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Rašo Valstiečio Sūmts

Vokietijos fašistai zylioja. 
Hitleris ir eilė kitų fašistų 
dviem orlaiviais nuskrido j Ita
liją. Ten jiems karališką pa
sitikimą surengė Mussolinis. Po 
įvairiausių fašistinių ceremoni
jų Hitleris ir Mussolinis ilgai 
slapta derėjosi. Suprantama, 
kad tai ruošimasis prie karo. 
Vokietijos fašistai, iš vienos pu
sės, ir Italijos fašistai, iš kitos 
—niaujasi su Francijos imperi
alistais. Pasaulio padangė ap
sitraukus karo debesiais.

SUSIKIRTIME SU KUBOS FAŠISTAISTAPO NUŠAUTA TRYLIKA ASMENŲ,
Priešininkai Fašistų ABC Organizacijos Užpuolė Jųjų Paro

dų; Pakrikdė Valdžios Šalininkų Demonstracijų
Havana, Kuba. — Kada 

birželio 17 d. Kubos fašistų 
organizacija ABC rikiavosi 

demonstraciją, išreikštiTuom pat kartu Hitlerio pro- . 
pagandos ministeris Goebbels 1 
atvyko į Varšavą. Pilsudskis, i pritarimą dabartinei prezi- 
Lenkijos fašistų galva ir dikta-Įdento Mendietos valdžiai, 
torius, turėjo derybas su Goeb-1 įvažiavo automobiliu ketu- 
beliu. Fašistai zylioja taip, I 
kaip kaizeris 1914 metais prieš 
pat karo paskelbimą.

Francijos imperialistai 
skiria tris bilionus frankų 
ro reikalam. 1,275,000,000 frnk. 
yra skiriama užbaigimui sienos 
tvirtumų ant Francijos-Vokie- 
tijos rubežiaus; I 
frankų karo jūrų laivynui ir | 
980,000,000 frankų karo orlai- 
vynui. Tai baisiausios sumos 
pinigų! O jau dabar sakoma, 
kad Francija turi 5,400 karo 
orlaivių, jų tarpe 270 didelių ir 
moderniškų bombininkų.

• .k;.

Darbininkai Visų Šalnj, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N ė p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!

i PLIENO DARBININKAI, STREIKUOKI! TUOJAUS, KUR TIKTAI GALIMA!p
Senosios Plieno Darbininkų Unijos Galva Tighe Daro su 

Rooseveltu Sumoksiąs Visai Parduot Narius
Pittsburgh, Pa.—Amalga-1 mus iš kompanijų pusės, 

mated Plieno Darbininku ____________ ____
'Asociacijos prezidentas Pennsyivanijos ir kitų viė- 
i Mike Tighe birž. 17 d. tarė tų, jau visai praranda pasi- i 
Isavo sėbrams: “Mes turime tikėjimą ne tik vyriausia 
(skubintis, nes darbininkai Tighe-Leonardo vadovybė, 
i negalės būt ilgai sulaikyti j bet ir prigavingas dešimties 
nuo streiko. Rytoj aš kreip- \ komitetas su Forbecku prie- 
siuos į prezidentą Roosevel- i kyje. Chicagoj ir Pittsbur- 
tą.” | ghe senosios unijos nariai ir

Nariuose senosios Plieno ■ net vietiniai vadai vis dau- 
Darb. Unijos (Asociacijos) giau dedasi prie Industrinės 
verda didžiausias pasipikti- Plieno ir Metalo Darbinin- 
nimas, kad per jos suvažia- ■ kų Unijos, matydami, kad 
vimą M. Tighe, Wm. Green į tik ši unija, remiama Kom. 
su vadinamo “dešimties na- j Partijos, tekovoja už darbi
nu” komiteto pagelba ati-| ninku reikalus.
dėjo visuotiną streiką neri- Iš antros pusės, fabrikan- 
botam laikui ir atsikreipė į tai nelaukia, kol Tighe, 
Rooseveltą, kad paskirtų Green ir kiti panašūs vadai 
trijų žmonių “bešališką ko-; užbaigs derybas su Roose- 
misiją.” 11 ’ ” 1 ’ ?

Darbininkai neturi laukti, 
kad Rooseveltas su savo ko-

1 misija duotų jiems ką gero.
Juk panašiai Rooseveltas nijos ginkluojasi ir šnekasi 
pernai sulaužė Weirton su milicijos komandieriais.

to Grau šalininkai.
Kaip jau žinoma, Komu

nistų Partija ir Kubos Dar- 
gininkų Konfederacija pa-! 
skelbė visuotiną streiką ir 
tą dieną šaukė priešingą A- 
BC fašistams demonstraci
ją. Sykiu kovoj prieš fašis
tus dalyvavo Priešimperiali- 
stinė Sąjunga. 1

Fašistų priešininkai šū
viais iš kulkasvaidžiu ir 
šaudyklių taip pat sunaiki
no didelę pastatytą ir išpuo
štą fašistinės “pergalės bro
mą”; sudegino 3 streiklau- 
žiškus gatvekarius; ištaškė

Pranešimais iš Chicagds,

ri kulkasvaidžiais ginkluoti 
fašistų priešininkai ir ati
darė ugnį į susirinkusius' 
ties Macelon parku Mendie
tos šalininkus. To sėkmėje 
13 asmenų tapo užmušta ir 
virš 60 sužeista. Fašistai, 

875,000^,000 tačiaus, apšaudė automobilį, 
sustabdė jįjį, apipylė gasoli- 
nu ir uždegė. Trys jame bu-1 
vę vyrai mirtinai sudeginti; ABC demonstraciją ir viso- 
ketvirtas vos gyvas nuvež
tas į ligoninę. Sulig kapita
listinių telegramų, tai buvę 
Jose Guitert, Rodrig. Le- 
don, Armando Doval ir Eve- 
lio Buttari. Buržuazijos 
spauda rašo, kad jie buvo 
pirmesnio Kubos preziden-

vėl 
ka-

te

Sovietų Sąjungos gamyba 
smarkiai auga. 1 d. birželio 
pagaminta 30,037 tonų špyžio, 
26,513 tonų plieno, 21,913 tonų 
roliuoto metalo, 250,914 tonų 
anglies ir 103,086 tonus durpių. 
Vietomis planas pralenktas.

je sostinėje Havanoje stojo 
į griežtą kovą prieš bile ko
kias fašistų sueigas. Visas I 
gelžkelių judėjimas buvo su-1 
stabdytas.

Bethlehem Plieno Kompanijos prezidentas E. J. 
Grace (iš kairės) ir Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacijos prezidentas W. A. Irvin (iš dešinės) 
ginkluoja fabrikus prieš streiką: gabenasi amuni
ciją, nuodingų dujų bombas, prirengia garą, ku- 
riuom galėtų mirtinai šutinti streikierius ir t.t.

Iš antros pusės, fabrikan-

Sovietų Sąjungos specialė ko
misija traukimui laivų iš jūrų 
dugno veikia labai energingai. 
Pereito imperialistinio karo me
tu tūkstančiai laivų buvo pa
siųsta į jūrų dugną. Daugelis 
jų nuskandinta Sovietų Sąjun
gos jurose. Specialė komisija 
jau ištraukė apie porą šimtų 
laivų. Ji nuolatos veikia. Juo
doje Jūroje dirbama ištrauki
mui laivo “Frederick”, kuris 
yra 126 pėdų gilumoj. Baltosio
se Jūrose dirbama del ištrau
kimo laivo “Vreg-Sgam”, kuris 
yra apie 50 pėdų gilumoje ir 
ten pat dirbama del ištraukimo 
laivo “Amot”.

Gegužės mėnesį Sovietų Są
jungoje buvo pagaminta 5,888 
nauji automobiliai. Maskvoje 
“Stalino” vardo fabrikas paga-

veltu prieš plieno darbinin
kus, o rengiasi kovai.

Gary, Indiana, ir kituose 
pramonės centruose kompa-

Šalyj įvesta griežta kariš- NAZ1U BANKRUTAS r/i i M i v • i
SMŪGIS KAPITALUI

Berlynas.—Kad Vokietija 
sustabdė mokėjimus užsie
niams skolų, tai Anglija, 
Francija ir kitos kapitalis
tinės šalys grasina užgrobti

ka “tvarka”; tačiaus kova 
prieš fašistus nesiliauja.

50,000 Katalikų Prisieka prieš Judžius
CLEVELAND, i Ohio. į — 

Susirinkime 50,000 katalikų 
iš šiaurinės valstijos dalies, 
popiežiaus atstovas Cicog- 
nani ir vyskupas Joseph 
Schrembs prisaikdino visus 
susirinkusius nesilankyti į 
“nepadorius” judamuosius 
paveikslus.

Kiek pirmiau Philadelph-

Vo katalikams eiti i bent ko
kius judamųjų paveikslų te
atrus, kol nebus iš jų galu- Vokietijos biznierių pinigus, 
tinai pašalinta “nepadorūs ( - -
judžiai.” 1

“Presbyterian’o” (protes-i-.'. ... . ,
tonu) redaktorius kun. St. I * i*

esančius tose šalyse, suvar- 
jžyti tavorų įvežimus iš Vo-

Hitlerio valdžia, atsaky
dama į tuos grasinimus, pa

rsiuntė pareiškimą Francijai, 
priel’tokius judžius^ ir ypač'j Anglijai, Belgijai ir kitiems 

ijos kardinolas Dougherty pabrėžia, kad judžiai ken- (nepatenkintiems kraštams;

M. Robinson išspausdino 
straipsnį, kuriame pritaria 
katalikų dvasiškių vajui

ir St. Louis diecezijos vys-jkia bažnyčiai sekmadie- Hitlerio valdžia sako, kad 
kūpąs uždraudė visiems sa-’niais. Vokietija tuomet būtų pri

versta daryti atsispyrimo 
--- ių; todėl dar labiau 

sumažėtų tarptautinė pre- ____
vas Veža 40 Žmonių 1 padidėtų krlzis, taigi [fhimą 

ir pavojus kapitalizmo gy- 
Maskva. — Sovietų šalyj į vybei.

i Didžiausi Užsėjimai Naujas Sovietų Lėktų- XmS 

Sovietų Sąjungoje
Maskva. — Iki birželio 101

4 ŠALIŲ FRONTAS
PRIEŠ SOVIETUS?

Hitleriui nuvažiavus Itali-
I jon, buvo padaryta tarp jo Plieno darbininkų streiką, o Jie, matyt, supranta, kad
ir Mussolinio kariška sutar- šiemet Detroito automobilių daugelis darbininkų nepasi- • m t 1 > . • 1 > i -w-x 1 . • i •
tis. Hitleris sutiko nesiprie- 
šint Mussolinio 
Austrijoj; -----------
pasižadėjo Tautų Lygoje! 
kovoti, kad Vokietijai būtų 
leista išnaujo pilnai apsigin- 

I Įduoti. Jiedu taip pat susi
tarė darbuotis, kad būtų at
gaivinta Anglijos, Franci
jos, Vokietijos ir Italijos su
tartis, kaipo kariška sąjun
ga prieš Sovietų Respubli-

‘ . ir Toledo streikus. Kur tik
□oviiiiiu politikai: Roosevelto agentai tarpinin- 
; užtat Mussolini įkavo, niekur nėra užtikrin

ta gyvavimas darbininkų 
unijai ir niekur neišpildyta 
darbininkų reikalavimai.

O kur plieno darbininkai 
atmetė Darbo Federacijos 
vadų paliepimus ir nepasi-, čius 
davė Roosevelto komisi- į bendrus komitetus ir strei- 
joms, kaip kad Calumet sri-įkuokite tuojaus dabar, kur 
tyje, ten jie laimėjo didės-Į tik galima, už savo reikalą- 

Įneš algas ir kitus nusileidi-;vintus!
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mino 1,760 automobilių. Gorki Sovietų Sąjungoj buvo i pastatytas naujas milžiniš-i Vokietijos gyventojai nu- vietus. 
mieste “Molotovo” vardo fabri- iVdcj Ipkfnvns vnrdii “TVhk-1 m’nlrmi 4-nvZo

Hitleriui sugrįžus iš Ita
lijos, jis tuojaus pasiuntė 
asmenišką savo atstovą Joa- 

j von Ribbentropą į 
Paryžių, kad įtraukt Fran
ci ją į karo bloką prieš Šo

duos Rooseveltui verstinai 
sutaikyti su fabrikantais.

Darbininkai, reikalauki
te, kad visose derybose da
lyvautų eilinių narių išrink
ti atstovai; nepasitikėkite 
vadų derybomis; kiekvienoj: 
dirbykloj organizuokite pla- 

darbininkų veikimo

kas pagamino 3,928 ir Jaroslav- 
lio mieste pagamino 200 auto
mobilių. Visur planas išpildy
tas su kaupu. >

Gegužės mėnesį Sovietų Są
jungoj buvo traktorių pagamin
ta 8,491. Planas išpildytas 127 
nuošimčiais.' Stalingrado fabri
kas pagamino 4,132, Charkovo1 
—4,359 ir čeliabinsko — 790 
traktorių.

New Yorke lankėsi Sovietų 
Sąjungos ambasadorius drg. 
Trojanovskis su savo sūnumis. 
Dešimties metų berniukas jau 
žino anglų kalbą. Trojanovskis 
anglų kalbą išmoko būdamas 
ambasadorium Japonijoje.

Reporteriai puolėsi ir pradė
jo klausinėti, ar bus šiemet ka
ras tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Japonijos. Trojanovskis atsa
kė, jog kas liečia Sovietų Są
jungos pusę, tai jo niekados ne
būtų, bet kaip elgsis Japoniją, 
tai jau kitas dalykas.

daugiau negu šimtu procen- • kas lėktuvas vardu “Mak-1 mato, kad jos pinigai turės 
tų išpildyta laukų užsėjimo j sim Gorkij”, kuris jau ve- ,
planas. Pereitais metais iš- i žiojo po 40 žmonių, skrajo- Į del už paskutines markes 
viso buvo užsėta 219,757,000 j damas virš Maskvos. Jis į perka kiek galėdami dau- 
akrų laukų; o šiemet iki bir- (turi 8 motorus, duodančius giau maisto, drabužių ir 
želio lOjau—233,207,500 ak- Į 7,000 arklių pajėgą ir lekia tų reikmenų ateičiai.

i lllClbM, lYCiVl JV& JJ11lllLCO —-------------------------------------- ------ -

- skardžiai nupulti žemyn; to- y§I Chiang-Kai-Shek Girias 
•• 1 z4 I ”11 rr v\ n n I r i i 4- i 1/1 n w\ n i/» I r n i

rų. Pagal lauko ūkio rūšis,; po 240 mylių per valandų, 
šiemetiniai užsėjimai yra to-1 ---- ----- --------
kie; kolektyvės parmos—'
176.122.500 akrų; vaistybi-! Verstįny Darbų Stovyklas 
rų; privatinės farmos-29,- , Washington. - Į;verstmų
142.500 akrų. ! darblI stovyklas kas menuo

Po 8,000 Kas Mėnuo Varo į wr . • n J .1 . fl- 111 1

yra pasiunčiama po 8 tūks
tančius jaunų bedarbių. Ža
dama į stovyklas paimti dar

ki-

K-

WASHINGTON.—Jung
tinės Valstijos turi 27 bilio- 
nus dolerių vidujinės (ša
lyje) 'skolos, gautos su pa- 
gelba valstybės bonų.

