonos, tyrių, ko-

j dienraščio 
liepos 1 d. 
turi pasam- 
kas paklaus,

Apsiriko Antrašu
Motina: _■— Tu nori apsivesti 

su tokiu senu bankierium? Ne
suprantu, kodėl tu žudai 
gyvenimą su tokiu senu 
gumi?!

Duktė: — Atsidėk ant
nęs, mama. Aš ne savo gyveni
mą žudau, bet jo...

J. Robziw.

savo 
žmo-

ma-

DARBININKU 
SVEIKATA &

Pilvą Skauda. Niežėjimas.
Skaitau “Laisvėj” jūsų gerų 

| patarimų apie sveikatą ir žinau, 
[kad ne vienam jūsų patarimai 
pagelbėjo. Tai ir aš klausiu 
jūsų apie savo nesmagumus. 
Aš esu vyras 30 metų amžiaus. 
Jaučiuos pilve skaudėjimą ap-

Ir kartais kad
pi adės spausti, tai bemaž ko pa]jkit alų lėkštės. Ne-

11 vai.
Laisvės Choras rengia nakti

nį pikniką prisirengimui važiuo
ti į “Laisvės” pikniką. Tas pui
kus naktinis parengimas įvyks 
subatoje, birželio 16 dieną, 7:30

šių, pyragų—visai mažai, retai 
kada, nebent rupesnės duonos 
riekelę—kitą.

Nevartokite nieko nei perdaug 
rūkštaus, nei perdaug saldaus; 
nieko labai karšto, nei labai 
šalto; nieko labai smarkaus, de
ginančio, rupaus, šiurkštaus. 
Kramtykite visa ką labai rūpes
tingai: kas nesusikramto, nery-

prie nustebimo priveda. Dau
giausiai man taip būna prieš I 
valgį kokiom 3 valandom ir po 
valgio už trijų valandų, per pu
sę prieš valgį ir po valgio. Aš 
manau, kad gal kas ir labai 
blogo gali būti su manim.

.Ir kitas vėl įkirus dalykas, 
tai niežėjimas tarpe kojų. Net 
nesmagu -būna, kuomet prie 
žmonių negalima nei pasikasyt.

Atsakymas.
Jums pilvą skauda veikiau

siai dėlto, kad ten ko trūksta. 
Ko gera, kartaiš Jums gali būti 
net ir opos (“ulcers”) viduje, 
skilvio plėvelėse. <’ ‘ ' uiii
ra, tai plėvelės vis viena nesvei-1 neškite šito 
kos, syvų pakankamai negami-1 
na.

štai kaip, Drauge, darykite.

vartokite labai riebių ir rieba
luotų bei alyvose kepintų val
gių. Nevartokite jokių alkoho
linių gėralų, kavos, arbatos, rū
kymo.

Po kiekvieno valgio imkite po 
trečdalį šaukštelio kreidos mil
telių, “precipitated chalk, 1 lb.”, 
per mėnesių mėnesius. Dėkite 
karštus kompresus ant skau
džių vietų. Būkite ant saulės, 
apnuogintomis kūno dalimis.

Kai dėl to niežėjimo, tai ir 
jis galėtų turėti ryšių su vidu
rių netvarka. Viduriams besi
taisant, ir tas niežėjimas turė
tų mažėt. Vis dėlto ir pavir-

Parsi-Jei to ir nė- j šium ko galite vartoti.
_ .... ... ..... > mišinio:

“Carbolic acid 1 drachm, 
Zinc oxide 1 oz., 
Lime water 6 oz.”

Suplakite mišinį ir juo vilgy- 
kite keletą kartų į dieną, kur 
niežti. Mišinys galima kiek ir 
atskiesti vandeniu, jei būtų 
smarkokas kuriai vietai.

A
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Iš Darbo Unijų Veikimo
.ypatingai komunistai priva
lo su didžiausiu atsargumu 
j nepriklausomų unijų na- 

New York.—Pirma nacio-' riams išaiškinti, kad reikia 
nalė konvencija Office Wor-! vienytis su revoliucinėmis 
kers Unijos šaukiama birže- unijomis.
lio 16 ir 17 dienomis. Kon- Bet geriausias kelias prie 
vencija įvyks New Yorko tos vienybės—sako d. Sta- 
mieste. Konvencijos tikslas chel—yra kelias stiprinimo 
bus, kad suvienyti pasiskirs- i revoliucinių unijų, gerini- 
čiusius lokalus į vieną naci--mo ir didinimo jų veikimo, 
onalę organizaciją. I Nepriklausomų unijų viduje

, tt •• i atsiranda judėjimas, kuris 
Ši Office Woikeis Umja ■ norgtų sukurti savotišką na- 

yra revoliucinė oigamz^i— cjonaię organizaciją, kuri 
ja. Jinai jau sutraukė į sa- .j^otų viduryje tarpe Ame- 
vo eiles keletą tūkstančių 
raštinių darbininkų, kurie 
vadinami “baltkalnieriais” 
darbininkais.

Taip pat Amerikos Darbo 
Federacija turi ofisų darbi- 
ninku uniją, bet jinai yra Senoji Čeverykų Darbininkų | 
reakcinė, vadovaujama so- Unjja Skebo Ro|-je

Pirma “Baltakalnierių” 
Darbininkų Konvencija

Bet geriausias kelias prie

rikos Darbo Federacijos ir 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos. Prieš tokį judėjimą 
komunistams reikia kovoti.

cialistų. Savo laiku tie biu
rokratai iš savo unijos iš
metė keletą desėtkų komu
nistų ir jų simpatikų.

Rūbsiuvių Industrinė Unija 
už Paliuosavimą Thaelmanno

“Daily Workeris” , at
spausdino vieną laišką, ra
šytą Boot and Shoe Work
ers Unijos organizatoriaus, 
kuris darbuojas Philadel-1 
phijoje. Tame laiške ponas! 
Robert T. Antonio atvirai? 
pasako, kad minėtos unijos !

Iš antros pusės, konvenci-;kitus beveik nuolatos be darbo; 
joj reformistinis sparnas— laikė. Po didžiojo tekstilės! 
Smitho mašina—pajėgė ne-'streiko lail<e derybų pats pa-į 
prileisti prie svarstymo is- J, diskrimiiJeijos, kaipo 
metimo is unijos revohuci-: prižadą neskirstyti darbinin-; 
nių vadų John Mack ir.kus į gerus ir blogus. Bet joj 
John Mack ir John Ander- prižadas nieko nereiškė.
Son, kuliuos išmetė Smitho ■ Kapitalistų Nesvietiški Pelnai

Kapitalistai visi ir visuomet; 
verkšlena, kad jiems nėra pel- 

Bet pažiūrėkime į jų pa- 
paduotas skaitlines, paim-

Konvencija atmetė visas 
progresyviškas rezoliucijas 
ir dar daugiau sustiprino 
biurokratijos mašiną. Pa
naikino metinius rinkimus 
ir įvedė dvimetinius rinki
mus. Konvencija atmetė re
zoliuciją, kurioje buvo rei
kalaujama, kad būtų įsteig
tas bendras frontas tarpe 
Amerikos Darbo Federaci
jos, Amsterdamo Internaci- Chapmanas po konvencijos, 
onalo ir Sovietų Sąjungos sunku pasakyti’ bet pačioj; 
Darbo Unijų. Vietoj to, konvencijoj bandė; laikytis 
konvencija paskyrė iš uni- vidurio tarpe Slhitho reąk-. 
jos iždo net $500 šelpimui ( cinės mašinos ir kairiojo 
politinių kontr-revoliucinių i sparno. Po šios konvenci- 
kalinių, kurie yra Sovietų‘jos mechanikų ,unijoj turė- 
Sąjungos kalėjimuose! To-,tų dar smarkiau darbuotis 
liau konvencija atmetė pa-1 kairysis sparnas ir suvienyt 
siūlymą užgirti Bedarbių | vįsas spėkas prieš Smitho 

• Apdraudos Bilių H. R. 7598,:grupę ir prieš jos pragaiš- 
io užgyrė Wagnerio “bedar-' tingą socialfašistinę politi- 
bių” apgavingą bilių. I ką.

Tai tokius tarimus pada-! " 
rė International Ladies’} 
Garment Workers Unija, i BOSŲ SAUVALIAVIMAS; AU- j 
kurios vadovybėje yra suda- 

i rę bendrą frontą socialfašis- 
| tai su lovestoniniais renega- 
: tais.

mašina prieš konvenciją. 
Konvencija nesvarstė rezo
liucijos už bendrą frontą su 
Auto Workers Unija ir Am-

no.
čių 

erikos Darbo Federacijos ei- tas iš American Wool & Cot- 
liniais nariais.

Kokią poziciją užims
Reporter už apskritus

Darbo Unijų.

dejaušnaudojami iki
GYVO KAULO

Birželio 8 d., New Yorke, tikslas yra tame, kad sulai- LaikraŠtininky Gildos 
revoliucinė Needle Trades kyti čeverykų darbiniųkus Konvencija 
\ X T z-v a » 1 x I v* d nl T T 1 i i i 4* ■vi/’A i 1 r i *nuo streiko, įvesti “taiką”

Pelnas
$7,000,000 1

309,566 i
1,288,578 į 

510,946 l 
3,924,412 ;

902,636 I
1,207,148 I

95,876 | 
< 167,625 i 

2,473,000 ! 
Ine. 229,495 i 

4,046 I 
didelę :

Co.

251,297 
227,807 
221,676 
.157,445 
491,170 

96,400

Prašo Darbininkiškos Visuomenės Įsitė- 
myti Žemiau Nurodytus 

PIKNIKUS
Jie Yra Rengiami “Laisves” Naudai

Dovanos Prie Įžangos
Prašome Darbininkiškų Organizacijų jsitėmyti 
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.

ton 
1933 metus. Štai ką jos paro
do :
Kompanijos Vardas 
American Woolen Co. 
Tubize Hatillon Corp. 
American Glanzstaff Corp. 
American Bemberg Corp. 
Cannon Mills Co. 
Sillwater Worsted Mills 
Ludlow Manufacturing 
Enterprise Mfg. »£o. 
Graniteville Mfg'.*«Co. 
Marshall Field & ‘ Co. 
Powdrell & Alexander 
Onondago Silk Co.

(Ši kompanija perkraustū 
audinyČią iš New Yorko valstijos į 
Kaštoną, Pa., 1933 metais.) 
Merrimac Mfg. Co. 
Saco Lowell Shops . 
Suncook Mills 
Century Ribbon Mills 
Belding Heminway Co. 
Gotham Silk Hosiery Co.
Interstate Hosiery Mills Inc. 462,619 
Real Silk Hosiery Mills Inc. 174,947 
Celanese Corp, of America 5,453,903

Bosų ir Viršininkų Algos

Šios skaitlines parodo gryną pelną, 
apmokėjus visas išlaidas už apskri
tus 1933 metus. Bet pažiūrėkime, 
kokias dar sumas išmoka savo augš- 
tiems tarnams?

