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Fašistai ir Teliukas. 
Dniestro Upe.
Dardanellai.
Nauji Nariai.

Rašo D M. š.

Darbininkai Visu š»hų,1 : I} ii
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o išlaimėsite 
Pasauli!

Du milžiniški “Laisvės” pik
nikai artinasi. 1 d. liepos Ul
mer Parke, Brooklyne, įvyks 
“Laisvės” metinis piknikas, o 4 
d. liepos kitas milžiniškas pikni
kas Maynard, Mass. Mūsų 
dienraščio piknikai privalo bū
ti masiniai. Visados lietuvių 
revoliucinės masės skaitlingai 
lankėsi juose; lankysis ir šie
met.

Generolas Duoda $25 už 
Darb. Salės Padegimą

SAN DIEGO, Cal.—Roo- 
sevelto paskirtas tarpinin
kas tarp Imperial Valley 
daržų streikierių ir samdy
tojų, generolas Pelham D. 
Glassford vienu kartu siūlė 
$25, jei kas apsiimtų sude
gint Azteca svetainę, kur 
_________ ___ i susirinki
mus. Dabar jis, sulig “San 

lyne. Drg. J. Kazlauskas sakė,kljego Sun, bando išsiaiš- 
kad Hartfordo draugai jau turi kinti, būk jis_ nenorėjęs 
veik du pilnus busus. Drg. Me- Į samdyti padegėjų, O tik 
delis iš New Haven sakė, kad j šiaip iškėlęs tokią mintį, 
jų choras jau nusisamdę busą, Tas NRA tarpininkas jau 
ir jie nežino, ką daryti, ar dar j ne kartą skelbė, kad Indus- 
kitą samdyti, ar visus automo- trinei Žemdirbystės Darbi- 
bilius mobilizuoti ir atvežti du 
kart tiek, kiek busan telpa. Vie
naip ar kitaip, Conn, valstijos; 
draugai smarkiai rengiasi 
“L.” pikniką.

17 dieną buvau Waterburyje 
draugų piknike. Gražus buvo jis 
ir publikos kiekiu ir programos 
turtingumu. Busais atvyko 
Hartfordo ir New Haven cho
rai.
draugų kalbos apie vykimą bu
sais į “Laisvės” pikniką Brook-

Visur tik. ir girdėjosi streikieriai daro

ninku Unijai nereikia pri
pažint nei mažiausių teisių.

Laivakroviai Atmetė Ryano 
Streiklaužišką Pasiūlymą

San Francisco, Cal. — In-
Daug yra juodų, žalų ir mar

gų gyvulių, kurie turi kaktoje 
baltą žvaigždę. Štai Vokietijo-' 
je pas tūla Maksą Grancova at- . . , , T
sirado juodas teliukas su balta JunSos preziden as J. 
kryžiava žvaigžde kaktoje. Fa- Rynn ragino streikierius 
šistai su Goebbeliu priešakyje grįžti darban be užtikrini- 
palaikė tą teliuką “gamtos ste
buklu“ ir “svarbiu laikų ženk
lu.“ Jie tą žvaigždę palaikė už 
svastiką ir tuojaus “nabagėlį“ 
teliuką paskelbė fašistų symbo- 
lu. Nutraukę jo paveikslą, pa
darė 200,000 atviručių ir pla
tina, ir džiaugiasi, ir dųrnavo- 
ja.

Tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Rumunijos santikiai pagerėjo, 
i» todėl Dniestro upė atidaroma 
prekybos reikalams. Už Dnies
tro yra Besarabija, kurią Ru
munijos imperialistai, remiami 
kitų imperialistų, užgrobė nuo 
Sovietų Sąjungos. Del to ten 
iki šiol nebuvo normalių santi- 
kių ir Dniestro upė negalėjo 
tarnauti prekybai.

Tai yra Clarence Irvin ir Earl Forbeck, neva 
“eilinių” darbininkų vadai, kurie išvien su Green 
ir Tighe atšaukė plieno darbininkų streiką ir ati
davė jį Rooseveltui sulaužyti.

11 Politiniy Kalinių 
Paskelbė Bado Streiką
Spripgfield, III. — Paskel

bė bado streiką 11 darbinin
kų Montgomery County ka
lėjime; reikalauja prileist 
prie jų lankytojus, sumažint 
parankas ir pagerint mais
tą. Pereitą sekmadienį ma
sinė konferencija Taylor 
Springs priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią tuojaus pa- 
liuosuoti šiuos politinius ka
linius. Tarp jų yra veikėjai 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo, Bedarbių Ta-| 
rybų, marininkų ir kt. 1

Reikalavimus tuos drau- i 
gus paliuosuoti siųskite šiuo ■ 
adresu: Sheriff Saatoff, | 
Montgomery County, Ill.

L. D. S. SUVAŽIAVIMAS
93 Delegatai; Virš 100 Svečių; Dauguma Yra ( 

Jaunuoliai; Didžiausias Entuziazmas s

* *rl i t s. VOLDEMARAS NUTEISTAS 12 METŲlungos prezidentas J. P.
j SUNKIŲJŲ DARBU KALĖJIMĄstreikierius

mo didesnės algos ir patarė 
šį klausimą išspręsti per de-! 
rybas su kompanijomis. Bet I 
San Francisco, Portlando, 
Tacomos, San Diego ir kitų, 
vietų laivakroviai su pasi-.

Nukaitintas už Bandymą Nuv ersti Esamą Lietuvos Valdžią
Kaunas, birž. 18—Karo 

teismas pripažino kaltu se- 
1 niau buvusį Lietuvos mini- 

piktinimu atmetė tokį* pa-1 sterj pirmininką Augustiną 
siūlymą ir toliau tęsia eili- J Voldėmarį kuris birželio 7 
nių 1 narių bendro fronto d. bandė nuversti Smetonos- 
streiką. , Tūbelio vyriausybę. Volde- 

I marui už "tai paskirta 12 
'metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Associated Press’a sako,
Kaitra Naikina Lauky

Derliy Francijoje , . ,J J 'kad Voldemaras buvo are-
PARYŽIUS. — Per dvi štuotas, kuomet per armijos 

savaites Francijoj nebuvo; 
lietaus. Jeigu dar kelias1 
dienas tęsis kaitra su saus
ra, tai būsiąs didžiausiuose 
plotuose sunaikintas der
lius kviečių, rugių, bulvių ir 
kitų produktų.

Dega daugelis miškų.