400 Rašytojų Kongresas
Edinburghe, Anglijoj, at- 100,000 vyrų, bet ne ilgiau 

sidarė tarptautinis suvažia- kaip vieniems metams. Iš 
vimas rašytojų organizaci- to galima spręsti, kaip “gė
jos vardu “Plunksna.” Da- rėja” laikai, 
lyvauja 400 delegatų iš 30 
šalių, tame skaičiuje ir Hit
lerio ištremti iš Vokietijos 
rašytojai, Emil Ludwig, R. 
Alden ir kiti. Jau pernykš
čiame suvažiavime rašytojai 
priėmė rezoliuciją, smer
kiančią hitlerininkų žygius 
prieš spaudos ir žodžio lais
vę.

CEDAR GROVE, N. J. 
—Raymond Hull išgavo pa
simatyt su savo pačia, kuri 
buvo jį pametus, ir nušovė 
ją prie Little Falls kelio.

Baltimore. — Birž. 15 d. 
buvo apvaikščiojama 300 
metai nuo įsteigimo Mary- 
lando kolonijos-valstijos.

BARANČIAI EUROPOJ
London. — Įvairiose Eu

ropos šalyse į pėdas sausrai 
pasirodė sąrančiai ir t____

žalingų mūšių debesiai iš

“Sumušęs” Komunistus
Nanking. — Sakydamas 

prakalbą baigusiems oficie- 
rių akademiją studentams, 
Chinijos fašistų valdžios va
das Chiang Kai-shek vėl 

• birž. 17 pasigyrė, kad jis 
“faktinai baigęs nukariauti 
komunistus Kiangsi provin
cijoj.”’ Jau ne kartą jis taip

dideli gyrgsi> 0 Paskui pasirodyda
vo, kad ne Chinų Sovietai

Afrikos, ypač palei Vidur- supliekti, bet paties Chiang
žemines Juras.

J.—Nežino- 
vyras, at- 
stotj, pasi- 
John Food

PAšOVe policistą
NUOVADOJ

Matawan, N. 
mas maskuotas 
ėjęs į policijos 
šaukė policistą
ir paleido jam šūvį iš revoL 
verio į galvą. Policistas, 
kad ir kniubdamas, pašovė 
užpuoliką, • kuris, tačiaus; 
šlubuodamas pabėgo.

Kai-sheko armija. Dabarti
niu jo pasigyrimu netiki net 
Associated Press’os kores
pondentas.

Penkeriopi Viduriai
Cleveland, Ohio. — Ame

rikos Daktarų Sąjungos su
važiavime paaiškėjo, jog kas 
liečia maisto virškinimą, tai 
yra penkių skirtingų rūšių 
viduriai; todėl, kas vienam 
žmogui tinka,. gali kitam 

‘dažnai netikti.

30 Naujų Sovietinių j W. Green Tebemulkina 
Šiaurės Ekspedicijų i Darbininkus Wagneriu

MASKVA. — Sovietų vy- j WASHINGTON.— Ame- 
riausybė šiemet rengia dvi rikos Darbo Federacijos gal- 
didžias mokslines ekspedici- va Wm. Green, kaip jau ži- 
jas, jieškoti kelių, kuriais noma, šaukė plieno darbi- 
laivai galėtų per ledines ninkus pasitikėti prezidentu 
žiemių jūras perplaukti iš Rooseveltu ir šalies kongre- 
Atlantiko vandenyno į Pa- su. O dabar, kada kongre- 
cifiką. Be to, bus siunčia- sas priėmė Roosevelto suma
iną 28 mažesnės ekspedici- nymą ir išleido įstatymą per 
jos. Darban bus paimta prievartą taikyti darbinin- 

“Yer-Ums su kapitalistais ir ne- 
laivas | prileisti streikų, tai Green 
Paty-izurza, kad būtų buvę ge- 

'riau, jei būtų išleistas įsta
tymas sulig senatoriaus 
Wagnerio sumanymo. Bet 
juk Wagnerio bilius yra iŠ 
esmės taipgi streiklaužiš- 
kas, kaip ir Roosevelto sur 
manymas.

ledlaužiai “Litke,” 
mak,” motorinis 
“Knippovič” ir kiti, 
rimai “Čeliuskino” ekspedi
cijos su kapitonu Šmidtu 
daug pagelbės naujiems 
bandymams prasilaužti pro 
šiaurės ledus.,

Šalčiai ir Pūgos Stabdo 
Argentinoj Gelžkelius

Buenos Aires. — Pietinėj 
ir vidurinė Argentinos da
lys šiomis dienomis kenčia 
nuo didelių šalčių ir sniego 
pūgų. Del to vietomis visai 
sustojo vaikščioję gelžkelių 
traukiniai. Užpereitą pir
madienį įvyko žemės drebė
jimas ir smarkios audros 
47,000 ketvirtainių mylių 
plote.

Streikas prieš žydą 
Daktarą

Montreal, Kanada.—Strei- 
kan išėjo 31 krikščionis gy
dytojas Notre Dame ligoni
nėje todėl, kad buvo priim
tas metinei praktikai jaunas 
žydas daktaras Sam Rabi- 
novitch. Tas streikas tai ir
gi fašistinis reiškinys.

-=e

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)
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“Liaudies Teismas” Yra Budelių 
Teismas; Sukeikime Audrą už 
Drg. Thaelmanno Paliuosavimą

Laikraščiai praneša iš Vokietijos, kad 
liepos 2 d. Hitlerio valdžia pradės, teisi
mą komunistų. Pirmutinis bus paimtas 
ir teisiamas draugas Ernst Thaelmann, 
vadas Vokietijos Komunistų Partijos. Jį 
teis taip vadinamas naujai sudarytas 
“Liaudies Teismas”, Hitlerio specialiai

* įsteigtas legalizavimui žudymo komunis-
• tų ir kitų revoliucinių darbininkų. Šis

• . “Liaudies Teismas” yra galvų kapotojo
teisrųas. Jam pavesta išnaikinti visus 
fašizmo priešus.

Draugui Thaelmannui grūmoja mir
ties Bausmė. Paskui seks kiti vadovau
janti; draugai. Keletas dienų atgal trims 
komunistams nukapotos galvos. Jie bu
vo nuteisti mirtin neva už dalyvavimą 
nužudyme vieno fašisto dar 1930 metais.1

• Hitlerio prokuroras nurodinėjo, kad tas 
nužudymas būk buvęs atliktas pagal Vo-

• kietijps Komunistų Partijos Centralinio 
Komiteto įsakymą. O to komiteto vadu

■ buvo.H,draugas Thaelmann. Vadinasi, fa- 
. šistai bandys primesti Thaelmannui viso

kias "kruvinųjų fašistų išgalvotas žmog
žudystes.

k. KoVa už paliuosavimą draugo Thąel- ] 
. manno yra kova prieš fašizmą ir pries 

fašisįĮSnį terorą ne tik Vokietijoj, bet‘vi
sam pasaulyje. Taip ^eįbją žiūrėti į 
kampaniją už ThaelmanAęTjJAliuosayimą..

■ Jisai virto atstovu ir reiškėju visų prieš- 
J ‘fašistinių spėkų. Tą supranta fašistai.

k, Tą pĮripažįsta buržuazinė spauda. Nutei- 
’ simrpr nužudymu šito drąsaus kovotojo 

fašistai siekia sunaikinimo Vokietijos 
Konitmistų Partijos, to vado viso prieš- 
fašisiinio judėjimo Vokietijoje. •

: O ^Vokietijoj eina prisirengimas prie
sprendžiamo mūšio. Komunizmo spėka 
augai Priešfašistinis frontas stiprėja. 
Nuvertimas fašizmo Vokietijoje užduotų

® mirtiną smūgį fašizmui abelnai. Todėl 
kiekvienas žodis už draugą Thaelmanną, 
kiekvienas žygis už jo apgynimą, kiek- 

; vienas masinis išėjimas už jo paliuosavi- 
T mą, Reiškia smūgį fašizmui.

Kaip reikia kovoti už Thaelmanno pa- 
?, liuoįąvimą? Ką privalo daryti kožnas 

Amerikos lietuvis darbininkas, kožnas in
teligentas, kožnas biznierius, kuris nu- 

X sistalęs prieš fašizmą?
5 Štai keli konkrečiai patarimai:

U"Visur reikia kalbėti, aiškinti apie 
Thaelmanno paliuosavimo kampaniją ir 
jos ^yąrbą. Reikia supažindinti plačiau- 

X. siaSnlMetuvių mases su reikšme šios ko
vos ''įju’ieš fašizmą.

H 2.;;;Visuose susirinkimuose^ visuose pik-.
* nikiiįoĮse, parengimuose, ? išvažiavimuose^
• . draugijose, kliubuose, choruose, unijų lo-* 

kalimose ir 1.1., priimti protesto rezoliuci
jas !ir pasiųsti Vokietijos ambasadoriui 
(Hans Luther) Washingtonan, Hitleriui 
Berlynan ir vietiniam Vokietijos konsu
lui. ’/ Kopijas tu rezoliucijų būtinai reikia 
pasiusti NATIONAL COMMITTEE TO 
AI0:VICTIMS OF GERMAN FASCISM,

'feroadway, New York, N. Y.
3J.'Yra tam tikros atvirutes ir laiškai, 

kurie platinami per komunistus ir šjaip 
revoliucinius darbininkus, kuriuos tik 
reikia pasirašyti ir pasiųsti Lutheriui 

; Wa$hingtonan ir Hitleriui Berlynan.
4.;;;Mes turime lietuvių daktarų, advo- 

: katu, šiaip profesionalų, kurie (bent taip 
jie makosi) yra priešingi fašistams. Mes 
ragihame, kad tie profesionalai tuojaus 
pasirašytų protestą prieš teismą Thael-

manno ir reikalautų besąlyginio paliuo- 
savimo Thaelmanno, Torglerio ir visų 
Vokietijos politinių kalinių.

5. Mes turime lietuvių unijistų (tarp 
mainierių, audėjų, kriaučių), kurie yra 
viršininkais lokaluose. Reikia, kad jie 
pasirašytų protestus ir pasiųstų virš nu
rodytoms vietoms, pažymėdami savo vie
tas unijoje. Reikia atminti, kad d. Tha- 
elmannas yra unijistas, veikęs unijose ir 
joms vadovavęs per 25 metus.

6. Didmiesčiuos, kur randasi Hitlerio 
valdžios konsulatai, mūsų organizacijos 
tuoj aus privalo pasiųsti atstovus ir žo
džiu reikalauti Thaelmanno, Torglerio ir 
kitų kovotojų paliuosavimo. Pavieniai 
draugai tuose miestuose turi šaukti kon
sulą per telefoną ir reikalauti Thaelman
no paliuosavimo.

Tai šitie yra svarbieji ir greitieji žy
giai kampanijoj už paliuosavimą draugo 
Thaelmanno. Juos galima atlikti be di
delių išlaidų ir labai greitai.

Reikia veikti, veikti greitai, be atidė
liojimo.

bę reikalavimą “sveiko visuomenės mo
rališkumo”. (5) Partija kovos prieš spe
kuliantiškus bankų pelnus. (6) Pamate 
pripažįstama klasinio sindikalizmo prin
cipas, tai yra, pramonėse sudarymas ko
mitetų iš darbininkų ir iš kapitalistų gin
čų išsprendimui. (7) Francijoje turi bū
ti galinga valdžia. (8) Griežtai atsirube- 
žiuoti nuo “bolševikų diktatūros”. (9) 
Svarbiausi obalsiai: “šalyje tvarka ir pa
garba tautos!”, “Tvirta valdžia!”, “Turi 
viešpatauti tautiškumo dvasia!” ir visa 
eilė kitų. Tai fašistinė programa, kopija 
Vokietijos “nazių”. Ir šią programą pa
tvirtino “naujoji” Socialistų Partija sa
vo suvažiavime, gegužės mėnesį, 1934 m.

Tai taip Francijoje buržuazija su Į pa* 
gelba socialistų vadų ruošias prie fašisti
nio perversmo. Ir tuom laiku II Interna
cionalo pirmininko organas rašo, kad “ba
rikadų laikas jau praėjo”. Nestebėtina! 
Neveltui tas patsai “Peuple” kelis kartus' 
garbino Francijos “naują” Socialistų 
Partiją, nors ji dar ir nėra II Internacio
nalo nariu. Nors ta partija ir atskilus 
nuo senos Francijos Socialistų Partijos, 
nario II Internacionalo, bet tarpe jų dar
bininkų klasės išdavystėse skirtumo nė
ra. Prieš Francijos darbininkus stovi di
delė pareiga: dar kiečiau suglausti savo 
eiles aplinkui Komunistų Partijos kovos 
vėliava.

Sausra Europoje ir Jos Priežastys

jimę del gausaus jayų 
rėjimo. Grūdų kiekis bus 
dar’ daugiau pakeltas, ge
riau pastačius javų su valy
mą, o tas neišvengiamai 
bus.

' šiam straipsniui paimta 
į medžiaga iš “Pravdos,” y- 
1 patingai iš drg. L. Klevens- 
■ kyi, vyresniojo SSSR oro 
specialisto straipsnio ir kitų 
žinių.

i D. M. šolomskas.

“Barikadų Laikas Jau Praėjo”,,
Belgijoje socialistų laikraštis “Peuple”, 

redaguojamas pono Vanderveldes, II In
ternacionalo pirmininko, rašo, kad “Ba
rikadų laikas jau praėjo, gadynė barika
dų pasibaigusi.” ♦ T; ' - .. • į

“Peuple” rašo apie tai; kaip greitai ar- 
tinasi fašistų įsigalėjimas Francijoje ir 
sako, kad jeigu tik Francijoje fašistai įsi
gali, tai tas bus ir Belgijoje. Tokias iš
vadas socialistų organas padaro iš “Aus
trijoje ir Vokietijoje įvykių”. Tai atvi
riausias II Internacionalo pirmininko ir, 
kartu visų socialistų vadų prisipažinimas,, 
kaip jie “nori” kovoti prieš fašistinį pa
vojų/

“Peuplq” neįsenai rašė,, kad Austrijoje 
iš darbininkų sukilimo prieš fašistus 
“nieko gero, negalė j o, būti”. Vokietijoje, 

i Austrijoje Įir Latvijoje sociąjistąi vadai; 
> pladarė iviską, kad pagelbėjus,fąšįstams 
laimėti. Dabar Francijoje fašistinio įsi- 

; galęjimo pavojus neiš vengiamais 'fuga. 
< T'U zVl X t'Ki i n rzi i na drill'd ion Kiliai Ct-<1 4-X

! Per Europą pereitą žie
mą iškarto perėjo šilta oro 
sriovė į šiaurės, paskui ji 
traukėsi atgal į ekvatoriaussriovė. Sovietų Sąjungoje

mažai sausra palietė pašė- juostą ir ją sekė smarki šal- 
lius, nes pas mus žiema il
giau išsilaiko kaip Centrali- šiltas, ten neišvengiamai tu- 

ateiti žinios iš įvairių Va- nėję ir Vakarinėje Europo- rėjo nukentėti pasėliai, ten

Dar balandžio mėnesį Va
karinėje Europoje buvo pu
sėtinai karšta ir sausa. 
Pradžioje gegužės pradėjo

ta oro sriove. Kur klimatas
ŠYPSENOS

| karinės, Europos dalių, o 
| taipgi ir iš Amerikos, apie 
I karštą orą, kuris išsilaikė 
iki vidaus gegužės mėnesio.

je ir ankstyva šiluma tik neišvengiamai turėjo atsi-! 
prigreitino pavasarį. Po to liepti sausra. Bet kur žie-1 
sekė atėjusi nuo Atlantiko mos šaltos, ten jos buvo šil-1 
ir Arktiko šaltoji sriovė ir tesnės, ten šilto oro sriovė i

Vakarinėje Europoje tik §a«a! >> lletūs-1 ne?aleJ° Pakenkti n- sausrai kiant> b
i nesenai karštis pasikeitė , faigi nepaprastas sausros, galą greitai padare . uzgu- kail.i;lji). 
šaltu oru, kuris užtvino iš lal<as Pabaigė. I antį nauja salta sriove su Teis8j
A-mi™ šalin n>.n sriovė Kaipgi tą nepaprastą lietais. I dešinę r

Ne Toj Pusėj
Kairiarankis buvo pašauktas 

. teisme liudyti. Teisėjas liepė 
j jam iškelti dešinę ranką prisie
kiant, bet kairiarankis iškėlė

sakauTeisėjas sušuko.—Aš 
i dešinę ranką!

