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Sveikiname Mūsų Darbininkiškus Suvažiavimus I^etijos^omunktų'

do tris šūvius, užmušė mi-

Lietuva visiems atsiteisia pjerackio todėl, kad jis šiek

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Bilionai Dolerių Karui

tol, kol bus gražus oras.

gelbėt drž. Thaelmanno 
vybę!

corse, Mich., ir kitų plieno 
centrų darbininkai.

Viduryj sėdi Mike Tighe, pagarsėj ęs plieno darbininkų reikalų pardavi- 
kas. Iš dešinės—Western Bar Geležies Kompanijos prezidentas R. van 
Haughton, su kuriuom kaip ir su kita is fabrikantais, Tighe darė sumoksiąs 
prieš darbininkus.

Metai XX; V, Dienraščio

u

ir jos ekonominė būklė ge
rėja?”

Vokiečiai Tyrinėja Kuršių 
Mares

KAUNAS. ’■ 
vokiškoje pusėje

snius šalies ūkyje.”

Pavienio Numerio žvaina

i 250,000,000 viešiems pašai- 
piniams darbams ir “tiesio
giniam” bedarbių šelpimui 

, iš Washing- 
per valstijų ir

— Kuršių marių j Washington. — Šalies se- 
5je dabar, kaip; natas nubalsavo, kad Roo-

griežčiausius taupumo zing- priemenej už laiptų, palei-1
snius sahes ūkyje.” do tris šūvius, užmušė mi-J -------------- ---------- -------------------  -------------- „---------  S1UCJV LVloultto ,,Iics> ov nu.

lai kur dabar kun. Ke-|njsterį jr pabėgo. Manoma,; linkėjimus Lietuvių Darbininkų Susivienijimo ir Ameri- ’knistų. Tai įžanga į teis- 
mešis ir kiti fašistai dės had tai hitleriškų Lenkijos | kos Lietuvių Proletarinio Meno Sąjungos suvažiavimams ma prie§ Vokietijos milionų 
tuos pasididžiavimus, kad fašįstų darbas. Jie nekentė! ir Antrai Nacionalei Lietuvių Jaunuolių konvencijai.

------------  ... . Leipcige, Vokietijoj, pra-
Dienraščio “Laisvės” štabas siunčia savo širdingiausius sįdėjo teismas prieš 80 ko-

reikalus. Ant jūsų pečių gula didele atsakomybė. Visi! Darbininkai skubėkite su 
Amerikos klasiniai sąmoningi lietuviai darbininkai aty- masįniais protestais, kad iš-

I manymą,—kad tam

LIETUVA NEMOKA 
SKOLŲ AMERIKAI

Washington. — Iš visų 15 
šalių vien tik Finliandija 
(Suomija) atmokėjo Jungti
nėms Valstijoms privalomą 
paskolų dalį birž. 15 d. Ame
rika, tuo būdu, tegavo 
$166,538 iš $174,647,439 nau
jų “priklausančių” įmokėji- 
mų; o nuo pirmiau nedamo- 
kėtų jau buvo užsilikę $303,- 
196,205. Jugoslavija gi ne 
tik nieko nemokėjo, bet jo-i « • • • w • ••

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
.Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Birželio (June) 18, 1934

Bomba Sužeidė Kubos
Prezidentą Mendietą |
Havana. — Nežinia kas

kio pasiaiškinimo neprisiun-1 padėjo užtaisytą bombą, ku
te. Lietuva, kuri metai at- ri sprogo laike Kubos pre- 
gat įmokėjo $10,000, kaipo zidentui Mendietai surengto 
privalomos “dalies dalį,” o pokilio birž. 15 d. Bomba į 
1933 m. gruodyj $7,000, da- į sužeidė prezidentui ranką,! 
bar birž. 15 d. įteikė Ameri--užmušė jūrininką M. T. Es- 
kai pasiaiškinimą, kuriame. tradą; taip pat sužeidė pen- 
sako: |kis puskarininkus ir tiek

i • - Ipat įvairiu valdininku.Nuo paskutinio musų Į1 
įmokėjimo nėra jokių ženk
lų, kad bent kiek eitų geryn 
bloga ekonominė ir finansi
nė Lietuvos padėtis. Prie
šingai, daugelyj atsitikimų 
sąlygos net dar pablogėjo, j pokilio birž. 15 d. Bronisla- 
Todel būtinai reikėjo toliau vui Pierackiui, Lenkijos vi- 
dar labiau sumažinti valsty- daus reikalų ministeriui, 
bes Išlaidas ir padaryti trys jauni vyrai, užsiglaudę

GREEN IR TIGHE ATŠAUKĖ PLIENO
STREIKĄ; PARDUODA DARBININKUS

ROOSE VELTUI IR FABRIKANTAMS
Kreipiasi į Rooseveltą Paskirti Trijų Komisiją, kad Sumul- 

kinty Plieno Darbininkus; Bet Įvairiose Vietose Darbiniu 
kai Rengiasi Streiko Kovai

Nušovė Lenką Vidaus
Reikalų Ministerį

Varšava. — Beeinant iš

ninku “rinkimo teisiu” var
žytojus, bet tikrumoje, kaip 
ten pat sakoma, bausti 
“tuos, kurie varžys arba 
grūmos varžyti laisvą tarp- 
valstijinį biznį,” reiškia, 
streikierius bei unijas, besi
rengiančias streikuoti. Tuo 

streiko būdu prezidentui Roosevel- 
tui su jo komisijomis bus

darbininkų vadą Ernstą 
Jūs, draugai delegatai, suvažiavę į Detroitą, svarstysite Thaelmanną, kuriam Hitle- 

tiek užtardavo žydus nuo tų labai svarbius tų trijų musų dai binmkiskų organizacijų Ipjg pgngiasi nukirsti galva, 
piktadarių-užpuolikų. Ve- ” ’ * ......................

pionis buvo vienas iš arti- 
jmiausių Pilsudskio draugų. džiai seks jūsų suvažiavimų žygius. Mes esame tvirtai 

įsitikinę, kad jūsų darbai prisidės prie tolesnio sustiprini
mo ne tik tų organizacijų, kurių suvažiavimus jūs suda- i 

j rote, bet abelnai viso darbininkų judėjimo. I
1 Po Pašalpos Skraiste i Dienraštis “Laisve” buvo nepavaduojamas mūsų revo- Į(įrS QalvaS Dviem 
! r bucinio judėjimo įrankis išauklėjime Lietuvių Darbinin

kų Susivienijimo, Meno Sąjungos ir jaunuolių judėji-i 
mo. “Laisvė” taip pat ateityje tarnaus tam garbingam

Pittsburgh, Pa.—Amalga
mated Plieno, Geležies ir Ci
nos Darbininkų Asociacijos 
nepaprastame suvažiavime 
darbininkai delegatai birže
lio 15 d. šturmingai reika
lavo, kad unijos preziden
tas M. Tighe leistų tuo jaus 
balsuot visuotino
klausimą. Jis neleido, ypa 
laukdamas, kol atvyks Dar- duodama diktatoriška teisė 
bo Federacijos prezidentas: verstinai “taikyti” (laužyti) 
Wm. Green. Pagaliaus pri- streikus ir ardyt unijas (su* 
buvęs, Green visą valandą lig republikonų pataisymo 
prakaitavo, p e r t i krinėda- iki 1935 m. birž. 16 d.), 
mas, kad darbininkai neitų 
į streiką birž. 16 d., kaiplraščių pranešimai, 
kad buvo nutaręs pereitas 
unijos suvažiavimas. Tas 
kapitalistų pakalikas, norė
damas gauti delegatų pasi
tikėjimo, veidmainiškai ne
va “smerkė” plieno fabri
kantų begėdiškumą, jų kom-' dvasioj yra padarę nutari- 
paničnas unijas; bažijosi, • mus South Chicago, En-

M • n • v* • 1 ’knd su visos Darbo Federa- 
naziŲ rriesininkamjcijos pageiba būsią “aPgm- 

Berlynas. - Nežinia kas|K Plieno darbininkų jeika-

Patys kapitalistinių laik- 
, tačiaus, 

sako, kad nežiūrint Gree- 
no-Tighe’o taikymosi su Ro- 
oseveltu, galės įvairiose vie
tose įvykti “neteisėti” (vir
šininkų neužigrti) plieno 
darbininkų streikai. Toj

laikraščiai praneša, daromi la- seveltas gali paskirti $2,- x-iL • .,_____ .- i_________ ® . t. j ’ tikslui. . v v. lai, tik pasiduokite Greeno
i • • I M »( I m p 1*11 q "nnyiirip t54qiqtii 7 A

Mūsų organizacijoms sekasi, mūsų lietuvių darbininkų . ‘ sumanymui, dar nestreikuo-
tik todėl, kad Poetą, lytišką išgamą Hors-' 

kad mes marguojame po vėliava Wesselj. Dabar bnz. 15

ir pajieškojimai; sakoma, kad 
tai nusiduoda mokslo reikalams,

Y 9 • * v • k JL JL L. 1X1 KJLz VA C V -L JLnes Kuršių marios esančios per /L-iiric i
menkai ištirtos. Ištyrinėjimai i / .
marėse truks per visą vasara, /0/0 ema Pei

TOs’miestų politikierių rankas). į

judėjimas auga, mūsų spauda gyvuoja 
mūsų kelias teisingas, ]
Komunistų Partijos ir Komunistų Internacionalo vado- 

. Vienintelis kelias, kuris veda Amerikos ir viso 
vietos, kur pajieškojimai misi- i Pašalpiniuose darbuose žy_! Pasaulio proletariatą prie laimėjimo kovoje piieš kapita- 

iLin .7^4-0 i o u „, i lis ti ni išnaudoiima. Tuo :duoda, yra bojėmis ypatiškai 
paženklintos, taigi žvejai ir ši- 
poriai turi ant to padaboti.

Bankas Skaudžiau Gilia 
Negu Bičių Spiečius
Hempstead, L. I.—Vieti-

kite, imkite “daugiau laiko 
ix- v f- geriau prisirengti” ir t.t.d. teismas uz tai nusmerkejte 1 . ___ . - ,
nukirsti galvas dviem dar-1 Pa^e^^ ^|nis First National Bankas
bininkam, įtariamiem komu- Į įbruko suvažiavimui tokį su- |yra užsidaręs nuo 1933 m. 

p^Ču keliu’' trauksime“toTiau įstams Sol Epsteinui X” uniloito/s^” vX? b?nkini^švenčių”. per vab. . 
1 ------ TT.n..... ^nuo unijos Komisija vaziuo- džl0S tarpininkavimą dabar,

tų į Washingtona ir prašy- pagaljau, nutarta atmokėti 
(tų Rooseveltą paskirti tris Jepozitoriams pusę jų pini- 
“bešališkus” teisėjus: vie- gų išviso, 
nas teisėjas atstovautų vai- Lenktadien 
džią, kitas fabrikantus, žmonių minia, belaukdami 
trecias plieno darbininkus. nors tokio atmokėjimo. Tuo 
Rooseveltas, s u p r a ntama,; įarpu ant susirinkusių nu- 
paskirs tik tokius, kurie tar-' didelis bičių spiečius, 
naus kapitalui prieš darbi- Nemažaj žmonių jos įgylė;
--------Roosevelto komisi- tačiaus nei vienas nesijudi- 
ja turės tyrinėti, kur ir ko-: no savo vĮetos. Bijojo, 
kios kompanijos, neduoda; kacĮ jeigu pavėluos, tai ban- 
darbininkams teisių sulig has galės vėl juos dar skau- 
NRA taisyklių 7A punkto—jdžiau įgilti.

,mią vietą užima karo laivų 1 listinį išnaudojimą. _
statymas, lėktuvų budavoji-1 Piae nauLJ k°vU ir naujų laimėjimų. Jūsų, draugai, tau- najar§ įuos su 

--“~ų žygiai, lai paskubins tą musų marsavimą, lai c
Hans Ziegleriui. Hitlerie

Balutis—Lietuvos Atstovas 
Anglijai

KAUNAS. — Į Londoną iš
vyko buv. Lietuvos * atstovas 
Washingtone, p. Balutis, kuris 
nuo birželio 1 d. paskirtas Lie
tuvos įgaliotu ministeriu Londo
ne. Kartu su juo išvyko teisių 
administracijos department© di
rektorius, p. Bizauskas, kuris 
paskirtas vietoje p. Balučio Lie
tuvos "delegacijos prekybos de
ryboms su Anglija pirmininku.

mas armijai ir laivynui, ar
mijos motorizavimas, staty
mas stovyklų-prieplaukų ka
ro laivams, vieši namai, mi
škų darbų stovyklos ir kt. 
Po bedarbių šelpimo prie
danga yra varoma plati gin
klavimosi programa.

Iš minimos sumos 537 mi- 
lionai skiriama neva šelpti 
farmerius, n u k e n tėjusius 
nuo sausros 35-se valstijose

i mai, iusu Z </ O V - - —
palengvins atsiekimą to didžiojo tikslo—nuvertimo kapi
talizmo ir įsteigimo naujos tvarkos!

Stovyklos Bedarbėms
Washington. — Preziden

to Roosevelto pati sako, kad 
šią vasarą bus įsteigta iki 
40 stovyklų-mokyklų bedar-

Kiek žmonių *Išvažiuoja iš 
Lietuvos

KAUNAS. — Emigrantų sta
tistika iš Lietuvos, emigracijos, _ 
biurų pranešimais, per pir-įbėms moterims. Ištikrųjų 
muosius š. m. keturis mėn. taip. tai bus daugiau verstinų 
atrodė: sausio m. emigravo iš j darbų stovyklos, kur žada- 
Lietuvos 138 žm., vasario—115, ma ^priimt” penketą tūks- 
kovo-103 ir balandžio-90 bedarbi moterų vie.

Per tuos keturis menesius > t. . . .. _
emigravo iš Lietuvos j Argenti-1nam ,kl trW menesių, 
ną 27, Braziliją—51, Afriką— • 
84, Kanadą—13, Urugvajų—18, Hitleris žadėjo Hindenbur- 
Amerikos Jungtines Valstybes 
—46, Meksiką—4, Palestiną— 
199 ir į Kolumbiją—4.

Emigracijos biurų praneši
mais, vasaros mėnesiais emig
racija iš Lietuvos mažėjanti. 
Daugiausia žmonių emigruoja'žadėjo prezidentui Hinden- 
žiemos ir rudens mėnesiais., burguį didelį dvarą PrŪSUO- 
r > 1 i j dabar emigruoja į jeigu Hindenburgas pa-
Palestmą, o emigracija į Argen-, ’ ... .• J i • .•
tiną ir Braziliją, palyginti su/es Hltlenui tap 1 O ie! 1- 
pereitais metais, yra žymiai su-'j°s ministeriu pirmininku 
mažėjusi. | (kancleriu).

mokslą ir teisme tvirtino,) 
būk šiedu darbininkai sto
vėję lauke, “kaipo sargai”, 
kuomet Wessel buvo žudo
mas. Trečiam kaltinamam 
neva “sargui” paskirta pus-

— Todėl pereitą
penktadienį banką apstojo

“Proto” Liaukos Veiklumas-Vėžio Priežastis
daug veikia pituitarinė-sme- ■ agtuntų metų katorgos ka- 
geninė liauka (gland), tai Įėjimo/ Vienas iš taip į ta
pas juos greičiau atsiranda riamų, Ali Hoehler buvo ka- mnkus. 
vėžio liga. Tos liaukos da
lis yra protinė, o kita dalis 
lytinė. Įleidus žiurkėms po 
oda šios liaukos sulčių, jos 
paprastai gauna vėžį. Ki
tas dalykas,, tai nuo vėžio 
daugiau kenčia kūdikius 
gimdančios ir žindančios 
moterys. Tuo tarpu pas jas 
smarkiau veikia ir protinė 
liauka.