Turkijos valdžia reikalauja, 
kad Tautų Lyga atsiimtų savo 
komisiją, kuri buvo paskirta 
Bosforo ir Dardanellų prižiūrė
jimui. Turkijos valdžia keti
na tuos punktus apginkluoti.
Kada ji buvo sutikus nebūdavo- . v , v ,.
ti ten tvirtumų, tai ji tikėjo į, Dar 4 Areštuoti uz rikie- 
Tautų Lygos galią, kad j. ga- Įgvįjpą Vokiečių Konsulatų 
lės anc-inti mažesnes sails nuo I v

BOSTON, Mass.— Už pi-

Tautų Lygos galią, kad ji ga- įavjmą Vokiečių Konsulatų 
les apginti mažesnes salis nuo1 v T T
plėšikų. Bet praktikoje kas ki- j ; - - -
ta pasirodė. Sovietų Sąjunga Pietavimą Vokietijos konsu

lato su reikalavimu paliuo-pritaria Turkijos reikalavi
mams, bet tam labai priešinga
Anglija.

dalies demonstraciją nepa
vyko priverst pasitraukt 
esamąją valdžią. Generolas 

, Kubiliūnas atsistatydino ■ iš 
armijos generalio štabo vir
šininko vietos ir generolas 
Jackus perdavė Voldemarą 
policijai. Dabar generalio 
štabo galva yra gen. Jackus. 
Voldemaras (kaip jau ži
noma) lėktuvu atskrido iš 
Zarasų- į Kauną daryt vai

zdžios perversmą.”

RABINAI TAIP PAT 
PRIEŠ JUDŽIUS

Wernersville, Pa. — Prie 
; katalikų vyskupų ir protes
tantų kunigų prisidėjo ir čia 

; susirinkęs rabinų suvažiavi- 
jmas, smerkdamas “nepado
rius, tvirkinančius juda
muosius paveikslus.” Rabi
nai džiaugiasi, kad ir kitų 
tikybų dvasiškiai kartais v c-
kritikuoja Hitlerį; tačiaus 
jie nemato, jog tikrą kovą 
prieš Hitlerį tevedą Komu
nistų Partija ir su ja einan
tieji darbininkai..

DETROll1, Mich., birž. 18.—Lietuvių Darbininkų Su- i 
sivienijimo suvažiavimas atsidarė su Internacionalo dai
navimu. Yra 93 delegatai, šeši Pildomojo Komiteto na
riai ir virš 100 svečių. Dauguma—jaunuoliai. Didelis 
entuziazmas. Sudaryta suvažiavimo prezidiumas. Pir
mininku išrinktas P. Jočionis iš Detroito, vice-pirminin- 

i ku Lillian Zatra iš Chicagos, ir kitos komisijos. L.D. Su- 
| sivienijimo prezidentas R. Mizara išdavė raportą, kuria- 
i me be kitko atakavo renegatą Prūseiką, mušdamas jo ar- 
! gumentus. Raportas buvo diskusuojamas ir entuziastiš- 
| kai priimtas; tik vienas balsas buvo prieš raportą, Bet 
I priešingai balsavęs renegatas labai nesmagiai jautėsi.

Suvažiavimui atėjo pasveikinimai nuo aštuonių orga- 
j nizacijų ir $44 aukų.

P. BUKNYS.

IDS Antras Seimas

PLIENO DARBININKAI, RENGKITĖS KOVAI 
NEPAISANT TIGHE IR KITU IŠDAVIKU!

Pittsburgh, Pa.—Birž. 18,kų) draugas, kuriuom jie 
d. išvažiavo pas prezidentą; pasitiki.” 
Rooseveltą senosios Plieno 
Darbininkų Unijos prezi
dentas Tighe su vice-prezi- 
dentais T. Gillis ir E. W. 
Milleriu; sykiu su jais ir 
ketvirtas darbininkų parda- 
vikas—Louis Leonard.

suot Ernstą Thaelmanną du j Jie derėsis su Rooseveltu, 
žmonės tapo nubausti po kaip užkirsti streikui kelią

Amerikos t Lietuvių Darbinio- 
kų Literatūros ‘Draugijos cent
re gauta duoklių už naujus na-

su pagalba ką tik* išleisto 
įstatymo.. Tas įstatymasPHILADELPHIA, fa.— įstatymo. Tas įstatymas 

______ _ _ ___ (Areštuota dar du Vokietijos' duoda prezidentui Roose- 
riuš. Dr£. J. Blažiūnas iš H ar- konsulato pikietuotojai, kų-;,! veltui teisę “tąikyti/’ tai yra 
rišon,v sekretorius 136 kuopos, ri^ . reikalavo paĮiuošuo^ laužyti streikus. Rejkįą .pri- 
prisiuntSiduokle^ už 2 paujus, Thaelmanną. ( . Isimįnt^ jog parbo Fędeya-.

(J,cijos galva Wm.. Gpepn, sų 
Tighe ir kitais tokiais, per-, 
vare tarimą plieno darbi- 
nipkų suvažiavime Pįttsbųr- 
ghe, kad pasiduotu Roose
velto komisijai,’kurią jis su
darys iš trijų neva, “bešališ
kų žmonių.”

Išvažiuodamas ■ į Wash-

rišoh, sekretorius 136 kuopos

nąrius. Drg. K. Guzevičienė iš 
Chicagos, sekr. 104 kuopos, pri
siuntė už 6 naujus narius.

O Rooseveltas su savo 
“taikymo”. įstatymu kerta 

i pačias šaknis darbininkų 
unijoms ir jų teisei strei
kuoti, nekalbant jau apie 
pirmesnius Roosevelto su
laužytus streikus: Weirton, 
Detroit, Toledo ir kitur.

Plieno ir Metalo Darbi
ninkų Industrinė Unija pa- 
siuntėTareiškimą darbo mi- 
mister ei Fr. Perkins. Sako, 
kad ši unija, turinti 15,000 
narių; atmeta Greeno-Ti- 
ghe’o planus ir kad daugu
ma senosios unijos narių
pritaria Industrinės Unijos grąžinimą, 
stojimui už visuotiną strei
ką del' darbininkų unijos 
pripažinimo, algų pakėlimo 
ir Lt. Industrinė Unija rei
kalauja, kad dabartinėse de-

-H Jrybose Washingtone turi 
būt priimta delegacijos eili
nių narių kaip iš senosios 
unijos, taip iš Industrinės 
Unijos. Kitaip, darbinin
kai atmes sutartis, kurias 
Tighe ir kiti senieji vadai 
padarys su Rooseveltu.

Plieno ir Metalo Darbi
ninkų Industrinė Unija išr _ 
leido tūkstančius atsišauki- pat raginamos atsiųsti savo

Vaidai tarp Hitleriečiy 
Eina Vis Didyn

BERLYNAS.— Hitlerie- 
čių tarpė išsivysto dideli; 
priešingtimai. ’_________(
tinės būržuazijos naudoja; 
Franzą von Papeną, antri
ninką (po Hitleriui) minis- 
terį pirmininką, kaip savo 
vadą delei kaizerio valdžios 
sugrąžinimo. Jeigu darbo 
žmonės sukiltų išvyti Hit
lerį, tuomet buržuazija su 
Papenu griebtųsi kaizeriz- 
mo.