Kairiarankis.—Ponas 
jau, aš iškėliau dešinę: 
mano dešinė yra kairėj pusėj.

Arktikos. Šalta oro sriove 
patraukė ant Europos per 
Šiaurines Jūras ir Skandi
naviją ir greitai plėtėsi į 
pietų pusę, paliečiant Juodų 
jūrų ir Kaspijos kraštus.

Užviešpatavęs neišpasa-l 
kytai anksti šiltas oras įvai- j 
riai paveikė į šalių gyveni-% , . . , „ - . . > - , ---- x-----------------------------------
nia ir derliu. Tuom kartu i^°;lc\se vietose pasidaro J.ma^a. Apskditliuo jama, kad I įkirta u jam kelis į užpakalį.

| kada Vokietijoje pradėjo iš-ikaip ant.v^etos -Sovietų Sąjungoje paliesto-j Ona.—O, ką tu padarei? Tas

džiūti upės, k

sausra išaiškina meteorolo-! g ~ * ■ *
gijos mokslas? Karštis ii’j pasikeitimai padarė šiek 
sausra prasideda ten, kur j tįeĮę žalos šiltuose kraštuo- 
yra daug saulės spindulių ir I

Sovietų Sąjungoje šie oro . teisė- 
mat,

Didelė 'buržuazijos dalis jau nusistatė už 
fašistinę diktatūrą ir tam mobilizuoja 
savo jėgas. Senoji Francijos Socialistų 
Partija su ponais Blumu ir Foru prieša
kyje, spiriama darbininkų, neva žada 
“muštis iki galo” su fašistais, taip, kaip 
savo laiku žadėjo socialistai vadai Vokie
tijoje ir Austrijoje. .Antra dalis Franci
jos socialistų, kurie 1933 metais atskilo 
ir dabar leidžia “Appele” laikraštį, jau 
dabar rašo, kad fašistai laimės ir nuro
dinėja, kiir reikės socialistams vadams 
bėgti. Iš to visko matyti, kad Francijos 
socialistai vadai, kaip vienos, taip ir ant
ros partijos ruošia Francijos darbininkų 
išdavystę.

Kada fašistų jėgos auga, kada fašistai 
mobilizuojasi prie užgrobimo galios, tai 
II Internacionalo vadai rašo, kad-“bari
kadų laikas jau praėjo”, o tas reiškia, 
kad atėjo laikas, kada Francijos socialis
tai atvirai pradės daugiau remti fašistus. 
Kada jie rašo “gadynė barikadų pasibai
gė”, tai aišku, kad jie sako gadynė palai
kyti fašistus jau atėjo.

sj: M:

Pereitais metais Francijos Socialistų 
Partija susikilo. Tuojaus suskilo socia- 

| listų frakcija ir parlamente/ Į “naują” 
socialistų atskilusią grupę įėjo 40 .parla
mento atstovų ir 10; senatorių su Rėno- 
dėliu, Milio, Marke, Komper ir ! kitais 
priešakyje. Senos socialistų grupės pri
silaiko 45 parlamento atstovai su L. 
Blum, P. For, Longe ir kitais. Frosaro 
grupė taipgi turi apie 35 parlamento na
rių, kurie dar vis prisilaiko daugiau prie • 
senos Socialistų Partijos.

Bet Francijoje “naujoji” Socialistų 
‘ Partija vystosi į fašistinę grupę. 1933 

metais, savo suvažiavime jie priėmė pro
gramą iš sekamų punktų: (1) Partija 
stato priešakiu tautą, o ne klasę. Tėvy
nė privalo būti ginama; prie visokių; ąp-< 
linkybių. (2) Partija atmeta “marksisti
nes socializmo dogmas”. (3) Partija turi 
remtis ant vidurinių sluogsnių, ant bur- 

' žuazijos, valstiečių, valdininkų ir bankie-

- - Jse, bet ji, palyginamai su į
kur apatiniai, oro sluogsniai. įaįs nuostoliais, kokius pa- j 
yra suspausti, tartum nu- > ne§g Centralinės ir Pietines 
varginti, palyginus juos su Europos ir net Amerikos

riai paveikė i šalių gyveni-'™^0™18 zei?es teritorijomis, žemės ūkio laukai, yra labai j Tai paėmęs užverčiau kaldra ir 
uai pctveine į bcuių gyveni TnkinsP vipfnse J----  ’ ‘

’ u L io, vlo-'<a^ an^ v^e^os stovintis > Sovietų Sąjungoje paliesto-!
,v. _ JUJC {oras ir pasireiškia nebūvi- Lp ąanįrn^ vipfnąp minėta {reiškia, kad aš turėsiu jieškotidžiūti upes, kenkdamos lai-1 r , 1 T u i v 'se nuosto { . virpins

VU plaukiojimui, Skandina-1 ™aS lle^aus- todėl tą tan- j liai yra nUo 1% iki l0 nuoš->; 
vijoje, (Danijoje;, Norvegi
joje ir Švedijoje) *buVo apie 
30 laipsnių šilumos ir iššau
kė greitą sniego tirpimą, ko 
teū nebuvo Virš 100 metų. 
Sniegas taip greitai tirpo, 
kad upės išėjo iš kraštų ir 
vietomis nunešė gelžkelių 
tiltus. Švedijoje prasidėjo 
girių gaisrai.

Į rytus, Sovietų Karelijo
je ir Leningrado srityje šil
uma nieko nepakenkė, bet 
ir čia ji buvo nepaprasta. 
Pradžioje gegužės, Sovietų 
Sąjungos Augmenų Akade
mijoj pražydėjo jėva ir kiek 
vėliau obelys. To 
vo virš 100 metų.

Su 30 diena 
šiaųr-vakaruose 
giedra, o 2 d. gegužės Le
ningrade buvo 19 laipsnių 
šilumos daugiau, kaip pap
rastai ten būna, ko Lenin
grade nebuvo per 200 m. 7 
ir 8 dieną gegužės Lenin
grade taip buvo šilta, kaip 

' būva vasaros metu—apie 20 
I laipsnių šilumos.
! Jeigu gegužės mėnesį to
kia buvo šiluma šiaurėje— 
Leningrado srityje, tai kaip 
buvo pietuose? Ir ten šilu
ma buvo nepaprasta. Pagal 
paskutinius davinius mes ži-f 
nome, kad pietinėje dalyje 
Europos šalys skaudžiai nu
kentėjo del sausros. Ven
grijoje, Jugo-Slavijoje ir 
Rumunijoje bus žymus ne- 
dateklius grūdų: vasariniai 
javai ten veik visai žuvo, 
skaudžiai nukentėjo net ne
sibijanti sausros kukurūzai.

Karščiai prasidėjo vaka
ruose ir labiausiai nuo jų 
nukentėjo Centralinė Euro- tas oras už tai, kad jis buvo'inkstų įdegimas. Tai čia. Drau- 
pa. Sausra palietė it neku- prispirtas šilto,' stūmėsi jis ge, skirtumo nedaro, ar “kom-

Didelė Klaida
Vyras į savo pačią:—Ona, 

aš šį ryt net kelis syk šaukiau 
Joną kelti, bet jis neatsiliepė.

Vyras. — Kaip tai?—nesu- 
| pranta.

Ona.—Nugi mūsų Jonas pra
neš vėlyvesnį lietūs pataisė‘eitą naktį nakvojo pas kaimy- ( 

>, ten,' nus» 0 J° ^0V°J miegojo virėja.

Tas Jam Svarbu
Spiritualistė:—Dabar tavo 

aiškinimas sausios. }šiemet Sovietu Sąjungoje pačios dvasia jau čia, gal tu
Erdvėse yra oro tekėji- Įdaug daugiau buvo" apsėta, i no!d pc’'. m’n®.su ,ja. kalbėt!' . 

mai, tai tropiški-ekvatori- {|caįn pereitais metais lauku ! Paklausk tu jos, kur. . r . v. ; . . j . . i j Kaip ptieiidib iiieiaib, ictuKŲ. ve]niais padėjo mano nakti-
Taigi Sovietų Sąjungoje ne- nius marškinius? 
gali būti bent kokio abejo-. A. M. Bedievis.

kiai vadina stovinti oro plo- papra§to derliaus, bet ir tie i 
tai. Dangus t ant jų aiškus, ^aviniai gaįį būti perdėti, i 
saulė neišvengiamai kaitina, —-• i---*.--
o oraš diena po dienai da- Vasarojaus pasėlius, t T , t 
rosi vįs karštesnis. KaS lkur jie atrodė buvo dau-i 

! dien oras daro$iš' • vis ; sau- gįatisiai nukentėję, kaipgi ! 
sesnis.. Tokis meteorologinis ;rejpia įmb atydon ir tą, kad i

saulė neišvengiamai kaitina,

giatisiai nukentėję, kaipgi j

ten nebu-

balandžio 
prasidėjo

niai, tai šiauriniai, tai vidu
tinės žemės juostos. Jie tad 
ir sudaro tuos stovinčius 
oro baseinus. Įvyksta tas 
taip: kaip tik šie tekėjimai 
oro pasisuka ant tos pat 
vietos, ten susidaro didelis 
spaudimas oro, jie prislegia 
esantį orą prie žemės ir kur i 
tokis oro sriovių susirėmi-' 
mas įvyksta, ten neišvengia-; 
mai prasideda sausra.

Paprastai, kada iš šiltų Į 
kraštų oro sriovė eina į( INKSTŲ LIGA 

Šiaurės, tai jos apačia šaltų! esu nuolatinis “Laisvės” 
kraštų sriovė pasiduoda į {skaitytojas ir daugumą jūsų 
pietus. Bet pereitą žiemą!patarimų išsikerpu iš dienraš- 
buvo didelis pietų oro srio-|čio. Bet neradau nie 
vės spaudimas į šaures, ta|aPie Sikstus.' xnnHm’c 

, sriovė ėjo daug platesniu • . —.’
iiuoztu n sulaikinejo, kaip kompanija, po kuria aš 
ir spaudė, stumdama atgal dirbu, tai atitraukia iš algos, 
šalto oro sriove. Pavasarį; gydytojui užlaikyti. Tai reiš- 
kada prasidėjo žiėįųą^pieti<kia, jis visada paskirtu laiku 
nėję Žemės* pus$jfeu:įšiltais:g’auria savo $1.50 mėnesį nuo 
oras ; pradęją irutis <žėdno to* .^Panijos darbi’ 
Šiaulių atgal . į. .t^ppiskųs, prįe surėdymo nereikia 
kraštus. Paprastai jis trati- norėti, kad jis duotų vaistų 
kiasi daugiau vakarų puse.1 ligoniui, nuo kokios svarbesnės 
Šis tropiško oro smarkus ligos. Jeigtį vaistai kiek bran- 
traukimasis naujomis, vietų- &iau kainuoja, tai jis ir neduo- 
mis ir sudarė ankstyva pa- da' Tai, prašau pat?.rti jaJ ko’ 
vasarj ir vietomis sausrą. ■.moiteris yl,a 46 metl)

Tuom kartu iš šiaurių pa-1 ATSAKYMAS 
si judino šalto oro sriovė, ji I XT. . , .1 .v ii- vii- Nie jokių, Drauge, nėra vai-buvo neišpasakyta! didele.! dėl’inks% Iigos. Sp5ju> kad 
Tartum kersmdamas, šal-;jūSų moteriai yra įsisenėjęs

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

higiena. Jūsų moteraite turėtljv 
visame kame prisilaikyti gra
žaus nuosaikumo. Maistą tegul 
vartoja paprastą gamtinį, kaip 
ir sveikas žmogus, tik tegul

. Mano moteriai 
vietinis gydytojas paėmė šla
pimo ir pripažino inkstų ligą.

vieno , ,. . j nepersivalgo. Persivalgymas ir 
j alkoholiniai gėralai labai ga
dina inkstus, ypač kai jie yra 
nebesveiki. Gali ji po truputį 
net ir mėsos vartoti, Šviežios, 
taip gi žuvų, kiaušinių, pieniš
kų, bet daugiausia daržovių ir 
vaisių.

Karštos maudynės, karšti 
kompresai ant nugaros, saulės -.. 
šviesa, gimnastika, grynas 
oras, poilsis, miegas: visa tai 
labai daug padeda inkstams. 
Gera dvasinė nuotaika, paten
kintas ūpas, jauki namų at--, 
mosfera irgi turi savo įsvaros. 
Ji gali sau po truputį dirbinėti,.- 
bet nepersunkiai. Bile kokio 
nuovargio, fizinio ar dvasinio,

Kaip ir sveikam, taip ypač 
ir jai, patartina imti iodo 
tinktūros, j vandenį, du kart 
kas savaitė. Tegul ji ima ir 
žuvų aliejaus, “cod liver 

New paničnas” gydytojas ar priva- arba “halibut liver oil”, 
tus: vaistų tai ligai nėra. Da po šaukštą kas diena.

blėdies, nes čia šaltesnis kli- Į Grenlandiją nuo Kanados ir i?“0 kU° ’ “-v“’-y. ' ... ... . .v., y, - A1 , V . v. . . ižiau bile kokių vaistų vartoji, | dauti, bet nereikia ir matas ii gi eitai ją išblaškę Alaskos, .net iki siaurinių į-uo įau yra geriau! {gyti. Jai nuosaikumas
Visas gydymas yra abelnoji (svarbus veiksnys.

rias dalis Sovietų Sąjungos, plačiu ruožtu per 
bet čionai ji nepadarė daug. Foundlandą, Islandiją 
VJo'/lina n a c? ccilfoicnia Irli-I rivonl n n rli i n nn O n n L

is šiaurių atėjusi šaltoji Afrikos kraštų.
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Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Pirmi
ninko Raportas Antram Seimui, Birželio 

18-21 dd., 1934 m., Detroit, Mich.
DRAUGAI DELEGATAI IR DELEGATĖS!

Vienu iš ypatingųjų Lietuvių Darbininkų Susivienijimo steigi- 
mosi ir gyvavimo požymių galima skaityti tą, kad jis kūrėsi ir 
augo giliam kapitalistinės sistemos krizyj. Nematė mūsų orga
nizacija tų taip vadinamų “skaisčių gerbūvio dienų“, kuriomis 
naudojosi kitos panašios organizacijos. Veikiausiai jis to “ger
būvio” ir nebematys, kadangi visi ženklai liudija, jog ši sistema 
nebegalės iškopti iš tos depresijos, kurion jinai pasinėrė.

Svarstydami, todėl, mūsų Susivienijimo reikalus ir statydami 
jo ateities darbuotei gaires, privalome tai turėti galvoj, nes tik
tai tuomet pajėgsime pasekmingiau suorganizuoti savo darbą ir 
sustiprinti patį Susivienijimą, o be to, ir ištisą lietuvių darbinin
kų judėjimą, kuris yra dalimi Amerikos ir tarptautinio proleta
riato judėjimo.