Cleveland, Ohio. — Ame
rikos Daktarų Sąjungos su
važiavime birž. 15 d. buvo 
raportuota, kad šioj šalyj 
per metus nuo vėžio ligos

•jmiršta apie 150,000 žmonių. 
Ta liga serga šimtai tūks
tančių Amerikos gyventojų, 
ir ji kas metai plačiau sklei
džiasi.

Įdomiausias raportas bu
vo Daktaro J. Isfredo Hof- 
bauerio. Jis įrodinėjo, jog 
pas kuriuos žmones per-

gui Dvarą už Vietą?
Vienoj vokiečių kalba pa

rašyto j knygoj, kurios auto
rius slepia savo vardą, yra 
tvirtinama, jog Hitleris pa-

Įėjime nužudytas.

Mažėja Alimonijos Kliubai Rabinai Boikotuos Hitlerį
Albany, N. Y. — Pirmiau 

valstijoj buvo labai išsiplė
toję “alimonijos kliubai”, 
kur spietėsi moterys gau
nančios, pagal teismų pa-',

Wernersville, Pa. -— Bryn 
Mawr moteriškos kolegijos 

| profesorius H. J. Cadbury 

įkalbėjo Amerikos žydų ra- 
tvarkymą, pensijas nuo savo binų suvažiavime ir ragino 
persiskyrusių vyrų. Pasku- .
tinėje seimo sesijoj’e buvo nebolkotuot Hitlerio šalies 
išleista įstatymai biskį pa- tavorus; sako, 
lankesni tokiems vyrams; meile daugiau laimėsite, 
todėl alimonijos kliubai re- geį rabinai priėmė rezoliu- 
tėja, ir mažiau vyrų siun- ciją) kur atmetė tokį ragi- 
r 
kėjimą pensijų buvusioms ekonominiai kovoti prieš pradės streikuot gatvekarių 

hitlerizmą. darbininkai.

Žydai Bankieriai Eina 
Hitleriui į Talką

Berlynas.— Hitlerio val
džia išleidžia vidujinės pas
kolos bonus; ir 15 didelių 
žydams priklausančių ban
kų atėjo Hitleriui į talką, 
gausingai pirkdami tuos bo-, 
nūs. Su stambiaisiais žydų . . .. ...
tautos kapitalistais Hitleris Į“0®10? unJJ°s v.adai.ir 
susitaria; persekioja tik žy- ^deracijos virsmm- 
dus darbininkus, _______
biznierius ir profesionalus.

priklausyt darbininkų uni
jai arba bent išsirinkt dar
bininkams bendrus atstovus 
į derybas su samdytojais. 
Kaip tik šitokį sumanymą 
kelios dienos pirmiau pasiū
lė ir NRA administratorius 
generolas Johnson.

Tuo būdu, plieno darbinin-

GENERALIS STREIKAS 
WISCONSINE?

Milwaukee, Wis. — Spi
riami darbo unijų eilinių na
rių, valstijos Darbo Federa
cijos vadai taipgi ketina 

---> ................... -..... Viją, Kur aunecc ragi- Šaukti visuotiną WisCOnsine
čiama kalėjiman už nemo- nima ir nutarė vis labiau 24. valandų streiką, kuomet . « • i • • • 1 i • • v 1 , • 1 , •

savo pačioms.

“su broliška
v

................ Darbo Federacijos viršinin- 
XVJsmulkius 1 ^a^ar garsią streiko 

i klausimą suvelti ir atidėti 
bent porai savaičių.

O pereitą šeštadienį Wa
shingtone prez. Rooseveltas 
užšriubavo kongresą išleisti 
įstatymą sulig savo suma
nymo neva “apginti darbi
ninkų teises” pagal NRA 
įstatų 7A punktą. Sumany
me, kaip kad jis pataisytas 
kongrese, del svieto akių 
reikalaujama bausti $1,000 
bei metais kalėjimo darbi-

Nebylys Užmušė Seserį ■<
Philadelphia, Pa. — Kur- 

čias-nebylys Charles Schra
gei’ plaktuku užmušė savo 
seserį Heleną. Ji, būdama 
nervuota, ardydavo visos 
šeimynos ramybę, ir jis ją 
nužudė “del jos pačios la- : 
bo,” sako brolis savo rašte
lyje. Jis areštuotas ir gal 
bus mirčia nubaustas.

Mergaičių Penkiukė Auga
Corbeil, Canada. — Pen

kios mergaites, sykiu gimu
sios Dionne’u šeimynai, yra 
sveikos ir nuolat auga 
tyn. Menkiausia iš jų, 
rie, kuri gimė tik vieno 
ro ir 10 uncijų, dabar 
ria jau du svaru.

dik- 
Ma- 
sva- 
sve-

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)
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Trys Suvažiavimai, Trys Svarbūs 
Įvykiai Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Kovose

Šiandien, birželio 18 d., į Detroitą su
važiavo skaitlingas būrys lietuvių revo
liucinių darbininkų ir darbininkių, suau
gusių ir jaunuolių. Ištisą šią savaitę jie 
laikys susirinkimus ir svarstys reikalus 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo, Ame
rikos Lietuvių Proletarinio Meno Sąjun
gos ir jaunuolių judėjimo.

Tie trys suvažiavimai įvyksta nepa
prastai svarbiu laikotarpiu, audroje ga
lingų proletariato kovų Amerikoj ir vi
sam kapitalistiniam pasaulyje. Laiko
tarpiu giliausio krizio kapitalistinėj vi
suomenėj, išvakarėse naujo kruvino ka
ro ir sūkuryje siautimo kruvinojo fašiz
mo daugumoje Europos buržuazinių ša
ulių. Apart savo organizacinių reikalų, ši
tie trys mūsų organizacijų suvažiavimai 
turės visu proletariniu rimtumu atkreip
ei savo spėkas mobilizavimui Amerikos 
•lietuvių darbininkų kovai prieš naują ka- 
rą ir fašizmą. Tame ir bus didžioji po
litinė svarba šių suvažiavimų. Mes esa
me užtikrinti, kad suvažiavę draugai de
legatai savo pareigas atliks taip, kaip 
pridera klasiniai sąmoningiems darbinin
kams.

sa, gal negalės savo suvažiavime pasidi
džiuoti laimėjimais naujų rekrutų į sa
vo eiles. Bet svarbu tas, kad ta didelė, 
beveik išimtinai jaunimo organizacija 
pasilaiko, išlaiko savo pozicijas, lošia ne
pavaduojamą rolę mūsų judėjimo kultū
riniame fronte. Proletarinių chorų pa
laikymas yra sunkus darbas, didelė atsa
komybė. Ypatingai finansinis klausi
mas, užėjus ekonominiam krizini, pasida
rė didelė mūsų chorams našta, v

Bet reikia štai kas atžymėti. Mūsų 
meno spėkos auga—naujų, jaunų daini
ninkų, lošėjų, chorvedžių ir t. t., priaugi
name. Jeigu keli metai atgal tuos dar
bus ant savo pečių nešė beveik išimti
nai suaugę vyrai ir moterys, tai šiandien 
tas svarbiausias pozicijas jau laiko mū
sų jaunuoliai. Persikeitė Meno Sąjun
gos sąstatas, daugiau susirišąma su tarp
tautiniu kultūriniu judėjimu ir su abel- 
nomis darbininku kovomis.

klauso tai unijai, užgrobkite unijos loka
lų vadovybę, atstatykite tuos, kurie re
mia Tighe politiką, atmeskite Pittsbur- 
gho konvencijos žygius, ruoškitės strei
kui ! Kurie nepriklausote tai senai* uni
jai, kurie esate neorganizuoti, tuoj aus 
stokite po vėliava Steel and Metal Wor
kers Industrial Unijos!

Fabrikantai ir valdžia uždeda ant jū
sų sprando kompaniškas unijas. Tik vi
suotinas streikas galėtų sudaužyti šitas 
kapitalistų užmačias. Kurie vadai, ku

rios unijos eina prieš streiką, tie vadai, 
tos unijos patarnauja Plieno Trustui, 
parduoda jūsų reikalus Plieno Trustui! 
Tuos vadus reikia atmesti, vyti laukan 
iš organizacijų.

Jūsų streiko laimėjimui sąlygos labai 
prielankios. Su jumis yra visos darbi
ninkų klasės simpatija. Pusė miliono 
plieno darbininkų nori streiko už algų 
pakėlimą ir unijos pripažinimą. Bet juos 
demoralizuoja Greenai, jų kovą sabota- 
žuoja reakciniai vadai, pardavikai.

PASIRENGI SUARDYTI PLIENO 
DARBININKU STREIKU

ford, Mass.” > <
! •

Taipgi draugas M. Binge! 
užsimokėjo $5.50 už “Lais
vės” prenumeratą ir paau- 

jkojo 50c presui.

Detroito suvažiavimai, mes tikime, ga
lės atžymėti tą faktą, kad tos mūsų or- 

. ganizacijos gyvuoja tvirtai, auga, eina 
pirmyn. Žinoma, turėtų augti sparčiau, 

• turėtų maršuoti smarkiau. To mes visi 
trokštame. Bet svarbu, kad net tokiose 
sunkiose ekonominėse sąlygose, pavyz
džiui, Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mas, kaipo pašalpinė organizacija, galėjo 

į padidinti savo eiles paskutiniais dviem 
I metais kokiais penkiais šimtais narių. 
| Tuo tarpu visos kitos pašalpinės organi

zacijos, nacionalės ir vietinės, susisiau- 
’ rino,’ sumažėjo nariais, pasinėrė į sle

giantį finansinį krizį. Gi LDS net ir fi
nansais, kiek mes turime informacijų, 
pakiIo nuo $47,907 laike pirmo seimo iki 
$84,247 laike šio antro seimo! Jo finan
sinis tvirtumas šiandien stovi ant 177 
nuošimčių. Tai ištikrųjų didelis, nepap
rastas atsiekimas šio baisaus ekonominio 
krizio laiku. Tuomi gali pasididžiuoti ne 
tik LDS nariai, bet visas mūsų revoliuci- 

| nis judėjimas.

Didelių atsiekimų turime jaunimo or
ganizavimo ir švietimo srityje. Jeigu du 
metai atgal LDS turėjo tik berods 3 jau
nuolių kuopas, šiandien turi 26 kuopas. 
Jeigu tada Susivienijimo eilėse buvo tik 
keli Jšimtai jaunuolių, tai šiandien pri- 
skaiįpma iki vieno tūkstančio—apie 500 
jaunuoliu kuopose ir apie 500 bendrose 
kuojose. Be to, apie kiti penki šimtai 
jaunuolių yra susigrupavę aplinkui LDS 
'jaunuolių kuopas į sporto skyrius. Dar 
turime apie tiek pat jaunuolių nepriklau- 

- somuose kliubuose, kuriems vadovauja 
Nacionalis Lietuvių Jaunuolių Komitetas. 
Jeigu atsiminsime, kad keli metai atgal, 
apart mūsų chorų, mes visai neturėjome 
jaupimo organizacijų, tai pamatysime, 

l kokius milžiniškus atsiekimus turi mūsų 
K revoliucinis judėjimas. O darbo dar tik 
' pradžia. Jaunimo organizavimo ateitis 

labai skaisti, nes šis krizis revoliucioni- 
fc^žuoja mūsų darbininkišką jaunimą. Be 

to,, mes įgauname prityrimo ir išmoksta- 
me, 'kaip tą darbą varyti pirmyn.

k

Lzrj. Mūsų Proletarinio Meno Sąjunga, tie-

Bando Užtroškinti Plieno Darbi
ninkų Streiką; Darbininkai, 
Budėkite, Ruoškitės Kovai!

“Plieno darbininkų konvencija nutarė 
atidėti streiką”, nuskambėjo žinia po vi
są Ameriką pereitą šeštadienį. Ameri
kos Darbo Federacijos prezidentui 
Green, Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tin Workers.prezidentui 
Tighe ir Roosevelto valdžiai pavykę per
varyti konvencijoj tarimas, kad tuo tar
pu streiko neturėti, kad plieno darbinin
kų likimą pavesti prezidentui Roosevel- 
tui, kuris prašomas paskirti komisiją iš 
trijų narių “sutaikymui darbininkų su 
fabrikantais.”

O visos Amerikos darbininkų klasės 
akys buvo atkreiptos į Pittsburghą, kur 
ėjo ta konvencija. Laukiama buvo strei
ko paskelbimo. Bet reakciniams vadams 
pavyko tos senosios unijos delegatus ap- 
glūšyti ir į plieno darbininkų frontą įme
sti sumušimą ir nusiminimą. Šitoks bu
vo tikslas pono Green ir Tighe. Laikinai 
jie savo tikslą atsiekė, plieno darbinin
kus pardavė.

Ar plieno darbininkai dirbtuvėse ir fa
brikuose priims Pittsburgho konvencijos 
pardavystę, tai sunku pasakyti. Patys 
pardavikai spėja, kad bus atskirų “nele- 
gališkų” streikų. Pačioj konvencijoj, sa
koma, buvo nemažai delegatų, kurie pro
testavo prieš streiko atidėjimą bei par- 
davima.

. Iš antros pusės, Roosevelto valdžia įsa
kė kongresui tuojaus priimti Wagnerio 
streiklaužišką bilių, kuris užkars ant vi
su Amerikos darbininku verstinos arbi
tram jos sistemą. Naujai įsteigtai arbi- 
tracijos tarybai būsiąs pavestas šitas 
plieno darbininkų ginčas su fabrikantais.

Vadinasi, žabangai darbininkams už
taisyti. Ką turi daryti plieno darbinin
kai? Ką turi daryti visi Amerikos dar
bininkai? Atsakymas tėra vienas: ruoš
tis į kovą prieš Roosevelto arbitraciją, 
prieš pardavikiškus vadus Greeno, Hill- 
mano, Tighe tipo, streikuoti už didesnes 
algas, už unijos pripažinimą, laužyti 1 
Wagnerio įstatymą, laužyti masiniai, 
streiko lauke, ant pikieto linijos! Toks 
turi būt atsakymas Amerikos darbinin- - 
kų. Ne pasidavimas, bet kova, kova iki 
galo, kova iki laimėjimo!

Kodėl sudrebėjo visa buržuazinė Ame
rika prieš grūmojantį plieno darbininkų 
streiką? Kodėl su tokiu pasiutusiu pa
siryžimu Green, Tighe ir Roosevelto val
džia stengiasi streiko rykštę atmušti, 
plieno darbininkų kovą užsmaugti? To
dėl, .kad visuotinas plieno darbininkų 
streikas kirstų tiesiai j kaktą stambiau
siam kapitalui—Plieno Trustui, išjudin
tų tą galingą darbininkų klasės vulka
ną, kuris veikia, bet dar neišsiveržia į 
viršų, Amerikos ekonominio gyvenimo 
gelmėse. Atliuosuotų tas spėkas. Išsi
lietų tos proletarinės spėkos galinga upe.