Savo prakalboj Marburgo 
Universitete von Papenas 
kalbėjo apie reikalą sutelkti 
visas pastangas, kad “iš
vengti naujo klasių karo,” 
turėdamas galvoje darbinin
kų revoliuciją, vadovauja
mą Komunistų Partijos. Jis 
atsišaukė ir į įvairias tiky
bas, kurių vadus Hitleris 
dalinai persekioja. Pape
nas thipgi reikalavo dau
giau žodžio laisvės, veikiau
sia berengiant kaizerio su-

Sesija Pirma čius, iš Brooklyn, N. Y., J. 
DFTROTT Minh Pir J^ekapson, iš Detroit, <J. DElKUil, Mien. - m- Stankevičius> iš wilkes Ba- H 

madienio rytas, smarkiai pi- !rre> pa.( j. Nalivaika, ■ iš 
la lietus iš pat ankstyvo ry-! Brooklyn, N. Y., J. Orman, . ■ 
to. Artinasi 10-ta vai., ka- jaunuolis, broliškas delega-1 
da turi atsidaryti seimas, i tas, iš. Brooklyn, N. Y., po- 
Skuba, bėgą delegatai iš vi- etas Svyrūnėlis, iš Kana- i 
šų pusių į Lietuvių Svetai-: dos, J. Gasiunas, iš Pitts- 

. pę, 25th ir Vernor High- jhurgho, V. Andrulis, Vil- 
way. Daugelis gerokai su
šlapę, bėgdami apsitaškė,

nies” redaktorius, P. JoČio- 
nis, iš Detroito, O. Remei
kienė, iš Chicagos, Adelė

b_et Vasiliauskienė, iš Detroit,“
v. . i Lillian Zutraitė, iš Chical

šnekučiuojasi, juokauja irįg0S, Kasparienė, iš Grand 
rimtai rengiasi pradėti sei- Rapids, Mich. 
mą savo didžiosios organi- p

jos. Renkasi vietas salėje

Svetainėje apie 200 pub
likos. Daug jaunų veidų,' .h 
! tarp 15 ir 25 metų jaunuo 
lių. Dalis jų LDS delega
tai, kiti broliški delegatai, O 
treti svečiai. Visas susi
rinkimas atydžiai klausė 
prakalbų ir teikė kalbėto
jams gausių aplodismentų."

Raportuoja mandatų ko
misija : \

Pribuvo delegatų 90,:'Įž
valgius ir aprūpins nakvy- ’ centro komitetu pasidaro 
nėmis. Padaręs keletą pra- ■ 96, atstovauja 40 kuopų.

pakvietė Centro Nepribuvo 23 delegatai. 6

Dalis fašis-i zacB0S*
11-tą vai. ryto drg. Beliū- 

nas, detroitietis, pašaukė 
delegatus prie tvarkos. Per
duoda seimui pasveikinimus 
nuo Detroit liet, darbininkų 
organizacijų. Praneša, kad 
yra bendras visų organiza
cijų komitetas, kuris ant 
vietos pagamins delegatams j

Federacija ir Socialistai 
Tramdo Milwaukee Streiką

Milwaukee, Wis.—Ruošia
si streikan gatvekarių dar
bininkai, kurie šaukia ir ki
tų pramonių darbininkus 
pritarti jiems, išeinant į vi
suotiną streiką. Bet Socia
listų Partija valstijiniame 
savo suvažiavime visai nu
tylėjo apie streiką; o Wis. 
Darbo Federacijos advoka
tas Joe- Padway liepia dar 
palaukti su'bet kokiu strei
ku.

■ PROTESTAS PRIEŠ Hit-; 
LERĮ DEL SKOLŲ NE

MOKĖJIMO
WASHINGTON. — Ame, 

rikos vyriausybė į^akė sa
vo ambasadoriui Wm. Ę. 
Dodd’ui, Berlyne, kad griež
tai užprotestuotų Vokiečių 
valdžiai, kuri šešiems mene- ingtoną, Tighe Užreiške, kad 
siams sustabdė skolų ir nuo
šimčių mokėjimą užsieni
niams skolintojams.

Jungtinėse Valstijose dau
gelis yra pirkę Vokietijos 
valstybės paskolų bonus siu 
lig Dawes ir Youngo planų. 
Veikiausia žus visi jų pini
gai. . ' . t : • • ' U ;

Nuo Hitlerio šeimininka
vimo kenčia ne tik darbinin
kai ir valstiečiai, bet ir tūli 
buržuazijos sluogsniai, ku
rių “Maižiešius” būsiąs von 
Papenas.

žydi jau pilna vienybė tarp 
jo ir vadinamo “dešimties1 
komiteto,” kuris veidmainiš
kai vadinosi- “eilinių narių” 
komitetu.^ • Sykiu Tighe, pa
siskelbė; kad turįs “didžiau? 
šią pasitikėjimą prezidentu 
Rooseveltu,kadangi, :, jis
esąs teisingas., . (darbiniu- mų, kuriais šaukia į antrą broliškus delegatus.

-San Francisco, Cal. — Mi
rė evoliucjnis mokslininkas 
Maynard Shipley, 61 metų 
amžiaus. ,

jriwomiui., in. urlriraw 

nacionalį šios unijos suva
žiavimą rugp. 3 d., Pittsbur- 
ghe. Kitos unijos yra taip

nešimų, 
pirmininką R. Mizarą už
imti vietą. Formaliai atsi- j 
daro seimas. Delegatai 
sveikina savo pirmininką 
karštais aplodismentais. Mi- 
zafa pakviečia Aldoną Kli- 
miūtę, iš Brooklyn,. N. Y., 
ant ‘ estrados padiriguoti 
“Internacionalą”. Sutojo 
'delegatai .ir .skambiai , už
traukė Tarptautinę. Cen
tro sekr. E., k.- Jeskevičiūtė 
skaito delegatų vardus. Po 
delegatų vafdošaukio ren
kama mandatų komisija. 
Įeina sekami delegatai:

Alfonsas MarČiuška, iš 
Binghamton, Adelė Zrnenė, 
iš Chicagos ir Antanas Bal
trušaitis, iŠ Clevelando.
,• Einant mandatų sutvar
kymui, pirmininkas pakvie
čia keletą draugų iš skir
tingų miestų pasidalinti 
įspūdžiais iš veikimo. Kal
ba B. Černauskas iš Ro
chester, N. Y., Palevičius, 
iš Herrin, Ill., Melinkevi-

broliški delegatai.
Pertrauka pietum.

P. Bubnys.

Skubinimo Aukos
Detroit, Mich,—Jš priežąr 

sties nesvietiškos paskubos, 
perleidžiamasis diržas (kon
vejeris) sukriušino galyą 
darbininkui Russell Clarkuį, 
kuris jau mirė; veikiausia 

Į mirtinai sužeisti ir kiti pen-» 
ki darbininkai. O per nąf- 
talino eksploziją sužeista 
dar daugelis darbininkų, ,

ŠELPIA FARMERIUS
Washington. — šelpimo 

administratorius H. L. Hop
kins praneša, kad esą val
džios lėšomis šelpiama 300,- 
000 farmerių šeimynų, nu
kentėjusių nuo sausros; bet 
tai tik maža dalis to milžK 
niško skaičiaus, kuriuos < 
sausra padarė beduoniais 
pavargėliais. L.