Jeigu 1932 metais, Clevelande, Pirmajam mūsų Susivienijimo 
Seime laužėme gąlvas* ir skundėmės giliu krizių, didele bedarbe, 
kaipo viena iš pamatinių kliūčių, neleidžiančių pasekmingai mū
sų organizacijai klestėti, tai pereitieji dveji metai kaip tik ne
buvo geresni tuo atžvilgiu, bet kur kas blogesni. Bedarbių ar- 

metų.
Kaip kuriose valstijose mums buvo tiesiog pareikšta, kad 

šiuo tarpu LDS įregistruoti atsisako, kadangi siaučiąs krizis ir su konstitucijoj tam tikrų trūkumų-trūkumėlių, kuriuos priva
tų valstijų panašios organizacijos randasi giliam krizyj, todėl lome ištaisyti, 
naujų įregistruoti nebenori.

Conn, valstijoj laukiame atsakymo. Pereitais metais buvome 
padavę aplikaciją prašydami įregistruoti, bet patarė palaukti šių 
metų; jie norį pamatyti mūsų metinę apyskaitą ir visą organi
zacijos stovį už 1933 metus. Aišku, apyskaita buvo pasiųsta ir 
ji, kaip jums žinoma, yra gan puiki.

Opaus darbo ir keblumų turėjome su Massachusetts valstija, I 
kurios apdraudos departmento reguliacijos yra griežtos ir pla-Į 
čiai apimančios. Greta kitų reikalavimų, minėtos valstijos re- ! 
guliacijos-įstatymai reikalauja, kad nei viena “svetima 
toj valstijoj inkorporuota fraternale organizacija nebegali būti 
įregistruota, jei jinai, prieš padavimą prašymo įregistruoti, 
palaikė savo kuopas minėtoj valstijoj per šešis mėnesius. Kaip 
žinoma, mūsų LDS kuopų ten pasilaikė, kadangi tai buvo neiš
vengiamas dalykas. Po įvykimui skylimo SLA, po to, kuomet 
fašistai suskaldė Chicagos seimą, iš SLA mėtymų banga užliejo 
visas valstijas, tuo būdu ir Mass. Ten tuč-tuojaus, automatiš
kai, susikūrė mūsų kuopos iš pašalintų arba pasišalinusių SLA 
narių.

Taigi, šis visas LDS kuopų atsiradimo Mass, valstijoj procesas 
buvo neišvengiama pasėka po to, kas atsitiko Chicagoje, 1930 
metais. Ir tatai buvo plačiai Mass, valstijos apdraudos depart- 
mentui nušviesta. Vienok atsakymas gautas, pakartotinai, kad, 

mija šalyje padidėjo; darbininkam, dar dirbantiems, algos nu-* jei mes trokštame įsiregistruoti ten, privalome likviduoti visas' 
; skurdas ir vargas apėmė kur kas j mūsų kuopas ir, suprantama, neiieškoti naujų narių į LDS per:

Nauja šalies | 
. . . i-------------------------------------------------------------------------------—

mažintos iki nepakenčiamumo;
platesnius darbininkų sluoksnius, negu kada nors, 
demokratų administracija žadėjo panaikinti vargus ir skurdą, 
pakelti darbininkų gyvenimo lygmalą, tačiaus tie pažadai tokiais 
tik ir tepasiliko. Pono prezidento Roosevelto NRA ir kiti su
galvoti skymai,—jau dabar visiems aišku!—padėjo tiktai išnau
dotojų klasei susikrauti didesnius pelnus, o milionams darbinin
kų gyvenimą sunkiai pablogino. Kadangi mes, LDS nariai, esa
me dalimi tų milionų, tai tiktai aišku, jog ir mus ir mūsų orga
nizaciją labai daug palietė.

Vienu iš pažymėtinų tam faktų paimkim kad ir tai: 1933 me
tais, kovo mėnesį, buvo uždaryti visi Susivienijimo pinigai, visa 
mūsų taupyba, visas turtas. Tiesa, nežuvo LDS nei vienas del 
to centas, priklausąs Centrui, tačiaus buvo kuopų, kurių dalis 
arba visi sutaupyti pinigai žuvo ir šis faktas nemažai palietė 
vėliau visą tų kuopų darbuotę. Na, o kiek buvo tokių mūsų na
rių, kurių, bankams užsidarius, žuvo paskutiniai sutaupyti cen- ! 
tai ir neleido net ant toliau pasilikti LDS nariais?!

Kiek daug rūpesčio prisiėjo Centro Valdybos nariams panešti, 
iki buvo pilnai patirta, kad visi bankai, kur mūsų turtas buvo Į 
sukrautas, atsidarys! Neabejotina, tuo rūpinosi ir visi eiliniai 
nariai, ir jūs, draugai ir draugės, delegatai:

Neveizint viso to, vis tik mūsų Susivienijimas per tą laiką 
nepuolė nariais, bet augo; nesilpnėjo, ale turtėjo ir finansais. 

'Tą viską patirsime iš raporto centro sekretorės, d-gės Elenos 
. Jeskevičiūtės. Mano uždaviniu bus apibūdinti bendrą mūsų Su- I 
sivienijimo būklę ir Centro Valdybos veiklą per tuos du metu, i 
kuriais mums Pirmasis LDS Seimas pavedė vadovauti ir tvar- j 
kyti organizacijos reikalus sulyg LDS konstitucija ir mūsų išga- | 
lėmis bei sugebėjimu. j

Delei Vienybės su APLA j
Pirmasis LDS Seimas nemažai laiko paaukojo išdirbimui tai- • 

syklių, sulyg kuriomis būtų galima pasiekti taip pageidautina 
vienybė su Augščiausia Prieglauda Lietuvių Amerikoje. Sei- ! 
mas, naje, įgaliojo mudu su d-ge Jeskevičiūte dalyvauti APLA į 
nepaprastam suvažiavime, kuriame buvo tasai klausimas gvildė- i 
namas ir išrištas. APLA nepaprastas suvžiavimas pasisakė ! 
(daugiau negu dviem trečdaliais balsų) už vienybę su LDS, im- j 
damas vienybės pagrindan tas taisykles, kurias abiejų organizaci- i 
jų Vienybės Komisija pasiūlė ir kurios buvo išnagrinėtos ir pri- ; 
imtos pereitam Seime. Deja, Pennsylvanijos apdraudos depart- , 
men tas, svarstydamas abiejų organizacijų vienybės projektą, pa- j 
reiškė, kad per tūlą laiką jis negalįs įregistruoti LDS toj vals- Į 
tijoj. Tuo būdu ir vienybės klausimas turėjo būti atidėtas tū- 1 
lam laikui. Pagaliaus, pačioj APLA atsirado žmonių, kurie vai- i 
disko teismo pagelba užsimanė pakenkti vienybei. Dėka 
šiandien dar vis bylinėjimąsi valdiškam teisme ir vienybė 
pasiekta, nors abiejų organizacijų nariai jos labai trokšta, 
eitais metais įvykusiam APLA reguliariam suvažiavime, į 
mūsų Centro Valdyba pasiuntė mane brolišku delegatu, vieny
bės klausimas, tačiaus, buvo pakartotas ir tuo reikalu priimta 
atatinkama rezoliucija. . >

Taigi tik todėl, kad abiejų organizacijų vienybė per tuos du 
metu nebuvo galima pasiekti, pats klausimas nenumarintas. At- 
penč, jis gyvuoja abiejų organizacijų nariuos ir jis gyvuos, iki ; 
vienybė bus pasiekta, kadangi prie to verčia pačių narių la- | 
bas; to reikalauja darbininkų judėjimas. Būtų pravartu, kad ! 
šis Seimas taipgi paantrintų nutarimą, padarytą Pirmajam Sei- 1 
me vienybės su APLA klausimu. iI

Centro Valdyba šventai laikėsi Pirmojo Seimo nutarimų, kur 
buvo pabrėžta reikalingumas vienyti visas didesnes ir mažesnes 
lietuvių darbininkų savišalpos draugijas ir kliubus į LDS. Eilė , 
tokių draugijų (tiesa, nedičkių) buvo priimta į LDS, o su eile ! 
tebevedama pasitarimai. Eilės nebuvo galima priimti, kadangi ; 
jos perilgai užtraukė tą klausimą, iki išsisėmė paskutiniai jų į 
centai ir sąlygos susidarė nebepalankios susivienijimui.

Išeidama iš Pirmojo Seimo nutarimų, Centro Valdyba bandė 
palaikyti artimus ir broliškus ryšius su International Workers , 
Order—tarptautine proletarine fraternale organizacija, kuri, ži-! 
noma, veikia daug platesne plotme, negu LDS ir kurios visi rei
kalai gražiai klesti. Pereitais metais minėtos organizacijos Sei
me Centro Valdyba turėjo du savo broliškus atstovus—d. Sa- 
vukaitę ir d. Abeką, iš Chicagos. Mes manome, kad ateityje 
reikėtų sustiprinti ryšiai su IWO ir daug glaudžiau kooperuoti, 
negu iki Šiol buvo daroma.

Į IWO įstojo visos eilės tautybių darbininkų fraternalių orga
nizacijų ir dirba federaciniais pagrindais, šiuo tarpu, kiek gir
dėjome, į IWO stoja nemažai čiagimių amerikiečių darbininkų, 
kas sudaro juo platesnį ir tvirtesnį darbininkiškam fraternaliz- 
mui pagrindą Jungtinėse Valstijose.

Niekuomet Amerikos darbininkų judėjimo istorijoj nebuvo 
vienybės klausimas tokis svarbus ir aktualus, kokiu jis šiandien 
yra!

tam, 
nėra 
Per
ku r j

Įsiregistravimas Kitose Valstijose
Laikotarpy j nuo pereitojo seimo iki šiam LDS tapo įregistruo-

Viena. — Austrijos dikta
torius Dollfuss išleido įsa- 
'kymą, kuriuo atnaujino 
mirties bausmę. Baudimus 

valstijos apdraudos departmento regu-1 mirčia buvo panaikinus res- 
Kaip kur, pasak to departmento, konstitucijoj sto-i publikos konstituciją 15 me- 

Mokesčių lentelės nurodė jis, reikia pataisyti, ypa- ; tu atgal.

tas tiktai vienoj valstijoj—Michigan. Tai buvo pabaigoj 1932 ■ šešis mėnesius laiko. Tai pirmutinė išlyga, kuri turi .būti įvyk
dyta.

Daugiau:' Mass, apdraudos departmentas. surado visą eilę mū-

Kai kurie LDS konstitucijos suformulavimai ne 
i visai supuola su Mass, ' 
; liaci jomis.
j ka aiškumo.
| čiai t. v. step rate lentelė.
1 Tiktai išpildę visus nurodymus, tegalime kreiptis su aplika
cija įregistruoti LDS Mass, valstijoj, pareiškė departmentas.

Na, ir kas prisiėjo daryti?
Vedina tos minties, kad LDS turi būti Mass, valstijoj įregis

truota, kadangi tai labai svarbi valstija mūsų organizacijos au- 
’ C/’. G?!gmio atžvilgiu, Centro Valdyba nutarė vykinti gyvenimai! visus 

i pareikalavimus, išlygas. Pirmiausiai buvo likviduota visos LDS 
kuopos Mass, valstijoj. Tai buvo padaryta dar 1933 metais, 
pabaigoj; šiuo tarpu ten mūsų kuopų nebėra. Visi nariai pa
likti pavieniais nariais ir su jais' Centras veda korespondenci-- 
jas, priima .mokesčius ir t. t. Tenka pridurti, 
gražiai su Centru kooperuoja. Dėka tam, šiam 

, nei vieno atstovo iš Mass, valstijos. Gaila, bet 
'surasti nebuvo galima. Naujų narių, žinoma, 
Į buojame ten.

Tenka pridurti, kad dar ir prieš šį persitvarkymą minėtoj val
stijoj mūsų nariai daug kentėjo del visos eilės dalykų: nebuvo 
■ jie net mokesčių knygutėmis aprūpinti. Tas viskas žymiai sun- 
! kino darbą ir augimą mūsų organizacijos.

(Daugiau bus)

Morgan City, La.—Viešu-,, 
linga audra nepaliko nei * 
vieno sveiko namo šiame 
mieste; pridaro nuostolių ir 
kituose pajūriniuose mies
tuose.

kad visi nariai ! 
seime neturime ! 
kitokios išeities i 
taipjau never

York, Pa.—Roger Tito- 
!man, 13 metų berniukas, nu
šovė savo brolį, 9 metų, kaip 
sako, netyčia.

SUSSEX, N. J.—Nežinia 
i koks piktadarys per langą 
I nušovė farmeri A. R. Ber- v

Didžiausias Lietuviu PiknikasX

$412 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO. PIRMA DOVANA $100
Šis piknikas yra rengiamas naudai “Laisvės,” “Vilnies” ir “Daily Worker.” Jame dalyvaus tūks- 

tančai lietuvių darbininkų, remančių revoliucinį darbininkų judėjimų.

Įvyks Ketvirtą Dieną Liepos
JULVFOURTHVOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.ran miles ik sporto probaiia. taki kalbės žymos lieto m kalbėtojai

Stoughton Lyros Choras, vadovaujamas M. K. Bolio

Sb SICiMMl,'*' Jgpiffl'
M- <* M
Sgjįt.v JKgK) *• i F - ■ H

k v St IK.

■

Ištisa programa skamba sekamai: John Reed Kliubas duos įdomių perstatymų. Ristynės sekamų sylinčių: Antanas Kižys, 
Naujosios Anglijos čampionas, rungsis su Ivan Gražny, buvusiu Naujosios Anglijos čampionu. Abu sveria po 180 svarų. Dainuos 
Worcesterio Aido Choras, vadovaujamas M. Meškienės. Montello Liuosybės D. R. Choras, vadovaujamas Al. Pociaus, Lawrence 
Liaudies Choras, vadovaujamas B. Petrikos, South Bostono Laisvės Choras ir Norwoodo L. L. R. Choras.

Pradžia 10 vai. ryte ir tęsis iki vė lumai nakties.
Tikietai, kurie dabar platinami, yra tikri įžangos tikietai ir su jais galėsite įeiti į pikniką, nepaisant ar tikietas bus penki 

centai ar dvidešimts penki centai. Bet, kurie pirks tikietus prie vartų, tiems kaina bus 25 centai lygiai.

DEŠIMTIES KAVALKĮ) ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
Iki šiol sužinota, jog jau penkios mašinos yra susiorganizavę iš New Yorko vykt į šį nepaprastą parengimą. Todėl čia da

lyvaudami įgysite plačios pažinties su savo idėjos draugais iš tolimesnių kolonijų.
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Ketvirtu Puslapis -**r Wilf | ■'

LAIŠKAS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
Gegužės 20, 1934. 
Leninsk Kuzneck.