Lietuviai plieno darbininkai! Budėki
te! Ruoškitės kovai! Atmeskite, pa
smerkite kartu su kitų tautų plieno dar
bininkais pardavingus žygius ponų Green 
ir Tighe! Amalgamated Association va
dai atlieka judošių darbą. Kurie pri-

r

k

Birželio 14 d., Pittsburghe talo Darbininkų Industrinė 
prasidėjo Jlmalgamated As- Unija. Jinai prisirengusi 
sociation of Iron, Steel and prie streiko vadovybės. 
Tin Workers unijos konven- šaukia savo narių ir kitų 
ei ja. Dalvauja virš 200 de- darbininkų susirinkimus, 
legatų. Konvencija laikoma Leidžia savo laikraštukus, 
prie uždarytų durų. Tiktai | Rengia demonstracijas. Net 
delegatai ir unijos viršinin-j pasiuntė į Pittsburgho mie- 
kai teįleidžiami.

Svarbiausias konvencijos
sto valdybą delegaciją rei
kalaudama investigacijos 

klausimas—plieno darbinin-j J^nes and Loughlin Kompa- 
ku streikas. Plieno baronai in*Jos, pagelba miesto
visai atsisako pripažinti u- viršininkų rengiasi streiką 
nją ir pagerinti darbo saly- P a s i tikti apsiginklavusi 
gas. Jie per kapitalistinę i bombomis . ir kulkasvai- 
spaudą visaip meluoja, kad'Ežiais. Toji unija taipgi 
85 nuošimčiai plieno darbi-kviečia visus plieno darbi
ninkų priešingi streikui ir!nin^us į bendrą frontą, su- 
užgiria kompaničnas unijas, darymui visose dirbtuvėse 
Roosevelto valdžia taipgi' bendrus streiko komitetus,

Iš augščiau minėtų aukų 
; yra $3.50, iš pirmiau buvo 
i $1,070.78, viso pasidaro 
] $1,074.28. Skolos dar turi
zme $807.96.
i Kaip matote, preso fondas

darbuojas! Hudsone iietu. smarkiai suliesėjo naujomis 
Iviu yra vos keletas šimtų, !P^U omls- 
matoma, draugai moka pri-l Taclau yra v.lltle,s> „liad 
eit ir prie svetimtaučiu kla-' drauKa.1 P^so išmokėjimui 
siniai sąmoningu darbinin- Pa«el,*s skal^n?,u dalYva- 
ku. Jei'proporcionaliai su-V1™ ,Lal,sves l”Tkaike’ ka'. 
lyg Hudsonu ' pasirodytų' ™ !vyks M * *>
Bostonas, W o r c e s t e ris,! U1‘lle!- P^'k, Brooklyn,N.Y. 
Montello ir kiti miestai, tai I Artmantis didesniems pik- 
pikniko pasekmės džiugintu mkams> bu lnas relkalas h’ 
visą klasiniai sąmoningą I tęraturos platintojų apsiru-. 
darbininkiškąja visuomenę. |Ponauja brošiūra ; Kode 

___ .Turės Įvykt Komunizmas
lir tuose piknikuose platint 

Draugas J. Gudergis, iš ’ su dideliu atydumu tarpe tų 
Waterbury, Conn., atsinau- Į žmonių, kurie yra mūsų 
jina “Laisvės” prenumera-. simpatikai, bet pamatiniai 
tą metams ir paaukavo $1 į: dar nėra susipažinę su ko- 
preso fondą. Taipgi drau- munistinėmis idėjomis, 
gas R. Remeik'is, iš Newark, 
N. J., paaukojo $1.00 preso i
fondui. Ir dar vienas laiš-, Kubos valdžia padarė kal- 
kutis skamba šiaip: j tinimus prieš 19 komunistų

“Gerb. ‘L.’ Adm: Prisiun- kaipo kurstytojų visuotino 
čiu money order $6.50; už į dviejų dienų streiko.

i “Laisvės” prenumeratą $5.-! 
darbuojasi, kad kaip galima' kuriems turėtų būt pavesta >50, ir vieną dolerį aukoju 
daugiau plieno baronams Jvisa streiko eiga. j preso išmokėjimui,
patarnauti. Pittsburgho ma- ■ 
joras McNair irgi išėjo su.i kurie išrinkti iš dirbtuvių - 
savo pareiškimu, jogei jisai,ir tiesioginiai atstovauja| 

plieno darbininkų sentimen- i 
tą, atrodo, visai nenusigąsta' 
to jiems brukamo “raudo-1 

'nojo pavojaus.” Pasikalbė-Į

P. Buknys.

Anglijoj prie karo orlai- 
Drau-ivyno pridėta dar 11 naujų 

Tie konvencijos delegatai, giškai, J. J. Gittzus, Brad-1 lėktuvų-bombininkų.

neleisias masinio pikietavi- 
mo Pittsburghe. Unijos vir
šininkai irgi stoja už susi
taikymą su plieno baronais.taiKymą su plieno uaioiiuis. į nuju pavujctub. idbindivc- 
žodžiu sakant, pries plieno I jimuOse jie išsireiškia, jogei'
- , • • t • -t • T • T 1 • • 1 "I • 1 V •plieno darbininkų didžiau

sias dabar priešas—tai Mike 
kovos Tighe ir kiti tokie, kurie 

Ne- priešingi darbininkų vieny-: 
žiūrint visko, plieno darbi- bei. Jeigu tiktai pasisektų ’ 
ninkai pasirengę vesti kovas sudaryti tinkamas bendras i 
už savo reikalavimus. į frontas visų plieno darbi-i 

Unijos viršininkai, su pre- ,

darbininkus stovi gana di
delės sumobilizuotos spėkos 
demoralizavimui 
prieš plieno baronus.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

DAUG OPERACIJŲ 
TURĖJUSI

nas, tuomet Jums išėmė, tarp 
kitko, Jūsų ovarus. O ką išė
mė per pirmą ir per trečią 
operaciją, tai, be abejo, ir gi 
Jums organizmui padarė po 
didelį minusą. Gal kokia ope
racija ir buvo reikalinga,--kas 
gi čia dabar gali tą suvaikyti? 
Vienas ryškus pasilieka fak
tas: Jums da gana jaunai iš
ėmė ovarus, o tai yra labai ir 
labai stambus smūgis visam 
moters organizmui. Pirma lai
ko Jums dėlto pasidarė gyve
nimo permaina, ir tatai Jūs te- 
bekenčiate net ir lig šiolei. 
Liaukos Jums, matyt, negali 
susitvarkyt.

Gaukite, Drauge, vaistinėje 
šito preparato: “Menocrin 
(Thyro-0variau Comp., nar
rower), sanitablets No. 100.” 

.Imkite po dvi tabletėli prieš 
valgymą, tai po 6 kas diena, 
per ilgą laiką.

Tuo patim tarpu imkite po 
I truputį ir skydinės liaukos: 
! “Thyroid tablets, gr. !4, No. 
100”, po vieną prieš valgymą. 
Galima imti kartu su tuo pir- 

’| mutiniu preparatu. Tatai pa-

Maynaid, nu šaltį, tai da prasčiau. HjLon, ir tada mažiau Jus var
gins tas prakaitas, šiluma.

Kai ėmėt žuvų aliejaus, tai

ninku unijų, įtraukiant ir • “Laisvę”.
Ir aš paduosiu klausimą 

. Esu moteris 43
per
me-

zidentu Tighe, sumobilizavo neorganizuotus' . darbinin-1 tu. Ir neturiu savo čėso jau 
visas savo spėkas šitai kon-r<us’ *r tuos, kurie yra kom-1 ^re.J^ "s. 1 e eS
vpnciiai kad ia šalčius paničnose unijose— streiko oPe aciJas tns sykius gim- vencijai, Kad ją galėjus į J . tuvč valyta, skaptuota. Tai tas
kontroliuoti ir pasukti ton laimėjimas butų užtikrintas. atsitiko po palag0 Gavau už-atsitiko po palago. Gavau už

nuodytą kraują, tai nuo to ma.
! ne kankina jau 20

O tai skelbia komunistai ir 
taipgi Plieno ir Metalo Dar-1 ne kankina jau 20 metų. 9 
bininkų Industrinė Unija. Į metai, kaip padarė antrą ope- 
Prieš tai eina plieno baro-j raciją, tai nuo to pradėjo toki 
nai, valdžia ir jų agentai 
darbininkų eilėse, Mike 
Tighe, Wm. Green, J. L. 
Lewis ir Co.

šiluma ir prakaitas mušti. Kai 
užeina, tai pakerta kojas iki 
kelių ir
Tada ir pasidaro bloga pašir
džiais.

rankas iki alkūnių.

pusėn, kur reikalaus plieno 
baronai. Kapitalistiniuose 
laikraščiuose didžiausi ant- 
galviai uždėta su praneši
mu, kad konvencijon atvyk
sta ir Wm. Green, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas. Laikraščiai džiaugiasi,
jogei jam pavyksią sukon-' 
troliuoti konvenciją ir per-j 
kalbėti tuos delegatus ku
rie stoja už streiką, pasi
duoti plieno baronų ir val
džios malonėm

To dar nepakanka. Plie
no baronų agentai per vie
tos kapitalistinę

Presas ir Kiti 
Dalykai

Šiemet mes turime
spaudą darbininkiškos spaudos nau- j 

skelbia didelį “raudonąjį pa- dai piknikus, kur prie įžan-1 
konvencijai. gos tikietų duodama dova-vojų” visai

Girdi, Pittsburghan atvykęs 
Komunistų Partijos genera- Mass 
lis sekretorius Earl Brow- j Anglijos piknikas, įvyksta 
der, Wm. Z. Fosterio pava- K J ~ -u-..o
duotoj as, ir planuojąs kon
venciją užgriebti ir tąjį 
“garbingąjį” unijos prezi
dentą Mike Tighe visai iš 
vadovybės išvyti. Girdi, 
Browderis turėjęs pasitari
mus su “rank and file” ko
miteto vadais ir suplanavę 
viską imti į savo rankas. 
Laikraščiai todėl perspėja 
visus delegatus būti' labai 
atsargiais—niekur neišeiti 
prieš Mike Tighe ir jo vado
vybę.

Dar vienas didelis pavo
jus esąs—tai Plieno ir Me-

nos. Vienas
tai visos Naujosios•>

liepos ketvirtą d., o antras 
—Philadelphia, Pa. rugpjū
čio antrą d. Tuo 
štai ką rašo vienas 
veikėjų:

“Gerb. ‘Laisvės’
Pranešu, kad mes jau išpar- 
davem už $50.00 tikietu- 
kų ‘Laisvės’ pikniko, kuris 
įvyks liepos ketvirtą dieną, 
Maynard, Mass. Jeigu dar i

reikalu 
iš mūs

Adm

Ir paskui išpila visą 
. | galvą ir veidą toksai karštis,

net akys matyt negali. Tada 
pasidarau visa šlapia, kaip 
nusiprausus. Ale tas nebūva il
gai, tik 5 minutes, ale kas ady-' 
na dieną ir naktį.

I Tai visur buvau pas dakta-
■ rus, ale nėra geriau. Vienas I 

du; davė toniko, tai buvo geriau,!
; o paskui ir vėl. Sako, kad 
j geresnių vaistų neturi. 4 me-, 
, tai kaip po trečiai operacijai,
ir nieko nėra geriau. Kai gau-!dės Jūsų liaukoms sueiti tvar-

metų, kaip pradėjo sprandas 
braškėt. Kai turiu susinėsimą
su vyiu, tai labai skauda. Kaij-r v^| jQ Enkite, bent po šaukš- 
paspaudau viduiius, tai labai .a kas dieną, žiemos metu ir 
skauda.. Tai gydytojas sako,Įpo daugiau: po šaukštą po 
kam aš tuiėjau taip daug ope-' va]gjo į0 būkite dažniau 
racijų. Tr‘‘ 1" ----- 1----
surūgsta. O aš noriu valgyt,' 
tik po valgio man negerai, j 
Gėriau cod liver oil, tai jąu-! daržovių
čiau geiiau ir geiiau miegojau, nju^ vaisju> uogu, taip gi pie- 
o taip prastai miegu.

ATSAKYMAS

Ka£ ką suvalgau, tai^r ant sauiės Eikite pasivaikŠ- 
h|Čioti kas dieną.

Maistą vartokite—daugiau
žalėsių, lapų, sak

nišku ir kiaušiniu, žuvų. Ma
žai duonos, tyrės ir šiaip javi
nio maisto ir skrobylų. Po tru- 

i Nors Jūs. ir nepasakėt, ko- puti šviežios mėsos. Po kiek-
tlll’ite tų tikietllkų, tai dar kios būtent buvo Jums dary- vieno valgio imkite kreidos
prisiųskite vertės $25.00, o tos operacijos, bet galima da- miltelių, “Precipitated chalk, 

; buvo 1 1b.” po trečiadalį šaukštelio,
operacijos ant su vandeniu.

~ > žinoma, neužmirškite iodo
mes mėginsime juos dar iš- ry<Ū isvadą 1<ad Jums

, .. . n «vi • o n kokios rimtos <platini Draugiškai, M. Pe-jvidurių, an vidaus organų. Po 
redmS, Hudson, Mass. ! antrai operacijai Jums jau tinktūros: po lašą du kart kas 

Ot, kur puikiai draugai nebepasirodo mėnesiniu* Vadi- savaite, su vandeniu.
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Darbininkė ir Seimininkė
Joseph North

Burtų Močiutė
(Tąsa)

Ji stovėjo darže, žiūrėjo į kelią ir kapstyklė 
pasidarė sunki jos rankose. Ji suskaitė sek
madienius, kada jis buvo namuose... Jau du 
metai praėjo, kaip jis išvyko miestan dirbti 
ir kiekvieną sekmadieni grįžo namon. Tik 
šiandieną jo nėra. “Kas žino kas pasidarė,” 
ji mąstė, “kas gali būti, gal.. . ?”

Ji laukė iki pietų ir paskui nuėjo pas Hei- 
tus. Senis Heitas sėdėjo suplėkusiamę kam
baryje, jo žmona skersai nuo jo, ir skaitė 
Naująjį Testamentą. Kada Mama Fenster- 
maker įėjo, jis pažiūrėjo į puslapį, Įkišo pirš
tą tarp puslapių ir atsistojo. Ji atsiprašė, 
kad jį trukdo ir paklausė, ar jis skaitė ką 
tokio laikraštyje apie Lansdale ir, gal, kas 
tn blogo įvyko. Jis pasitaisė akinius. Jo ne
tikrumas nugązdino ją ir jos širdis pradėjo 
plakti smarkiau. Ji žengė arčiau. “Taip?” 
ji užklausė, jos pirštai nervingai čiupinėjo ša
lis sijono. “Dirbtuvės,” jis tarė, “kur jie dir
ba pančiakas, streikuoja.”

Ji pastiro. “Streikuoja?” Jis palingavo gal
va ir pažvelgė į savo žmoną. “Ja. Streikuo
ja Jie yra nepatenkinti mokestimi, kokią jie 
gauna už dirbimą pančiakų.”

“O mano Maksas?”
Jis patraukė pečiais. “Tai viskas, ką aš skai

čiau.”

darbininkams, kurie atsisakė vežti produktus 
į miestus. Taipgi plieno streikas tais pačiais 
metais, apie kurį pasakojo jos vyras. Ir ji 
prisiminė 1907 metus, kada taipgi buvo pa
nika ir žmonės kalbėjo apie revoliuciją. Re
voliucija. Tai reiškia karas tarpe turtingų ir 
biednų. Ir karas buvo nuodėmė. Taip, pa
saulinis karas buvo didžiausia nuodėmė iš visų 
ir todėl žmonės turi vargti dabar. Ir dabar, 
jeigu biedni kovotų prieš turčius, ar tai bus 
išganymas,—ne—ten bus kraujas ant gatvių— 
ir taip, jos širdis pašoko, jos sūnus bus tame.