-'W
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Sf Vokietijos 
Planai . i

Vokietijos -fašistai ruošia ir provokuo
ja karą. Nesenai jie pasirašė su Leųki- 
ja nepuolimo sutartį ant 10 metų. Jie 
kiek mažiau šaukia apie tai, kad turi at
imti nuo Lenkijos koridorių, bet kaip ra- 

' šo Adam Matūszek lenkų laikraštyje 
“Iliustrowanny Kurjer Codzienny” fašis
tai tik “pakeitė taktiką, bet jų tikslai pa
siliko tie patys”. Bet ir taktikos pakeiti
mas nekokis. Ylą nepaslėpsi maiše.

Štai fašistų mokslininkas Trampler iš
leido knygą vardu “Vokietijos Rubežiai”, 

. ir ten įdėjo planą, kokia turi būti Vokie
tija. . Fašistai į būsimą Vokietiją įtrau
kia Lietuvą, Latviją, Estoniją, dalį Suo
mijos, Sovietų Sąjungos Leningradą, te
ritorijas iki Ladogos ežero, iki Maskvos, 
veik 1 visą Ukrainų Sovietų Respubliką, 
Juodųjų jūrų pajūrį, Rumuniją, Lenkiją, 
Vengriją, čecho-Slovakiją, Austriją, di
desnę pusę Jugo-Slavijos, dalį Italijos, 
Veik visą Šveicariją, didelę dalį Franci- 
jos, visą Belgiją, Holą nd i ją, veik visą , 
Daniją. Štai koki Vokietijos-fašistų.ape- 

U 'titaiĮ Šis Vokietijos fašistų planas, yra 
\kol kas tik ant.popieros, anot “f ravdos” 

kol kas jie tubs rubežius daro f’1 
Šeliuj bet jie jų siekia. Vokietijos f ašis- ( 

: ’• tai pjanuoja užgrobti bent keturįs-pieųkis 
kartūs tokį plotą, kaip patu Vokietija,-ir 

\,K. apie 1200,000,000 gyventojų pavergtu!
• ' ♦ t- -u * % a i

Taigi, Vokietijos fašistai planuoja pra- I 
ryti net 13 valstybių, jų tarpe ir.Lįetuyą,.. 
ir pavergti Sovietų Sąjungos net du kar
tus tokį plotą, kaip pati Vokietiją^ štai. J 
kodėl Vokietijos fašistai zuja^zylibja iT 

’ daro karinius, suokalbius su’ imperialisti
ne Japonija. Jie pagatavi tuoj aus užkur- 

r* ti pasaulyje karą.
Aišku, kad jie neapsistos su karo pro- 

f v; vokacijomis. Sovietų Sąjunga nesenai 
siūlė Vokietijai padaryti sutartį, pagal 

y kurią ji pareikštų, kad nesikėsins ant 
Lietuvos, Latvijos ir Estonijos nėprigul- į 
mybes. Bet Vokietijos fašistai tą pasiū- 
lymą atmetė ir jų laikraščiai paskelbė, 

; - kad “Pabalti j a yra vienatinė laisva teri- 
| ;torija, kur Vokietija gali plėstis.” Reiš- 

’ kia, Lietuva, Latvia ir Estoniją yra ma- 
; , žos ir. jos turi būti pirmiausiai suėstos 

- per fašistinę Vokietiją, o per jas ji prieis 
" ir prie Sovietų Sąjungos, paskui puls ki- 

. tas šalis.v' '*1 ■
Šie fašistų planai dar kartą patvirtina, 

kaip buvo teisingas Komunistų Interna- 
' cionaląs, kada jis, paskelbė, kad fašizmas 

> karu kvėpuoja, kad fašizmas ruošias, už- 
v degti pasaulį. Ir todėl kova prieš karą 

kova ir prieš fašizmą, o kova^ 
yra kova ir prieš karą, ku- i 

pfovbkuoja. * ; \

n 
tik pai- .

-
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lerĮninkams atsistoti prie valdžios. . Lie
tuvoje Voldemaras norėjo padaryti “re
voliuciją”, kad nuversti Smetoną ir įkur
ti hitlerininkų valdžią.! Voldemaras to- 
kis jau pat budelis, kaip ir Smetona. Jie 
abu buvo valdininkais, kada įvykino fa
šistinį perversmą, 1926 metais ir . sušau
dė Lietuvos kovotojus K. Požėlą, J. Grei- 
fenbergą, K. Giedrį 
Voldemaras

R. čiornj. Bet 
yra hitlerinis fašistas, o

Sovietų Sąjungos Spaudos Augiiiias'
Iš pradžios Sovietų Są

jungoj laikraštinis tiražas 
škaitliavosi šimtais tūkstan
čių, biskį vėliaus—milionais. 
Dešimts metų atgal pirmą 
kart skaitytojai sužinojo, 
;kad laikraštinis tiražas per-

Jiuojamas. Bet. auga ir 
technikinis jos apsiginklavi
mas, įrengimas. Technikinė 
lygsvara auga kartu su so
cialistine rekonstrukcija vi
sos pramonei. 1'

Nesenai užbaigė staty-

DARBININKU
S VEIKA TA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

mą ir dalinai įrengimą 
“Pravdos” ^kombinato* Įtal
pa šio naujo milžino pusė 
milionų kubįšikų metrų, šir
dis šio “būdingo”!— rotacir 
jinė'šalę. Niėkuomet dar 
Sov. ‘ Šąj.' heb.uVo ; pąnašiū 
mašinų, į T, ‘ ’

žaš siekdavo kaip tik 800! ; 1 Kaip ; žinomą,,, . dįdzįaųsia 
tūkstančius ! ' i’Otacijinė1 mašina l pasąųlyj

I ! ■ ."H ,

, Bet per pastaruosius de-

bmetona suka j Varsavą.
1 ■ , ■ f i

. Ir vįenas iįr kitas ruošia Lietuvą, kaip 
kokį karvelį, sušerti stambesniems fašis
tams. : iVoldemaras nori ją sušerti Vo
kietijos fašistams, • o Smetona Lietuvą 
ruošias supenėti Pilsudskiui.