Brangūs Draugai:
Pranešu jums apie šiuos 

elementus, kurie išvyko at
gal į Ameriką, būtent apie 
Kundrotą ir jo draugutį 
Maskeliūną? Vienas fašis
tas, antras anarchistas, bet 
prieš darbininkų valdomą i

meluoti. Ant jo pažvelgus 
galima spręsti, kaip jisai 
badavo. Jiedu jaučiasi, kad 
jie daug sužinojo apie So
vietų Sąjungą. Bet kaip Ma- Į

Antroj penkmetej stato
mi milžiniški fabrikai leng
vos industrijos. Taip ir sun
kioji neatsilieka. Prirengta 
statyti tekstilės fabrikas Si
bire, Barnaule, bus didžiau
sios pasaulyje audinyčios, I 
pastatymas lėšuos šimtą 

imilionų rublių, užims 39,000

Mūsų Rimtas Žodis ‘V Pikniko Reikalais !
NASHUA, N. H.—Mes nori

me tarti kelis žodžius reika
lais dienraščio “Laisvės” pik- 

1 niko, kuris įvyks liepos 4 d., 
'Maynard, Mass. Taip pat la
bai daug žmonių kalba ir ta
riasi, kaip čia reikės nuvažiuo-. r iimuunų iiiuiių, Liiinid os.vvv —•--------~

skeliunas, taip Kundrotas | ketvirtainių metrų plotą> ti_ į tą garsų išvažiavimą. Ne-
susirinkimų n e 1 a nkydavo, 
kur darbininkai svarsto ša
lies reikalus. Ant ekskur- 

įsijų niekur nevažinėdavo 
šalį stovi abu kaip^ vienas., darbininkai. Atva- 
1931 metais kai važiavom į (^javo į Sibirą iš Amerikos, 
Sovietų Sąjungą iš Cleve- į 
lando, tai New Yorke vie-i 
nas draugas pastebėjo į tiesiai Amerikon, i 
Kundrotą ir tarė, kad tą ...
žmogų reikia pasiųsti pas, geraį susipažino, 
proto gydytoją, o ne į Sovie-ielementai atvažiavę ____________
tų Sąjungą leist. Ištikrųjų,! jokios naudos nepadarė So-i
M buvo rimtas patarimas. į vietų Sąjungai. Jie buvo į IIKJLM D™™ Dq 
Kundrotas, kaipo žinomas! priimtą kaipo sąžiniški dar-' DdlFCj id
clevelandiečiams, per laikus. binįnkai, o kad jie išvažiavę 

juodina Sovietų Sąjungą, 
tai jų balsas turi tik tiek 

nuo reikšmės, kiek margio į 
De" į mėnulį. Susipratę darbiniu-

bus visas stiklu ■ dengtas, bedavokite, draugai, kurie tik 
norėsite važiuoti, visi galėsite

diibs 1,700 mašinų, 132,000, nuVažiuoti, nes Nashua jau tu-
verpiamų, 30,000 sukamų ir'ri paėmus net du busu, į ku-

Pradėtas statyti di-iriuos galės sutilpti po 30 žmo-
Vienas busas eis su Na-

i tt.
i džiausiąs lokomotyvų ir va- nių.
igonų dirbimo fabrikas Kuz- shua Jaunuolių. Kliubo nariais, 

pabuvo anglies kasyklų di*j k Su antra penkmete o kitas nuo LDS kuopos suau-
trikte ir vėl atgal ištraukei navvsim„ ir L.. nraJ8'uslVlanLllkta‘ visi, kurie ; mes pavysime u uai pi a inol*esite važiuoti, tuojaus uz-

i • panų, vynu ir vodka tai abu į rjose išdirbystgse.
'Igerai -susipažino. Tie du] h.vjn (Intupas)>

1 čionai i

gus.
Beje, girdėjome, kad nema

žas skaičius Nashua lietuvių 
rengiasi mašinomis važiuoti į 
“Laisvės” pikniką. Tokiu bū-1 sVaj. 
du Nashua labai audringai pa- 5th St. 
sirodys šioje mūsų dienraščio 
iškilmėje, kurioje, kaip mesi 
spėjame, dalyvaus nuo 15 iki! 
20 tūkstančių žmonių.

Dar daugiau, noriu pasakyti, 
kad Nashua draugai dar žada 
atvežti į pikniką ir dovanų del 
laimėjimo.

Dabar apie kitus pikniko da
lykus.
net du kalbėtojai. Tai labai

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SUŠVELNINTAS

į įsigyk Sau Namus!

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

čia

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

dienomis 
vakarais 
iki 1

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po piety

apkalbėti.
Sekr. A. Ramanauskas.

(144-145)

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

gusius 
metų—už 15c. 
užsiregistruoti

Apskr. Komitetas.
(144-145)

nuo
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

35c—vaikus
Bet
pas

■ I f

Nieku

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Averiue

Antradien., feirzel. į$, 16S4

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo (lietuviškos kuopos) susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 21 dieną birželio, 
„ __  vakare, Rusų name, 995 N.

. Visi nariai malonėkite da- 
lyvaut, nes turim daug svarbių da
lykų

negalima 
pavaduot 
LAIKA!CLEVELAND, OHIO

ALDLD 15tas Apskritys rengia di
delį dviejų dienų pikniką, 23-24 dd. 
birželio. Piknikas atsibus ant drg. 
Rūbo farmos, Midlefield, Ohio. Tai 
bus vienas iš didžiausių ir links
miausių piknikų. Kurie negalėsite 
nuvažiuot su savo mašinom, tai bus

•suau- 
deŠimts 

turite iš anksto 
ALDLD kuopų

Kaip garsinta, kad bus trekai, kurie nuveš ir parveš—:
| -*• • I VClA/lUVll, LUVJCIUO L<Z-/~ 1 i Vz U VA LA U1 K7 V-t V J CU . A CA. 1 1CVMCVJ

įlenksime Ameriką kai ku- siregistruokite, idant paskiau 'gerai. Bet aš duodu samany-

munšaino prirūgęs vaikščio-' 1- 
davo. Taip ir Sovietų Są
jungoje užsimerkęs 
voldkos valkiodavosi.
ninske mes jį vadindavom ! kai 'g^eiui'permlto’tokius 
.surūgusiu kisielium. Jisai j eiementus ir žino, kam jie 
is 1-mos dienos atvažiavimo f; Lcll ildUJcU 
neapkęsdavo kitų tautų, o i 
labiausia tų, kurie geri dar-!
bininkai ir už gerą darbą ! 1931 metais, kada mes at
buvo premiruoti. Kundrotas' vykome Sovietų Sąjungon 
buvo teisiamas Draugiškam - ėjo pirmas penkių metų pla- • 
Teisme ir apkaltintas žiau ■ nas, budavojimas sunkiosios ■

JT AC o:
kad šiame piknike būtu komisijas arba pas Apskričio sekre

torių K. J. Jakaitį, 922 E. 79th St.įtaisytas garsiakalbis (“loud
speaker”). Kadangi žmonių 
bus tiek daug, tai bus labai j 
sunku girdėti prakalbas ir!

j šiaip programą. Su garsiakal-1

nereikėtų rūstauti, kad nėra mą, 
vietos buse. O užsiregistruoti 
galite pas šiuos draugus:

Jo e Egerį,
V. Vilkauską,
K. Barauską.
O kurie dar neturite įsigi- biu bus galima pasiekti ir tuos, 

įję laimėjimų—įžangos tikietu- kurie nenorėtų klausyti!
kų, tai tuojaus įsigykite. Ne
praleiskite tokios puikios pro-

i gos—galėsite daug laimėti.
! Tikietų galima gauti pas drau-

Aido Choras rengiasi prie1 
savo vasarinio išvažiavimo, 
kuris įvyks birželio 24 d. labai 
gražioje vietoje ant farmos. j 
Kurie atsilankys, bus viskuom i 
patenkinti. Taip pat yra vieta i 
maudytis.

Trokai iš Wilkes-Barre išeis! 
10 vai. ryte. Bus prie Dar-Į 
bininkų Centro. Plymouthe į 

! trokas bus prie Bull Run kam-j 
! po. Norintieji važiuoti tro- ' 

’■kais, matykite Aido Choro na-! Jau mes žinome iš patyri-!
rius. i mo, kad Detroite didžiausi!

. j Pikniko vieta nekuriems yra; Piknikai įvykdavo, tai darbi-1
riame apsiėjime su daktaro pramonės. Visas šalies apa-! žinoma, tai yra, Dervynio far- ninkiškos spaudos, t. y., “Lais-i 
pagelbininke perkalbėtoja. įratas buvo atkreiptas į ma. Wilkes-Barre ir visos vės”, “Vilnies” ir “Daily Wor-; 

Kundrotas atvažiavęs sunkią statyba ir tikslas ta- į apielinkės lietuvius kviečiame ’ ker paramai. Gi šiais metais n u n u i o v ab d-n dzmvęb, j t , dalyvauti. lvVks Piknikas tam pačiam
Automobiliais važiuot reikia tikslui, bet jau bus daug šum- 

. , . , + *, įšokamai: Į Shickšynny (?— nesnis uz buvusius, nes vi-
tybos darbe turėjo susidur-■ Rcd } b. v‘lžiuot ,jgi (;,.op siems yra 
tisu dideliais trūkumais.1 r i, m.kJ ICll , x r
Bet kaip ta patarlė sako:ipa, reikia suktis po dešinei ir. 
“Socializmo su baltom pirš- biskutį pavažiavus, reikia suk-'111101^, 
tinaitėm nepastatysi.” ! 
ma pradėsiant penkių metų 
planą, buvo du išėjimai. 
Pirmas—gerai gyvent per 
du metu, nieko nestatyt, o 
paskui, imperialistams už
puolus, pralaimėt, kas buvo ! orif) a KITAM A 
laimėta spalių revoliucijoje. į ijVKnN 1 UDI, 1 A 
Antras kelias—pradėt pen-; _____
kių metų planą, išbudavot 
sunkiąją pramonę ir panešt 
tuos *visus laikinus sunku
mus ir trūkumus, pakelt 
ant augšto laipsnio techni
ką“ ir spėką darbininkų tė
vynės apsigynimo nuo im
perialistų. Ačiū Komunis-

VA A kZV W V » W A W V V i C

perėjo per kelis darbus ir'po atsiektas sėkmingai, nors > 
niekur netikęs buvo. Kada; S. S. darbininkai tame sta- į 
nuėjo dirbti į anglies kasyk
las, tai kiti draugai rado jį 
prie darbo bemiegant. An
tru kartu per biskelį būtų 
sudeginęs žmogų, išmetė 
ant trekių kabelį su trimis 
tūkstančiais voltų spėkos 
elektros. Vežimas užvažia
vęs į pramušė ir užsidegė. 
Trečiu kartu kasyklos me
chanikas išvarė jį iš darbo 
ir davė jam darbą, kokis 
tinkamas, būtent, sugedu
sias mašinas gabent į ma- 
šinšapę dėl* taisymo. Tas 
Kundrotui labai nepatiko. 
Bėgiojo pas unijos sekreto
rių, pas prokurorą ir kitur. 
Vėliau davė dar progą ant 
to paties darbo dirbti, bet 
po kito priežiūra, kur bū
davo įsakyta, kaip apsieiti j tų Partijos vadovybei, ge- 
su gazais. Tai Kundrotas 
darydavo kaip tik atbulai, 
priešingai, nesiskaitydavo, 
galėjo pavojų padaryti ka
sykloj, eksploziją sukelti. 
Jis komunistus šmeiždavo 
visokiais būdais ir tokiu ne
būtų dalykti išgalvodavo, 
kad juokis pilvą susiėmęs 
iš to sutvėrimo. Kundrotas ( 
draugaudavo su prasigėru-! 
siais buržuazijos likučiais. I 
Jisai kitų tautų žmones va-1 
dindavo nekultūringais. O ■ 
pas jį kultūra buvo tai gėri-1 
mas. 
apie Kundrotą, tai jis yra! 
sutvėrimas be jokios šarma-1 
tos, melagius, nesiskaito su !t aprūpintas su žeme ir sg.

fanĮa’SL.P laUSkla,iklomis- Įtaisyti parkai, ša- 
ligatviai apsodinami medu- 

buvo kais. Gatvės taisomos, ša- 
pasi- ■ ligatviai tiesiami, kurortai 

pasidaryti sau | prirengiami del atsilsio ir 
politinio kapitalo. Tai vii- j vakacijų darbininkams. Da
kas avies kailyje. Šis irgi bar prasidėjo registracija 
mažai ką skiriasi nuo Kun- del ekskursijų į visus Sovie- 
droto. Mes girdėjome, kad tų Sąjungos kraštus, į gam- 
jisai sugrįžęs Amerikon nie-1 tiškai istorines vietas ir 
kiną ir juodina Sovietų Są- darbininkai važiuoja savo 
jungą ir komunistus, kai- akimis pamatyti milžiniškus 
bąs, kad jis čia Sovietų Są- fabrikus ir naujus miestus, 
jungoje badavęs. Tik di- pastatytus pirmam penkme- 
džiausias niekšas taip galijtyje.

i DETROIT, MICH.
Mūsų Didelis Spaudos 

Piknikas

Tai ir bus viskas šiuo tarpu. 
Pasarga: Bušai iš Nashua iš

eis 10 vai. ryte nuo High St.
J. Egeris.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Kliubas ren- 

i gia pikniką, kuris įvyks 24 d. birže
lio, Olympia Parke, Shrewsbury. Bus 
įvairi programa ir žaislų, bus šokiai 
ištisą dieną. Taipgi bus gardžių val
gių ir gėrimų. Kviečiam visus atsi
lankyti ir paremt darbininkišką 01- 

i ganizacija. Komisija.
I ’ (144-145)

tuojaus perša savo kompaniš
ką uniją.

Abiejuose miestukuose ran
dasi tam tikras skaitlius lietu
vių. Taipgi randasi

CLEVELAND. OHIO
Visi dalyvaukime išleistuvėse de

portuojamų draugų Smithų 22 d. , 
birželio, Lietuvių Darbininkų svetai
nėje, 920 E. 79th St. Rengia jam iš- ■ 
leistuves vietos Kompartija. Įžanga ' 
veltui. Visi dienraščio “Laisvės” j 

simpatikai, kurie 'Taipgi randasi susitvė-1 skaitytojai ir visi simpatikai, kurie! 
rus vietinė A.L.D.L.D. 136 kp.,| atsilankys, išgirs nuo drg. Smitho, ką ■ 

.„.r. t ta c a ! reiškia Roosevelto NRA. Patsai drg. ;
Smithas pasakys trumpą prakalbą, l 
kodėl jis yra deportuojamas.

Komisija.
(144-145) |

kuri yra susivienijus su LDSA | 
125 kp. Darbininkišką darbai 
dirba pagal savo išgalę. Gau-| 

; ta keliatas naujų narių. Geg.1 
127 d. minėta kp. turėjo pikni-Į 
ką, į kurį atsilankė nemažas' 
būrys žmonių. Drg. Buknysį 

• I Lietuvių kalboj ir drg-ė Jaun. i 
J nuo Komunistų Lygos, anglų ! 

je, pasakė prakalbas.! 
•Sietyno Choras iš Newark’o, i 
| N. J. sudainavo keletą darb. | 
'dainų. Ona Lapašauskienė ■ 
padarius padovanojo gražią į 
paduškaitę (cushion), kuri bu- ' 
vo išleista ant laimėjimo. Dar-į 
bininkai dirbo visi energingai, j 

kiek galėjo. '
Lapašauskienei, šaknaitei.! 

'Sietyno Chorui, darbininkams; 
saulinėms žinioms radio. Pini- visiems atsilankiusiems pa-

gerai žinoma, kad j
; privažiuos'raudoną lem?tu0 laiku Detroite įvyks L.D.S., a 0J 

Seimas. Antra, tai bus ir jau-i 
susivažiavimas, todėl!

Pir- tis į Benton Highway ir va- mes tikimės, kad jaunuoliai 
! žiuoti kokias šešias mylias, o sudarys puikią sporto progra- 
ten bus Aido Choro ženklai suimi>- Turėsim puikių dainorių, 

’kalbėtojų iš daugelio lietuvių 
kolonijų. Taipgi bus duoda
mos trys brangios dovanos už 
įžangos tikietų, kainą arba se
riją. Bus duodama visa-pa-

nurodymais, kur yra pikniko 
vieta.

Aido Choras.

Atminimų dienoje čionais 
kalbėjo vietinis “džiodžius” 
sakydamas, kad šią šalį gali 
sugrąžinti į “prosperitę” vien 
tik darbo žmonės. Išeina taip: 
Jūs darbo žmonės, kęskit ba- 
da, dvėskit iš bado, skurskit, 
vargkit ir užsimerkę laukite 
gerų laikų sugrįžtant, o tuom 
tarpu bosai gali lupti nuo jū
sų devynias skuras, parduoti

šaliniams minėta kuopa taria | 
ačiū.