J r dabar jos sūnus streikuoja. Ji jį išau
gino taip gerai, kaip pajėgė. Kas galėjo už
ginčyti tatai? šventadienio mokykla ir skai
tymai iš biblijos. Ir jis buvo tykus, teisingas 
vyras. Bet ši pančiakų dirbtuvė! Tai velnio 
padaras. Velnias pasėjo tą sėklą ir dabar 
laukia, ragotas, savo vaisių.

Ji išsitraukė laišką ir paklausė policisto nu
rodymų. Jis jai nurodė, kur važiuoti ir žiū
rėjo, rankas įsispyręs į šonus, kada ji nusito
lino.

Kada ji pamatė Maksą, ji nusiėmė pirštines 
ir atsisėdo. “Aš atvykau, nes man pranešė, 
kad čia yra streikas. Ar ir tu streikuoji?” 
ji paklausė, su vis kylančiu akcentu tipiškos 
Pennsylvania Dutch kalbos.

Jis sėdėjo ir nustebęs žiūrėjo į ją. “Ir tu 
atvažiavai tokį kelią vienų viena?”

“Ar tu esi streikierys?” ji atkartojo. Jis 
atsistojo, atėmė nuo jos pirštines ir kepurę 
ir atnešė jai stiklą pieno ir abrūsą. Atsisėdo 
ir žiūrėjo į ją.

Ji vėl atkartojo klausimą,
tu nesuprasi. Tu nežinai kas yra

“Aš žinau,” ji tvirtai atsakė, 
darbas. “Nuodėmė.”

Jis suprunkštė. “Mama. Aš 
besakyti. Tu nesupranti. Jie nukirto mums
mokestį. Nukir...” Ji nerimavo. “Pasakyk, 
ką manote daryti?”

Jis bandė ją nuraminti, paskui paaiškinti. 
Ant galo jis paėmė ją pasivaikščioti, pirma 
suradęs vietą arklio pastatymui. Jis parodė 
jai dirbtuvę ir nusivedė į streikierių susirin
kimą tą vakarą. Tai buvo Lyceum svetainėje 
ir ji sėdėjo pirmose eilėse, su tvirtai suspaus
tomis lūpomis, klausėsi jaunų vyrų ir mergai
čių kalbų, kurie pakilo ir kalbėjo, su blizgan
čiomis akimis ir sujudimu ore. Ir taip, jie 
kalbėjo, kaip tik sūnūs ir dukterys Pennsylva- 
nijos vokiečių farmerių. Ir ji patėmijo, kad 
išvaizda jie veik nesiskyrė nuo jos Makso. Ji 
patėmijo policistus, kurie užsigrūdo prie įėji
mo. Taip, jie atrodė taipjau Pennsylvanijos 
vokiečiai, tik riebesni, daug riebesni, negu šie 
streikieriai. Ji nesakė sūnui ką ji mąstėm ir tą 
naktį ji atgulė jo lovon vėlai, kada jis pasi
klojo sau guolį ant grindų. Jis pirštų galais, 
patyliikais apleido kambarį, kaip 5:30 ryto, 
ir nuėjo į pikieto liniją. Ji uždarė savo akis 
nuduodant miegą, bet ji gulėjo per visą naktį 
neužmerkus akių, žiūrėdama į lubas, kaip 
kada klausydamos jo kvėpavimo.

Vertė B. E. Sinkevičienė.
(Daugiau bus sekamam “D. ir š.” numery)

kimas dirbtuvėse, kovos lau- i 
ke-streikuose, neatvaizduoja-' 
mas jų. veikimas ir mūsų orga
nizacijoj. Tas trūkumas irgi Į 
paeina nuo apleisto darbo tar-' 
pe moterų, nuo neganėtino į-; 
kainavimo moterų rolės abel-! 
name darbininkų judėjime.

Prieš moteris darbininkes sto-1 
vi didelis darbas. Visa darbi-! 

įninku klasė panerta.kovų suku-: 
jryje. Šios šalies valdančiosios, 
i klasės išperėtas mėlynas aras 
j—NRA, dar giliau stumia dar- 
jbininkus į bedarbės, išnaudoji
mo ir rūpesčių klaną. Moterys 
tampa dar didesnėmis vergėmis. 
Trys milionai jų be darbo. Al
gos dirbančių moterų perpus 
mažesnės, negu vyrų. Kainos 
ant gyvenimo reikmenų nuolat 
kyla. Federacinės unijos mažai 
kreipia atydą į moterų organi
zavimą, o išrinkimas panelės

i
(Tąsa 4-tam pusi.)

ŠEIMININKIŲ

Skundimas vieni kitų bosartiš ” ’r 
yra labai negeras pas mus, dar
bininkes, paprotys. Laikas su
siprasti ii- pamesti senus įpro
čius, 
šiem s 
biams.
kumščius ir, kartu, raudoną vė
liavą! Tegu sudreba supuvęs 
kapitalizmas! Tegul įvyksta So
vietai !

Scovil Darbininkė. "

Ji paačiavo ir skubino atgal dulkėtu keliu. 
Jos galva sukosi. Ji užsidėjo juodą mučę ir 
surišo juodus kaspinus po smakru. Ji nupa- 
lišiavo juodus čeverykus, kuriuos jai vyras nu
pirko Eastone 7 metai atgal. Ji juos suvars- 
tė iki viršui ir gražiai surišo. Tada ji nuėjo 
klojiman, ištraukė seną vežimuką ir pakinkė 
Blitzen, žilą kumelaitę. Jos pirštai sustiro 
ir ji sunkiai įlipo. Ji turėjo 4 dolerius 70 cen
tų, paslėptus prie savo krūtinės. Kada ji va
žiavo pro Heitus, visa šeimyna išėjo ant gonkų, 
senis Heitas su biblija rankose stovėjo prie 
vartų ir žiūrėjo į ją. Ji suriko jiems, “Jei
gu kas klaustų manęs, sakykite—išvažiavau į 
Lansdale. Sugrįšiu antradienį.” Trys gal
vos rimtai palingavo sutikimą, žiūrint į ją, 
kad ji važiuoja ir dar šventadienį. Bet ką 
gali geresnio tikėtis su streikais ir šilkinėmis 
pančiakomis, ir kitais galais. Argi stebėtina, 
todėl, jeigu Mama Fenstermaker važiuoja vie
na ir dar sekmadienį?

Lansdale buvo šviesus ir blizgantis, žmonių 
pilnos gatvės ir jos akys plačiai atsidarė, kada 
ji pamatė raudonas sienas fabrikų ir daug lan
gų ir mergaites—ak, nejaugi jos akys visai j 
pagedo—taip, mergaitės užsivilkę kelines ir su 
plikom nugarom. Jos širdis smarkiai plakė. 
Taip. Tai buvo miestas ir čia jie streikavo. 
Streikas reiškė pasipriešinimą ir kovą su įsta
tymais, grumtynes su fabrikų savininkais ir 
policija, ir valdžia. Taip, ji girdėjo apie strei
kus. Tai buvo gelžkeliečių streikas 1919 me
tais, kada jie primetė sunkius laikus gelžkelio

Klausyk, mama, 
streikas.” 
“Tai velnio

nežinau ką

B.

Apgauna ir Išniekina Vargšus

AR GALITE PASISIŲTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

Laikas susivienyti vi- 
dirbantiems ir bedar-
Iškelkime suvargusius

Kada Įvyko pastarasis pieno 
kainos pakėlimas New Yorke, 
tai Bedarbių Tarybos ir kitos 
darbininkų organizacijos, taip 
pat darbininkų spauda, ragino 
darbininkus skelbti griežtą 
protestą prieš pakėlimą pieno 
kainų. Jie žino, kad stoka- 
pieno reiškia kūdikių badą, li
gas, mirtį ir jų motinoms be
galinę širdgėlą, rūpestį. Bet 
kapitalistinė spauda pirmiau
sia bandė Įtikinti pieno pirkė
jus, būk tai daroma pagelbėji
mui farmeriams, kas, žinoma, 
ne tiesa. Paskiau ėmė būbny- 
ti, kad LaGuardia apsaugos 
biedniokus ir visi reikalingi 
pieno galėsią jo pasipirkti Kū- 

j dikio Sveikatos Stotyje už 8 
Į centus kvortą.
i

Ir laukė biedniokai, kad štai 
“išganytojas” LaGuardia pa
gelbės. Bėę dabar jau ant sa- 

I vo kailio išbandėm ir patyrėm, 
kad ne tik pieno negaunama 

__ ! kiek reikiant, bet stovinčius il- 
nori patikti bosams; daugiausia I gose eilėse po kelias valandas, 
tai seni tooiseteriai dreba pama- j ^ad nusipirkti to pigaus JPi®- 

, tę bosą ir gerinasi kiek galėda- 
, mi, kad tik nepaleistų iš darbo.
: NRA Pablogino Sąlygas 
1

Pirmiau buvo daug geriau 
dirbti dirbtuvėse, kol nebuvo 
įvesta NRA.

Klaudija Paulova

Ne, tai ne vyras. Jinai yra moteris kapitonas žu
vininkų laivo Azovo jūroje, (kuri randasi į rytus nuo 
Krymo ir įpuola Juodojon jūron) ir visi jos įgulos na
riai yra moterys. Kapitonė, Klaudija Paulova, vado
vavo savo Amazonių įgulą per keturis metus ir jos yra 
visų sėkmingiausia įgula iš plaukiančių iš Genichesk 
prieplaukos. Kapitonė yra seno žuvininko duktė ir 
yra amate jau 30 metų. Moterims viskas galima So
vietų Sąjungoj.

Naujas Skymas Išmetimui Darbininkų 
Iš Darbo Scovil Dirbtuvėj

Prezervuotos Žemuoges 
(Strawberries)

Turėkite dideles, sveikas 
žemuoges. Numazgokite ge
rai ir nurinkite kotelius. Tu- i WATERBURY, Conn.—Sco
rekite gatavus karštus stikli-1 vjj Kompanija sumanė nauja 
mus indus (jars) ir sudėkite 11 , ,v .C... ... . v . įskyma išmetimui darbininkų isjuos kiek galint šlamančiai , , u TV . . .. darbo. Is visų ruimu renka ma- uogas, prižiūrint, kad nesusi-• . . .... e. ,. -iv, .... L . m - smas tam tikriems darbams ir trekstų, o liktų cielos. lure- v . . . T.. .. , .v įveža 1 viena ruimą. Kada sukite išvirta skysta syrupą is 1 . . v. - . .v .~ / -k , L.. I taisys masinas, tai pradės ir pa-

Į baigs dirbti visą darbą tam pa
nčiam ruime, nereiks važioti iš- t----- -------- --------------------  ,
vieno ruimo į kitą. Tada dauglke pabaigdavo darbą, tai galėjoj 
darbininkų neteks darbo, kurie 
tą darbą dirbo.

O kodėl kompanijos tuos pa
gerinimus daro, ar del darbinin- 

| kų labo? Ne, del savo pelno pa
didinimo. Viskas ant vietos— 
greičiau darbą padarys ir tų 
darbininkų pėdės atliks kom
panijų kišeniuose.

Bosai Nedrįsta Sakyti 
Teisybę

Dirbtuvėje atrodo kaip ko
kios revoliucijos būta: mašinos 
išgriautos, išardytos. Kur ne 
kur viena, kita darbininkė dir
ba. Na, o kur tos darbininkės, 
kurios čia dirbo? žinoma, namo 
pasiųstos. Eidamos namo jos 
klausė: “Kada ateiti į darbą.” 
Kiekviena girdėjo tą patį atsa
kymą: “Kaip sutaisys mašinas, 
tai pašauksim.” Bet kada su
taisys, tai nepasako.

Darbininkus tiesiog atleidinė- 
i ti iš darbo bosai nedrįsta, bijo-

| 3 dalių cukraus ir 2 dalių van- į 
j dens. Tą karštą syrupą užpil
kite ant uogų ir dalinai pri
dengus dangčiukais virkite 16 
minučių, sustatę stiklines į tam 
tikrą didelį puodą, kad van
duo veik apsemtų stiklines. Iš-1 
imkite ir tuojaus' kietai užsu-| 
kite viršelius.

M. V.', Norfolk, Mass.

Vyšnių—Pineapple Konservai

Paimkite 3 puodukus smul- 
I kiai pjaustyto šviežio pine
apple, 3 puodukus rhubarb, 3 
puodukus saldžių vyšnių, 
puoduko citrinos sunkos, 
puod.
šaukštuko druskos ir 
dūkūs cukraus.

Iš vyšnių išimkite 
kus. Viską sumaišyti 
gul pastovi bent 30 minučių.
Povaliai virinkite, nuolat mai- 

j šant, kad sutirštėtų. Virimas 
Į užims apie 1 valandą. Supil-

apelsinų sunkos, y>
8 puo-

kauliu-
ir te-

1 no, išvadino skaugiais. Esą, 
! jie norį pasipelnyti, tai dėlto 
! ir pritrūkstą reikalingiems 
' pieno.

Įsivaizdinkite sau tokią 
kvailybę! Argi stovės žmogus 

Kuomet darbiniu-1 eilėje po kelias valandas del 
'kvortos ar dviejų pieno, kad. 

Į laukti kito kokią pusę dienos, Į sutaUpinti 3 centus ant kvor-. 
i tave bosas nei toolseteris nema-' t0S) kuomet jis turės už ką. 
tydavo. Belaukiant pasitaiky- j pirkti ? Tačiaus ta purvina ap- 
davo, kad ateidavo darbo vieno ' gaVystė ir melas gelbsti La
bel kitokio—ir vėl dirbi. O ' Guardijai sulaikyti biedniokų: 
dabar, tai pusę valandos nelai- i da]- nuo kovos bent tūlą laiką? 
ko dirbtuvėj, tave greit pama-1 Ar iIgai dar mes duosimės 

I to ir išsiunčia namo. Mat, jie į save apgaudinėti?
turi užmokėti, kada darbininkės i 
būna dirbtuvėj.

Sykį pasitaikė, kad viena dar
bininkė pasislėpė ir 3 valandas 
išbuvo dirbtuvėj be darbo; po 
to išėjo namo ir kortą “išrin- 
gino,” tai bosas su 
j ieškojo, katra taip padarė ir 
kitą dieną vėl ją namo pasiuntė 
už tai, kad buvo tris valandas 
be darbo.

bei kitokio—ir vėl dirbi.

Sukneles forma numeris 1679 yra 
kori n i gaunama 34, 36,. 38, 40, 42 44 ir 46' 

J . Į dydžio. Del 36 dydžio reikia trijų •
■ ir ketvirtadalio (3.’,) yardų 39 colilį 
i pločio audimo ir IĮ yardų apvadų 
| (binding). Sykiu rasite paveiksluotą 
| siuvėjai pamokinimą (anglų kalboj)

Prie NRA Silpnesnes Meta 
Iš Darbo

Baisiausias išnaudojimas dar
bininkų kaip tą NRA įvedė. Mo
terims duoda 14 dolerių Į sa
vaitę už 40 valandų. Jei katra 
nepadaro į paskirtą laiką per 
kėlės savaites, tai tą paleidžia 
namo progą pasigavę ir pasako 
—pašauks, kada bus darbo. O 
katra retkarčiais nepadaro lai- 

, ku, ta gauna “velnių” pusėtinai. 
' O jeigu perdaug padarai, tai ir- 

1' gi gauni tą patį ir darbą nuker- 
. ta.