Supredentų Algos

Interstate

Trys Dovanos Pinigais Tiems, Kurie Iš Anksto Pirks 
v įžangos Tikietus

Pirma $5 Cash, Antra $3 Cash, Trečia $2.EASTON, Pa. — štai trupu
tis žinių iš Onondago Silk kom_ 
panijos fabriko darbo sąlygų. 
Užėjus bedarbei darbdaviai 
naudojasi proga ir darbinin
kams atlyginimą už darbą 
duoda tik tokį, koks jiems pa
tinka. O jeigu ką pasakai bo
sui, kad permažai, tai gauni 
atsakymą: “Jei tau geriau pa
tinka vaikščioti ant gatvės, 
nedirbk.“

Bosai neturėtų drąsos taip 
sakyti, jeigu atleistieji darbi
ninkai pastatytų griežtą reika-

Workers Industrial Unija __  _____ 7 r___  ____ ,
laikė specialę savo aktyvo ' dirbtuvėse ir pririšti darbi-' -
konferenciją ir išdirbo pla-ininkus prie bosų. Tame be- mieste buvo laikoma Amer- 
nus, kaip įtraukti visą orga-; gėdiškame laiške skaitome: i ^an Newspapers Gildos na- 
nizaciją į kovą už paliuosa- ■ “Kaip jums visiems žino-,c^ona^ konvencija. Jinai 
vimą drg. Thaelmanno, Vo-Įma, Boot and Shoe Work-: atstovąvo 8 tūkstančius lai- 
kietijos Komunistų Partijos ers Unijos politika yra, kad į<raščių darbininkų—rašyto- 
sekretoriaus, kuriam grū- prašalinti streikus, kuriuos' JYs> kartunistus, reporte- 
moja mirties bausmė Hitle- iššaukia kitos taip vadina- Ųus t. t. Labai didelė da- i i i c >

mos unijos tik todėl, kad(^s delegatų kalbėjo už per- havimą savo darbdaviams, kad 
jos gimdo paskalus apie po-' °rganizavimą gildos į darbo ljįe apmokėtų ir už nedarbo 
litines nartiias. užmiršda-1 Tačiaus kiti laikraš-j dienas ir savaites. Tik statant 

viršminėtą reikalavimą darbi
ninkai greičiau privers kapita
listus įsteigti ąpdraudą nuo 
bedarbės, priirKti H,. R. 7598 
Bilių.

NRA atstovas ponas J. J. P. 
Dann, nuo skundų tarybos, 
sušaukė tekstilės unijų atsto
vus, kad juos įtikinti, “kokia 
gera yra NRA, kaip ji teisin
gai gina darbininkų reikalus, 
kad darbininkai gali išrišti vi
sus nesusipratimus su bosais

St. Paul, Minn. — Šiame
Kasierius 
Industrial

ir Bonai

Inc. Sup.
$122,000 

123,000

Hosiery Mills

ir vice sup.
Rayon Corp. Sup.

306,000, Bonų 69,000
Consolidated Textile Corp. Sup.

230,000, Bonų 24,5,000 
Dupont Nemourg and Co. owner 
of

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.

rio kalėjime. Nutarta kas
dieną pikietuoti New Yorko 
Hitlerio valdžios konsulatą, 
bus laikomi masiniai atvira
me ore mitingai, kiekvienas 
unijos departmentas išrinks 
specialę komisiją vedimui 
kampanijos už Thaelmanno 
paliuosavimą. Taip pat bus 
laikomi susirinkimai šapose 
ir aiškinama svarba šios 
kampanijos.

Revoliucinės unijos akty
vas nutarė išleisti atsišauki
mą j visus rūbsiuvius, kvie
čiant juos į kovą, už Thael
manno paliuosavimą.

litines partijas, užmiršda-1 uniją,.
mos kas gali atsitikti čeve-, tininkai tebemano, kad jie 

‘ , į nėra darbininkai ir tuo bū
du jiems nereikia darbo uni
jos.

Konvencija nutarė staty
ti laikraščių leidėjams rei
kalavimą įvedimo minimum 
algų ir maksimum darbo va
landų sistemosA Jie reika
laus apmokamų vakacijų, 
pusantros mol/esties už

rykų pramonėje.”
Bet čeverykų pramonėj^ 

jau gyvuoja gana skaitlin
ga nepriklausoma United 
Shoe and Leather Workers 
Unija, kuri nesenai susior
ganizavo iš gyvavusių mažų 
nepriklausomų unijų ir;; re
voliucinės industrinės Uni
jos. Lietuviai darbininkąi 
privalo remti šią naują uni
ją ir griežtai atmesti veiki-

Ko- mą ir politiką senosios Boot! liuosavimą Tom Mooney, 
va už drg. Thaelmanno pa- and Shoe Workers Unijos_ 
liuosavimą yra kova prieš i lyderių.
fašizmą.

Dupont Rayon Company.
Sup. 58’3,000, Bonų 2,300 

Vice-sup. 301,000, Bonų 253,000
Antram vice-sup. 235,000 

Bonų 194,000
Gotham Silk Hosiery Co. Inc. Sup.

235,000 
Boąų 44,796
Iždininkas ir vice-supredehtas

Bonų
American Woolen Co., Sup.

(1928-32)
sup. 1931-33)
vice-sup. (1931-33)

Duplan Silk Corp., sup.
Bonų
Vice-sup.

Bonų
Tai matote, kaip kapitalistai 

j “negali” mokėt darbininkams 
žmoniškų algų, kuomet sau ir i 
supredentams kuopias milio-1 
nūs dolerių. 1933 
buvo

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.

373,000
796

629,000
276,000 
150,000 I 
168,000 
167,000
84,000 

167,000

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

• t f • ■

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

nes

viršlaikį ir t. t. Konvencija per NRA. ir valdžią, nes val- 
priėmė rezoliuciją už pa- džia tam ir įsteigus NRA., kad 

apginti darbininkų reikalus.“ 
i Bet kuomet pradėjo jam sta
tyti klausimus Nacionalės Au
dėjų Unijos atstovai apie lau- 

j žymą kodeksų per fabrikan- 
jtus, tai atsakinėjo: “Nežinau, 

Detroit, Mich. — Gegužės I paklausiu pas poną Sorenso- 
j 24-28 dienomis buvo laiko-! na,“ tai yra, pas didesnį šulą 
'ma Mechanics Educational,NRA. Philadelphijos ofise. 
Society (unijos) konvenci- i Reiškia, Dann lošė durniaus 

Chicago, Ill.—Net dvi sa- ja. Tai buvo konstitucinė rolę PrisPirtas Pne sienos.

; Mechanikų Unija Sveikino 
i Komunistų Partiją

i- - - - - - Renegatų ir Socialfašistų 
Kodėl Einama prie Nepriklau- Į Rolė Moteriškų Drapanų 
somos Darbo Federacijos? Siuvėjų Unijoje .

Darbo Unijų Vienybės
Lygos oficialiame organe vaites čionai ėjo konvenci- konvencija. Jinai pusėtinai 
“Labor Unity” drg. Jack’ja International Ladies’ i‘gerai apkarpė sparnus reak- 
Stachel duoda labai svarbų Garment Workers Unijos, cionieriui Matthew Smithui 
straipsnį apie darbo unijų Tos unijos priešakyje stovi 
judėjimą ir jojo problemas, socialistų šulas David Du- 
Jis nurodo, kaip ir kodėl at- binsky ir kiti “Forwardo” 
sirado neprigulmingos dar-1 sociaįfašistai. Bet taip pat 
bo unijos, kurios turi apie 
250,000 narių. Jos nepri
klauso nei Amerikos Darbo 
Federacijai, nei Darbo Uni
jų Vienybės Lygai. Drg. 
Stachel nurodo, kad reikia 
eiti prie suvienijimo tų ne
priklausomų unijų su revo
liucinėmis unijomis į vieną 
Nepriklausomą Darbo Fede
raciją. Tai būtų nacionalis 
darbo unijų centras, parem
tas klasių kovos pamatu. Ši
tą obalsį yra iškėlus Komu
nistų Partija.

Nepriklausomos unijos 
paliktos vienos sau išvirs į 
reformistines unijas. Tai 
labai didelis pavojus. To
dėl revoliucinės unijos ir

metai juk į 
bedarbės metai.

Žibutė.

EASTON, PA.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00

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

2.
3.
4.
5.
6.

svarbią rolę lošia lovestonį- 
niai renegatai su Zimmer- 
manu priešakyje. Net kon
vencijoj buvo pakviestas ir 
kalbėjo Lovestonas. Taip 
pat kalbėjo NRA administ
ratorius generolas Johnso- 
nas. Tai tokia vienybė tar
pe socialfašistų, Roosevelto 
valdžios ir renegatų!

Dubinsky vėl tapo išrink
tas unijos prezidentu Air 
lOvestonietis Z i m m e rman 
konvencijoje pareiškė, kad 
jis remia Dubinskio kandi
datūrą, nes jis gerai “gi
nąs darbininkų interesus.” 
O Dubinskis yra žinomas, 
kaipo vienas iš bjauriausių 
darbo unijų biurokratų.

ir uždavė smūgį jojo politi
kai. Jis palikta tiktai ofiso 
technišku darbininku ir uni
jos vadovybėj pastatytas 
Chapmanas iš Toledo. Už 
šitą žygį balsavo 167 dele
gatai, o prieš 32.

Kitas didelis smūgis Smi- 
thui užduotas, kuomet kon
vencija vienbalsiai nutarė 
pasiųsti pasveikinimą Ko
munistų Partijai Toledo 
mieste už jos puikų pasidar
bavimą Toledo automobilių 
darbininkų streike. Nutar
ta įdėt į konstituciją punk
tas, kad išrinktus viršinin
kus bile laiku gali nariai at- 
šaukt, priduodami prieš juos 
skundus į pildomąjį komite
tą. Toliau konvencija pri
ėmė rezoliuciją už paliuosa
vimą Thaelmanno ir užgyrė 
Toledo streiką.

Tarptautinis D a r b i n inkų • 
Apsigynimas Iškovojo Neg

rui Berniukui Mokyklą
Negras berniukas susimušė 

su baltu berniuku. Juodveidis 
baltveidį nugalėjo. Baltasis ap- 
siskundė mokytojai, kuri juod- 
veidį išvarė iš mokyklos ir iš
laikė jį namie kelias savaites.