Liko kiek uždarbio, kuris I
bus sunaudotas darbininkiš-1

p pprj 
MU Jmi £i Jbli

AMŽIAUS

ležinei disciplinai, tai vis
kas buvo atsiekta ir trūku- iūs0 lūšnas už taksas, arba už 
iriai nugalėti. Šiandien nė-,ne‘s‘engimą užvs™okati.

°. . 1 . v. i centus, jau neskaitant bedar-
ia pasaulyje tokios masinos, 1^^ benamių, kurie slankio- 
kurios nebūtų galima pabu-lja gatvėmis be tikslo, be vii-

1 J • • J • • I _ .. . . _ , , ,

gais $25 ir rankinis laikrodė
lis 20 vertės.

Mes esame tikri, kad L.D.S.
seimo svečiai bus su mumis . ,
spaudos piknike, nes Dr. Kaš- kiems^ reikalams. $2 yra^pas-j 
kiaučiaus jau du metai detroi- 
tiečiai laukia pasitikti ir <]aug i''uayimui.
kitų pažangesnių draugų.

Šiemet spaudos piknikas 
įvyks birželio 24 d., didelėj! 
Workers Kempėj, kur yra visi i 
parankamai del augusių ir į 
jaunų žmonių. Todėl visi bū-i 
kim Workers Kempėj antį 
Halsted ir 12-mile Rd.

Rengėjai. i

kirta Lietuvių Jaunuolių Suva-j 
‘ Pinigai paduota d.!
| Nalivaikai iš Brooklyn, kuris; 
j pasižadėjo perduoti minėtam 
: suvažiavimui. Likusieji bus 
vėliau paaukauti ten, kur bus 
numatoma labiau reikalinga. I

Korespondentas-

PUIKI VAKACIJOM 
FARMA

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs DvigubaiĮ

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

i namų: didelius, mažus, be ir su 
j garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, Brook- 

; lyne, Maspethe ir kitur.
Parduodame Pigiai ir ant 

Lengvų Sąlygų
Galima Papirkti už Mažą $500 

Pradinį (mokėjimą
į Likusius kaip rendą išmokėsite 

Nepraleisk šios progos!
I Ateik ar rašyk:

SAMAS WITTE, Advokatas
! • ir

ANDRIUS FRANCIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas

; 1440 Broadway, New York
i Room 2160 arba telefonuok Pennsyl- 
! vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
savuosius gauna sąžiningą patarna
vimą !

! Didelis sodnas įvairių vaisinių me- Į 
i (!žių, visokių prie namų auginamų j 
j uogų nuo anksti pavasrio iki vėlai 

_ i rudenį.
Abu miestukai nėra dideli! GRAŽIOS MAUDYNĖS 

pagal žemės sklypą ir gyven-j yra puikus prūdas maudytis; pasi-

HARRISON-KEARNY, N. Jdavoti Sovietų Sąjungoje.
Pirmame penkmety j dau- 

gelyj vietų namai buvo sta
tomi ant greitųjų, tik tam 

I laikui, kad ir Leninske. Da- 
j bar, 
i statomi mūriniai namai,

. . . J ant trijų augštu, vanduo dami kok!!» nors stebuklų, ku-l Tiesą pasakius, kurie dasigau-
Į. , į. *i r * *i. • • rie sugrąžins geresnius laikus,; na prie darbo, tai tuos ir per-

~ - - • į Ūkdamas, toiletai įtaisomi rengdamiesi nuversti bosų ! daug aprūpina darbu, kad .iki- 
Kipk nntvrpmp i V^U*^e darbininkams valdžią ir įsteigdami darbi-ką sykį turi darbininkas susi-

x A . J I Parankumai- Orui sušilus, ninkišką. ” į laikyti ir nuo savo reikalo; o
I vajus UŽ daržus prasidėjo,! Šio miesto ponas majorasį jei prasišalina ant kelių minu- 
jkad kožnas darbininkas bū- smarkiai užmynė kunigužiuiį tų, tai jo vietą turi kitas užim

ant korno. Mat, kalbamas ku-įti. 
nigužis atvejais kritikavo ma
jorą už leidimą gemblerystės. dirbtuvių: geležies gamybos, | 
už nenaikinimą prostitucijos ir 
tt. Dabar tą kunigužį sugavo 
su “panele” vienoj karčiamoj 
privatiškam kambaryje vėlai 
naktį. Kunigužis paleido ka
karinę, kad jis liko “sufrėmy- 
tas.” Dabar pasidarė du fron_ 
tai: Kunigai ir davatkos laiko 
kunigužio pusę, o ponas ma
joras bando aiškinti, kad tai 
tikrai kunigužis mylavosi su 
merga. Bet dabar išrodo, kad 
tas dalykas bus taip užglosty
tas, kad bus ir vilkas sotus ir 
ožka ęiela.

ties. Bet šie jau kitaip mąsto:
Jie organizuojasi į bedarbių 
tarybą ir kelia savo balsą at
sisakydami badu mirti .

Tą pačia diena čia maršavo i tojų skaitliumi, bet dirbtuvė-1 vaikščiojmui plačios pievos ir miškai, i 
būriai jaunuolių,' kurie irgi-mis pusėtinai turtingi. Tik ne- to^.UpoilsiuibU< Valgis I'«m£inamks.PiŠ i

antram penkmetyje, mano, kad šią šalį pakeisti ga-| laimė, kad tos dirbtuvės ne- saVo augįntų daržovių, uogų, pieniš-' 
j Ii darbo žmonės, bet ne laul^- j aprūpina darbininkus darbu, ko ir mėsiško maisto. .

’ , . * 1 -------------x-K.-.!.!.. !... -----t-....:- ----- KAINA LABAI ŽEMA ■
i 

Kreipkitės sekamu antrašu:
A. Bloznelis, I

Cauterskill Avė.,
z Catskill, p. Y. i

Randasi didelių ir mažesnių
kas ant seilės užėjo.

F. Maskeliūnas irgi 
atvažiavęs su tikslu 
naudoti ir

Informatorius.

Atsiųsime Medų 
Jums J Namusverpyklų, klojonkinė ir kito-į 

kių. Visos dirbtuvės yra ati-j 
daros (open shops). Darbai 
sutvarkyti pagal paskubos sis
temą—vienur nuo šmotų, ki
tur su apribotu laiku.Vienoj iš-! 
dirba kanuolių kulkas, ant tri-' 
jų pakaitų, su visai menku j 
darbininkam atlyginimu. Kitos Prisiunčiame jums į namus ir 
dar biskį atlygina daugiau.

Darbininkai visose dirbtuvė
se neorganizuoti, o jei kur 
darbininkai išėję iš kantrybės 
pradeda šnekėti apie kokį 
nors pagerinimą arba 
darbdaviai sužinoję ;

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

mes apmokame persiuntimo 
lėšas

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

uniją, Kartu su užsakymu prašome 
apie tai ; prisiųsti ir pinigus

Notary Public Tel. STagg 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli- 
• miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 

kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin
tas ir už prieinamą kainą.



Penktas Puslapis

Iš Darbo Unijų Veikimo
’ Darbininkų Kova už Duoną

1 ir prieš Bergoff Šnipų
Is Agentūrą
v*\ Labiausiai yra pavergti 

/L*. ~ ~ ū v.....
/ darbininkai.

Į stojo milžiniškas,
I plieno darbininkų streiko še-'tą darbininką nuo išmetimo iš. trikto vadai, 

sėlis prieš išnaudotojus. Nepa-! gyvenimo vietos, 
keliamas vargas ir skurdas; _'.J.'...J.
darbininkus stumia į streiką.
Bet bosai, Roosevelto valdžia
ir kiti darbininkų priešai ne- j viršininkams perduoda ir taip; punktų, kurie paremti klasių 

■ snaudžia. Štai jau skelbia Ber- i...........................
. goff Detective Agency (šnipų mainierius darbininkus 

agentūra), kad jie gavo nuo doja ir vergia.
trijų didelių plieno kompanijų!-----------------------
užsakymą parūpinti skebus. n, «i

/ Tos kompanijos sutinka ske-> MainiCriŲ OU*61K3S IF

Įkeliamas sąlygas, tai taip drg. Sparks. Jis nurodė, kad 
'greitai netenka darbo ir atsi-Ąos unijos tūli reformistiniai 
l duria ant juodo listo. Tokius vadai (Malletts ir Zimmer- 
I darbininkus meta laukan ir iš man) sabotažavo llaverhillės 
kompanijų namų. Nesenai vie- darbininkų streiką ir todėl 

ir na negrą darbininką išvijo iš streikas nebuvo laimėtas. Fa
z'išnaudojami plieno ir geležies darbo, o paskui ruošė išmesti darytą sutartį užkorė ant Ila- 

................ . štai dabar atsi-1 laukan. Tik Bedarbių Taryba . verhill darbininkų minėtos 
500.000 ' gerai susiorganizavus apgynė; unijos generalė taryba ir dis- 

Jai priešinosi 
l komunistai ir kiti kovingi dar-

■ Reformistinei NMW unijai bininkai.
J duokles iš darbininkų atitrau-1 Drg. Sparks ragino unijos 
! kia bosai darbavietėje, unijos , narius laikytis konstitucijos ...... . .... i . . . . .. , .
išnaudotojai ir tos unijos vadai; kova. Dalis nacionalių unijos 

iŠnau-j viršininkų nepaiso to konstitu
cijos dėsnio.

Po draugo Sparks pasiėmė 
j balsą ir kalbėjo ponas Mallett.

I bams mokėti po $8 į dieną, tai, ĮJMW yaJ„ IŠdaVVStČS 
' yra daugiau, negu du kartus * J

Seattle, Wash. — . Mainų 
darbininkai negalėdami pakę
sti išnaudojimo ir Lewiso ma

išines išdavystes pereitą rude
nį sutvėrė naują uniją po var
du Western Miners Union of 
America, žinoma, išnaudoto-1 
jai jos nepripažino. Lewiso 
unijos agentai reikalavo ir 
vertė darbininkus prigulėti 
prie reformistinės UMW. uni

jos, bosai jiems gelbėjo mai- 
! nose versdami darbininkus pri_ 
'gulėti prie senos unijos arba 
metė laukan tuos darbininkus, 
kurie nesutiko.

Balandžio 1 dieną, šiemet, 
yra viena iš darbininkų klasės naujos unijos nariai paskelbė j 
didelių neprietelių. Jos geng- streiką reikalaudami pripažin-j 
steriai šimtus kartų puolė J. j B uniją. Tuom metu senoji tu-j 
Valstijų darbininkus ir darbi-ir®i° aTe 200 narių. Bosai su 
ninkes kovojančius už didesnį, pardavingais UMW. unijos va- 
duonos kąsnį. j dais įsakė senos unijos na-

Įriams dirbti. Naujos unijos 
Yra faktas, kad Bergoff i narįaį paskelbė pikietavimą, 

agentūros streiklaužiai buvo ^urjamG gerai atsižymėjo mo 
pristatyta į Bayonne, N. J., j. . ... .............................

1915 metais, laužyti darbinin
kų streiką. Tada jos gengste- 
riai nukovė jauną vaikiną ir

tiek, kiek uždirba plieno dar
bininkas.
Bergoff agentūra jau užtikri- 

Ano toms kompanijoms pristaty-' 
ti 10,000 streiklaužių ir juos 
apsaugoti. Ji prisipažino, kad 
ji turi daug šnipų Amalga
mated Association of Iron, 
Steel and Tin Workers unijos 
lokaluose, kad parūpina ske- 
bus del United Steel Co., 

~ Youngstown Steel and Tube, i
Mellons Aluminum Co., Rock- j 
efellers Standard Oil Co. ir 
dar apie 100 kitų kompanijų. 
Bergoff šnipų agentūra pasi
daro šimtus milionų pelno. Ji;

terys ir vaikai.
laužiu buvo apsiginklavę 
pradėjo šaudyti į pikietų eiles, 
bet kovingi naujos unijos na-

tris darbfaihktis prie Tidewa-|.,.iai gerai juos apkūle, taip

Jis prisipažino, kad jis i buvo 
priešingas Haverhillio streikui.

Tepliorių Unijoje Kova 
Prieš Reakcinius Vadus

NEW YORK. — Jau senai 
eina kova Amerikos Darbo 
Federacijos tepliorių unijoje 
tarpe eilinių narių ir reakcinių 
vadų. Didžiausias darbininkų 
pardavikas yra tūlas Zausne- 
ris. Jo šaika išleido be galo 
bjaurų lapelį prieš komunis
tus. Ten sakoma, kad būk 
Komunistų Partija nutarus už
grobti unijas ir jas sunaikinti.

Progresyvis eilinių narių ju
dėjimas ypatingai drūtas loka- 
le 499. Čionai Zausnerio ša
lininkai sutraukė visas pastan
gas nugalėjimui to judėjimo. 
Jie mano, kad šitas provokato
riškas lapelis jiems pagelbės.

MONTELLO ŽINIOS

Sausra ir Prietarai
Sovietams dar nepavyko 

perauklėti daugelį senesnių 
valstiečių ir išmokint juos 
moksliškai žiūrėti į gamtos 
reiškinius. Tad dabar už
ėjus sausrai kai kuriuose 
pietiniuose šalies plotuose, 
dar randasi valstiečių, kurie 
žegnojasi ir vandeniu kra
pinas!. O Dagestane religi
niai mahometonai sudegino 
net 112 avių ir dvi karves, 
kaipo aukas dievams, idant 
jie už tai atsiųstų lietų. Be
dievių laikraštis “Bezbož- 
nik” ir komunistai abelnai 
stengiasi juos . apšviesti, 
gamtmoksliniai aiškindami 
tokius reiškinius, kaip 
tus, sausra ir kt.:

2,000 Kubos Laukų Streikie-■ 
rių Reikalauja Sau Žemės

Havana. — Streikuojan
tieji 2,000 darbininkų Cent- i 
ral Tuinicu cukraus planta-1 
cijoj reikalauja duot jiems; 
po sklypą žemės, iš kurios! 
galėtų su šeimynomis prasi
maitinti iki kitos cukrinių; 
nendrių suėmimo darbyme- 
tės. Streikierius valdyti at- i 
siųsta kareivių būrys.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

lic-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

gmpių 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: Glcnmore 5-6191

512

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

Fredericksburge, Va.,x___ ; rredeneksburge, Va., per;
vis) ir du Johnsonai (švedai). ' eksploziją Sylvania popieros | 

Birželio 4 Bet tei®mas nubaudė juos vi- fabrike vienas negras dar-į

Iš ALDLD 6 Kuopos Susirinki- nas vardu šneideriukas (lietu-J 
mo, Kiti Įvykiai

MONTELLO.
dieną kuopos mėnesiniame su
sirinkime svarstėme pasiunti
mą delegato į nacionalę jau
nuolių konferenciją, kuri įvyks 
Detroite birželio 18 d. Pasi
rodė, kad delegato neištęsėsi- 
me pasiųsti, tai kuopa nutarė 
pasiųsti sveikinimą ir du dole
riu aukų.