“Toolseterių” (mašinų užtai-j Pavyzdžiui: vieną dieną pa- 
..... . .. sytojų) žiaurumas didesnis už darysi tris dolerius, o kitą—do-

. . - retkarčiais galima pasivėlinti bosų> Jie jaučiasi dideliais po-, jerb tai tą dieną nuima nuo tri-
so—jos moka $1.00 į metus ir (jį turėti, nes yra labai geras. -naįs ir gerinasi bosams kiek ga-ljų dolerių ir uždeda ant vieno 

lėdami. Kuo daugiau mažesnį jr jar tą darbą nukerta. Jei 
už save nuskriaudžia, tuo gėrės- i padarai per keturias dienas lai- 

Sušildykite 2 puoduku pie-,'nis bosui būna. Pavyzdžiui: aš 0 penktą nepadarai, tai vis- 
1 tris valandas ir pusę tiek gausi tik $14; nuo keturių 

Atskirai išplakite ge-j darbą be “praiso” (kainos), o ■ nuįma ir prideda prie vienos.
1 1Į gavau užmokėti tik už dvi va- j

Aš paklausiau, kodėl Dai’bininkių Nesusiprati-

V J 1 H 1 • • 1 — HH 1. FI* IT i* nes> kaip sako draugė: “ka-Kodcl Darbininkes Moterys i nvalo tapti dangi vyras priklauso aldld, M — • 1 I I F> •• įtai dvejas duokles mokėti per-1DlareiniS A«L«D»L« Draugi JOS į daug.” Išeina, kad toj didžiu-1 kite į karštas stiklines bei ma-
 1 lėj kolonijoj, kur LDSA kuopa žus stiklus, kada atšals—užleL

Greitai sukaks metai, kaip (rios pirmiau buvo organizuo- 
tapo pakeltas klausimas vie
nybės tarpe Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoje ir 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos. Pirmi 
vienybės obalsiai pasklido A- 
LDLD Suvažiavime, 3-čią d. riais. “To ir pakanka, 
liepoj, 1933 m., ir jie susi
laukė plataus pritarimo abiejų 
organizacijų nartų tarpe. Ir

i , . . , . ganizacijoj, nekurtos draugės | ta popiera.
tos, su kuriomis mes turėjome išeis jš organizacijos vien tik| 
kontaktą, .....  1--1—J —
mūsų susirinkimus ir įdomavu
si mūsų judėjimu, tapo palai-1 
dos, pasitenkinant vien tuomi, 
kad jų vyrai yra ALDLD na- 

,” sako,
nekurios buvusios LDSA narės.
Argi? Pamatysime.

Visų pirmiausia reikia suži-j Gi kurių vyrai nepriklau- 
gale pereitų metų referendu- noti pamatinę priežastį, kodėl 
mas galutinai parodė narių no
rą vienytis ir veikti bendrai 
vienoj didelėj kultūros, ap- 
švietos ir kovos organizacijoj. 
Tik visai maža dalis narių bal
savo prieš ir tik kelios kuopos 
pasiliko veikti atskirai—kaipo 
vien moterų kuopos.

Suvienijimas mūsų dviejų 
apšvietos ir kultūros organi
zacijų krūvon, organizacijų, 
kurių tikslas, uždaviniai ir 
darbas turėjo bendrą pobūdį, 
aišku, davė teigiamų rezulta
tų apvienytai organizacijai— 
ALDLD. Daugely vietų kuo
pos paaugo narių skaičiumi, 
nes, susivienijus, prisidėjo 
draugės iš LDSA. Tačiaus dar 
nevisur visos LDSA narės yra 
įtraukiamos į ALDLD. Dau
gelis moterų darbininkių, ku-

i buvo viena didžiausių visoj or- skite parafinu ir apriškite bal- • , , ,vqro.xfl: 
t * I io J iv d Va v I V Ci J. u d X io v 4 iO 1 N X vz X 1 X

| nepadarytų taip, kaip Rusijoj 
padarė. Tad išardo mašinas ir 
vežioja iš ruimo į ruimą, o jūs, 
skurdžiai, tylėkit ir laukit, kada 

. jus pašauks į darbą.
Juodų Vysmų Pudingas Mechanikai Pastatyti Prieš

Dabar vyšnių sezonas. Juo-1 Paprastus Darbininkus 
moka'tik 10 centų ir ji skaito-1 dos vyšnios būna brangesnės, “Toolseterių” (mašinų užtai-j 
si pilnateisė organizacijos na- ir šis pudingas nėra pigus, bet'

_ # _ IkJVlU llj VI CAA1A ZJ CV V/ AJ V/kJ » AvAA vilk

;.'^kLdaV.0 del to. kad mes nesistengiame 
išaiškinti joms apie duokles, 
išaiškinti, kad jeigu draugė 
neišgali, nėra reikalo jai mo-l 
kėti pilną mokestį, jos vyrui į 

j jau būnant ALDLD nariu. Ji!

Pastaba: Vyšnių turi būti 3 
puodukai jau kauliukus iš
ėmus.

tos buvusios draugės pasilieka 
už mūs organizacijos sienų. 
Didžiausia kaltė yra mūsų pa
čių. Nors apie darbą tarpe 
moterų daug kalbėta ir rašyta, 
daug planuota ir net rinkti bu
vo darbui tarpe moterų komi
tetai kuopose ir apskričiuose, 
bet reikia pripažinti, kad kon
kretaus darbo labai mažai at
likta. Už tą atsakomingi esa-1C„ 
me mes, ALDLD nariai, kaip1M 
vyrai, taip moterys, kad pilnai 
dar neįvertiname traukimą 
moterų į mūsų organizaciją.

Ir kas pastoja kelią tų drau
gių stojimui į ALDLD ? Duo
klės? Viena sena mūs veikėja, 
daug pasidarbavusi del LDSA, 
rašo man laišką, kuriame nu
siskundžia, kad daug moterų iš 
LDSA paliks neorganizuotos,

gauna žurnalą, o mokant pil-| Mažai šeimynai imti visko per- 
ną mokestį, $1.50, ji dar gau-'pus mažiau, 
na ir knygas apart žurnalo.
Reiškia, laipsniai
prieinami kiekvienai darbinin
kei ir del duoklių neturėtų nei raį 4 kiaušinių trynius su

mokesčių no įr įdėkite į jį 5 šaukštukus! dirbau 
sviesto.

viena draugė pasitraukti iš or
ganizacijos.

Suvienijimas mūsų organi
zacijų buvo didelis pliusas mū- 
~1 revoliuciniame judėjime. 
Mes pajėgiame išleisti 
puikų žurnalą, kaip “šviesa, 
kurio nebūtumėm pajėgę 
leisti, jeigu būtų atskira mo- nių, be kaulukų. 
terų organizacija su savo žur- kietai išplakite 
nalu “Darbininkė.” Mes turi-j Lengvai permaišius, 
me gana gerus moterų skyrius! į formą ir kepkite 
mūsų dienraščiuose. Aišku, tie me pečiuje apie 40 
skyriai dar susėtinai šlubuoja, Valgykite šiltą su grietine bei 
juose dar nepakankamai at- pienu.
spindi darbininkių moterų vei-'

puoduku cukraus. Dadėkite 1 i landas, 
šaukštuką tarkuotos citrinos 
žievės, % šaukštuko “nutmeg” 
ir 14, šaukštuko gvazdikų. Po 
valiai įpilkite karštą pieną, 

taip į nuolat maišant. Įdėkite 1 puo-
I dūką gerų, sausų duonos tru- 

iš- pinių ir 1 kvortą juodų vyš-
Baltymus 
sudėkite, 
supilkite 

nekaršta- 
minučių.

ir

nemoka už 3 ir pusę valandos, 
tai gavau atsakymą, kad perma- 
žai šmotų (pieces) padariau. 
Na, žinoma, bosui tas patinka.

• Kaip ateina naujų darbų, tai 
toolseteris visaip bando užtai
syti mašiną, kad greičiau galė
tum padirbti ir kad pigesnį 
praisą galėtų uždėti. Galėtum 
šimtus tokių prirodymų pasaky
ti. Ir visuos ruimuos panašiai 
taip elgiasi tie darbininkų 
skriaudikai, užmiršta, kad ir jie 
tokie pat darbininkai ir kad 
juos taip pat išnaudoja. Jie

mais Bosai Naudojasi
Labai daug yra darbininkių, 

kurios nemoka susirokuoti dar
ybą, net nei numerių nepažįsta, 
i tai katrą dieną kiek padaro dar- 
! bo, tiek ir siunčia. Tai taip 
kompanijos ir nukapoja darbus 
ir iš to kyla tarpe darbininkių 
nesusipratimas, viena kitą pra
deda nekęsti ir bosui skusti. O 
bosai to tik ir nori, kad darbi
ninkai bei darbininkės nesusi
taikytų. Bosam lengviau tuos 
skurdžius išnaudoti, kuomet jie 
vienas kito neapkenčia.

Atsiųskite penkioliką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už šių Anne Adanlfl 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį. >o

Siųskite užsakymus sekamai: Dai- 
Jy Worker Pattern Department, 243 
I West 17th Street, New York City.

v

B« E. S., Easton, Pa.
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Darbininkiy-Šeimininkiy Skyriaus Dalis
Kodėl Darbininkės Moterys 

Privalo Tapti Narėmis 
ALDE Draugijos iš

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
Perkins, “geraširdės lit 
lės,“ Darbo sekretorium 
kiek nsumažino moterų vergi-i 
ją, atpenč, dar padidino.

Ateinantis imperialistinis ka 
ras nėra sapnas nei svajone 
Tai faktas, kurį pripažįsta iri 
kapitalistiniai laikraščiai, la
šėjai ir politikieriai. Ir kas 
tame kare daugiausiai nuken
tės, jeigu ne darbininkų 
mynų vaikai, jeigu ne jų mo
tinos, seserys, pačios ir myli
mosios? Kas suks industrijos 
ratą laike karo, kad ne mo
terys? Kas turės rūpintis del 
duonos kąsnio kūdikiams, ka
da mūsų draugai bus karo 
fronte? Mes pačios. Kas ne
miegos per naktis, laukiant ži
nių, su suspausta širdžia ma
tant vaizdą prieš savo akis: 
sūnūs bei vyrai sužeisti ar ne
gyvi, jų lavonai palikti var-! 
nams suėsti? Kas turės ken-Į 
tėti visus tuos skausmus, jei-į 
gu ne moteris darbininkė? Ir į 
tas ateina. Tas įvyks, jeigu 1 
darbininkų klasė nesiorgani- 
zuos, nesivienys kovai prieš 
kapitalistų naudai karus, ko- į *‘ašų

žingeidu, kas daroma kitur? 
| Godžiai laukiame žinių.

| Dar Del Finansų
Nusistatyta yra siųsti

’Jungtinių Valstijų apie 12-15 
■ delegačių į Paryžių. O tai bus 
! didžiumoje moterys iš biedniau- 
siu darbininkų ir farmenų 

jsluogsnių. Sukėlimas finansų 
I delegačių kelionės lėšoms, dėlto, 
i yra rimta problema. Prašome 
i visų darbininkų ir abelnai 
; prieškarinio-priešfašistinio ju
dėjimo rėmėjų paaukauti su- 

, lyg išgalę gausiausia, kada at- 
jsikreips į jus aukų. O jei tokio 

scl"! atsikreipimo nesulauksite— ne- 
į sidrovėkite pasiųsti žemiau pa- 
i duotu antrašu, nežiūrint kaip 
; mažą sumą. Ji padės.

Aukas reikia skubiai siųsti.

Delegacija išvyks liepos 21 d.
į Paryžių ir prieš tai jau turi , riuota ir konstitucija ; 
būti aukos prisiųstos, kad būtų I įkorporuota. Betgi, 
.v, i • dvnvp.Q colr Tčrnrna snsnis ko apmokėti laivakortes ir j 
nereiktų tūlas, iš kolonijų pri
buvusias delegates, grąžinti at
gal del stokos lėšų. ' 
kad draugės ir draugai, “Lais
vės“ skaitytojai, ir darbinin.kiš-1 
kų organizacijų nariai, perma-1 
tys to svarbą ir pasiskubins.

Aukąs galite siųsti: Interna
tional Women’s Congress 
Against War and Fascism, 112 
E. 19th St., Rm. 605, New York 
City, arba sekamai: S. Sasna, 
46 Ten Eyčk St, Brooklyn, N.Y. 
Bile vienu iš čia paduotų an
trašų galite siųsti ir užsakymus 
atsišaukimų, sagučių arba 
“Fight.” Aukas taipgi galite 
perduoti ir vietos komitetams.

ALDLD C Įgaliotinė,
S. Šaunu.

Beje, Bendrovė yra čarte- 
steitau- 

, Ben- 
i drovės sek. Kručas susirinkime 
! pareiškė, kad “ta konstitucija, 
ką yra steitauzėj, yra narių

Tikimės, nepriimta.

Pirmas Didžiausias Komunisty Partijos
Laimėjimas Californijos Valstijoj

—-------
SAN FRANCISCO, Calif.— 

Californijos valstijos sekreto
rius F. C. Jordan užregistra
vo ir padėjo Komunistų Parti
ją ant “ballot” ateinančių šį 
rudenį rinkimų, 
rinko virš 32,000 

Kapitalistų 
vai už geresnį rytojų, už aug- ■ purtųįos stengėsi 
štesnį uždarbį, už žemesnes! kenkti, 
maisto kainas; kovai už teisę techniškų kliūčių, 
organizuotis, už bedarbės ir' pavietuose išbraukė iki 6% 
socialę apdraudę, už kasdien- j balsuotojų parašų, tačiaus tiks- 
inius darb. reikalus. Ir visose , lo neatsiekė.
tose kovose mes, moterys, kai-į San Francisco prie patikri- 
po darbininkų klasės dalis, tu- nimo balsų buvo Socialistų 
rime imti dalyvumą. Lietuvės Raitijos lyderis ponas Came- 
moterys. darbininkės ir šeimi- ron King viešas įnagis, kadį 
ninkės, (Tegali pasilikti atskir- sulaikyti Komunistų Partiją 
tos nuo abelno darbininkų kla-Į nuo rinkimų. Jis surado tik 
sės judėjimo. Jos turi būti, 40% gerų parašų ant listo. 
traukiamos kuodaugiausiai į Nors jie išmetė didesnę pusę, 
savo klasės organizacijas. Vie_! vistiek surado 15,173 gerus pi
na tokių yra ALDLD, kuri ne; bočius, o partijai tereikėjo 
tik neša darbininkišką apšvie- 14,449. Nežiūrint visų tų obs- 
tą tarpe lietuvių darbininkų, trukcijų, šiandien Komunistų 
bet aktyviai darbuojasi visose partija yra ant “ballot” pirmą 
klasių kovos kampanijose. sykį.

Draugės, kurios dar nesate Per visą Californiją bus aiš 
ALDLD narėmis, arba kurios kinama Komunistų partijos j 
buvote LDSA narėmis ir del'________l __________

vienps bei kitos priežasties li-l 
kote-lauko pusėje, tapkite A-' 
LDLD narėmis ilgiau neatide-į 
liojant. Jūsų vieta su visais su-i 
sipratusiais kovingais darbi-į 
ninkais. Fašizmas siūlo mote
rims “virtuvę, bažnyčią ir lop
šį.“ Tie pasiūlymai bus įkū
nyti'.ir šioj šalyje, jeigu mes, 
moterys, nesiorganizuosime ir 
nekovosime prieš dar didesni į 
pavergimą. Prie pabaigos, dar 
kartą raginu visus ALDU) na
rius, kaip moteris, taip vyrus, i 
rimtai susidomėti moterų orga
nizavimu ir kad kiekvienoj ko
lonijoj darbas tarp moterų , 
būtų išvystytas augščiausiame 
laipsnyje.