’Betgi baltąjį nepasiuntė nė vie- 
i nai dienai, nors abu lygiai buvo 
kalti, o tyčerka labiausia kalta, i 
nes jinai juodveidį berniuką vi- į 
saip persekiojo pirm to. Jinai 
įskiepijo baltiems vaikams nea
pykantos dvasią ir abelnai prieš 
negrus. Negro berniuko tėvai 
pasiskundė Tarptautiniam Dar
bininkų Apsigynimui. Apsigy
nimo komitetas nuėjo pas mo
kyklos direktorius ir pareikala
vo, kad vaikas būtų priimtas at
gal į tą pačią mokyklą, bei ar
čiau jo namų. Vaikas taip per
keltas į patogesnę vietą.

8.
9.

19. A. J.

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

Katkauskas

Dovanos 
$100 

75 
50 
35 
25 
20 
15 
10 
10

yra

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

sekamos
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

$
$ 
$

$
$
$

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

aukojo drabužių
20. J. Baltramaitis aukojo daiktais
21. H. Stankus Aukojo daiktais

$10 
$10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

vertės $5 
vertės 
vertės

$2.50
$2.50

Bosų Darbas ir Bosų tikslai

Tai kodėl NRA. šaukė virš- 
minėtą konvenciją? Jau mums 
paaiškėjo, kam ji buvo reika
linga. NRA. ir bosai iš kalno 
žinojo, kad jie darbininkams 
algas kapos ir ant daugiau mar 
šinų. vers dirbti. Pavyzdžiui, 
Reighly Silk kompanija nukir
to po centą ir vieną ketvirta
dalį cento ant jardo. Dabar 
mokės po centą ir tris ketvirta
dalius cento už 76 pikių dar
bą ir audėjai turės operuoti po 
6 liūmus. Taipgi randasi ir 
daugiau šapų, kurios rengiasi 
įvesti šešių liūmų sistemą.

Altshuler Bros. Silk kompa
nija bandė per kelius kartus 
nukapoti algas verpėjams, bet 
verpėjai nesidavė, tai dabar 
visai atleido iš darbo. O audė
jams nukirto 5 nuoš. ant “sa
tinų.“ Audėjai ėmė nerimauti. 
Bosas pajutęs apie tai uždarė 
naktinę pakaitą. Palaikęs ke
turias dienas, vėl atidarė. Pir
ma kirtimo algų visokiais bū
dais daužė darbininkų vieny- daugiau bedarbių į kitą susirin- 
bę. Vieniems davė po 8 va- kimą ir išsirinkti valdybą, 
landas, kitiems po 6 ir 5. O

Bedarbių kuopa vėl atgijo ir 
pradėjo veikti. Konšteibelis no
rėjo išmesti iš stubos vieną be-' 
darbio šeimyną, bet bedarbiai 
susirinkę neleido ją išmesti ir 
jos rakandus išparduoti. Lai
mėję kovą, bedarbiai susirinko 
į svetainę, atlaikė mitingą ir iš
rinko tris delegatus į suvienytą 
komitetą. Nusitarė atsivesti

Žibutė.

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

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

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

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

to

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

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

grynais pinigais $75 
grynais pinigais $#”0 
grynais pinigais $25

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



Ketvirtas Puslapis Trečiadienis, Birž. 13, 1934

‘Didvyris’ ir ‘Šventas’ riką ir Aziją. Tai buvo 381 ti netyčia, nelauktai, užpul- 
karo laivai ir keletas pagel- tai. 
binių. Šį laivyną vedė ad- 
m i r o 1 a s Roždestvenski, 
bjaurus caristas, nachalas, 
pusprotis, kurį ne vien ne
apkentė jūreiviai, bet net 
tūli oficieriai vadino “pasiu
tusiu admirolu”. Jis net su 
kitais komandieriais nesi- 
tarė.

Pirm Baltiškų jūrų lai- 
karo laivo:vynas pasiekė Japoniją, jau 

! Tolimų Rytų caro laivyno 
rių pasitarimą: ką jie turi Inieko nebeliko. Gegužės 27 

/xunuruias lugu gimė ^įveikti, nes Japonija rengia- dieną, Korėjc 
dieną gruodžio, 1847 metais. • si karam Pasitarimas bai- netoli Cusima

Gegužes 29 dieną, Japoni- nekreipė domės, 
joje mirė 86 metų senis ad- p 
mirolas Heihachiro Togo. jos paro ]aįvynas išplaukė 

ne iš Sagebo

Sausio pabaigoje Japoni-

Japonijos :
tik laikė jį didvyriu, bet da
bar rengiasi padaryti dar ir 
“šventuoju,” todėl, kad 
1904-1905 metais sumušė ir 
nuskandino caristinės Rusi- 
jos laivynus ir Japonija pa-!t didžiulio kt_ 
dare galinga Tolimųjų Rytų «1>et avlovsko„ komandie. ■■ ‘ ‘ r '
salimi. !

Admirolas Togo gimė 22.veikti, nes Japonija rengia- dieną, Korėjos perlajoje, 
dieną gi uodžio, 1847 metais. ■ si karan. Pasitarimas bai- netoli Cusima salos, visas 
Jis karinio žinojimo moki- jgėsi 11 valandą naktį. Ad-! JapOnijos karo laivynas pa- 
nosi Anglijos karo laivyne.. mirolas Vitgefte, apleisda- j sitiko Roždestvenskio karo 
Jis pradėjo atsižymėti savo^mas karo laivą, pareiškė: ilaivyna ir ten ji sunaikino, 
“žygiais” prieš Chiniją, | “O, vis gi karo nebus.” “ . ..
1894 metais Japonija prie- j

prieplaukos po 
vadovyste Togo. Buvo kal
bama, kad laivynas plaukia 
prieš Rusiją. Vasario 8 die
ną, vakare, Port-Artūre ru
sų admirolas Stark sušaukė) 

didžiulio

Iš 14,000 rusų jūreivių apie 
Tuom kartu Japonijos ka- 5,000 žuvo, kiti pateko į be-

Raudonoji Armija ii* 
Raudonasis Laivynas neleis 
Japonijos imperialistams tą 
progą turėti.

D. M. š.

Kompartijos Rinkimai 
Ohio Valstijoje

Cleveland, Ohio. — Ko
munistų Partija savo kan
didatu į gubernatorius sta
to drg. I. O. Fordą; į vice- 
gubernatorius—negrę dar
bininkų Jane Langston; į 
Jungt. Valstijų senatorius 
W. C. Sandbergą, ir kt. 
Draugai darbuojasi surinkti 

rašų, rei-
kabiavo nrie Chiniios ir štai ’ uapvmjup 1 c v Draugai darbuojasi surinktiTog<^ dar* būdamas^ kapitonu 10 laivynas buvo iPlau' a!SVę tlk, maZ.U 50,000 piliečių parašų, rei- 
ir komanduodamas tais lai- k«s * fort-Arturo.prieplau- laivų pasprukę jų tarpe m komunistus

i ką. Japonų oficierius-šni- 
užpuola Chinijos1 }Jaa.clienos ,metu aPžia>'ėjo 

/kokioje padėtyje yra rusų 
buvo laivai> ant Anglijos preky- 

binio laivo išvyko iš Port-
■ Arturo ir persėdęs ant Ja- 
į ponijos karo laivo perdavė 
[visas žinias. Japonijos lai-

kais Japonijos kreiserį “Na- 
niwa”
transportinį Daivą
shing,” ant kurio
1,100 chinų kareivių ir vi- [ 
sus nuskandina. Tai pirmu- i 
tinis buvo “žygis” to “šven
tojo.”

“Aurora” kreiseris, kuris 
laike proletarinės revoliuci
jos bombardavo buržuazijos 
valdžią žieminiame palociu- 
je. Prie Cusimos rusai ne
išvengiamai turėjo pralai-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-to apskričio piknikas 

įvyks Chester, Pa. 17 dieną birže
lio (June). Bušai išeis 11:30 vai. 
ryte nuo 995 N. 5th St. Kurie norės 
važiuot į pikniką, turės linksmą ir 
pigią kelionę; į abi puses tik 60 cen- 
tų>

Taipgi draugai, kurie paėmėt buso La 
tikietų malonėkite dalyvaut ant su- ’ 
sirinkimo ketvirtadienį, 14 birželio,

vai. vakare, 995 N. 5th St.
Kviečia A.L.D.L.D. 10 kp.

(139-140)

8

į oficialius finkimu sąrašus. IC C 4, |

’ Savo platformoj Kom. Par-
’ tija reikalauja teisės darbi-

ninkams organizuotis ir 
streikuoti, panaikinti kom- 
panines unijas, pašalinti* e t a A A Vz kJ UI A A A J CVKJ y LVUCvA A A A v A.

mėti mūšįjų laivai, po ii- gjnkiuotus kompanijų pa- 
įvi&či& ziimeio. učipuuijob mi- gos keliones, buvo blogoje jau^aSj įvesti bedarbiu ap- 
vai, įplaukdami į prieplau-l padėtyje, reikalavo taisymo 

Vėliaus jis gavęs dar sau pa> įskėlė rusų ženklus, kad juos vedė “pasiutęs admiro- 
į pagelbą du Japonijos ka- taį yra ruSų laivai. “Mies- las”, kuris pačioje pradžioje | 
ro laivus—“Atagi” ir “Cho- te šviesos, žėrėjo švie-Įmūšio buvo sužeistas ir 

clnntni 11 v vii i m! • .... Į -i ___  1 . • • •kai” slaptai, naktį užpuolė 
ant Chinijos karo laivų 
prieplaukoje ir uždavė jiem 
didelį smūgį. Jo buvo ypa
tybė pulti slaptai iš pasalų.

sos ir ant rusų laivų, visi jie ; da rusų laivai blaškėsi 
aiškiai buvo matomi, kaip [jokios komandos.
tik geras cielius”—rašo ja-į Kur Yra Priežastys? 
ponų oficierius, dalyvavęs 
tame užpuolime. Jąponijosj 1904-1905 metais

’ drauda sulig biliaus H. R. 
’ 7598, panaikinti smulkiųjų 
I ir vidutinių farmerių mor- 
i gidžių skolas ir tt.

mažoji
Tai jis išvystė pas Japonijos torpediniai laivai prisiarti-Į Japonija nugalėjo didžiulę
i m p e r ialistus mokinimą, i 
kad “I ..................... '
po to pradėjimas 
yra Europos kvailystė.

Japonija savo karo laivy- ramiai miegojo. Admirolas! niandieriai neturėjo pasiti- 
ną pradėjo budavoti 1882 Vitgefte, kuris pareiškė “O,; dėjimo nei darbo minioje,

, Kur buvo 
nės to priežastys?

pamati- 
Caristi-

, no vietomis prie rusų laivų Rusiją, 
karo paskelbimas ir ant yqq mastų atstos ir pa- 1

pradėjimas mušiu, ieįj0 torpedas (minas). Rusija buvo ant molinių
Tuom kartu rusų jūreiviai! kojų. Jos valdonai ir ko-

nes turime daug svarbių dalykų ap
kalbėti. Taipgi moterys, buvusios na
rės L.D.S.A. dalyvaukite. Bus išduo
tas raportas iš Vilnies šėrininkų su
važiavimo. Atsiveskite ir savo drau
gus.