Plačiai svarstyta dienraščio 
“Laisvės” piknikas, kuris įvyks 
liepos 4 d. Maynarde, Mass. 
Paaiškėjo, kad tikietų dar ma
žai teišplatinta, todėl 
striokaunai už darbo. Išrinkta kaip turėtų, bet vis tiek labai 
komisija iš šių narių gavimui smagu, 
buso : E. Beniulienė ir St. Brei- kišką judėjimą.
vaite, o nuo “Laisvės” įstaigos I tuos kitus jaunuolius negalime 
darbuosis draugas Geo. Šimai- įtraukti į darbininkiškas 
tis. Trys busai išeis nuo Lie- 

„ ,. ... i tuviu svetainės 10 vai.Dalis streik-1 \ . i. Tz- i •./iTikietas į abi pusi nedaugiau kejas. Kiekvieno yra pareiga
‘ Įgauti naujų narių, o labiausia

jaunuolių. Bet tur būt mes ne-
t va-f mokame prie tų jaunuolių pri-! 
kartu i eiti ir juos pakalbinti' stoti į j 

Į darbininkiškas organizacijas.

sai.mažai, tik po $10 pabau- ^minkąs užmuštas, sesi kiti j 
1 -- ’ -- ■L—~ ------- , “pro-. •• . v ., ?. pavojingai sužeisti,nubaudimo 1 J ° 

val-

dos ir po tris mėnesius 
beišino.” Iš tokio 
visi juokiasi ir sako, kad 
džia palaiko bomų pusę.

de-

imtasi

Montello j yra apie du 
sėtkai jaunuolių, Amerikoje 
gimusių, o Lietuvoje augusių. 
Bet iš jų tik apie trys priklau
so prie Literatūros Draugijos,' 
būtent, B. Sauka, J. Gutaus-, 
kas ir St. Gutauskaitė. Nors 
jie netaip aktyviškai veikia,1

kad remia darbiniu- >
Kodėl mes

or- ; 
ganizacijas? šiuo klausimu tu-; 

ryte, retų susidomėti kiekvienas vei- į

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avc.

Brooklyn, N* Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

kaip $1 ypatai.
Kaip teko girdėti, tai dau-, 

guma montelliečių žada 
turėt. . . i v. , . , žiuoti busais irkad jau 4 d. balandžio strei-Į d time „ 

klauziai nėjo į darbą. )
Kasyklos stovėjo per tris •

savaites laiko. Įdomus buvo

ter Oil Co. fabrikų. Bet prieš 
tas govėdas sukilo veik visa 

KBayonnės darbininkija, tokis 
didelis darbininkų buvo spau
dimas, kad 7” 
šerifas E. Kinkead buvo P1 i-j kimų tėvai ėjo streiklaužiauti, 
verstas nuginkluoti tuos mu-j0 vaikai piketavo ir kovojo, 
šeikas ir kaip kuriuos sumesti; gjs yra pavyzdys kitiems dar- 
į kalėjimą, o kitus prašalinti Dininkams, kaip bjauriai Lewi- 
iŠ miesto.

Bergoff šnipų agentūra į
/Šimtus streikų 1 
streiklaužius ir juos apsaugo-1 
jo. Dabar ta agentūra jau iš- 
kalno rengiasi laužyti plieno sikv[etė valstijos policija, ka- 
darbininkų streiką. Bet darbi-jzokug ir vS1 paieido darban 
ninkai rankų nenuleis, jie ko-ikasyk)as 26 d baIandžj0 vie
ws prieš savo pavergėjus. iš-lnas augštesnės mokyklos stu- 
naudotojus, Bergoff agentūras; dentaSi kuris gelbėjo streikie- 
ir Roosevelto kapitalistinę 
džią.

________ t , Geg. 30, 31 dienomis įvy-
Mudson County idaiykas> kad daugelyje atsiti-' ko kelios lietuvių automobilių

, so mašina suskaldo darbinin- 
kų vienybės eiles, net šeimynų 

pristatinėjo i narįus pastato vienus prieš ki
tus.

Po trijų savaičių bosai pa-

Bet viena buvo di- 
“Laisvėje” jau mi- 

Brocktono,

nelaimės, 
džiausią, 
nėta, kad netoli 
Campelloj, ant Plane St., susi
kūlė dvi mašinos ir sužeidė 
11 žmonių.* Tarpe jų šešis lie
tuvius jaunuolius. Automobi
lio savininkas ir valdytojas J. 
Pakaušis jau mirė. Buvo 24 
metų amžiaus. Tapo palaido
tas birželio 5 d. miesto kapi
nėse.

Čia lietuviai katalikai darbi
ninkai irgi sunkiai verčiasi. Su 
darbais nepergeriausia. O dar 
turi užlaikyti bažnyčią ir du 
lietuviu kunigu! Dabar abudu 
kunigai pasipirko po naujos 
mados automobilių. Ot kam 
“prosperity!”

KODĖL TURĖS ĮVYKTIKOMUNIZMAS?
Dabar tarp Brotherhood 

unijos viršininkų ir fabrikan
tų eina pasikalbėjimas kaslink į 
skubinimo “conveyor belt” sis- j 
temos. Unijos viršininkai net; 
kitur važiuoja pažiūrėti, kaip j 
ta sistema atrodo. Bet loka-i 
lai ir eiliniai nariai daugumo- ! 
ja išeina prieš naują skubini-Į 
mo sistemą. Taip turėtų ir j 
būti ir atmesti tas naujas fab-j 
rikantų pastangas daugiau pa
vergti ir išnaudoti darbinin
kus.

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.

Nekurie dejuoja, kad Mon
telloj nėra draugų, kurie tin
kamai galėtų prakalbas pasa
kyti ant kapų. Bet tai ne tie
sa. čia yra draugų, kurie tin
kami tam darbui, bet jų nie
kas nežino.

j bei draugės: M. Gutauskienė, 
J. Stigienė, A. Baronas, St. 
Baronas, Geo. Šimaitis, A. Sau
ka, W. Ambrose ir K. Beniu
lis.

Dar reikia paminėti, kad po 
palaidojimo J. Pakaušio visus 
prašė ant pietų. Papietavę 
jaunuoliai vėl nutarė važiuoti i 
pasižiūrėti tos vietos, kur įvy- £įams pasižymėjusiems bė- 
ko nelaimė. Ten jiems nuva
žiavus, vos pro tą vietą prava
žiavus, ir vėl įvyko nelaimė ir i 

į iš antro karto sužeidė Stefani-į 
7lją Gutauskaitę. Pirmiaus jai 

tik mažai burną apdraskė, bet 
dabar pusėtinai sužeidė, koją 
išnarino. Kaip atrodo, tai drau
gė turės kelias savaites pa
sirgti.

PLATINTITAIPGI LABAI SVARBU TĄ BROŠIŪRĄva^";riams, buvo areštuotas. Bet 
Į iš dviejų mokyklų susiorgani- 
izavo apie 400 studentų, ap- 
'stojo policijos stotį ir pradėjo 
[reikalauti paliuosuoti tą jau
nuolį. Policija perpyko ir pa
leido į studentus gazų bom- 

Po kelių dienų pradėjo! 
. masinius areštus, areštavo mo-1 

bedarbės, bet gyve- teris, vaikus ir kiekvieną pa-j 
leido tik po $500 kaucijos ir

; UMW Unijos Vadai Su 
Bosais prieš Darbininkus štai tie draugai

nuordyta: 

turtas ?

Rooseveltas 
naikinimą t 
nime yra 1 
Hole maine 
dar dirbo 
dabar iš jų 
yra išmesta

, Pa. — Gražiai bas. 
kalbėjo apie pa-

Šalna*

kitaip. štai Knot,
mainose vasario mėnesį Į vieną kovotoją rengiasi teisti 

dirbo 150 darbininkų, o

jas, tada

neturi darbo 
nų vėl atidai 
bininkai susi 
matė, kad iši 
ima darban, 
tai jie protest 
tings unijos a 
jo išvieno. Si 
gi mainieriai

■ - - ,21 dieną birželio. Tarptauti-
jau 30 darbininkų nis Darbininkų Apsigynimas ir 

laukan iš darbo. ji° advokatai atėjo į pagelbą.
Bet mes neturime užtektinai 
pinigų, tai prašome, kad dar- i 
bininkiška visuomenė ateitų 
mums į pagelbą. Paaukokite j 
kiek kas galite į Tarptautinį; 
Darbininkų Apsigynimą, nes i 
mūsų kova yra kartu visų dar-! 
bininkų kova. Aukas siųskite | 
sekamu antrašu: Inter. Labor• 
Defence, 309 Lyon Blvd, j 
Seattle, Wash.

trikto vadas 
virai pareišk 
ką jie nori, 
ne, tai ne.
/ PŠftaSi pa

dirba tik mažą da- 
Kartą maįnieriai už- 

prieš diskriminaci- 
bosai paskelbė, 

mainas visai, 
iarbo. Po keturių 
atidarė, bet kada 

susirinko, tai jie pa- 
išnaujo darbininkus 

Atrenka. Prieš 
, bet reformis- 

vadai su bosais ė- 
Suprantama, kovin- 

negavo darbo.
ės unijos dis- 

ponas Patton at- 
ė, kad bosų valia, 

nori, tai priima, o ką 
ne.

kad 
nes 
die
dai’-

Komunistas Iškėlė Aikštėn 
Reformistinių Vadų 
Blogus Darbus

Montelloj tankiai atsikarto
ją užpuolimai pareinant namo. 
“Laisvėj” buvo minėta, kad 
pavasarį buvo primuštas Ste- 

,vis Stačkus. Vėliaus buvo už-
LYNN, Mass. — Čionai Uni- i pultas S. Tamošiūnas. Dabar 

ted Shoe and Leather Work-! vėl pusėtinai primušė Valan- 
padėtis yra ir Mon- ers unijos “lasterių” lokalas tukevičių, kuris dirbo ant 
0 Pkg. Coal Co. ka-isu§auke mitingą, kuriame kal-’Bellvue Avė. duonkepykloje. 

darbininkas nors į bėjo Bostono distrikto Komu-j Bet trys muštukai tapo pagau- 
uoja prieš nepa-Įnistų Partijos organizatorius ti ir jau buvo teismas. Vie-

Sporto Magistrai
MASKVA. — Sovietų vy-; 

iriausybė davė garbės vardą 
'magistras” šešiems pilie-j

gimė, beisbolo rungtynėse, 1 
šaudyme ir kituose sportuo
se; sykiu šie sportininkai 
buvo apdovanoti tokiais 
garbės ženklais, kokius gau
na pirmaujantieji moksli
ninkai, rašytojai ir Raudo
nosios Armijos vadai. Tos 
rūšies pagarbą gavo ir už 
protinį sportą Piotr Roma- 
novski, atsižymėjęs šachma
tu lošikas. !

BERLYNAS. — Penki 
protestantų kunigai tapo 
pasiųsti kalėjiman nuo 3 sa
vaičių iki 6 mėnesių už kri
tikavimą, kad Hitleris ki-. 
šasi į bažnyčios reikalus, j

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 bedarbės? Kam reikalingi baisūs karai? 

Kodėl kapitalizmas turi žlukti? Kaip Įvyks Komunizmas?

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

JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS

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

64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų.

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

plorių, kaina 6 centai už knygelę.

Tuojau siųskite užsakymus:

LAISVE, 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y
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Socialistai Per “Keleivį” Jau Gvoltu Perša
Savąjį į Kriaučių Delegatus MIRTYS—LAIDOTUVĖS

41 Anna paliko našlaitė būda- cj.

buvo labai

REIKALAVIMAI

MM

191

pabėgti į 
ištrūkus iš m. 

mirė

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

ir antro nenori ir tik balsavi
me dalyvauja vos 232 kriau- 

nei 
Juk tai ■

iš dirbtuvių. Birželio mėnesį, 
1926 metais, V. Michelsonas 
vos tegauna 109 balsus prieš 
F. Kalpoko 123. Kas pasiro-

REIKALAUJAM jaunos mergaitės, 
kuri norėtų dirbti lengvą namų 

Praleisit vakacijas kalnuose. 
Apmokam tiktai praleidimo pinigų. 
Kreipkitės prie:

J. EISENBERG & SONS
14 Steuben Street, Brooklyn, N. Y.

(142-145)

1 C V 1 O C i |>y I. < L V\7 ill Yz , IY Cl IV 1 Cv 1

padarėme remdami F. Kaipo-1 pradėjo 
ką į delegatus. Bet jau buvo 
vėlu pataisyti.

Michell Puzinas.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

■eStas Poslapis Antradien., Biržei. 19, 1934

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS

“Keleivio” No. 24, tūlas j 
Prosininkas” perša lietuvių; 

kriaučių 54 skyriui savąjį V.; 
Michelsoną į delegatus. Būk ■ 
jeigu jis taptų išrinktas dele- do tuose rinkimuose? Nagi tas, 
gatu, tai kriaučiai turėtų dide-įkad kriaučiai kaip vieno, taip 
lės “laimės,” nes jis “tvirtos” 
valios žmogus ir gerai susipa- 
žįstąs su Joint Boardo virsi- čiai, o kiti nei už vieną, 
ninkais. Bet ar tas “tvirtava- i už antrą nebalsuoja. < 
lis” žmogus kriaučiams ką da- aiškus pastebėjimas pas krįau-! (Daugiau bus ryt dienos “L.”) 

vė, kaip jis buvo delegatu 1926 ..........   -- ■ ----- '.. —............ ■ ■ '... ............. ............ .
metais? Ne. Jis nieko gero . '*'•<•« • TV 1 UI W TVI ’ *1fTukstaiiciai Žmonių Dalyvaus - L Piknike
sirengė sau dirvą bebūdamas ---------
delegatu, pas V. Zavecką tapti Visos žinios rodo, kad šie- 
kontraktorium. Daugelis kriau- mot “Laisvės” piknikas bus la- 
čių tvirtina, kad jis buvo de- bai didelis. Ir nestebėtina, 
legatu ir sykiu V. Zavecko “Laisvės” piknikas jau turi iš- 
dalininku prie dirbtuvės vai- sidirbęs savo tradiciją, kaipo 
dymo, nes lygiai kelis darbi- didžiausias Brooklyno ir apie- 
ninkus, su savo tuom laiku tu- linkės lietuvių parengimas, go
rima mašina, pagelbėjo V. Za- riausias pažmonys, kur galima I “Laisves 
veckui išmesti iš darbo į be- susieiti ne tik artimiausius | mo. 
darbių eiles. Juk taip atlikti, kaimynus ir draugus, bet taip 
tai aišku, kaip “Prosininkas” t pat senai matytus ir net už
sako, kad turėjo būti žmogus mirštus buvusius draugus ir 
tvirtos valios, nes be tvirtos gimines. Mat, “Laisvės” pik- 
valios, tai nebūtų buvęs kartu nike kas metai dalyvauja žmo- 
delegatas ir slaptas V. Zavec-!nių iš tolimiausių kolonijų, 
ko partnerys. j Bet paslaptis “Laisvės” pik-

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.čius, kad abieji tipai yra j - * fkJaitA

kriaučiams svetimi, kad kriau-! 11111 c n,uia vllCiailC
V. . . . .... . i I
ciai jais nepasitiki, kuomet, j Birželio 16 d., 2 v. po pietų, 
1925 metais, renkant Petronį pasimirė Anna Chelaitė, 55 m. 
su Michelsonu, balsavime da- amžiaus, gimusi Lietuvoj, Kau- 
lyvaiija 335 kriaučiai, o tik po'110 sėdyboj, Laukių parapijoj, 
šešių mėnesių V. Michelsono I Atkeliavo į Ameriką 1910 me- 
darbuotės, dalyvauja vos 123.1 ais‘ 
nors susirinkime buvo virš - 
šimtai kriaučių. Mes, lygie- ma amžiaus ir turėjo pa
čiai, supratome, kad klaidą jauna savo gyvenimą aprū- 

> tarnauti pas 
ūkininkus. Vėliaus, turėdama 

i apie 15 metų, buvo išvažiavus 
i į Mintaują ir ten buvo už tar- 
inaitę. Labai sunku jai buvo, 
'nes nemokėjo latvių kalbos.
Išbuvus keturis metus buvo pa- . v

įpuolus pas latviška buožę, ]<u_jbonaus Garšvos 
'ris norėjo ją apgauti-lytiškni IRldo* blrzeho 19 d > sv' 
(išnaudoti. Nenorėdama jam p<aPinėse.
pasi d uoti—ture j o

Anna Chelus, 55 metų am
žiaus, 138—31 Lloyd Rd., Ja
maica, N. Y., mirė birželio 16 

. Pašarvota graboriaus Gar
švos koplyčioj. Laidos birže
lio 19 d., Alyvų kalno kapinė
se.