B. E. Senkeviči^ne.

state ant

Partija su- 
balsuot. pa
ir socialistų 
visaip pa-; 

kelio daug Į 
nekurtuose j

programą, kur buvo ir yra di
deli streikai, kur buvo ir yra 
darbininkai persekiojami iki 
žemiausio laipsnio, kaip tai 
Imperial Valley, San Joaquin 
paviete, Santa Clara paviete, 
Los Angeles, sostinėj “Red 
Squad” San Francisco ir Oak- 

j landė, pagarsėjusioj teroro gū- 
Ištoj. šiandien Komunistų 
Partija pilnai įrodė, kas yra 
darbininkų draugas—vadas ir 
kas yra priešas—išdavikas. į 
ypatingai laike šio laivakro-; 
vių streiko ir kitų streikų. Jei-į 
gu dar kas iš lietuvių nėra už-! 

įsiregistravę, tai užsiregistruo-1 
kite tuojaus. Mūsų darbiniu-Į 
kų yra pareiga paduoti savo i 
balsus ne tūkstančiais, bet šim. j 
tais tūkstančių už K. P. kan- i 
didatus.

Naujas gubernatorius F. Į 
Merriam nespėjo koją įkelti į 1 
savo raštinę ir rado daug laiš- j 
kų ant stalo—laiškų, kuriuose j 
reikalaujama Tom Mooney! 
tuojaus phliuosuoti.

John Baker.

Su Policija Apsistatę Laužo 
Draugijos Konstitucijų

Norwood, Mass. — čia gy-, gijos konstituciją, smarkiai 
j vuoja Amerikos Lietuvių Pilie- protestavo prieš tokį pirminin- 
|čių Bendrovė, kuri užlaiko ko begėdišką laužymą konsti- 
Lietuvių Svetainę. Svetainė į tucijos, bet pirmininkas laikėsi 

į buvo budavota su tikslu, kad savo naujos “konstitucijos.“ 
'skleisti darbininkišką apšvietę Dar sek. P. P. Kručas buvo 
i ir kultūrą. Ir ši įstaiga per be-į priverstas užeituoti konstitu- 
įveik 20 metų tam tikslui tar-įciją. Betgi Kručas skaitė tik 
.navo, nes ją vadovavo komu-, dalį sakinio, kuri jam buvo

Tai matot, iki kokios paiky- dina, ant kiek jų pajėgos lei
stos daeina žmogus, kada lie- džia, tokius paj, darbininkus, 
ka sugedusiu renegatu. Pa
žangieji darbininkai darys į 
viską, kad konstitucijos lau- į 
žytojus atvedus prie tvarkos.

Žvalgas*

Laivakrovių Puikus Solidarumas
SAN FRANCISCO, Calif.— 

į Birželio 9—šiandie lygiai vie
nas mėnuo nuo laivakrovių 
streiko pradžios, šiandien šim
tu procentų laivakroviai ge
riau stovi, negu pradžioj strei
ko.

Kapitalistų vietinė spauda 
talpina kasdieną kuo didžiau
sius taikos antgalvius, leido vi- 

'sokios spalvos muilo burbulus, 
I kad kaip nors sudemoralizuoti 
Įstreikierių vienybę ir pašalinti 
visuomenės simpatiją nuo 
streikuojančių laivakrovių ir 
jūreivių.

Roosevelto tarpininkai dirba 
išsijuosę, bandė ir bando mo
derniško tipo triksus, orlaiviais 
lekioja iš porto į portą i]- į 
Washingtona, kad surasti nau
jų. Kiek jie yra bereikalingai 
sudarkę popieros berašydami! tą gerai supranta, todėl

, navo, nes ją vadovavo komu-į dalį sakinio, 
mistinio judėjimo simpatikai ir į reikalinga, o ne taip, kaip pa-
• komunistai. į rašyta yra. Nariai reikalauja,

Bet komunistiniam judėjime į kad duotų apkalbėti, bet Bla- 
, įvykus su renegatais persisky-į žys _ pirmininkas pareiškia: 
, rimui ir vienam bei kitam iš: “Jūs darykite ką jūs norite, o 
! darbininkų nuslinkus į priešų mes 
į logerius, dešinysis elementas į sta didžiuma balsų.
pačioj Bendrovėj sudarė 
džiumą.

Bet kadangi Bendrovės kon-^į pažangieji pareiškė protes-j 
4 i i z. i i n < r %* n n r/ n n zi’i i v» f o t * . « . ■> . . - . 1

narius priimsime papra-Kas Daroma Del T 
Motery Kongreso

Brookiyniškės ALDU) kuo-'
pos padarė nemažą žingsnį pir- stitucija yra pažangi ir lašisti-į^ 
myn, surengdamos platų masinį vadai, palei konstituciją 
susirinkimą, kuriame dalyvavo. einant, negali pravesti savos 
įvairių pažiūrų žmonių. Kalbė-. programos, tai turėjo sykį 
jo draugės: Margareta Cowl spjiauti ant konstitucijos ir pa- 
(Undžienė) ir Bertha Fulton, į kaukus policiją prieš pažan- 
jaunpolė. Gerai kooperavo ir iriuosius pravesti savo fašisti- 
vietos menininkai, Menkeliuniu- į nes užmačias.
tė, Kavaliauskaitė, Klimaitė ir j Nusitarta ir padaryta. 9 d.ij0 pasišaukę tą pačia kruviną 
Aido Choro Vyrų Oktetas, su-į gegužes turėjo net vienuolika j policiją, kuri tik nesenai dau

žė odos darbininkams-streikie- 
riams galvas. Su policija dau
giausia šnypšt’ėsi Bendrovės 
vice-pirmininkas. žinoma, po
licija buvo šaukta su žinia vi
so komiteto, bet ją panaudoti į 
nebuvo reikalo, nes pažangiu-! 
ji nariai protestą pareiškė ir 
patys apleido svetainę.

Darbininkai, gerai įsidėkite j 
sau į galvas, kad republikoniš-į 
ki vadai prieš tos pačios orga
nizacijos narius šaukiasi gin
kluotą policiją ir jei negalės 
paprastu nachališku būdu su- 

į minti organizacijos teises, tai

Kadangi pirmininkas visai 
! nesilaikė Bendrovės taisyklių,

ir apleido susirinkimą.

Keturi Policmanai
Svetainės

Prie

Kadangi fašistai 
laužyti konstituciją, 
jos iš

j protesto. Todėl iš kalno turė-
Nusitarta ir padaryta. 9 d. ’ ,v- 1 • 1

rengėsi i 
tai tike-1

pažangiųjų smarkaus

kaip mes, po priedanga viso
kių apgavysčių, kad išardyti 
ta darbininkišką vienybės lini
ją.

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

John Baker.

i Geras Pasiteisinimas 
į Būuiantiu Uošvis'.—Aš girdė- 
|jau, kad tu turi blogą paprotį: 

tuos savo planus, kas dieną vis į iš pinigų kazyriuoji?
naujas planas su kabliukais I Būsianti žentas:—Taip, kaip j 
taikomas tam vargšui darbi-, kada kaziriuoju. Bet aš nie- 
ninkui. Kad ne su vienu, tai j kados nelaimėjau.
su kitu bando tą darbininką Į 
kaip nors pasigauti.

Jau ne šiandien parašyti šie Į 
obalsiai. Darbininkai visų ša
lių, vienykitės! Vienybė yra 
jūsų galybė! Kovoje jūs nieko 
nepralaimesite, tik retežius !į 
Neapsakomos vertes obalsiai, 
yra brangūs kiekvienam dar
bininkui.

Šiandieninė streikų kovai 
mums aiškiai įrodė, kur darbi-1 
ninkai yra susigrupavę po vic-! 
nybės vėliava, ten ne policijos 
blakžekiai, nė kazokų nagai- 
kos, nei milicijos durtuvai ne
įgali prasimušti per darbinin
kų vienybės liniją. Kapitalistai 

nuo-

A. M. Bedievis.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. mėnesinis susirin- i 

kimus Įvyks 20 dieną birželio (June) j 
408 Court St. 8 vai. vakare. Visi j 
nariai privalo dalyvauti, nes tai yra i 
iš centro atsišaukimas, kad visi na- į 
riai dalyvautų. i

Turime daug svarbių reikalų, kurie 
reikia kuogreičiausia apkalbėti, nes j 
mes Elizabetho kuopos nariai jau vi- j 
sai apsileidom; vasaros sezonas čia; i 
reikėtų parengti piknikai išvažiavi- I 
mai ir kiti parengimai; kaip gi gali- Į 
ma tas padaryti, jeigu tik 4 arba Į 
5 nariai atsilanko ant mitingo.'Visi j 
nariai būkite ir dar naujų atsives- I 
kite.

<X>OOCxXxXXXX>C><X><X>x s <XXO7

Org. P. K.

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiamo jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos: 

5 Svarai už $1*25 
10 Svarų už $2.25

į Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST. 
i

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų I‘LAISVES’ PIKNIKAS BROOKLYNE

Padidinta šokiams svetainė, sutaisytas stogas, kad lyjant nevarvėtų, dvi or
kestrus šokiams ir vietos po pastoge yra del 5,000 ypatų.

Piknikas Įvyks Nedėlioja, 1 dieną Liepos-July
ULMER PARK Gale 25th Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Iš anksto įsigykite bilietus. Su tais bi lietais, kurios įsigysite iš anksto turė
site progą laimėti dovaną. Pirma dovana $5 cash, antra $3 cash, ir trečia do

vana $2 cash.

darydami puikią dainų progra- savo fašistinio nusistatymo na-
i rių priimti.. Bet pagal draugi- 

aukų, įjos taAykles, tai nauji nariai 
ir ki- į turi g luti tris ketvirtadalius 

j h* 
balsuojančių narių. Fašistinė 
vadovybė gerai žinojo, kad to 
skaičiaus balsų negalės suda
ryti ir ta vienuolika’ bus atmes
ti, todėl pirmininkas Petras 
Blažys, prieš pat balsavimą 
pareiškė: “Mes bordo-direkto- 
riai suradom, kad narių priė
mimui nereikia trijų ketvirta
dalių, ir mes naujus narius pri
imsim paprasta didžiuma.“

mą. «
Susirinkime parinkta 

platinta sagučių, “Fight 
tos literatūros, 
legatės i apielinkės konferenci
ją. Penketą draugių bei drau
gų pasiėmė blankučių-atsišauki- 
mų, ant kurių parinks aukų. 
Reiškia, darbas pradėtas, ta- 
čiaus tuo nereikia pasitenkinti, 
bet jį plėsti. Visos kuopos tu
rėtų pasiųsti delegates į liepos 
7 d. konferenciją, Irving Plaza.

Chicagiskė ALDLD 79 kp., 
per d. A. Pažarską, užsisakė 
500 atsišaukimų.

Išrinktos 3 de-Į balsų, susirinkime esančių

01141 —----- II11I1L1 UI CtlllZiCVVlJ Ud VCll

Nariai, gerai žinodami drau-’tą padarys su policijos buože!
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Už Revoliucinę Audėjų Uniją, už Darbinio-HARTFORD, CONN.
ky Klasės Reikalus Iš Mūsų Veikimo

Kas liečia lietuvių darbinin
kų čia veikimą, tai galima sa
kyti, kad jame yra daug ap
sileidimo nekurioše vietose. 
Paimkime kad ir šį klausimą: 
Šiais metais eis rinkimai j val
stijos viršininkus ir Komunistų

LAWRENCE, Mass. — Bir- tai yra, į National Textile 
želio 9 d. čionai industrinė au- Workers Uniją. Tik šitai uni- 
dėjų unija—National Textile jai galite pilnai pasitikėti. 
Workers Unija, buvo surengus: O kitų unijų vadams nerūpi 
masinį mitingą miesto darže, i darbininkų reikalai. Paimki- 
Nors diena buvo negraži ir šal-' me Amerikos Darbo Federa- 
ta, bet publikos susirinko cijos uniją United Textile 
virš tūkstančio. Tai pirmą Workers. Jos kalbėtojai pir- 
kartą valdžia davė leidimą lai- miau kalbėjo tam pačiam dar
kyti mitingą bėgyje paskuti- že. Jie užgyrė mėlynąją Var
nių trijų metų. Kalbėtoja bu-.ną NRA ir perša ją darbinin- 
vo draugė Anna Burlak, uni- kams. 
jos sekretorė. Jinai gerai nu-! Dabar mes pažiūrėkime, 
švietė darbininkų gyvenimą ir ( kas dadasi tame pačiame Law- 
ką darbininkai turi daryti, rence. Visos dirbtuvės užda- 
kad pagerintų savo gyvenimą.' rinėjamos. O katros dirba, tai 
Taip gi gerai uždavė pipirų ir, tik po kelias dienas. Darbi- 
poliqijantams, kaip jie saugo! ninkai turi alkani būti, o fabri- 
dykaduonių reikalus ir dau-| kantai sau pilnus kišenius pi- 
žo darbininkams galvas laikejnigų prisikrauna. Jie gali lai- 
streiko. Į kyti uždarę dirbtuves tol, kol

Kurie klausėsi draugės Bur-ijie nori, 
lak prakalbos, kožnas vienas Į Laikas, draugai darbinin- 
sakė, kad teisybę kalba. Bet j kai, stoti į darbininkiškas or- lio, kaip dalyvavimas 
norėtumėm atkreipti visų aty-' ’ • -
dą štai į kokį klausimą: Jei-

. gu matote, kad teisybę kalba, 
tai kodėl nestojate visi į in
dustrinę uniją? Daug geriau 
būtų visiems organizuotiems 
būti. Kada mes būsime tvirtai 
organizuoti, tai mūsų niekas 
nepergalės, nei kompanijos, 
nei policija, nei visoki šnipai. 
Stokite į kovingą uniją, kuri 
tikrai atstovauja darbininkus,

darbininkiškas unijas už 
streikus ir už tariamą ‘‘dar
bininku skriaudimą.” Tai 
tas pats Weir išgavo ir fe- 
deralio teismo indžionkšiną 
Delaware valstijoj prieš N- 
RA įstatymų punktą 7A,
nes tame punkte Roosevel- ; diškų apskaitliavimų, žuvo 
tas dar veidmainiauja, būk i 3,000 žmonių viesulingose 
“užtikrina”

ną streiką, jeigu būtų atsių- statyta būdavot išardytus: ninką ir vieną kareivį už 
sta kariuomenė prieš darbi- tiltus, taisyt kelius ir kt.
ninkus. -------------------

Audroj Žuvo 3,000 Žmonių
San Salvadore, sulig vai-

■ tai, kad pagal Machado įsa-
I kymą jie šaudė į demonst- 

p riešingų 
tuometinei valdžiai.

darbininkams| audrose užpereitą savaitę.
Partija statys savo kandidatus, teisę turėti savo unijas bei 25,000 darbininkų dabar pa-

Baudžia Buvusios Machado raciją žmonių,
Valdžios šaulius

Kubos teismas pasiuntė;
10 metų kalėjiman vieną! SKAITYTA LAISVE 
buvusio prezidento Macha- >
do oficierių, vieną žvalgybi-1 IR KITIEMS UŽRAŠYK

Tam tikslui šaukiama distrikto 
konferencija ir kviečiamos vi- rinkti bendrus savo atsto-
IKVHXVX VI1V1JCV 11 IX V IVVlltlllVU vi- • -11 11.

sos organizacijos atsiųsti dele- yu#s S deiybas SU samdyto- 
gatus. Bet kada prisiėjo išrin- jais del darbo mokesnio ir 

I kti delegatus mūsų Amerikos sąlygų.
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 68 kuopoj, tai i 
nebuvo nė vieno, kuris galėtų ! 
važiuoti ir dalyvauti konferen
cijoje sykiu su kitais kovingais 
darbininkais. Taigi, draugai, į 
pagalvokime, ar tas yra sveika ! 
del mūsų judėjimo? 
pasakyti, kad ne. Tai 
sileidimas ir daugiau 
Jau jeigu tokio mažo

jais del darbo . mokesnio ir

GENERALIS STREIKAS 
PRIEŠ ARMIJOS NAU

DOJIMĄ 
Francisco, 
visuotinas

Gal. — 
streikas 
Pacifiko

San
Reikia I ,Gr«T . .

vrq nn Įlaivakroviu visose y i a ap- i <-
niekas. I vandenyno p r i e p 1 aukose.
dalyke- I
konfe- 

tai
darbais,
lapelių

dalinimas arba literatūros pla
tinimas ?