Štai , vis daugiau, žinių p'rasivėržia apie 
i tuos fašistų - planus. X7 d. ' birželio' 

‘^Times’’ korespondentas 'Aūgur rašė iŠ‘ 
Londono apie Lenkijo’s politiką. Ten sa
koma, kad dabar Lenkija: yra viduryje 
dviejų didelių priešų—fašistinės Vbkiėti- 
jos ir Sovietų. Sąjungos, kad Lenkija vai
dina dviveidę politiką. Bet Lenkija la
biausiai norinti vienybės su‘Lietuva, kad 
Lietuva ir Lenkija, tai amžini kaimynai, 
pakeleiviai, kaip kad Anglija ir Škotija. 
Ten kalbama1 net apie seną lietuvių ir 
lenkų vienybę, kada jie bendromis jėgo
mis ir remiami rusų, 1410 metais, sumu
šė vokiečius prie Grunvaldo (Žalgirio). 
Ten kalbama apie Lietuvos ir Lenkijos 

. uniją.
Ir nereikia; manyti, kad Augur taip 

rašo iš savo galvos. Anglijos imperialis
tai turi didelės įtakos į Smetonos valdžią. 
Be abejo, Augur žino ir Lenkijos fašistų 
nusistatymą. Jam yra žinoma ir Vokie
tijos fašistų planai ir. ve neva atsispyri
mui .prieš Vokietijos fašistus siūlomą 
Lietuvos ir Lenkijos .vienybė ir reporte
ris sako: “Ar pasikartos 1410 metų vie- 
mybė? Ir kaip?” Nors šiandien Lietu
va dr Lenkija neturi, savo tarpe dipįoma-. 
tinių ryšių,-bet. vis tiek neoficialūs ,Pil
sudskio atstovai lankosi-„Kaune, o Sijn.e* 

. topą siuntipėja savo atstovus j Vąršavą., 
Nęęępaį ten, buvo nuvykęs Zubovas ir vi
sa , eilė Smetonos artimų sębpų.. . 1; >
. j Paskutiniu laiku tarptautinė politika 
labai greitai keičiasi ir tai yra rengima
sis prie naujų didelių .permąinų. Impe
rialistai grupuojasi naujam 'kai'ui už pa- 

/saulio; persidalinįmą. Sovietų Sąjunga/ 
siūle nusiginkluoti, bet imperialistai at
metė. Tada siūle nors dalinai sumažin
ti, apsiginklavimą—ir tą atmetė. Paskuti
niu laiku drg. Litvinovas siūlė, kad lai 
be pertraukos posėdžiauja nusiginklavi- ’. 
mo komisija ir gal ką nors ji padarys, ■■ 
bet ir šis Sovietų Sąjungos planas nera
do pritarimo imperialistų tarpe: '

Karas ruošiamas, suokalbiaujama, Lie
tuvai gręsia pavojus iš Vokietijos ir Len
kijos fašistų. Lietuvos fašistai ruošiasi 
ją sušerti, tik kol kas savo tarpe nesusi
taria kam. Vienatinis Lietuvos nepri- 
gulmybės gynėjas yra Lietuvos Komuni
stų Partija ir tik proletarinės revoliuci
jos laimėjime yra užtikrintas lietuvių 
kultūros ir laisvės besivystymas,

Nei cento fašistams ir jų agentams 
-Kemėšiamš! Daugiau paramos Lietuvos 
Komunistų Partijai ir PrieŠfašistiniam <" 

i Komitetui! •/ ' ‘ ’ ! badąvoi ■ Rusų - Japępų ką
rąs :Šąlį buvo įstūmęs"; į di- 
džiauąį-, vargąų; Peterburge 
streikavo virš 200,000 darbi
ninkų. Jie dar nežiiįdp, 
kad tik kovojant galės Nu
galėti carą ir kitus išnaudo

viršijo tris milionus. Tuo
met visi S. S. laikraščiai su 
pasididžiavimu kartodavo 
šitą skaitlinę. Jie darydavo 
palyginimus su buržuazi
niais, laikraščiais Rusijoj. 
Geriausiam laike abelnas, 
buržuazinis laikraščių tirą-

Pučkai, Spuogai, Juodgalvės—
■ • 1 ■ Aknė

Prašom ir mani atsakyti per
Mūsų duktė eina!Tegul dažn]‘au būva ant sau- 

u.,, „cuu .r!lės: netik mėnesinėms, bet ir
Gerai atrodo, tik Pučkams bus gerai—greičiau

I nyks. . , j •.
Dėl pačių pučky, ąknės. Kas 

Malonėkit-pranešti, ką!vaRaras tegul mergaitė nusi- 
mazgoja karštu vandeniu ir 

prašau duoti rodą, ka mmju, .žaliasis .muilas ąrba ir. ’ 
daryti, šu ta pačia 'mer- sRP°ko tinka, čia geriau. Tegul 
kad ji perdaug k ra u- paskui / nusišluosto,.

trinamuoju alkoholiu ir išspau- 
dinėja didesnius spuogus su 
spaustuku (“comedone extrac- 

Pradėsiū nuo • kraujavimo. ’ tor”). Tegul paskui palaiko 
, . Vadinasi, Jūsų dukraitei per- ant veido kokią 10 minučių
: phijaj perduot Maskvai, nes dažnai ii’ gausiai pasikartoja'karštą rankšluostį. Paskui ap- 
Į “Pravdos” mašina turi 21 mėnesinės. Visokių tam gali simazgoja šaltu vandeniu, net 

. Stoka kalkių su ledais apsitrainioja. Nusi- 
viena ' 1 didelė šluosto ir susivilgo šituo skie- 

priežastis. Idiniu: “Sulphurated lime so-

< rairdaši Philadelphijoj, i Pa. reikia 
, ... Jinai turi 18 TolitT ir pajė-11 gaite,

simts metų visa-sąjungims išleisti apie 206'tūkšthn- .moja,
tiiažas.ant tiek išaugo, kad;-įu Įajkraščio ekžerhplioi'iū i1 
jau lyginį su buvusiais.bur- vaįandą. Dabar gi.šitą’ pik 1 '' ' ’ 
žuaziniais laikraščiais visiš;; menybę prisieina Philadel 
kai negalima. Nes jau 1934 L i. __ • ....
metais mūsų spauda kiek-1
vieną dieną išleidžia 36 mi- 
lionų tiražą.

Nesenai atspausdino visa
sąjunginį laikraščių rankve- 
vedį (spravočnik), kuriame, 
surašyta vien tik laikraščių 
antgalviai ir antrašai, bet ir 
tai susidarė didoka knyga. 
Todėl, kad vienų antgalvių, 
šiandien yra virš 9 tūkstan
čiai. Politiškas atsiekimas
mūsų laikraščm neapskait-' Maskva 23-V-34 m.

i . ■ . > ■ ■ ■ . ■

taip ūmai neišeitų iš kūno, te
gul mergaitė ima žuvų alie
jaus, po šaukštą kas diena.