Antanina Darkevičienė, 58 
m. amž., 138—.^FJJoyd Rd., 
Jamaica, N. Y., mirė birželio 
15 d. Kūnas pašarvotas gra-j 

koplyčioj, j 
Jono 1

“Laisvė” nebūtų susidomėjus 
ir davus darbininkams tinka
mą patarimą. Savo nepaliau
jančiu gynimu darbininkų rei
kalų “Laisvė” užsipelnė tų 
darbininkų pagarbą ir dėkin
gumą. Štai kur paslaptis 

piknikų sekmingu-

Agnes McDermott, 58 
amžiaus, 240 So. 1st St., 
birželio 15 d. Kūnas pašarvo
tas graboriaus Garšvos koply
čioj. Palaidota birželio 18 d., 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius Garšva.

“Laisvė” pasilaiko išimtinai 
darbininkų sumokamais cen
tais už prenumeratas, auko
mis, pelnu nuo parengimų, 
spaudos darbais, šiuo laiko- 

į tarpiu, kada darbininkų kovos 
a§trėja> auga į gilį ir plotį, 

O kad tas tiesa, tai ve ko-!ni se darbininkams juo labiau rei-į. -------- .-I . .........  Įpazmomo patogume. Laisve ]{alingag jr brangus savo dien.į
raštis, tad neatsižvelgdami į j 
sunkią padėtį darbininkai su-! 
rems savo spėkas ir dar kar
tą įrodys, kad jie brangina ko
vingą dienraštį “Laisvę.”

Tas didysis “Laisvės” pikni
kas įvyks už 12 dienų, sekma
dienį, liepos 1 d., tllmer Par
ke, esančiame arti Coney 
Island.

kie faktai yra apie ta “tvirta-:' , *. .r
m,. , i i , vra darbininkų dienraštis,vali Michelsona-Mikalauska.i' . •„± . .. k , . 1 Laisve per dvidešimt keturis

1925 metais jis per rinkimus, mctus darbininkų reika- 
gavo 174 balsus pries V. Pet-pus. .Q ]aimgti streik
ronj (lygieti) 161. Rinkimo! -...............
metu, apkalbant delegatų tin-i,^ 
Ramumą, prieš V. Michelsoną! 
tapo išstatyti sekami argu
mentai: “V. Michelsonas 1920 
metais išimtas iš Maspetho ne
linijinės dirbtuvės ir prirašytas 
prie unijos. Tapęs unijistu, vi
suomet keliaklupščiojo prieš 
Joint Boardo viršininkus. Apie 
darbininkų judėjimą neturi nei | 
mažiausio supratimo, nors esąs! 
socialistas iš pažiūrų, bet pats ( virš 2,000 darbininkų ir 
socializmo supratimas jam yi a j sįu(ientų susirinko pasitikti na- 
sVetimas. nes jis atvykęs Ame-|zių agentą Hanfstaengl ir pa- 
tjkon, Illinojaus valstijoje, za-j sveii<įno griausmingais bū-ū-ū. 
K r a s t i J ° aav0 nezalezninku , jisai atvyko New Yorkan per- 
foažnyčioje Jr kaipo tokis ne- šeštadienį, laivu Europa, 
tinkamas būti delegatu. (Lai- Į<urjs sustojo 86 prieplaukoj, 
svės” No. 305, 1925 metais.) i yy 4gth St
' •Per šešis mėnesius tarnystes,. . .

kriaučiai spėjo suprasti tą tie-! Nazių agentas nedųso eiti 
są, apie kurią rinkimų metu Pro kovingą minią, nuo kurios

1 • v i 4- -v» 4- -i o X A nlrn zy • D z-1lygieciai aiškino kriaučiams, ----- 
koks V. Michelsonas yra. Už- 
emus v. Michelsonui delegato IHuosuokit Ernst Thaelmanną," 
vieta, pirmiausiai tapo praša-! skambėj’o visa apielinkė. . 
lintas iš darbo Zdanevičius išlsai P‘'‘sP™ko privatiniu laive- 
Karvelio dirbtuvės. Iš Dau-!liu ,ir apstatytas drūta viešos 
čiaus dirbtuvės tapo išmesti 
trys darbininkai. Iš Žiugždos 
dirbtuvės tapo prašalinti per 
šešis mėnesius 7 darbininkai. 
O pas V. Zavecką, kur darbi
ninkai įtarė esant V. Michel
soną tos dirbtuvės slaptu dali
ninku, tapo išmesti 4 darbinin
kai. Kriaučiai pradėjo piktin
tis ir rengtis Michelsoną vyt 
iš delegato vietos, birželio mė
nesyj, 1926 metais, per jo per
rinkimo laikotarpį. (Nes ta
da lokalas kas 6 mėnesius per
rinkdavo delegatą.) V. Michel
sonas nujautė ateinančią pir
tį ir jis, prieš rinkimus, nore-i masinį mitingą trečiadienį, 20 New Yorke, 
damas atitaisyt savo sutrūni-! 
jusią reputaciją, tai iššaukė 
Michulio dirbtuvės darbinin
kus į streiką, kad atgauti 2 
dot, kuriuos darbdavys buvo 
tūlą laiką su to paties V. Mi
chelsono pritarimu nuo darbi
ninkų algų palikęs. Gal būt 
sąmokslo delei, kad vot ir aš 
kovotojas už darbininkų reika
lus.

■ agituodama darbininkus laiky- 
I tis vienybės ir sukelti aukas 
streikierių pašalpai, mobiliza
vo darbininkus kovai prieš de
portaciją, už pašalpą bedar
biams ir už visus darbininkų 
reikalavimus. Nėra buvę to
kios darbininkų kovos, kuria

ryto

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.<<

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

4

nelaisvės.
Anna tuom laiku 

tikinti, tad nors tarnavo be
veik už dyką, už 3 rublius į 
mėnesį, bet jinai džiaugėsi 

i gausianti viską po mirties ir 
net nusprendė mergauti visą 
amžių, kad tik geriau įtikti ka
talikiškam tikėjimui. Tačiaus 
labai sunkus buvo jos gyveni
mas, nes kur tik ėjo, visur pa
sitikdavo buožes ir kitus pa
našius, norinčius ją apgauti, iš_ darbą, 
naudoti. ' 

I Paskiaus, būdama 31 m. 
[amžiaus, susimislino atvažiuoti 
į Ameriką, kad galėtų dau
giau algos užsidirbti. Jos 

•selė pasimirė, palikdama 
vaikučius. Anna rūpinosi 
gelbėti tiems našlaičiams 
tarnavo pas buržujus už tar
naitę.

Vėliaus papuolė pas kuni
gą Petkų už gaspadinę ir tar
navo apie tris mėnesius. Nuo 
to laiko jos akys pamatė pur- 

[ viną, apmaškūotą kunigų tikė
jimą. Jai buvo labai sunku tą 
neteisybę pernešti ir pradėjo Į PASIRANDAVOJA kamabrys pavie-Į 
skleist žmonėms žinias apie ta į n,ul žm°gui arbav ^cnotienis, kadį 

Į nelaimingą tikėjimą. Tasai . priejnamą kainą gausite itambarj. i 
jiems visur vaidinasi užsipel- įvykis—nusivilimas tikėjimu,' Kreipkitės sekamai del kitų infor- 
nytas darbininkų kerštas. Ta- • kurį jinai iki tol labai bran-! 
čiaus organizuoti darbininkai gino — taip paveikė ant jos, j 
teroro nevartoja, nes jie žino, i kad įpuolė į nervų ligą ir sir- i 
kad su prašalinimu atskirų , go apie 5 metus. Paskiau bis-! 
kraugerių nepasinaikina perse-į kį dirbdavo, bet sveikatos jau i 
kiojimas ir išnaudojimas, tad nebuvo geros.
jie kovoja prieš pačią sistemą, te vėžio liga, nuo kurios ir mi 
kurioje, leidžiama piniguo- re Kings County ligoninėj.
čiams skersti ir išnaudoti dar-| Baigiant paskutines gyveni- tų tas biznis išdirbtas 
bininkus. įmo dienas nedavė jai ramybės,! fornlaci'iu kreipkitės:

Kada bailys nazių agentas'vėl ją kankino, įkalbinėdami,! 
nešdinosi kudašių pro užpaka- kad prisiimtų kunigą. Bet ji i 

j. .line prieplaukos pusę, tai dar-( atsakė: “Eikit šalin nuo ma-!
1 ibininkai, apsupti šimtais poli- nęs. Aš netikiu jūsų apmas-l

cijos, laikė susirinkimą. Drau-ūkuotam tikėjimui.” Ir be tikę-'ta vokiečiais ir amerikonais? T’arsi-1 
gas Minor kalbėdamas susirin- i jimo agentų ji ramiai pasimi-, duoda greit už labai prieinamą kai-' 
kimui pareiškė : Kuomet zve- re. , kiį5s f ,.Laisv5s„ !ofisą> 46 Eyįk ;
ris Hanfstaengl yra laukiamas | Laike mirties prie jos buvo ; st. Brooklyn, N. Y.
Amerikos supuvusios buržua-. brolvaikis, Jatma Chelus, ir jo 
zijos, tai Vokietijos darbininkų žmona, Leokadia Chelus. 
klasė ruošiasi sukilti prieš fa-1 Pašarvota yra 
šistus prispaudėjus.
džiai sukėlė didžiausią ovaci- [ želio 19 d. Alyvų kalno 

i nėse.

Tinkamai Pasveikino Naziit Agentą

sutartino šauksmo: “Red 
šalin Hitlerį.” “Pa-

ir slaptos policijos sargyba ta
po išsodintas prie 125th St., 
už 79 blokų nuo prieplaukos. 
Net inteligentai žiūrovai pik
tinosi nazio bailumu, sakyda
mi: “Pabėgo, kaip žiurkė.”

Darbininkų skerdikai ir jų 
agentai bijosi net savo šešėlio,ją.

se-

pa
ir

ULTER PARK, N. Y.
Reikalingas senyvas darbininkas 

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

AVANTA FARMS, 
Ulster Park, New York |

(141-147) !

IŠRANDAVOJIMAI I

Tnsni I ir sux ciocii . j)rieuiamą 
tikėjimu,1 Kreipkitės

I macijų:
• ■ i 11663 Staubin St. Hamtramck, Mich.

(142-144)

PARDAVIMAI j
ToliatlS išsivys- i PARSIDUODA Cleaning ir Tailoring 

_ I Krautuvė. Daug darbo Krautuvė , 
j verta $600, parduosiu už $250. Vieta . 
j apgyventa vokiečiais; jau per 12 me- ' 

Del kitų in- ■'

PETE SHIMANSKIS
598 Forest Ave., Brooklyn, N. Y. 

(142-145)

PARSIDUODA nedidelis galiūnas ir 
restaurantas; vieta graži ir apgyven-

(142-144)

i PARSIDUODA Lunch Room su alaus I 
graboriaus I laisniais, vieta apgyventa įvairių 1 

Jo ŽO- Garšvos koplyčioj. Laidos bir-i tautų žmonėmis, arti šapų, biznis ci-i 
knni-lna 8ana 8’eraū Kaina pigi. Taipgi ■ 

' | parduodu Willys Knight, 29 metui
N. imodelis, gerame stovyje. Del toli-!

' mesnių informacijų kreipkitės seka
mai: 249 So. 1st Street, Brooklyn, 
N. Y.

Fašizmą Latvijoje
Draugų latvių organizacijos d. birželio, 8-vaK vakarė; Fin- 

rengia svarbų bendro fronto nish Hali, 15 West 126th St., 
Įžanga' veltui.

vakare 
raštinėj ir ma-

teko (139-146)

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau timias ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo < 
iki 8 valandai vakare

Telephonas 1

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
156

i I
MEdallion 3-1328
- --- - = ---  l-J

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

Juozas Levanda
(Levandauskas)
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir lajdoją numirusius 
ant visokių kapinių;/parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam?

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterį! 
Chroniškos Ligos Gydomos

į LDS, ALPMS 
Jaunuolių Sei-

Nepaisant kaip V. Michelso
nas ir jo palaikytojai rekla
mavosi su Michulio darbinin
kų streiku, bet kriaučiai su
prato, kad čia yra komedija, 
idant prieš rinkimus patrauk- 
ti kriaučių simpatiją arčiau saJnių. 
ves ir paskui vėl juos arfuoti

Puikiai Pavyko ALDLD 
Antro Apskričio Piknikas

Pereitą sekmadienį įvykęs 
ALDLD Antro Apskričio pik
nikas visais atžvilgiais pavyko. 
Publikos5 atsilankė daugiau, 
negu daugelis tikėjosi. Ir 
grįžo visi patenkinti kaip vie
tos gražumu, taip ir programa. 
Girdėjosi kalbant, kad ir pelno 
liksią gražaus, tačiaus oficia
lių pranešimų dar neturime. 
Tikimės, kad draugai patys vė
liau suteiks tikslingeąnių ži-

I
Rep.

Brooklyne Laimėjo Streiką
Jaffe Paper Co

Sheepshead Bay Road, Brook
lyne, bosai buvo priversti iš
pildyti visus streikierių reika
lavimus po to, kaip streikieriai 
pikietavo be paliovos dvi die
ni. Streikierių reikalavimai 
buvo sekami: $3 algos pakėli
mo trokų, kėravotojams, priė
mimo atgal pravaryto darbi
ninko, autorizayimo kompen
sacijos ir 42. valandų darbo i sa- 
vaitės.

Bendro Fronto Masinis Susirinkimas Prieš i Penktadienio i i būti “Laisvės 
I tyti išvykstant didžiulį bus'ą, 
pilną delegatų 
ir Antrą Nac.
mus. Pirmiausia metėsi akys- 
na delegatų sąstatas. Didelė 

i didžiuma jų skaistusis jauni- 
!mas. Daugelis jų' buvusieji 
| Pirmos Jaunuolių Mokyklos

619'studentai, o dabar, bėgiu me- 
[t<ų sutvertų ir išauklėtų, naujų 
LDS jaunuolių kuopų organi
zatoriai ir veikėjai.

Kada žiūrime į veikimą,' ro
dos, einasi lėtai, toli gražu ne 
kaip norėtųsi. Bet kada pa
žiūrim į atliktą darbą—var
giai tjkisi savo akims. O pra
džia juk sunkiausia. Nenorė
čiau pranašauti, bet man atro
do, kad važiavimui į Trečią 
LDS Seimą reiks keleriopai 
daugiau busų. Gerų sėkmių 
jums, jaunieji) draugai!

Jaunimo Drg.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
“Laisvės” įstaigoje galite 

gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite .prisiųsti.

STEPHEN BREDES, JR.

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

Gydoma Odos 
Išbėrimą^ Krau
jo ‘ Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, ’ Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
Žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesyeikąvi-

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidojw tin

kamai ir už prieinamu kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marey Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZI N$
110 East 16 ST. N. Y

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

New York
Valandos—» A. M. iki S P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.