Pramonininkų Sąjunga 
kreipiasi į prez. Rooseveltą 
atsiųsti kariuomenę prieš 
streikierius. Tacoma ir į 
Portland miestų unijų cent-I 
rai nutarė skelbti visuoti-1

ganizacijas ir lankyt jų susirin-! rencijoj, negalima atlikti, 
kimus o neiti kur nors į tokias kaip su didesniais 
vietas, kurios neduoda jokios kaip demonstracijos, 
naudos. Taipgi progresyviai 
darbininkai meskite savo pa
pročius, kad nelankyti susirin-! Taip pat ir jaunuoliuose yra 
kimų bei parengimų. Turime 
visi dalyvauti ir svarstyti šių ■ Kodėl taip pas yra ? štai ka- Į 
dienų klausimus, kaip geriau; me dalykas: Susirinkimuose i 

| būtų galima pagerinti savo ' perdaug viską perleidžiame į 
I gyvenimą. j per ausis ir nevartojame jokios
I Lawrence K. Biuras. j savikritikos. Aplamai išrodo j 
--------------------------------------------'viskas eina gėriai, bet pažiurę-'

v ■ • • *11 * 1 kime giliau, tai rasime daug.
Bedarbiai Reikalauja Duonos tr Pastogės, 
Už tai Ponai Juos Apšaukia Komunistais i ™ “į,±1.5™"

Į ninku klasę. Ir mes gerai ži- 
| nome ir negalime užsiginti, 
I kad mes esame kalti. Į

Ant ko ta kaltybė daugiau-’ ICQffvIz ^Qll M^hlTUUCį 
; šia puola? O gi ant partijos pigyh 0(H! ildfflUS! 
. ! Tir> n 4 ■> 171’qIzO 4 11 VI 51 f-

nės jieško ką valgyti arba ran- i 
das užmokėti, tai ponams tie 
žmonės jau komunistai. Girdi, 
tai mes tada visi esame komu
nistai, ba mes 
gatvių badauti, 
kurią mūsų 
davojome,

didelio išlepimo ir apsileidimo. VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

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

New York. N. Y.

nenorime ant narių. Jie uz tą viską turi at-
Toj šalyje, 
ir mes išbu- 

kapitalistų 
turime 1

tėvai
saują
kad mes
16 centų Į dieną

MINERS MILLS, Pa.—Bir
želio 12d. bedarbiai turėjo 
milžinišką demonstraciją prie 
Poor Board Office. Bedarbių 
komitetas, kurį buvo išrinkę 
1,000 bedarbių, kurie priklau
so prie Bedarbių Tarybos, iš 
Aliners Mills, pridavė ponui
Edwards bedarbių reikalavi- mums sako, 
mus. Pirmiausias reikalavi- gyventi ant 
mas buvo, kad Edwards nemo-! ir dar tą sunku gauti! 
kėtų randos už anglies baro
nus, o užmokėtų randas už be- labai entuziastiški ir smagūs, 
darbius namų savininkus. Tai Į kad jie turi tokią organizaciją, 
policijos viršininkas Russel kaip Bedarbių Taryba. Taigi,1 
Taylor, kuris klausėsi, pareis- draugai, jūs gerai matote, kad dėkime tikrąjį darbą, 
kė, kad tas yra komunistų dar- kapitalistinėj sistemoj 
bas! Gi Elmer E. Edwards sa- i pragyventi be 
kė, kad jis neįeisiąs niekam 
biednų bedarbių daiktus iš na
mų išmesti ir jis žiūrėsiąs, kad 
bedarbiai būtų aprūpinti.

Kuomet komitetas buvo pas organizuoti į Bedarbių Tary- 
poną Edwards, tai demons- į bą kožnam miestelyj ir vesti 
frantai nuėjo aplink bloką ir i kovą prieš skurdą ir kapitalis- 
laikė mitingą. Draugai Anta-j tinę sistemą, kuri šiandien mus 
nas Rogutskutis, Steve Nelson 
ir kiti kalbėjo. O kaip komi- jos nenugriausime ir neįsteig- 
tetas sugrįžo, tai išdavė ra- sime darbininkiškos tvarkos, 
portą. Sakė, kad jeigu žmo-

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmones juos perka 
Pirkit ir jūs! Turime visokių'

Susirinkę darbininkai buvo

sunkui 
organizacijos,' 

kuri gina mū$ų reikalus, o la
biausia be Bedarbių Tarybos, 
kuri veda bedarbių kovą. To
dėl mes visi turėtumėme susi-

smaugia ir smaugs, jeigu mes

Bruno Žilinskas.

Policijos Brutališkas Užpuolimas ant
• Streikuojančių Rochesterio Darbininkų

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.
sakyti. Jie yra šaukiami parti- 
jon ir klausinėjami, kodėl ne-1 
išvystome platesnio veikimo j 
tarp lietuvių darbininkų, spe-1 dabar.

• i- • ’ namų: didelius, mažus, be ir su
Cialiai ta J U. : garadžiais, darželiais visose lietuvių Į

Taigi, draugai, nuo Šios die- , apgyventose vietose—Bronxe, Brook-
nos mes turime padidinti vei- lyne, Maspethe ir kitur, 
kimą. Kaip suaugusieji, taip 
jaunuoliai meskime tą buržua-; 
zinį sulepšėjimą į šalį ir pra-

Parduodame Pigiai ir ant 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažų $500 
Pradinį Įmokčjimą

. Likusius kaip rendą išmokėsite
; Nepraleisk šios progos!
i Ateik ar rašyk:

SAMAS WITTE, Advokatas 
ir

; ANDRIUS FRANCIS
1 Lietuvių Skyriaus Vedėjas
j 1440 Broadway, New York
( Room 2160 arba telefonuok Pennsyl- 

Francijos ministeris pir-ivania G-88?8. Atmink: Savas pas: 
. . . 1 savuosius gauna sąžiningą patarna- jmminkas Gaston Doumer-! Vimąj .

gue del visko šneka, kad i----------------------------------- !
jeigu Amerika žymiai nu-' Į
muš karinių paskolų daugį,' rpTirr) i n DInlII H/IETHIC 
tai Francija stengsis atsi7 llllKAu BILIĮJ IvlLil/lIu! 
teisti. Bet Francūzu seime 
atstovai kalbasi, kad ame
rikinių paskolų klausimas 
“galutinai išsirišo”—nemo
kės, ir tiek.

Patyręs.

Francija, Matyt, Visai ■ 
Nemokės Karo Skolų i

pkai- Kodėl Kompaninės Unijos 
Yra Geros Fabrikantams

Kompanija deda visas pa-' ~ - —
stangas streiką ;

.dirbtuvėn gabena skebus. Yra Į Korporacijos
rų užpuolimą ant pikaeto lini-r dalis darbininkų, kurie į strei- ^ejr

ROCHESTER, N. Y. — Bir- Keletas suareštuota ir a 
želio 11 d. prie Rochester Pa- tinta riaušių kėlime.

į
cking kompanijos dirbtuvės i
kruvitipji policija padarė žiau-

!

“Laisvės” įstaigoje galite I 
' gauti tikro bičių medaus. Esą- ( 
j te girdėję Dr. Kaškiaučiaus ' 
patarimus kaip naudinga svei- i 
katai yra valgyti bičių medų. į 

Į Tad vietoj cukraus naudokite j 
' medų.

Tikro Bičių Medaus
a visas pa-j Cambridge,. Mass. — Pre-' Kainos gana žemos: 
sulaužyti i^, zidentas Nacionalės Plieno IKvorta 75c ir saHonas $2.50

, Ernest

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Notary Public Tcl. STagg 2-5043MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

*

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

diskusuojant su darbininkais, kurie dar klasiniai nesusipratę.

TAIPGI LABAI SVARBU TĄ BROŠIŪRĄ PLATINTI

nuordyta: 

turtas ?

Brošiūroje pasikalbėjimo formoje, apysakiškai 

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

Kodėl kyla ilgos bedarbes? Karn reikalingi baisūs karai? 

Kodėl kapitalizmas turi žlukti? Kaip įvyks Komunizmas?

jos. Mat; šios .dirbtuvės dar-, ką neišėjo. Streikieriai reika-
:bininkai streikuoja. Pikietas JauL
yra masinis. Pikietuot padeda j*1’ iv°riimo 40 valandų darbo, kompanines 
kitų pramonių darbininkai.»savaHes.
Taigi, nežiūrint to, kad strei-j KUJIip<UUjv8 .iu-
-kuoja gal tik virš šimto dar- kįn buržuaziniuose laikraščiuo-j 
bminkų, bet birželio 11 d. pi- ... . . . !
•Kieto linijoje buvo apie trys!
tūkstančiai darbininkų. Net i Pareiškimus su tikslu darbimn- 
buržuazinė spauda pripažįsta,! kus sudemoralizuoti. Jis rei- 
kad pikietavo 2,500 darbiniu-| kalauja, kad darbininkai/grįž

tų į darbą be jokio laimėjimo. 
Užtikrina apsaugą tiems, ku
rie eis skebauti.

I

Streikieriai laikosi vienybė
je ir jeigu Amerikos Darbo 
Federacijos unijos lyderiai jų ' 
neparduos, tai jie streiką ga
lės laimėti. Rochesterio dar
bininkų simpatija su streikie- 
riais.

Tuojaus kreipkitės j “Lais- 
savo prakalboj užbai- vės” ofisą ir gausite medaus 

Įtiek, kiek, tik norėsite.
i

I kitus miestus nesiunčiame.

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

gusiems Harvardo universi- į 
a aJg*ypakėlimo, teį0 biznio kolegiją išgyrė

ypač Todėl nesiųskite pinigų ir ne-unijas, 
j kad su jomis yra išvengia-

Kompanijos prezidentas To- ’ ma streikų. Jis smerkė
reikalaukite prisiųsti.

<b

JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS

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

64 puslapių, su viršeliais, kainav 10 centų.

kų.
r Policija prieš darbininkus 
panaudojo gązines bombas ir 
buožes. Darbininkai energin
gai gynėsi nuo užpuolikų,— 
gynlsi plytomis ir akmenimis. 
MtUia tęsėsi ištisas dvi valan- 

; Ištaškyta dirbtuvės lan- 
‘ Nugalėjimui darbininkų 

gaisragesiai.
f f

pasišaukta

<♦>

<♦>

<!>

<T>

<!>

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. -

Tel.: Foxcroft 9-6901

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

Literatūros platintojams, kurie ims nuo 5 iki 25 egžem piu
rių kaina 7 centai už knygelęyįmautiems viršaus 25 egzem- 

plorių, kaina 6 centai už knygelę. «

Tuojau siųskite užsakymus:

LAISVE, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y
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NF. W YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOSIM
sišaukimą pradėti smarkią 
kampaniją už panaikinimą de
portacijos įsakymo prieš Jack 
Schneider, Edith Berkman, 
Sam Paul, William Zazuliak, 
Anna Zazuliak ir kitų sulaiky
tų deportacijai už veiklumą 
darbininkų klasės kovose.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
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.

! Iš ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimo

Šis susirinkimas buvo labai 
turtingas raportais, kaip tai: 
vaikų mokyklėlės, kuri jau už
sibaigė ; prieškarinio-priešfa- 
šistinio komiteto; komiteto T. 
M. Kongreso ir kitų. Reiškia, 
nors pamaži veikiame, bet ir 
be darbo nebūname. Gerai 
dirbo visa eilė 1 kuopos narių 
del T. Moterų Kongreso masi
nio mitingo, šiame susirinki
me taip pat pasibrėžėm darbų. 
Paskyrėm dvi delegates į apie- 

j linkės konferenciją, įvyksian- 
i čia liepos 7 d., Irving Plaza, 
j kurioje bus renkamos1 delega-

Bėgyje 12 Dieny 1,716 !
Sužeistų I

Didžiajame New Yorke ir 
jo priemiesčiuose, bėgiu pirmų 
12 dienų birželio mėnesio, 
įvyko 1,434 nelaimės, kuriose 
užmušta 31 ir sužeista 1,716. 
Tai pasibaisėtinai didelė skait
linė. Ir vis didžiuma tų nelai
miu įvyko del neatsargaus va-i 
žiavimo. Tačiaus palyginus i 
su 1933 m. tuo pat laiku, ne-! 
laimingų atsitikimų skaičiusi 
yra sumažėjęs. Pereitų metų i 

j tuo pat laiku įvykę 1,633 ne-'

Bendro Fronto Masinis Susirinkimas Prieš 
Fašizmą Latvijoje

taip pat bus pradžia didelės 
protesto kampanijos prieš fa
šizmo terorą Latvijoj.

Susirinkime kalbės geriausi 
kalbėtojai anglų ir latvių kal
bomis. Latviai darbininkai 
specialiai kreipiasi į lietuvius 
darbininkus, kaipo paeinančius 
iš artimiausios šalies ir žinan
čius latvius, padėt jiems šioje 
svarbioje kovoje ir skaitlingai 
atsilankyti į jų susirinkimą.

Lietuvių organizacijos ragi- į laimės, kuriose užmušta 37 ir j 
narnos pasiųsti savo delegaci
ją į masinį mitingą.

Draugų latvių organizacijos 
rengia svarbų bendro fronto 
masinį mitingą trečiadienį, 20 
d. birželio, 8 vai. vakare, Fin
nish Hali. 15 West 126th St., 
New Yorke. Įžanga veltui.

Šio mitingo tikslas bus iš
aiškinti darbininkam^ priežas
tis, privedusius prie fašistinio 
perversmo Latvijoj ir jo pa
sekmes, kaip Latvijos, taip ir 
kitų šalių darbininkams, ypač 
kaiminingų valstybių, kaip 
kad Lietuvos. Šis mitingas

Wiliiamsburge Sutverta 
Moterų Kongreso 

Komitetas
Pereitą penktadienį Wil

liamsburge įvyko organizacijų 
atstovų pasitarimas, kuriame 
įsteigtas Tarptautinio Moterų 
Kongreso prieš Karą ir Fa
šizmą Komiteto skyrius šiai 
sekcijai. Susirinkime atsto
vauta nemažai organizacijų, 
didžiumoj moterų. Lietuvių 
organizacijos turėjo tik vie
ną atstovę. Į sekamą komite
to susirinkimą visos organiza
cijos turėtų pasiųsti atstovus; 
jei galima, pirmoj vietoj reik
tų siųsti moteris. Organiza
cijų valdybos gali paskirti de-

sužeista 1,859.

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ RADIO

Ši vakarą kaip 10 vai. atsukit savo 
radio ant stoties WWRL 1500 
girsite lietuvišką | 
vaujant J. Žilinskui.
Orkestrą ir taip pat dainuos visiems 
žinoma J. L. Kavaliauskaitė.