BINGHAMTON, N- Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį 14 dieną birželio 
A.L.P. Kliube, 315 Clinton St. 7:30 
vai. vakare.

Draugai ir draugės, visi malonė
kite dalyvaut, nes šis mitingas yra 
labai svarbus, vienas tai yra, kad 
jau “Šviesa” No. 2 atėjo ir galėsite 
atsiimt; antras, kad 24 dieną birže
lio yra rengiamas piknikas, tad rei
kia sutvarkyti visos komisijos ir iš
rinkt darbininkus. Apart šių dalykų, 

daug ir kitų dalykų, kuriuos rei- į .7: n 
užbaigt.

Sekr. O. Girnienė.
(139-140)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. rengia dideli pik-' Lyros Chorą, o mes visuomet už dy-

Sekretorė R. Beniušienė.
(138-139)

yra

PHILADElPHIA, pa.
Lyros Choras rengia didelį pikni- 

i ką, kuris įvyks 24 d. birželio (June), 
’ i 10 vai. ryte, Vytauto Parke, Hulm- 

_ _ ...e, Galloway Road. Dainuos 
: Choras, bus gera muzika. Grajys 
! visokius šokius, lietuviškus ir ameri- 
I koniškus. Todėl kviečiame visus at- 
• silankyti ant mūsų pikniko, taip pat 
i prašome visas organizacijas paremti

niką su koncertine programa; nau- I ką jums padainuosim. Užkviečia Ly
da eis del 6-to Apskričio, piknikas [ ros Choras.

; įvyks 17 dieną June-birželio ant Jono ! (137-139)
nak-! 11^, i Navicko farmos. Programos išpildy- j 

. ; { me dalyvaus, Adelės Valatkiutės va- : 
„ , , i z. ’ I dovaujamas Lyros Choras. Taipgi ,

, L . _ I bus ir dvi poros ristiku, John Zupkus ;vakare. Laisves , .... .. , Isu Whitey Evans, abudu yra r rank- j surengia smagus . . . . 7 . IZ,’. , o . . .I fordo Lietuvių Kliubo Sporto nariai. 
Kita pora tai Slim Shlimiskis su i 
Jąck Don. šie abudu taipgi yra ge-Į 
Thi smarkūs. Po programai bus šo
kiai prie James šaškaus orkestros. j 
Valgių ir garimų tai- bus lik valiai. 1 

visus draugus iš visų ko-, patarimus kaip naudinga svei- 
dalyvaut;

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia puikų 

tinj piknikų, kuris įvyks 16 d 
želio (June) 1934 m., Baukus Parke 
Buckland Corner, I........................
Pradžia 7:30 vai. vakare. Laisvės 
Choras visuomet surengia smagus 
parengimus, taigi ir šitas bus vienas i 
iš puikiausių, kur galėsite smągiai 
laikų praleistu Taipgi choras sudai
nuos kelias 
užganėdinti. 
25c.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
dainas, kur būsite visi

Gera muzika. Įžanga

Rengimo Komisija.
(139-140)

! “Laisvės” įstaigoje galite 
, gauti tikro bičių medaus. Esa- 
: te girdėję Dr. Kaškiaučiaus

SHENANDOAH, PA.
APLA 4 kp. rengia didelį pikniką, 

kuris Įvyks 17-tą dieną birželio 
(June) 10 vai. ryte, Laudaman Par
ke. Kviečiam visus dalyvaut; priža
dam jums gerą laiką, nes dainuos 
Lyros Choras; bus įvairių žaislų, 
gardžių valgių ir gėrimų; bus šokiai 
prie geros orkestros; platforma nau
ja, ir gera.

KELRODIS: Važiuojant iš She
nandoah, North Main gatve, ir lai- Į 
ky kites tuo keliu, privažiavę pirmą 
Atlantic Gasolene stotį, sukitės po 
tiesei ir ten bus pikniko vieta.

Kviečia Rengėjai.
(139-140

Kviečiam
Į lonijų
dėjo prisiusi 4 busus, tad, kiti 

i tai neatsilikite.

ELIZABETH, N. J.
.L.DS. 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, 13 dieną birželio, L.D.P. 
Kliubo svetainėje, 408 Court St., 8 
vai. vakare.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių dalykų ap- 
kclbėti ir užbaigt senus dalykus.

Sekr. V. K. Sherelis.

t,riza‘. katai yra valgyti bičių medų, 
mics- i it-.' Tad vietoj cukraus naudokite 

j medų.
įvyks '

DETROIT, MICH.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos: 

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės Į “Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
1 tiek, kiek tik norėsite.I
i į kitus miestus nesiunčiame.

A-EDLD 52 kp. susirink'mas b’yhs | y0(jel nesiųskite pinigų ir ne- 
16 dieną birželio (June) subatos va- į ... ... . . .
kare, 7:30 vai., Darbininkų Draugijų j reikalaukite prisiųsti.
Kliube, 3801 Bagley Ave. Visi kuo'
Įios nariai malonėkite atsilankyti, į ,------- r-rri——■rj-r-.-s

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

Nei, 17 Birželio, June, Eagle Rock, W. Orange, N. J.
Ant augšto kalno, 5,000 pėdų augščiau jūrų paviršiaus. Tas kalnas va

dinasi Eagle Rock, o parkas vadinasi Crystal Lake Park
Ant to augšto kalno yra ežeras ir puikios maudinės. Atvažiuokit 

anksti, išsimaudykite ir pasišokite
Pradžia 12 vai d. Įžanga 25 centai Žuko Orkestrą Grieš Šokiams

■ nei kareiviuose, nei jureimetais. Iki to laiko jos lai-
vynas buvo menkas. 1882 priplaukė prie krašto, kaip! viuose, kuriuos jie išnaudo- 
metais Japonija nutarė bu-' trenkč perkūniški '' 
•davoti 30 kreiserių ir 12'maį <

vis gi karo nebus,” dar ne-

±._______i sprogi-!jo ir verge. Rusijoje bren-
Šio slapto užpuolimo! revoliucija. Tuom kartu 

torpedinių laivų. Iki 1904 pagelba buvo sugadyti trys į Japonijoje dar buvo kito- 
metų ji turėjo 7 naujus šar- j geriausi rusų šarvuočiai, kia vidujinė padėtis. Japoni- 

“Cesarevič” ir jos išnaudotojams tais lai- 
Jie prieplauko-< kais dar vyko vesti paskui 

i liaudį del užka- 
galėjo iš vietos pasijudinti, riavimo naujų žemių. Japo
nes prieplauka buvo negili, nijos kareiviai veržėsi į mū-i 
Japonai sugadino kitus ka- šį, jie troško savo karaliui 
ro laivus. Kiti japonų lai- laimėti pergalę, Japonija j 
vai užpuolė ant kitų prie- buvo pažangesnė šalis, pa-1 
plaukų ir ten tą pat atliko, lyginus su caristinė Rusija.! 
Čelumpos prieplaukoje jie Čia tai ir buvo pamatinės! 
nuskandino rusų kreizerius priežastys, kad caristinė i 
,“Variag” ir “Korec”. Admi-’ Rusija turėjo prakišti karą, j 

turėjo rQjas TOgO įš pasalų užpuo- Į Prie to 
limu ant snaudžiančių ca-! riai “gudrūs 
ristų smarkiai apdaužė ca- prieš darbininkiją, bet 
ro karo laivyną. Ant ryto- akli ir miegaliai linkui 
jaus, kada jau caro laivy- ponijos. Jie net tada 
nas buvo sužalotas, atplau- matė savo priešo, kada 
kė Japonijos laivynas ir dar 
smarkiai jį bombardavo ir 
vėl kelis laivus sugadino. 
Togo tą atliko dvi dienas

vuočius; 3 senus; 6 didelius “Pallada,” 
kreiserius; 20 mažesnių' ‘Ratvizan”. 
kreiserių; 3 kraštų apgyni- je atsisėdo ant smėlio ir ne-,save darbo 
mo laivus; 10 naikintojų;' 
16 didelių torpedinių laivų; 
36 mažesnių torpedinių lai
vų ir apie 50 kitokių karo 
laivų. Viso Japonija turė
jo apie 150 karo laivų ir 
jiems pagelbinių. Kas svar
biausiai, kad jos laivynas 
buvo naujas.

Caristinė Rusija 
Port-Arture 7 šarvuočius; 
9 didelius kreiserius; 2 ma
žesnius kreiserius; 28 dide
lius torpedinius laivus; 10 
mažesnių torpedinių laivų; 
8 naikintojus ir apie 20 ki
tokių karo laivų. Port-Ar- 
tute buvo apie 80 karo lai
vų. Tuom kartu dar buvo 
karo laivu Vladivostoke ir 
kitįose prieplaukose, taip, j 
kad caristinė Rusija turėjo Į 
tokį pat karo laivyną To
limuose Rytuose, kaip ir Ja
ponija.

Užpuola Slaptai
Caristinė Rusija siekė pa-' 

vergti Mandžuriją ir Chini
jos dalį. Ji susitiko ten su 
augančia Japonijos imperia
listine spėka ir turėjo jų 
tarpe įvykti karas. Japonija 
pradėjo visais garais reng
tis prie jo. Caristai nors tą 
matė, bet nenorėjo tikėti, 
kad Japonija drįs pulti juos. 
Mandžurijos girių paveldė
tas ir Tolimų Rytų caristų 
galva admirolas Aleksejev 
reikalavo priausti dar du 
korpusus kareivių, bet kiti laiko, aplinkui Europą, Af- ir akyvai tą seka, kad nebū-

[cialiai paskelbė Rusijai ka- 
i ra. Tokiu būdu Japonijai 
pavyko uždaryti Port-Artu
re caro laivyną ir jį ten su
naikinti.

Paskutinis Caro žygis
Japonija uždarė Port-Ar

ture caro laivyną ir Vladi
vostoke kreiserius. Bet ca-

caristai komandie-1 
buvo kovose i 

jie 
Ja-' 
ne-1

ponijos karo laivai jau 
vo tik keli šimtai metru at- >

. c i
stu nuo rusu laivu. L V |

Japonijos imperialistai) 
padarė Togo didvyriu ir Į 
rengiasi padaryti, “šventuo
ju”. Jie ir dabar pučiasi ir 

’priekabiauja prie Sovietų 
Sąjungos. Jie mano, kad i 
jeigu jiems pavyko mušti 
caristinę Rusiją, tai jie tą 
galės padaryti ir su Sovietų 
Sąjunga. Drg. Kaganovi- 
čius ir visa eilė Sovietų Są
jungos vadų pareiškė, kad

bu-

rištinė Rusija dar gurėjo Į imperiaiįstine Japonija da-
- v ' ro didelę klaidą, jeigu ji ma-laivynus Juodose ir Baltiš- ro didelę klaidą, jeigu ji ma- 

kose jūrose. Iš Juodų jurų no, jaį vyp0 mušti kvai- 
j-os Jaivyną He^eidc Pro ]ą caristinę Rusijos vadovy. 

bę, tai ji tą galės padaryti 
ir su Sovietų Sąjunga.