“Laisvę.”
tryliktus' metus, yra 5 pėdų ir
112isvarų, i
turk ant butuos ir ant nuga
ros spuogų, pučkų. ir juodgal
vių.
su-jais daryti. \ mazgoja karštu vandeniu ir

iDa

k aš trys savaitės.
, , Ątsakymas

5 ' I . •

apsivilgo

rolį ir pajėgia išleisti vie-į būti priežasčių.
na inilioną kopijų į valandą, organizme yra
(( 5 dienų gegužės š. m., pri“; mergaitej bj|e ko.jlution. N. F. (vieminckx's) 4 
Pravdos buvo 22 metų kio naturalinio maisto, ypač -ozs.” Bet negrynu, o atmiež- 

jubilejus ir jau atspausdin- turtingo kalkėmis: sūrio, varš- j tu: vieną dalį šito skiedinio šu
tą ant naujosios Sovietinės kės, kiaušinio trynių, kopūstų, | maišo su 9 dalimis vandens, tai 
poligrafijos^ ;Tai milžinas I morkvų, ropių, špinato, apel-;bus gerai atmiežtas skiedinys •• 

, limonado (citrinos sun- veidui vilgyti kas vakaras.
_ I _ . * v •« • « — . -I

kio natūralinio maisto, ypačjozs.” Bet negrynu, o atmiež- 
: sūrio, Varš- Įtu: vieną dalį šito skiedinio šu

tą ant naujosios Sovietinės kės, kiaušinio trynių, kopūstų J maišo su 9 dalimis vandens, tai

kombinatas, įrengtas I i 
lyg paskutinio žodžio tči 
nikos.

B. K. Stankevičius

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kruvinasis Sekmadienis

Sekmadienį, 22 d. sausio, 
' A 'I ‘ • ( t , \

1905 metajs, ; Peterburgo 
darbiniųkai, mųterys^ir,. yąį-Į

Baltųjų Generolu Kalba
; Visi baltagvardiečiai, ku-

■ • l

Tie' kovojo- įprieš. Sovietus,j 
buyo aprūpinami užsienio

j sinų 
kos su vandenių, saldytos) 1 
žirnių, pupų, truputį rupesnės 

i duonos, kiautvarlių, žuvų.
Tai pamažėl susitaisys mė- 

i nešinės, bus taip gi geriau ir 
tiems pučkams. Kalkėms pa- 
daugįnti, tegul pergaitė ima 
ir piėn<^ .kalkjų, “Calcium lac-'. 
tatę, :gr$. 10, tablets No.;100,”‘| 
po, vieną tabletėlę po valgio,’ 
sutrintą ir, .su yąn^ęniu, per ; 
keletą mėijie^ių. ,Kad, ^kalkes,

Laikui bėgant, oda gali pa
sidaryti sausoka: tada tie vil
gomai galima sustabdyti ke
letui kartų.

Šiaip mergaitė privalo gerai 
išsimiegoti, pasilsėti, būti lau- •; 
ke kuo daugiausia, giriinasti- . 
kuotis, 
saulėj maudytis— ir perdaug 
galvos sau nekvaršinti dėl tų 
pučkų : jie po truputėlį išnyks, < • 
nuo nurodyto gydymo'. ’

> . n • : • i

vaikščioti, plaukyti

J Popai Keleiviniai Gelbsti
kai ‘iškėlė caro paveikslu^,, imperialistų. visu ikuom. Ži-Į

noma, už tai imperialistai ibažny tines' vėliavas ir mar-
šavo prie caro. paiocių,z kad i vežė iš Rusijos aliejų, me-į . . . _ _ ’ ►■L# • .1 • 1 • •

Savo Skęstančius
Draugus ■

pasiskųsti carui “batiuškai” j džius, kailius, gyvtilius ir tt. ■ 
apie savo vargus. Jų prie- į “Dono didžiulė karinome-1 
šakyje stovėjo kunigas Ga- n-
1 1 j . I tis generolas Krasnov, pu- (zihjos darbininke, noriu pa-

•^Imiausiai buvo aprūpinama 1 sakyti savo draugams ame- 
Tw ! Vokietijos imperialistų, bet ■ rikiečiams apie to laikraš-

• jliueija, tai tada Antantė jąi “Aidas” yra leidžiamas 
aprūpino. Generolas Deni-: po bepartine kauke, pri- 

. . . .. . kinas supyko, nes jis turėjo į bengusia tikrus pardavikus,
.. 1 ,a? a S1 'v.0- alP armiją ir pareiškė:,Į<urje vįsa ]aįką drauge su

tik prisiartino arčiau caro .“Dono kariuomenė yra pro-ikonsuliu Mažiuliu tarnavo ir 
pa ocių, ai caieiviai ir a-įStitutė, parsiduoda tam, kas tebetarnauja žvalgyboj. Tai 
zokai pagal caro virsmin-. jai moka. ” Dono kariuome-■ tame tur būt ir mato .<Ke_ 
kų įsakymą ir su caro zi- ngs vadas generolas Deni-: leivis- “Aido» pažangumus. 
nia, paleido i mimą kulkų SOv atsakė: "Jeigu Dono ka-; 0 kad jis arašg a ? kon. 
lietų. 1,216 vyrų, moterų ir riuomeng prostitutė, tai De-jSulio baJuda> tai tik;kad pa. 
rrk\nnnUStaaint 4fletaS’|nikino armija katinas, kuris i laikiug savį bizni nub ban. 
Virs 5,000 sužeista. Štai ką py vena tos nrostitutes už- i
gavo riuo caro.

Minia? ėjo prašyti, nes ji

“Keleivis” No. 10 vadina 
ie" Brazilijos “Aidą” pažangiu 

, kaip rašo baltagvardie- laikraščiu. Aš būdama Bra-

kas. Žmonių buvo desėtkai
tūkstančių. Jie giedojo i -
“Dieve užlaikyk carą.” .............. , v. .. v
meldėsi ir netikėjo bolševi-j }įada V?k‘e^ C*° pazanSumą-
kams, kad ramiu būdu nie
ko nuo caro negaus. '■

per savo- šmeižtlapį susipra- 
tusių darbininkų gyvenamas f ; 
.vietąš/ he'ndrai darbuojas! 
Brazilijos šnipų gaujoje, 
tai tą jis skaito tikru social
demokratų pažangumu. Mes ? 
Brazilijos darbininkai ži
nome priešų pažangumus.

Geriau būtų, jeigu “Kelei- 
vis” rašytų daugiau apie jo 
paties “pažangius darbus,” 
kuriais jisai pats save nusi- 
maskuoja, kaipo tikras dar
bininkų klasės pardavikas.

Brazilijos Darbininke.
NUO RED. — Prašome ; 

draugę tankiau parašyti į - 
“Laisvę” iš Brazilijos lietu- 
vių gyvenimo. Bet susimil- • 
damos rašykite rašalu— ” 
plunksna, o ne alavėliu, nes - 
be galo sunku raštą išskai- . 
tyti. į.

gyvena tos prostitutės už-
darbiais. Kaip kada cai.is- Mat, pradėjus eiti “Mūsų! 

’ tai vieni kitiems teisybę pa
sakydavo.