Todėl įsitėmykit valandą ir nepa
mirškit pasiklausyti. Del daugiau in
formacijų kreipkitės šiuo antrašu:

J. ŽILINSKAS
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9286.
214

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

K. Iš- 
programą, vado- 

Grieš J. Klimo

REIKALAVIMAI
REIKALAUJAM jaunos mergaitės, 

kuri norėtų dirbti lengvą namų 
darbą. Praleisit vakacijas kalnuose.

Važiuotos departmental pa-jtės į Tarptautinį Moterų Kon-i ^pn?01k*’21 t,ktai Pra,ei<!imo pm<gų. 
skelbęs specialį vajų nuo 1 d. gresą Paryžiuje. Paskyrėm Į j. EISENBERG & SONS

30 d. tris draugus komisijon, pagel-‘ i4 Steuben Street,birželio iki lapkričio 
Departmento skyriams būsią 
duodamos, dovanos už sumaži
nimą nelaimių. Minėtas suma
žėjimas nelaimių taipgi pri- 
skaitomas prie to vajaus pa
sekmių.

Brooklyn, N. Y. 
(142-145) ‘

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

bėti ALDLD Centro komisijai 
rengti pikniką “šviesos” nau
dai. Išrinkom 13 delega
tų į antro apskričio pusmeti
nę konferenciją. Taip pat gir-

Tačiaus gali būti pri- disi, kad kuopos nariai gerai 
sidėjęs ir važiuotojų praretė- • dirba “L. 
jimas de] tęsiančiosios bedar- 

Daugelis turėjusių seną

turi iš ko nusipirkti naujų šy-

legatus, jei susirinkimai jau 
praėję.

Komitetas pradėjo eilę dar-1 
bų. Užsisakyta apsčiai sagu
čių, laikraštuko “Fight” ir at
sišaukimų. Nutarė koncentruo
tis prie vienos didesnių dirb
tuvių, kurioj dirba keli šimtai | 
merginų ir moterų, šauks ma
sinį mitingą liepos 2 d. ir rengs j bes. 
paradą liepos 6 d. Tiems dar-Įforduką pereitą metą, jau ne
barus reikia geros visų organi- begali juo važiuoti šiemet, ne- 
zacijų kooperacijos, tad svar
bu ne tik pasiųsti delegates iš nų vieton sudilusių pernykš-
mūs žinomų organizacijų, kaip čių.
ALDLD, LDS ir kitų, bet turi
me dėti pastangas įtraukimui 
įvairių pažvalgų organizacijų 
ir pavienių asmenų į tą darbą.

Sekamas komiteto susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, birže
lio 21 d., lygiai 8 vai. vakare, 
82 Graham Ave.

pikniko tikietų pla
tinime, tačiaus formalio rapor
to tuo klausimu nebuvo.

N.

ULTER PARK, N. Y.
Reikalingas senyvas darbininkas 

ant mažos farmos. Geras maistas ir 
geras kambarys; vasarą mokame 
$10.00 j mėnesį. Jeigu kokis seny
vas žmogelis, kuriam nubodo miesto 
gyvenimas galėti? gal visuomet su 
mumis būt. Atsišaukite greitai:

AVANTA FARMS,
Ulster Park, New York

(141-147)

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A”?#*'-

<s

Brownsvilles Bedarbių Teis
mas Trečiadienį

Trijų Brownsvilles darbinin
kų tesimas įvyks šį trečiadie
nį, birželio 20 d., Magistrates 
teismabutyje, Pennsylvania ir 
Liberty Avės. Visi darbininkai 
yra raginami dalyvauti.

Padidėjus kovai už pašalpą 
vis daugiau policijos pristato
ma apie pašalpų biurą, kuri 
brutališkai puola ir areštuoja 
alkanus bedarbius kasdieną.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kamabrys pavie

niui žmogui arba ženotiems, kad 
ir su vaiku prie mažos šeimynos; už 
prieinamą kainą gausite kambarį. ; 
Kreipkitės sekamai del kitų infor- 
maci jų:
11663 Staubin St. Hamtramck, Mich. I 

i (142-144)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Policija Saugo Skerdyklas «*. •
Bijodama, kad kartais bu- 

čerių streikas nepersimestų į 
skerdyklas ir nekiltų genera- 
lis streikas, LaGuardijos val
džia apstatė tirštomis eilėmis 
policijos skerdyklas, esančias 
prie 1st Ave., 44th St. ir llth 
Avė.

Policija praleidžia tik kelis 
pikietus arčiau, kurių buvimas 
jokio atsiliepimo ant darbinin
kų sudaryti negali, o masę pi- 
kietų neleidžia artyn per ke
lis blokus.

Užvakar dienos susirinkime 
Amalgamated Meat Cutters 
unijos prezidentas, Walsh, pa
neigė eilinių narių pasiūlymą 

i narių streiko 
‘komitetą. Walsh prižadėjo iš- 
I šaukti streikan jaučių mušėjus 
ir mėsinėtojus, bet iki šiol tik 
paprasti darbininkai tebestrei- 
kuoja ir unijos vadovybė nieko 
nedaro praplėtimui streiko.

Amerikos Darbo Federacijos 
unijos taipgi siunčia pikietus ir 
visaip remia šią kovą. ’ 
viršininkai ir norėtų sabota-

Naziy Konsulas Pabėgo Nuo Darb. Reikalavimų
Nazių konsulą New Yorke tų, atstovaujančių Nac. Komi- 

taip įdilgino nuolatinis pikie- tetą Gynimui Politinių Kali
tas, telefonavimai, delegacijos nių, tačiaus ir jų 
ir kitose formose protestai, pasiaiškindami, kad 
reikalaujanti paliuosudti d. išvažiavęs. 
Emst Thaelmanną, kad kon
sulas ir jo pagelbininkas išsi-Į Tarybos pikietavo konsulatą, 
nešdino iš raštinės ir nemano Jos jau paskleidė kelis tūks- 
sUgrįžti jon neaprubežiuotą' tančius “paliuosuokit Thael-

į mann” atviručių ir pasiuntė . . . .
Toksai pranešimas duota ’ protesto telegramas Wash-i •stei?tl. 

delegacijoms per stovintį prie' ingtonan ir Vokietijon. Jos^ 
durų slaptos policijos agentą taip pat atsišaukia į visas dar-Į

neįsileido, 
konsulas

Pereitą šeštadienį Moterų

ir patvirtintas per konsulato bininkų klasės moteris stoti į 
tarnautoją. i kovą už paliuosavimą d. Tha-

Pereitą penktadienį buvo nuj elmanno ir kitų fašizmo aukų.
vykus Darbininkų Mokyklos 
delegacija su direktorium Dr. 
A. Markoff, priešakyje. Iš
karto jų nenorėjo įsileisti, bet 
vėliau įsileido, 'tačiaus raštinės 
tarnautojas atsisakė priimti ~ , . . . . . , . .... ... . . -v, - ; Darbininkai pradeda isitikm-reikalavimų pareiskima. ... , . * . . * .i ti, kad vienybėje galybe ir ne-

Tą pat dieną buvo delega-! kreipia atydos į 
cija iš 12 rašytojų ir artis- spėkų skaldymo politiką.

Nurodydama, kad streikas
Nors ^ali būti laimėtas, Komunistų

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Cleaning ir Tailoring 

Krautuvė. Daug darbo Krautuvė 
verta $600, parduosiu už $250. Vieta 

, apgyventa vokiečiais; jau per 12 me- 
Birželio 11 d. tapo išskirtas ir; tų tas biznis išdirbtas. Del kitrj

Broader, formacijų kreipkitės:
T'-Yf—1 m T T T TT ■» K t T t r T 'užpultas Julius 

Brownsvilles Bedarbių Tary
bos organizatorius. Dvi mote
rys, šokusios1 jį ginti, taipgi 
areštuotos sykiu su juom. Visi 
trys kaltinami “betvarkės kė
lime.”

Norėjo Uždrausti Delegačių 
Siuntimų

Warshawsky Bros. Shops, 
34 W. 27th St., New Yorke, 
kuri yra AF of L unijos kon
trolėje, organizatorius

in

598
PETE SHIMANSKIS

Fojrest Ave., Brooklyn, 
(142-145)

N.

į PARSIDUODA nedidelis saliūnas
| restaurantas; vieta graži ir apgyven- 
• ta vokiečiais ir amerikonais. Parsi
duoda greit už labai prieinamą kai
ną. Del platesnių informacijų kreip
kitės į “Laisvės” ofisą, 46 Ten Eyck 
St. Brooklyn, N. Y.

(142-144)

ir

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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 metui 

norėjo | modelis, gerame stovyje. Del toli- 
uždrausti darbininkėms pasių-i mesnių informacijų kreipkitės seka- 
sti delegates į Adatos Amatų! ™ai:v 249 s°- 1st Street, Brooklyn,! 
Moterų Komiteto šaukiamą 
konferenciją, kurioj buvo ren
kamos delegatės į T. Moterų 
Kongresą. Tačiaus darbininkės 
neklausė ponų ir pasiuntė de
legatę, taipgi surinko šapoj 
$2 aukų, kurias pridavė minė
tai konferencijai.

Nelengva ponam kamanduo- 
moteris, kada jos susiprato.

(139-146)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiafi ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrintus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Telephonas MEdallion 3-1328

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
156 Graborius (Undertaker)

Partijos 2 Sekcija išleido atsi- 
• ragi

nant juos sudaryti savo eilinių 
narių komitetą, pastatyti ma- 

l ir iššaukti mėsi
nėtojus ir mušėjus.

“Streikieriai turėtų sufor
muoti aiškius reikalavimus al- 

! gos pakėlimo, pripažinimo 
l unijos ir neišskirti streikierių,” 
sako KP atsišaukimas.

St.

; žuoti, tačiaus jiems nevyksta. šaukimą i streikierius,

j viršininkų s*pi pikiėtą

kad pašalpa 
’’ Tuo tarpu 

kandidatų 
dieną. Tad 
norėdamas 

j parodyti, būk visus šelpia, se- 
i nūs pašalpgavius prašalina

Pašalpų Biuras Sulaiko L^ZLuXa 

Pašalpą 7,500 Šeimyną^^r^ J*
Vėliausiu LaGuardijos vai- ■ pašalpos biuras, 

_ , f z-l W T 4- L. • 1 1 » W W ZM

tižios patvatkyinu prašalinama1 nug ; - . 
7^500 šeimynų nuo pašalpga- +aįp sparčiai, kaip kad nauji 
vių sąrašo. Taip pat sulaiko-, aplikantai atsiranda. 
Irta 2,292 šeimynų dalinoji pa-i 
šalpa, kuri buvo teikiama tu-1 Nustatyta nauja “tipiška są- 
rintieirts šiokių tokių įplaukų,: mata”, sulig kurios šeimynai AF of L. Unij-ų Komitetas 
bet kurios vis vien neužtekda- iš penkių gautų $49.30 į m ė-! del Bedarbės Apdraudos ir PaT 
vo pramitimui. Juos ponai iš-inesl- Nors tai labai menka §alPos išleido atsišaukimą į vi- 
vadina “šykštuoliais,” “niekš- suma, tačiaus mes žinome, kad 
pelniais” už tai, . kad jie ir ta sumą, tikrenybėje retas 
drjsta reikalauti nedatenka-; Ras gauna. Didžiumoje gau-|įj ^598 biliaus.
mos pragyvenimui dalies. !na tik $36.91 per mėnesį šei-

imynai iš penkių.
Beje, atsimenate gerai, kad' 

tas pat argumentas buvo nau-Į 
dojamas prieš darbininkus, ( mas ir žiaurus puolimas reika- 
dirbančius pašalpų darbus, laujančių 
kuomet juos norėjo atleisti ir 
tuos darbus panaikinti—CWA 
viršininkai paskelbė, būk dar
bininkai tinginiai, kad tuo bū
du pridengti sumažinimą dar
bų, pastūmėjimą tų šeimynų į 
bado nasrus. Dabar ir vėl ta 
prtčia melagyste dangstoma 
mikapojimas pašalpos.

Edward Corsi, Namų Pašal
pos biurų direktorius praneša, 
kad tos 7,500 šeimynų praša-

New Yorko AF of L Šaukia1 
Konferenciją Del H. R.

7598 Biliaus

sus tos unijos lokalus, šaukian
tį konferencijon užgyrimui 

. Konferen
cija įvyks liepos 28 d.

T , . . v , . .. Atsišaukime suminėta 75Nuolatinis pašalpų kapoji-j AF of L unij New York 
fv M v «« X i »i mv zm vmtzGi nn v/vi Ir n t .

kurios jau pasisakė už tą bilių. turėtų Iki giol virg 2>000 AF L lo_pašalpos 1 
kiekvieną įtikinti, kad reika-

kurios jau pasisakė už tą bilių

kalų, po visą šalį, yra užgyrę
lavimas pravesti Darbininkų HR ^59g bj]: Nemalonus tas 
Bedarbės Apdraudos Bilių H.i 
R. 7598 yra vienas iš svarbiau-1 
šių dienos klausimų. Visi dar-1 
bininkai, kaip bedarbiai, taip, 
ir dirbantieji privalo smarkiau' 
pasidarbuoti platinime H. R. i 
7598 biliaus atviručių, kurio-1 
mis reikalaujama,, kad J. V. 
kongresas priimtų' šį bilių.

B. D. 1

! dalykas AF of L viršininkams, 
tačiaus naudingas darbinin
kams.

Pasisakiusieji vien užgyri- 
mu nepasitenkina, tad jie šau- 

|kia konferenciją tikslu išdirb
ti planus aktyviam parėmimui 
savo biliaus, taipgi pravedi- 

■ mui jo Nacionalėj AF of L. 
konvencijoj.

ti

Vadas ir 4 Streikieriai
Areštuoti

Jamees Lustig, Plieno ir
| Metalo Darbininkų Industrinės 
Unijos organizatorius, tapo su-

I areštuotas su keturiais strei- 
kieriais prie Metco Manufac
turing Co., 722 Metropolitan 
Ave., Brooklyne. Jie kaltina
mi betvarkės kėlime. Jų teis
mas bus Gates ir Marcy Ave. 
teismabutyje, pirmadienį, bir
želio 18 d.

Šaukia Ginti Ateivius 
Darbininkus

Komitetas Gynimui Ateivių, 
pereitą penktadienį, išleido at-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

PUIKI VAKACIJOM 
FARMA

vėlai i

pasi- j 
iškai. i

Didelis sodnas įvairių vaisinių me
džių, visokių prie namų auginamų 
uo^ų nuo anksti pavasrio iki 
rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNĖS
Yra puikus prūdas maudytis; 

vaikščiojmui plačios pievos ir m
Naujai perbudavoti kambariai, pa- į 

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

i

KAINA LABAI ŽEMA
Kreipkitės sekamu antrašu: i

A. Bloznelis,
Cauterskill Avė., 

Catskill, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsanulau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

| ant visokių kapinių; parsamde au- 
! tomobilius ir karietas veselijoms, 

krikštynoms ir pasivažinėjimam?
Ni

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

*

Sergančių Vyrų. ir Moterų 
Chroniškos. Ligos Gydomos

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

ir

BROOKLYN, N. Y.

197 HAVEMEYER STREET

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. H Arbour 3424 s

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marey Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Gydoma ’ Qdos 
IšbėriniaI, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų k Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas t Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir CroniS- 
k i Nesveikąvi-

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų IšmirkŠtimai. į 

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

New York,
Valandos—> A. M. iki B P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

J
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