Bosforą ir Dardenelius
Turkija, i

Baltiškų jūrų' karo laivy- SSSR nori taikos su visais 
nas išplaukė iš Liepojaus 13: kaimynais, to pat ji nori ir 
d. spalių, 1904 metais. Jis' su Japonija, bet ji mato Ja- 

; plaukė aštuonis mėnesius) ponijos karo prisirengimus

Pirmyn Choras Great Neck, L. I., N. Y.
——_—.  -------- ---- 1---- ---------------- : — -------------------------------- ----

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

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

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

labai žema: Tiems, kurie iš anksto užsiregistruos ir užsimokės 85c. ypatai ir $1.50 porai. Paskutiniem 
dienom, birželio 16 ir 17 kaina $1.00 ypatai. Bušai išeis 9-tą vai. ryte.

Užsiregistruokite tuojau “Laisvės” raštinėje.

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

. Park, kuris atveš ant pikniko. Taipgi imkite gatve karį Orange No. 21 nuo Broad St. ar Central Avė., 
kuris nuveš iki galo. Neimkite gatvekario ant Market St., nes jis eina tik į Orange line.

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



Penktas PuslapisTrečiadienis, Birž. 13, 1934

še žmones ant $20,700,000

Tas Pats.

kovos diena, kurioje jie turėjo

rašykite į daryta.rengiamus įvairius
' prisiųsti ir pinigus

vėlaiir

pasi

rikonai šią tarybą sutverė ir teises.

Visais aikštės kraštais pradėjo darbą tarp savųjų.
512

Įsigyk Sau Namus!
SAN FRANCISCO, Calif. —

jų

Angli-Dorsct apskrity j,

CLEMENT VOKETAITIS
yra tiktai dviejų augštų) ir pykime kuodaugiausia j šiuos LIETUVIS ADVOKATAS

BALTIMORE, MD. 113 WEST 42ND ST.

FOREST CITY, PA Užėjo Streikų Banga

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
visur TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Draugai, laisvės” Skaitytojai!

minėtų delegacijų ke- 
į Harrisburgo konferen- 
Už ką bedarbių reika- 
veikėjai išreiškia gilios

NEW
Phone

Valandos:

YORK, N. Y.

Bryant 9-7763 
nuo 1—6 po pietų

Centrą mokesčius.
Korespondente.

Chicago, Ill, — Federalis

“Prilijo Paukščių

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

susirinkimus, kalbinkime ir 
veskimės kitus, žinokime, jog 
tik tas vienas kelias yra už- 

i bėgti už akių tam pragaištin-

Du sekmadieniu

tadarių, kurie paukščius

piauzivje. viiainuer oi v>om- 1 •> * i *
merce štreikieriai neklauso, ko-| pavidalą. Išpuvusių medžių Į Likusius kaip 
munistų neprašalina iš bendro Į stuobriuose randama suak-1 
fronto. Štreikieriai sako, ko-1menėjusių driežų; yra į-1 
miinisf.m’ <vra mnsii vinnvhS __ I______j... -i.. ____ • -x___ i_._

Didelis sodnas įvairių vaisinių me- 
i auginamų 

j uogų nuo anksti pavasrio iki
P1 i rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNĖS
Yra puikus prūdas maudytis;

į Phone, EVergreen 7-4785

V kJVIUIJ I '

noma, yra biskį geresnės saly-1 Bell Telefonų Kompanija i
gos. f v’ ‘ !

žmoniškas Į miršau kiek šimtų) kokius rei- 
Tačiaus dar i kalavimus statė ir kaip ener- 

. Artinantis J svarbiau čia, kad patys ame- i gingai kovojo, už bedarbių! 
Anot jų raporto, “Mr. ! 

atsiusti!

*

co

Jaunuoliai Demonstravo Prieš Karą ir Fašizmą, 
Nepaisant, kad Valdžia Nedavė Jiems Leidimo
WORCESTER, Mass.—Per 

kelias savaites nacionalės jau
nuolių dienos komitetas ener
gingai kovojo išgavimui leidi
mo iš miesto laikymui masinės 
demonstracijos miesto sode ge
gužės 30 d. prieš karą ir fa
šizmą. Jaunuoliai buvo gavę

i Kovot irgi sunkiau ir pavojin
giau, kuomet fašizmas jau pil
nai pradeda siausti. Kiekvie
nas klasiniai sąmoningas dar
bininkas turėtų tai žinoti ir vi- 

' sais galimais būdais remti ko
vą prieš šiuos mirtinus darbi
ninkų priešus. Gegužės 30

leidimą maršuoti miesto gatvė- dieną yia darbininkų jaunimo 
mis, bet paskutinėm dienom įri ^0703 diena, kurioje jie turėjo 
tą atšaukė. Apart atšaukimo į Paieikšti savo galingą protes- 
leidimo, policijos viršininkas j balsą prieš valdančios kla- 
padarė pareiškimą vietinėj Jiems 
spaudoje, kad neleis niekam žabangas.
demonstruoti. Vienok tas ne
sulaužė energingo jaunuolių 
prisirengimo. Jie nutarė išeiti 
į gatves ir pareikšti savo pro-Į 
testą prieš imperialistų ruošia-j 
ma kara ir fašizmą.

Jaunuolių komitetas
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas pasiuntė atvirus laiš
kus miesto majorui ir polici
jos viršininkui, kad jie bus at- 
sakomingi už bent kokią pro-

Perdaug apsileidimo yra ir Kleviniai iš Scrantono. - ------
pas suaugusius Aido Choro na-1 tai šis susirinkimas buvo gana glaudos 
rius, kad taip svarbius klasių i gyvas ir draugai svečiai davė^ JŲ 
kovą liečiančius klausimus ne-1 daug mums gerų į 
iškelia choro susirinkimuose ir. ypač drg. Reikauskas. 
neaiškina jaunuoliams jų tiks-' Kadangi mūsų organizaci
jų ir svarbos ir tinkamai jų ne.ljose yra kilę ypatiškumai, vi- 
išdiskusuoja. Ateityje turė-|sai be vertės ir labai blėdingi, 
tumėme tai padaryti. j tai gana pasibarta narių tarp

žvalgas- 'savęs, ir mūsų svečiai, veikiau-
NTTTrY npHAvnima ’sia’ gaV0 gana bl°gą lsPūdh

NUO REDAKCIJOS. &1SI Turime baigti tuos ginčus ir 
jaunuolių dienos paminėjimo paduoti vieni kitiems ranką ir 
aprašymas labai suvėluotas, dirbti org. naudingą darbą 
Mes prašome mūsų korespon- taip^ kaip ir pirma tų nesusi- 
dentus nevilkinti su aprašymu pratimų dirbome, kiek galė- 
panašių svarbių judėjimų. Įvy
ko demonstracija, tuojaus,! 
jeigu negalima tą pačią dieną, 
tai ant rytojaus i
“Laisvę” apie pasekmes.

Per, pažino tą, kad visokios “prie- Telefonų Kompanija Apiple- 
>’ ’ susilaukė daug nau- 

’ į “svečių”, reikalaujančių pa- 
patarimų, šalpos. O prieglauda šitokia 

yra: 90 centų ant nedėlios už 24 ! .
valandų darbą, šeimynoms, ži-1 teismas nusprendė, kad III.

turi sugrąžint $20,700,000 i 
miestui ir kitiem telefonų1 

(naudotojam, iš kurių kom-1
Iš Connecticut Valstijos Ipanija perdaug lupdavo.

Parengimu-Piknikų

Atsiųsime Medy 
Jums Į Namus

Bedarbių Judėjimas Atbunda, Amerikonai 
Pradeda Stoti į Kovotojų Eiles

darni.
Na, kaip ten nebūtų, bet ke-^ 

Ii gana geri tarimai buvo pa- 
šiame susirinkime ’ davimas trijų apskričių, 

nutarta pasiųsti pasveikinimas 
į LDS suvažiavimą ir pąauko- 

[ ta $2 iš kuopos iždo. Taipgi 
surinkta apie $2.75 per narius 

! ir svečius ir 25 centai paauko- 
’ ta iš ALDLD 219 k p. iždo, su- 
! darant viso $3 jaunuolių išva- 
. žiavimui.

MINERSVILLE, Pa, — Jau visos Pennsylvanijos bedarbių Į pagyrimo 
ir čia amerikonai pradeda ko-j delegacijų konferencijos, Har- • svečia.j.

susiorganizavo Bedarbių Tary- i gency Relief 
ba. Svarbu yra, kad bedar-Į Mr. Bedle.

ORO KELIAI AFRIKOJ
Franci j os vyriausybe nu

turėjau sakč savo lakūnams, kokiais 
progą dalyvauti parengimuose bQtent oro keHais jįe turi 

želio Bridgeporte įvyko išva- skraidyti virs Afrikos tyrų, j 
■ ■ ................ Oras! kad pasitaikius nelaimei ga-1

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiamo jums į namtis ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1-25
10 Svarų už $2.25

atgal j risburge. pas Valstijos Emer- 
administratorių 

Jie pasakė, kiek 
vokaciją prieš demonstrantus, biai darbininkai organizuojasi ■ delegatų buvo suvažiavę, (pa- 
Demonstracijos pradžia buvo kovoja už sau žmoniškas Į miršau kiek šimtų) kokius rei- 
garsinama 2:30 vai. po pietų j teises gyventi, 
ant Kelley Square, 
paskirtam laikui aikštės šali
gatviai užsikimšo :

Už tai verti didelio 
kaip nariai, taip ir

Nutarta organizuoti 
į LDS ir iš kuopos 

iždo apmokėti už gydytoją, 
kuris pildys blankas del jų. 
Nutarta apmokėti iš ALDLD 
219 kp. iždo už 4 bedarbius į voti už savo reikalus. Draugas

Zj L CK V Ali ICVO LllJU ClUollI Ivlų. Vz I CV0 | X i v i v

buvo šaltas, nemalonu vaikšti-1 Įima būtų prieiti SU pagcl-IKilr u su. ^sakymu prašome 
nėti darže. Neatsižvelgiant į ba. 
tai, žmonių suvažiavo nema- __
žai iš apielinkių ir -dalyvavo 
newyorkiečių nemažas būre-! 
lis.