ŠYPSENOS
‘Drąsuoliai (

; ■- Mokytoja liepė Petrukui‘
... . .duoti jai pavyzdį apiė’‘drąsumą’. ’

kais darbais yra uzsitarna-: štaj ką Petrukas davėKeku-i v* 
tvęs į (įąrbinįnkų Heapykan-!riė vaikai yra drąsus kuomet' 
/tųSyr tup| ’būdu? ‘“Brazilijos, žaidžia sykių su Vaikais už ša- 
Ajdąs” sumanė parašyti ant.mdŽesnkiL Kiti vėl drąsus 4 $ 

kad jų kojos pertru'mpds phbė^
i'ti 'ir dauguma vaikų yra drąsus, »r

kruto.

žodžiui,” to fašistpalaikio| 
(“Aido”) darbininkai neper-' 
ką,, p konsulis savo judošiš-1

*'• Z “ y; am' X

Kauno pranešta, kacĮ jšmetonbs teis
mas trado Vpjdemąrą kspttf bandynie nu
versti valdžįą U^žėlio 7 ęd. ir nuteiąė dvy
likai mėtiį ąunkįųj,ų darylį ^ąlejiĮno. Ži- 

I ndma, Voldemaras, jokiiį. jsutfkių darbų
| nedirbs. Smetonos valdžia ant jo susi

mylės, palaukėjus. , -
Su Voldetųarb nuteisimu kalėjįman

Holland Tunelis ?'
.*■ I . : k 1 ' 1 I ■ : , I <■

Dš New?;..Yorko; miesto į
Jersey idty# tpo Hudson lupe 

gaieti carą ir Kitus isnauao- j y^a prakastas- įbunėlis,! ku
to jus.^ Bolševikų partija^a-' vadinamas Holland inži- 
skelbė tą sekmadienį krūvi- • pįeriaus vardu. Tai yra du 

iniįoju, nes iš tikro tūkstkn-1 tjuneiiai-vieijiu važiuoją į 
-čiąį darbininkų praliejo! vjena pusę, o kitu į kita. 

---- ----------------------Tas Žiaurus su^u- • Kaip 'vienu, taip ' '' 
joje if Estdhijdje-tokias valdzjąs, kurios • tųoąę.U Lietuvos nepr|gulmybė paseka - ,d|mas Peterburgo darbiniu-

- Iššaukė visoje carištinė- tomobįiįąi arba Susai. įune- 
je Rusijoje streikus ir ko- pg mylią ,ir tris ketvir- 
vas. ' Po dvylikos metų Pe- tadalįus ilgio, jo iškasimas 
terburgo darbininkai nuga-!įr įrengimas.atsiėjo apie 50 
Įėjo carą, o vėliau ir bur- j mjli^nų dolerių. Kas metais 
zųaziją. pddsėtkaj, milįonų automobi-

i Taigi, ne amžinas viešpa- lių, bū-sų ir trokų pervažįuo- 
tavimas išnaudotojų ir ki- ja'tuoui, tuneliu., [Automobį- 
tiir. Nepaisant, ant kiek jie liai fribkįą už yįeną pervažįą- 
žiauriai puls darbininkas, vjmą 50 ,cpniįų, ,q .trokąi ir 
dubininkai p^ganizuosįs^ ię. bųsai p.9

kartu
• prieš } * 7 -<

VA ; . |

Renkasi Lietuvą Praryti, arba <
Lenkai, arba Vokiečiai Fašistai

Neonai Vokietijos fašistai paskelbė, dar neišnykdjLietuyoje Hitlerio šąĘnin- 
kad jiį agentai padarys Lietuvoje, 'JLatvi-, kai. Jų esama nemažai arįnijoje, sfedęn-

bus už Hitlerį ir jos susijungsiu faši^ti,- šm^tohinėse-voldemarĮiieše'girnose. Pat
ne Vokietija. Latvijoje jau pavyko hit- lengva ji yra malama, naikmaiiia..
Efc * . • , . Ti-tj/r :. . V iį'fi . .-.J__ _ ____ ____ ________ _ __ __ ____ - ___ _____ —____ —---------- ------------r——.. ---

■ GEN. FOULOIS KALTI- 
B NAMAS Už GRAFTĄ 
gfy Washington. — Kongresi- 

tyrinėjimo komisija rei-

įtariamas, kaipo grafteris 
ir apsileidėlis. Jis, pav., 
siuntė lėktuvais vežioti pašri 
to siuntinius riet visai 5)iž
dinius lakūnus,' tbtųriričiu’s

kalauja atstatyti generolą įtik P° kelėtą valandų prak-

;>B. D.: Fqulois, kariško oriai- ii'-' J .

I vyno viršininką, jis yra, lėktuvais.

tikos. Kai kurie iš jų todėl 
užsimušė, ^nukrisdamas -SU

— ------------------ ------ ----- „ . ... '

ALBANY, N. Y. — Gu
bernatorius Lehman išsi
reiškė, kad šipniet yaląįijpš 
iždas turėsiąs bent 29 milio-- 

> i.r ' i : ’ e. d. /._•>
nūs dolerių nedatekhauš. 
y<akstąįf ižda^,,labai* silpnai

je Rusijoje streikus ir ko-

įr kitų
greta (gąli ųažiųotį, du au-

lis turi mylią ,ir|ris ketvir-

ąąvQ draugo, fkad palaikius Lkad ko^s P^truThpės 
jbizųį- 1 ' 1 ’ ‘ ’• - ■ ‘ 'kada kAš nors juos'mato. • ‘
( Brazilijos pažangieji dar-? 
bininkai, nežiūrint sunkių 
•^ųlygų, slaptai! leidžia “Mū- , 
šų Žodį,” kuris.veda griež-lbuvo pereitą naktį!

'_tą kovą po vadovybe Ko
munistų Partijos prieš mū
sų klasės priešus.

Nežiūrint visų buržuazi- i savo pypkę, 
jos, gnąsiųimų, kalėjimų, 
mušimų, Ęrazilįjos darbi
ninkai veda kovą prieš ka
pitalizmą. • šiandien Brazi
lijos kalėjimų urvuose šim
tai , jpuna darbininkų klasės 
Kovotojų. “Keleivis” to ne- 
njąto, bet kas viešai tarnau
ja žvalgyboje, nurodinėja

Neatsargi Jieva
Vyras:—Kas toks pas tavę -

Pati:—Vien tik kaimynų Jie- ““
I vutė. ’ T’

Vyras:—Tu pasakyk tai Jie- ” 
' vutei, kad ji ant piano paliko

“Keleivis” to ne-
$1. kb. :

laimės kovą.

Įėjo carą, o vėliau ir bur 
žuąziją. Duoda Pirmybę

—Degtinė, mano drauge,lan
giaus žmonių yra išmušusi, ne
gu kulkos.
.—Galimas daiktas, 

tiesa. Bet aš visądos 
čiau pilnas degtinės,

’ ’ ' •' v L. .

A: m.



Treiias Puslapis

2) Jie yra daug patyrę, j kalą dėti'visas senųjų drau 
tin pažinti visokios rūšies IgU spėkas tam darbui.