Programą išpildė su dai
nomis ir prakalbomis. Draugas visokių prie namų 
Mizara pradžioje savo 
kalbos satyros formoj pasakė, 
kad ir dausose yra NRA., to
dėl betvarkė. Toliau nurodinė- vaikščiojmui plačios pievos ir miškai 
jo, kodėl turi darbininkai or
ganizuotis visais frontais ir ko-

PUIKI VAKACIJOM 
FARMA

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

zuiti policija. Toj vietoj, kur 
laikomos masinės demonstraci
jos, sustojo keletas policijos 
mašinų, prisirengusių atakuo
ti maršuotojus su ašarų bom
bomis ir trys iš jų turėjo ma
šininius šautuvus. 2:30 vai. 
po pietų j aikštę įmaršavo apie 
150 jaunų darbininkų ir stu
dentų, nešdami iškabas su įvai
riais obalsiais, dainuodami In- 
ternacionalą. Virš trijų tūks
tančių susirinkusių minia pra
dėjo artintis prie maršuotojų. 
Policija davė įsakymą maršuo- 
tojams nesustoti. Jaunuoliai 
atsišaukė į minią sekti juos į 
darbininkų centrą ir ten lai
kyti susirinkimą. Minia stojo į 
maršuotojų eiles. Tas sudarė 
didelę demonstraciją. Dainuo
dami įvairias revoliucines dai
nas ir lydimi pėsčios ir važiuo-

žmonėmis, pradeda organizatyvį kovingą Bedle buvo^prisakęs
Pirmiau komisiją tik iš 10, bet išrinkta i 

juos nebuvo galima prie to i ir pasiųsta komisija iš 20, vie- i 
pritraukti. Jie sakydavo : “tik j nok priėmė visus. Ir iš tų 20 I 
jums nenuoramos ateiviai čia' tik keturi neėmė balso, 
negerai, tai kodėl nevykstat į. riausi 
savo giriamą bolševikų Rusi- daugiau pašalpos bedarbiams, 
ją.” Bet gyvenimo sąlygoms I už butus, kurie negal užsimo- 
vis labiau žiaurėjant, prareda j keti randas, valdžia turi užmo- 
ir jie permatyti, kokios prie- keti. Vanduo, elektra, kad nuo 

atimta. Kad būtų 
visoki “Sheriff 

negalėjimą išsimo- 
iš priežasties ne- 

kad Bedarbių Ap-

žastys tatai gimdo, ir jie pra- jų nebūtų 
deda žiūrėti į dalykus kitaip.

Birželio 4, š. m., laikyta an-j 
tras mitingas. Prisirašę yra 
jau 35 nariai, užsimokant 5c. 
įstojimo ir 5 c. mėnesinės; taip 
nustatė nariai vienbalsiu nuta
rimu. Aprič kelių įstojusių 
ateivių, visi amerikonai. Pir
miau čia buvo pesimistiški ar- * 
gumentai, kad pakol ameriko
nai neis su mumi, tai mes atei
viai mažai ką arba nieko ne
atsieksime. Dabar gi toki at- 

. .. - . į sikalbėjimai visai nustoja pa-
tos policijos demonstrantai at- grįncį0> nes amerikonai jau 
ėjo į darbininkų centią. čia mQSų priešakyje, jie veikia ir 
vieni pradėjo sakyti prakalbas §aukįa masiniai stoti į šią or- 
į suėjusius į vidų darbininkus, l ganįzacįja> kaip amerikonus, 
o kiti išėjo ant stogo (nes na- įajp ateivius, vyrus ir moteris, 
mas, kuriame randasi svetainė, į bedarbius ir kiek dirbančius.

pradėjo kalbėti į lauke pasili
kusią minią. Nors policija 
įniršusiai blaškė susirinkusius, 
neleido niekam sustoti ant ša- 
lygatvio, bet daug žmonių su-1 gUrnuį (jei kurio šiandien de- 
sispietė į tarpą namų, suėjo į s6tkai milionu vaitoja j 
prieangius ir klausėsi jaunuo-' 
lių prakalbų.

Šalę jaunų

šios Bedarbių Tarybos mi
tingai laikomi kas pirmadie- 

darbininkų ir nis nuo 7-30 vai. vakare, kam- 
farmerių demonstracijoj daly- pas 5th & Sunbury St.—Uk- 
vavo Nacionalės Studentų Ly- rainų salėje.

Atsibuvusiuose mitinguose Taipgi ir svečiai dalyvavo mū- 
organizatorius P. Paul ir pir- sų kuopų susirinkime, kaip tai,

Laivakroviy Streiko 
Frontas Tvirtas

Orman kalbėjo jaunuolių 
klausimu, taipgi nurodinėjo 
pareigą organizuotis sykiu su 

i suaugusiais, kovoti prieš ka
rą ir fašizmą, nebūti kanuo-; 
lių pašaru už kapitalistinės I 

j klasės reikalus.

Naujai perbudavoti kambariai, pa- ( 
togūs poilsiui. Valgis gaminamas iš 
savo augintų daržovių, uogų, pieniš-' 
ko i)’ mėsiško maisto. /

KAINA LABAI ŽEMA j
Kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, 
Cauterskill Avė.,

Catskill, N.' Y. i

V y-1 ______
reikalavimai įu buvo: I <7 | p- * - — —— — * - — —---- — — -• ---

i Birželio pirmą dieną 'štreikieriai 
turėjo masinį protesto mitingą 
“California Flail.” Štreikieriai 
reikalauja, kad policijos virši
ninkas Quinn pasišalintų iš sa
vo vietos, ir miesto majorui pa
siuntė rezoliuciją, reikalaudami 
Quinno prašalinimo. Streikie- 
riai dabar geriau kovoja, negu 
pradžioje. Chamber of Com-;

uždrausta 
Sales” už 
keti skolų 
darbo, ir
draudos H. R. 7598 Bilius bū
tų užgirtas. Nuo šių reikala
vimų tas valdininkas visaip su
kinėjosi, kaip ką neva žadė- 

Ijo. Bet kada bus už tokių de
legacijų pečių milžiniškos or
ganizuotos masės, tie valdi
ninkai negalės gudravoti ir iš-1 
sisukinėti. |

Dar čia turiu pažymėti, kad 
vietinė “Lietuvos Sūnų” drau
gija paaukojo $5 iš iždo pa
ramai 
lionės I
ei ją. 
luose 
padėkos žodį!

A. Arbačauskas.

Truputis žinių iš ALDLD 219! 
ir LDS 27 kuopų susirin.....
laikyto 3 birželio, 1934, pas j 
drg. J. P. Kandrotus ant far- 
mos. Turiu pasakyti, šis su
sirinkimas buvo skaitlingas.'

!

Senovės Ženklai Anglyj
Cumberland a p s k r i tyj, 

Nova Scotia, angliakasyklo-! 
se yra geriausiai išlikę žen-1 namų: 
klai senovės gadynės, kuo
met augo medžiai, iš kurių 
paskui susidarė arfglis. Kai 
kurie medžiai yra suakme
nėję ir puikiai išlaikę savo

munistai yra mūsų vienybė — 
jėga, o be jėgos jūs mus neno
rite samdyti.

Birželio 3-čią dieną streikie- 
riai masiniai demonstravo į 
Raudoną Aikštę, čia kalbėtojai 
ragino laikytis bendro fronto 
iki išlaimėjimo. Pradžioje 
streiko laivų uoste buvo 17, da
bar yra 80, ką kapitalistų spau
da pati pripažįsta.

John Baker.

spaustų pėdų senai išnyku
sių didžiųjų gyvūnų, 
kaulų ir t. t.

J Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmonės juos perka 
j dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 

didelius, mažus, be ir su 
! garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, Brook- 
lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir ant 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą $500 
Pradinį Įmokėjimą

» rendą • išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

Room 2160 arba telefonuok Pcnnsyl- 
; vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
Į savuosius gauna sąžiningą patarna- 

■ Į vimą!

[joj, iš po lietaus rado tūks- 
i tančius nukritusių paukš
čių.-’■y Tamsesni žmonės sa
kė, kad “lietus paukščiais 
lijo.” Bet vyriausybė pa-'

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broačhvay 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmofe 5-6191

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

... i buceriai ir inkimo, . ., Teko girdėti nuo kelių
I ninku, kad darbo sąlygos buvo 
| visai nepakeliamos. Tokia bu- 
. vo įvesta skubinimo sistema, 
kad darbininkui nebuvo laiko 
nė pavalgyti.

Dirbtuvės apstatytos polici- 
v f i- • • ia’ kad štreikieriai nesustabdy-raportus is įvykusios 28 gog. Pa., R. Yanusaitis, Pabaliai ir t(j gkebų vežamos mfeos . Ba|_ 

I timorę. žinoma, kaip 
' taip ir čia kompanijos bando 
i dirbtuves operuoti skebų pagal- 
| ba. Darbininkus areštuoja.
Jau suareštavo aštuonis darbi
ninkus ir vien tik todėl, kad jie 
bandė atkalbėti skebus nuo dar
bo. , >.

Darbininkų reikalavimai yra 
gana žmoniški, būtent, jie rei- 

j kalauja algų pakėlimo ir unijos 
' pripažinimo. Į Baltimorę su- 
[ bėgo visokie NRA sukčiai del 
pardavimo mėsos darbininkų 
streiko.

gos kuopa iš Clark universite
to, kurios suorganizavimui 
daug pasidarbavo jaunuolis mininkas James Cook išdavė S. Reikauskas iš Shenandoah,! 
V. Sukackas, kuris yra Lygos 
sekretorium. Gerą įspūdį da
rė Amerikos darbininkų cho
ras, dainuodamas įvairias re-' 
voliucines dainas maršuotojų 1 
eilėse.

Kode! demonstracijoje ne- Į 
simatė Aido Choro narių ? Tai 
labai peiktinas dalykas, drau-i 
gai. Juk jūs esate darbininkų 
sūnūs ir dukterys. Jūsų parei
ga yra stoti į bendrą kovą 
prieš artėjantį imperialistinio 
karo ir fašizmo pavojų, už ge
resnį ir šviesesnį darbininkų i 
klasės rytojų. Jūs nesate jokia ! 
specialiai privilegijuota grupė.! 
kurios nepalies užėjus karo ir 
fašizmo audra. It

Tėvai irgi turėtų žinoti, kad 
užėjus karui ir fašizmui už 
pečiaus negi paslėpsite savo 
sūnus ir dukteris. Dauguma 
tėvų dar vis mano su mokslo 
pagelba ištraukti savo vaikus 
iŠ darbininkų klasės, padėti į | 
profesionalų eiles. Bet, drau
gą!, krizis purto ne tik fizinio 
darbo darbininkus, bet ir įvai
rių profesijų praktikuotojus.

Šiuom tarpu virš dviem šimtam “Laisvės” skaitytojų 

yra išsibaigusi prenumerata. O dabar, pasireiškus šilumai, 
“Laisvės” iždas smarkiai ištuštėjo. Todėl, draugaį, kurie 

gavote pranešimą, kad jūsų prenumerata pasibaigė, greit 

atsinaujinkite. .Jei visi, kuriem šiuom tarpu yra išsibai

gusi prenumerata, tuojau atsinaujintų visiem metams, tai 
“Laisvė” gautų apie $1,100 ir tas būtų didelė paspirtis 
nors iki pikniko įvykimui.

Atsimenate, kad “Laisvės” trokas turėjo nelaimę, tas 
kainavo gerokai pinigų. Taipgi visi žinote, kad preso iš
mokėjimui reikia turėti kas mėnuo po $75. Gi dažnai, šis 

tas prie mašinų pagenda, reikia dapirkti. Už tai stambo
kų įplaukų reikia turėti kad apsiginti nuo kreditorių.

Taipgi norime priminti draugam, kad pasirūpintumėte 

apsimokėti bilas už spaudos darbus ir skelbimus dienraš
tyje, tuomi irgi daug pagelbėsite.

“Laisvės” Administracija.

Birželio 7- d. išėjo į streiką pavaišino nuodingu lesalu, 
ceriai ir mėsos išvežiotojai. j--------------------- ----------

darbi- j Nazių Atstovas pas Harvar-,
do Studentus I

Berlynas. — Užsieninės 
hitleriečių spaudos galva 
Ernst Hanfstaengel važiuo
ja Amerikon į pokilį Havar- 

!do Universitetą išėjusių 
1909-tais metais žmonių, 

| kurių vienas yra ir jis pats. 
Universiteto viršininkai rū
pinasi apsaugot jį nuo nes
magumų iš priešfašistinių 
studentų pusės.

Koks mėnuo atgal išėjo į 
streiką dantų išdirbėjai. Su
streikavo prieš nepakeliamas 
sąlygas. Streikas užsibaigė 
mažu laimėjimu. Taipgi kele
tas mažesnių streikų įvyko.

Pasitraukė Giafteris Sena
torius Thayer

Albany, N. Y. — Atsista
tydino iš valstijos senato re- 
publikonas W. T. Thayer, 
kaltinamas, kad už kyšius! 
tarnavo elektros ir geso! 
kompanijoms. Jis tikisi, 
kad tuo būdu liks sustabdy
ta jo darbų tyrinėjimai.

, Baltimore ir Ohio geležinke
lio kompanija paleido pusę sa
vo darbininkų iš darbo be jokio 
užtikrinimo, kada bus pašaukti 
atgal. Ir abelnai Baltimorėje 

, darbai labai sumažėjo. Net pa-
Z*,tys kapitalistų laikraščiai pri-

Washington. — Vyriausy
be sako, kad labai daug rei
kalaujama sidabrinių pini
gų. Gal žmonės pradėjo 
juos taupyt, manydami, jog 
popieriniai pinigai visiškai 
nupuls?

Telefonas: Evergreen 7-/770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

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

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi- 
utos bus atatinkami ausi as 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

AWW.

-'A



Kalbės Bertha Fulton

Visi ALDLD Brooklyno kuo-

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

IŠRANDAVOJIMAI l
PARSIDUODA

ALDLD. Antro Apskričio Reikalai

ryto

St.

(139-14(5)

parama apskričiui, 
labai reikalinga šiuo

ši draugė yra amžiumi dar 
tik jaunuolė, tačiaus jau spė
jo savo tklentingu kalbėtoja- 
vimu atsižymėti, kaipo viena

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

vietą ir smarkiai ;rengtis, nes 
tik 18 diėnų laiko beliko.

Atvyksta iš Kitur Minios 
Svieto

prakalbas anksčiau. Sąryšyje 
su šiuo susirinkimu bus visa 
eilė svarbių darbų, tad turime 
susirinkti anksti ir pasiskirsty
ti, kad prasidėjus susirinkimui 
nereikėtų jį trukdyti. Atėję 
kreipkitės i komisijos narius: 
Depsienę, Višniauską, Sasną.

Komisija.

Jie reikalauja mękėti

sekretoriai, neuž-

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

sulig išgalę stengiasi pagelbė-j 
ti it lietuvių organizacijoms. ! 
Draugė Undžienė kalbės apie 
Tarptautinį Moterį] Kongre
są ir kokią reikšmę jis turi

vadinamą “kick-back

PARSIDUODA Lunch Room su alaus 
laisniais, vieta apgyventa įvairių 

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

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja 2 kambariai, gra

žiai ištaisyti, šviesūs ir dideli; ran
da žema. Del platesnių informacijų 
kreipkitės,: Corel, 67 Scholes 
Brooklyn, N. Y.

(139-141)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

vakare, 
, Apst. 4, 410 

I N.Y.C.
i Visi nariai malonėkite būti, nes 
, turim daug svarbiu dalyku apkalbėti. 

Valdyba.
(139-140)

Turiu du biznius, vienas yra gro- 
cerhė ir bučernė.o kitas tai tik bu- 
Čcrhė, abiejų negaliu prižiūrėti kaip 
reikia, galite bile kurį pirkti. Atsi
šaukite po numeriu 431 Lorimer St. 
Brooklyn, N. Y.

(139-141)

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

PARDAVIMAI

«

i Telephone, EVergreen 8-9770

; ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 
---- i penktadienį, 15 dieną birželio (June),

! 7:30 vai. vakare, pas draugą Ma- : 
Green : thews, Apst. 4, 410 W. 33rd St.

7th
7th
7th

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiaa ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Telephonas MEdallion 3-1328 |

■eštas Puslapis Trečiadienis, Birž. 13, 1934

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
I • ■ .

V'. 1 1 )

Didžiosios Prakalbos ir Koncertas Šiandie; į
Ar Prisirengei? Į

Paskutiniu pranešimu pri
mename draugėms ir drau
gams, kad svarbiosios prakal
bos įvyksta šiandien, 13 d. bir
želio. 7:30 vai. vakare, “Lais-: 
vės” svetainėje, kampas Lo-į darbininkų klasei, 
rimer ir Ten Eyck Sts., Brook-! 
lyn, N. Y. Įžanga veltui.

Prakalbas rengia bendrai 
visos New Yorko ir Brooklyno 
ALDLD kuopos. Jų tikslas su
pažindinti darbininkus su di
dėjančiu karo ir fašizmo pa-' iš geriausių lietuvių kalbėtojų, 
vojumi ir surasti būdus, kaip'Jinai kalbės jaunuolių reika- 
geriausia tiems didžiausioms lais sąryšyj su besiartinančiu 
darbininkų ir šaip biednesnių imperialistiniu , karu, kuris 
piliečių priešams pasipriešinti.' ypač gręsia jaunuoliams.
Tad visų pareiga patiems da-! Apartu šių dviejų bus ir dau- 
lyvauti ir savo draugus bei giau .kalbėtojų, kurie tars po 
kaimynus paraginti. Jaunuo-' keletą žodžių.
liai taipgi lai nė vienas nepa
silieka namie, nes ir jų reika
lais kalbės.

Kalbės M. Undžienė

Kas Girdėti Apie 
“Laisvės” Pikniką

Jau pirmiau buvo pranešta, 
kad darbininkų dienraščio, 
“Laisvės”, piknikas įvyks sek
madienį, liepos 1 d., Ulmer; 
Parke, Brooklyn, N. Y. Pra-j 
šome visų įsitėmyti dieną ir(n

Taigi, prieš rinkimus La- 
Guardijos žadėtieji “geru
mai,” nesulaukę nei, metų, vir
to darbininkų persekiojimu, 

į vis panašesniu į Hitlerio tero
rą. štai prie ko Iriamės ir 
prieš ką turime suburti visas 

■ spėkas į vieną , bendrą frontą.

konferencija, todėl mūsų kuopa : 
šiame susirinkime turės išrink-' 
ti delegatus ir delegates.

Jau liko tik apie dvi savai-1 
tės laiko iki mūsų dienraščio ] 
“Laisvės” metinio pikniko, tad! 
ir čia mūsų kuopa turi gerai j 
pasirodyti, platindama tikietus i 
ir t. t.

Kaip matote, šiame susirinki- I 
me turėsime daug svarbių rei-! 
kalų; kitų čionai nei nesuminė-1 

Ateikite visi nariai ir1 
Ypatingai draugės mo- 

buvusios LDSA 1 kuopos 
dalyvaukite ir atsiimkite 

Neužmirški-

j ome. 
narės, 
terys, 
narės,
“šviesos” leidinį.
te atsivesti ir naujų narių prie 
mūsų organizacijos prirašyti.

K. šolomskienė, 
Kuopos O r g.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kaip visuose, taip ir šiame 
piknike bus .puiki meno pro
grama, kurią išpildys darbi- 

’ įninku chorai. Du iš geriausių 
chorų atvyksta iš gana toli: 
Laisvės Choras, iš Hartford, 

i Conn.; Lyros Choras, iš Phi
ladelphia, Pa. Taipgi atvyks 
visi apielinkės darbininkų cho
rai : Sietynas, iš Newark©; 
Banga, iš Elizabeth©;

Menkeliuniutė, Kavaliauskaitė, ] myn, iŠ Great Necko; Aidas, 
i Klimaitė Pildys Programą 
i I I

Apie šias dainininkes “Lais- 
| vės” skaitytojai jau gerai žino.

Vyriausia šio vakaro kai-,Jos ne tik žinomos, bet taipgi 
bėtoja bus draugė M. Undžie-' ir branginamos, nes jos savo 

xnė (Margaret Cowl). Jinai per, talentu ir jo panaudojimu 
daug frietų veikliai dalyvauja | darbininkų naudai to pilnai 
darbininkų judėjime. Pastarai- yra užsitarnavę. Šiuo kartu 
siais metais mes apie ją mažai jos taip pat dainuos. Todėl, 
girdėjome, nes ji gyveno apie draugai, “L.” skaitytojai, pra-, 

neškite apie tai visiems. Dau
gelis vietos lietuvių yra girdė
ję apie jas, bet ne jų dainas. 
Jiems bus proga išgirsti jų 
dainas.

Tikimasi ir daugiau progra
mos pildytojų.-

keturis suvirs metus Sovietų 
Sąjungoj. Sugrįžus ji apva
žiavo lietuvių kolonijas su pla
čiu prakalbų maršrutu. Vė
liausiu laiku užima vieną iš 
svarbiausių vietų tarptautinia
me darbininkų judėjime, bet:

iš Brooklyno.
Mūsų choruose yra 

taus jaunimo, tad dalyvavimas 
tokio skaičiaus chorų užtikri
na gražią programą ir daug 
gyvumo. O su chorais atva
žiuoja minios draugų. Reiškia, 
su chorais publikos iš kitur 
bus labai daug. O ir be chorų 
mobilizuojasi busais ir mašino
mis iš daugelio kolonijų. Broo- 
klyniečiai, negi galime užsi
leisti ! Pasiskubinkime.

Piknike bus ir sporto pro
grama bei prakalbos, kurias 
pasakys geriausi kalbėtojai.

Reikia Paskubinti Tikietų 
Platinimą

Dabar bus visa eilė piknikų 
ir išvažiavimų, bei ąusirinki- 

į mų kuriuose galima bus pla-. 
nors jie nepajėgė didelį, gražų pjai paskleisti pikniko tikietų.' 

j.......... " Tik, draugai privalo visuomet
turėti tikietų su savįm. Drau
gai, tikietų iš anksto platini
mas ne tik kad pagelbės dar
bininkų dienraščiui; bet taip 
pat bus nauda pirkusiems, nes 
iš anksto perkantieji gali gau
ti vieną iš trijų dovaną. Dova
nos yra $5, $3 ir $2.

M.

■ Tūkstantis Pikiety Prie Doky
•,Prie American-Hawaian lini
jos s prieplaukos, pereitą pir
madienį, pikiėtavo 1,000 dar
bininkų, neatsižvelgdami į po-1 
liciją,' kuH sudarė stiprią už-i 
tvarą aplink prieplauką. Pi-1 
kiete dalyvavo jūrininkai, lai- 
vakroviai ir šiaip darbininkai.

Su Vėliavomis ir iškabomis i pų nariai yra raginami pribūti 
pribuvusius darbininkus suti-į šiandien į masinį susirinkimą- 
ko, ir prie jų prisidėjo, šeštos 
prieplaukos laivakroviai, kurie 
buvo tuo laiku išėję pietų. Po 
atlaikyto susirinkimo, pikietė 

. Pir" paradas numaršavo pakrante 
». iki Grace linijom prieplaukos, 
'kur atlaikė kitą susirinkimą, 

skais-1 rpaj įjUV0 išraiška simpatijos 
streikuojantiems Vakarų pajū-l 
rio laivakroviams. I

Brooklyno ALDLD. Kuopų 
Nariams

busą pasisamdyti, tačiaus jie I 
pasisamdys troką ih trauks į 

’pikniką. Bravo, lindeniečiai! 
Apsižiūrėkite, New Jersey, 
kad jumis neužkariautų New 
Yorko valstija!

Dar žodį į apskričio valdy
bos narius. Draugai ir drau
gės, ne visi apskričio valdybos 
nariai yra apsiėmę arba dirbę 
kokį darbą, išskiriant atsilan
kymą į posėdžius, todėl būtų 
gerai, kad ir tie nariai būtų 
prisirengę laike pikniko stoti 
į darbą ir pagelbėti kitiems.

Visi laiku į konferenciją! O 
po konferencijai pasikalbėsi
me ir pasilinksminsime po gra
žias pievas, išsimaudysime 
ežere ir su visų kolonijų drau
gais mintimis pasidalinsim.

A. A. Lideikienė,
ALDLD 2 Apskr. Sekr.

Kailiasiuviai Darbininkai
Streikuoja į

Po vadovybe Industrinės: 
unijos dabar streikuoja seka-i 
mų šapų darbininkai: 
Bros, ir Goldstein, 345 

'Ave.; Arnheimer, 345 
'Avė.; Berchansky, 345
Ave.; George Jaffe, 158 W. 
29th St.; Beder ir Kaufman, 
350 7th Ave., Timmerman ir 

Į Sher, 150 W. 30th St.; Fisher
man, Spitzer , ir GoĮdfinger, 
214 W. 28th St.; Rubin ir 

' Kas^, 129 W. 29th St,. , . \ 
i Užvakar sustreikavo Fish- 

' back- ir Ackerman .darbinin
kai.
pilną unijos algą ir panaikinti 
taip
$1.0 ir $15, kuriuos bosai pri- 

' vertė darbininkus mokėti—su
grąžinti bosams atgal.

DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES
Amerikoniškos ir Importuotos *

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod-' 
ka, bet labai rotoj 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” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

Jau gerokas laikas, kaip bu
vo išsiuntinėta kuopoms visos 
informacijos del delegatų rin
kimo į pusmetinę konferenci- 
j'ą, kuri įvyks sekmadienį, bir
želio 17 d., West Orange, N. J.

Nors buvo laiškuose rašyta, 
kad konferencija prasidės 10 
vai. ryto, tačiaus būtų geriau, 
jei visi delegatai pribūtų 9 vai. 
ryto, nes kuo anksčiau pradė
sime, tuo greičiau pabaigsime 
ir pikniką galėsime laiku pra
dėti. Nuo pikniko priklauso fi
nansinė 
kuri yra 
tarpu.

Kuopų
mirškite sutvarkyti visus bilie
tukus, kurie buvo prisiųsti pla
tinimui apskričio naudai. Tie 
bilietukai turi visi būti sugrą-

> žinti ne vėliau, kaip per kon
ferencija arba laike pikniko.

Buvo prašyta išrinkti darbi
ninkus šių kuopų: Linden, 
Harrison, Elizabeth, Bayonne, 
Hillside. Gauta žinia nuo Lin
den ir Harrison kuopų sekre
torių, kad jie jau išrinko dar
bininkus. Kas pasidarė su Ba-I vakare, visi būkite Laisvės'sve- 
Yonne, Eliždbeth, ir Hillside 
kuopomis? Draugai, jei dar

Išleistuvių Vakaras 
Ketvirtadienį

Šį ketvirtadienį, 7:00 vai

Maisto Produktų Kainos 
Pašoko 17 Nuošimčių

Jungtinių Valstijų Darbo 
Department© pranešimu, mais
to produktų kainos, prie NRA 
pakilo mažiausiai 17 nuošim
čių. Mėsa pakilus 17%, kuo
met kūdikiams reikalingi javi-1 
niai produktai pakilę net iki j 
25%. Pienas, sviestas, grieti-! 
nė, varškė ir kiti pieno pro
duktai taipgi žymiai pašoko 
augštyn.

Tai Rooseveltd NRA dova- i 
na darbininkams, kuri reiškia' 
netiesioginį 17 nuošimčių ai- 
gos nukapojimą ir darbiniųHų 
klasės, ypač kūdikių, mirtingu-

ALDLD. 1 Kp. Susirinkime 
Pasiimkite “Šviesos” No. 2-- 

Dalyvaukite
Ketvirtadienį, 14 d. birželio 

(June), 7:30 vai. vakaro, “Lai
svės” svetainėje, įvyks Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 1 kuhpos re- 
guliaris susirinkimas, šis su
sirinkimas bus labai svarbus, 
nes jau yra išėjęs “Šviesos” No.

Ateikite visi nariai ir pa
ir atsiimkite “šviesą”, nes 
labai daug svarbių straips- 
bėgamais klausimais. Taip-

i J. GARŠVA
I '
i Graborius (Undertaker)

tainėjė, nes L.D.S. jaunuolių
____ _ ________________  ir suaugusių kuopos rengia mo padidėjimą ir sveikatos su- 

ireišrinkote darbininkus—sten- delegacijos išleistuvių vdkafą.;
Bus šokiai ir dailės progra
mas. Skanių užkandžių ir gė-

gkitės kuo greičiausia atlikti 
tą reikalavimą.

Visi išrinktieji pikniko dar- rimų bus visiems iki sočiai, 
bininkai turi būti vietoj 10 vai. 
ryto. Atvažiavę praneškite 
Šiem pikniko komisijos na
ciam G. Jamisohui, M. Dobi- 
niui arba A. Lideikienei. Tada 
komisija žinos kas apsiėmę 
darbininkais laikė pikrtiko ir 
paskirs vietą, kur jiems rei- 
l$es dirbti.
O Kas Važiuos į Apskričio 

Pikniką?

“ 'pranešimą turime, kad Pir
myn Choras iš Great Neck, 
jau pasisamdė busą ir dainuo
dami važiuos į pikniką.

•Aido Choras iš Brodklyh ir 
ALDLD 1 kuopa rengiasi; va
žiuoti su dviem busais. Tai|jauni ir seni 
New Yorko valstija. Ar New būkime šiame parengime. 
Jersey valstija pasiduos?

* Iš Linden gavome žinią, kad

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
Seimas įvyks sekantį pirmadie
nį, 18 d. birželio, ir tęsis kele
tą dienų. Jis bus Dėtroit, 
Mich. Iš Brooklyno vyksta spe- 
cialis busas su delegacija į tą 
Seimą. Busas kaštuoja $400. 
Padengimui lėšų yra rengia
mas šis vakarėlis, todėl visi 
L.D.S. .nariai privalo rūpintis 
ne tik patys dalyvauti šiame 
vakarėlyje, Liet turi atsivest ir 
savo pažįstamus draugus ir 
drauges. Kam tik rūpi L.D.S., 
kam tik rūpi būdavot šią pa
šalpos organizaciją, tam turi 
rūpėt, kad šis vakarėlis būtų 
pasekmingas. Todėl, draugai, 

, dideli ir maži

Įžanga tik) 15 centų.
J. L. Kavaliauskaitė.

mažėjimą nuo bado, ar neda- 
mitimo.

2.
! rėš
j yra 
nių 
gi užsimokėkite savo duokles už 
1934 metus, kurie dar nesate 
mokėję.

Sekmadienį, 17 d. birželio, 
, ALDLD II Apskritys turės la
bai didelį pikniką. Į tą pikniką 
mūsų kuopa yra paėmus busą, 
kuris išeis nuo “Laisvės” svetai
nės, bet- tai ne Viskas, tame pik
nike bus apskričio ir pusmetinė

Viršininkas Įsako Policijai 
Pulti Bedarbius i

* i - t i * I t I '

Policistai, kurie nepanaudos 
visas turimas spėkas, bus tei
siami—pareiškė policijos ko- 
misionierius O’Ryan.

Daily Workerio iškeltas La- 
Guardijos planas, policijos 
puolimu sunaikinti ^ąrbininkų 
demonstracijas ir > reikalavi
mus, įapo patvirtintas pareitą 
ketvirtadienį, kuomet' patsai 
policijos komjsięniefius O’Ry
an laiške Pašalpų Departmen- 
to komisionięriui, .. Wplliam 
Hodsonųi, parašė sekayią :»

“Policija naudbs višas Rei
kalingas spėkas.” Ir toliau ra
šo : “Kiekvienas, policistas, ku
ris neveiks ūmai ir sėkmingai, 
bus departmento apkaltintas.”

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Uųion

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST

Notary .Public ; Tel. STagg 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli-
5 1 ?. »• ■*

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin- 

• t tas ir už prieinamą kainą.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn; N. Y.

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir karietas veselijoms, 
Į krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestw- 

v5m, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. >
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

f

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos. A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervą Įde
gimai ir Croniš- 

_ . k i Nesveikavi-
maj, Gerkles, 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

197 HAVEMEYER STREET

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Ave. ir Irving

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

pi.

M. 
M