• I

___ i darbininkų klasės išdavikus, j 
(Delei esamos padėties Mass, valstijoj mes turėjome ten pa-|^ur^e apgaulingai prisipla- 
leisti 13 kuopų, tad ant tiek susimažina kuopų skaičius, kitaip ■ ka darbininkams but UŽ va-

lių nuo senų darbininkų, 
bet nuo visų bendro vei-

Tiesa, nusenę draugai,, run 
kurie stovėjo už organizavi-; gų. 
mą darbininkų į revoliuci
nę partiją, šiandien negali

(Ištraukos iš sekretorės draugės Jeskevičiutės raporto 
antram seimui, birželio 18-22 d., Detroite, Mich.

Pirmame seime sudaryti geri pagrindai mūsų organizacijai 
ir sulig jų mes sėkmingai išauklėjome Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą į stiprią savišalpos organizaciją. Su šiuo seimu 
mes galime drąsiai pareikšti, jog Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas nors jaunutis, tik keturių metų organizacija, tačiaus 
jis jau atsistojo ant tvirtų kojų ir nėra abejonės apie jo toli
mesnį augimą ir stiprėjimą.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas pirmiausia rūpinasi savo 
nariais, kuomet juos ištinka nelaimė, bet jis neužmiršta savo na
rių ir abelnai darbininkų, kuomet jie veda kovas už savo būvio 
pagerinimą, ši pagelba bei parama darbininkų kovoms kaip 
tik stiprina mūsų organizaciją ir brangina ją darbininkų akyse. 
Tas ir atskiria mus nuo įvairių pašalpinių organizacijų, kurios 
po “bepartyviškumo” skraiste remia fašistų bei buržuazijos dar
bus prieš darbininkų klasę. Tatai turime pilniausia įvertinti 
kiekvienas.

Mes visi per tuos keturis metus įgijome daug prityrimų ug
dymui savišalpos organizacijos ir šiame seime tuos prityrimus 
privalome kuodaugiausia naudoti tam, kad nutiesus gerus pla
nus tolimesniam Lietuvių Darbininkų Susivienijimo veikimui ir 
augimui.

Apie Centro Valdybos visą veikimą jums raportavo pirminiu- ]abaį paisyti, ateityje. Nepamirškime ir savo atsakomybės, kuri |tleK užsitarnavo nuo jaunes- įmu, pa(j senesni draugai bū- 
siekia į du milionus dolerių ir tai trumpai ir aiškiai pasako, jog nių draugu, kad apie JUOS į-ų skiriami tik kapitalistų i

1 ir ateityje privalome taupiai ir
| reikalus.

būtų 159 kuopos) Naujų kuopų susitvėrė 37, iš jų 23 jaunuolių. jovus jr su tuom tik lieka atlikti ta darba koki atlie-
T imto R mO'5z~ic< Viizatv/ac _ _ ' c *Likviduota 6 mažos kuopos.

Su 1 d. birželio turime geram stovyje narių 4,918. Iš to skai
čiaus 1,014 jaunuolių arba 20%. Pereitam seime turėjome 
16% jaunimo, tad per tuos du metus gerai paaugom jaunimu. 
Naujų narių per tuos du metus priimta 1,286. Išsibraukė 807. 
Mirė 72. Atmesta aplikantų per tą laiką 25. Viso paaugom 
nariais per šiuos du metus 407. Viso mūsų nariai neša ap- 
draudos už $2,124,850. Abelnas mūsų narių amžius yra 38 m.

Finansų Palyginimas
Pirmojo seimo laiku apdraudos fonde turėjome $25,913.41, gi 

dabar turime $52,360.24—paaugom ant $26,446.83. Pašalpos 
fonde turėjome $18,335.99, gi dabar turime $27,082.69—paau
gom ant $8,746.70. Nepaprastos Pagelbos fonde turėjome $1,- 
139.10, dabar turime $935.90—nupuolėm ant $203.20 (bet tai

ištikimi klapčiukai valdan
čiosios klasės ir dirbtuvių 
savininkų, o

ka jaunesni. • Jie tam yra 
lavinami mokyklose mark- 

savininkų, o judošiai-par- sizmo-leninizmo užduočių, 
davikai darbininkų klases, tinkamiau gali prieiti 
Senieji draugai, kurie buvo 
ištikimi darbininkams per 
desėtkus metų, kurie prisi
dėjo prie budavojimo K.
Partijos, daugiau turi pa-

prie jaunuolių įtraukimo į 
partiją, kaipo sau lygūs. (UVI-11-34 
kad senesni draugai nėra 
kompetentiški tam darbui, 
tai ne jų kaltė. Mūsų lai- j 
kais, kada -daugiau turėjom

P. S. Šitos mano pastabos 
truputį buvo suvėlinta pa-' 
rašyti del stokos laiko, o ir 
parašius nepasiunčiau į tie
sioginę vietą, kur tas raš
tas priklausė, peržiūrėkite.

PUIKI VAKACIJOM
FARM A

tyrimo pažint oportunistus gabumo masėse veikt, netu- 
xu^.xv, ~~ visokius dešiniuosius ir rgjom tam tikrų knygų
yra del to, jog stambiai skolinta Bedarbių Fondui). Lėšų fonde kairiuosius nukrypėlius nuo ■ j__  ___ T
turėjome $2,519.39, dabar turime $1,914.46—mažiau ant $604.93, tikrosios linijos marksizmo- studijuoti. O šiandien jau I

4-tiv*4-no (UTQ ftQ rloVYOV* ___ 1 rl zy 1 rlvo ii rrni •<«l oaeb ai augai, persiipm ■ athktu tinkamai 
savo užduotį. Bet visgi aš 

jvK J£lu v : nesutinku su tokiu išvedi-
Nepamirškime ir savo atsakomybės, kuri | tiek užsitarnavo nuo jaunes- imu, pacį senesni draugai bū-

Abelnas mūsų turtas buvo $47,907.89, dabar yra $84,247.25— leninizmo, 
paaugom ant $36,339.36.

Tai džiuginanti faktai ir rodo mūsų organizacijos gerą tvar
ką, tačiau tuomi dar nereiškia, jog jau taupybos nereikės taip

aš ir statau tokį klausimą: 
Argi tie nusenę draugai tik

kas R. Mizara, tad man neprisieina iš jos veikimo raportuoti.
Vajai ir Jų Pasekmes

Nuo pereito seimo mes turėjome tris vajus. Nuo 1 d. lapkri
čio 1932 iki 1 d. vasario ir pratęsta iki 1 d. balandžio, 1933 m. 
šio vajaus metu gauta 484 nauji nariai iš jų 113 jaunuoliai. Su
organizuota 13 naujų kuopų iš jų 5 jaunuolių kuopos.

Antras vajus buvo specialiai del jaunimo su drastišku numu- 
šimu įstojimo (25c. į I skyrių ir pusė į kitus). Jis buvo nuo 
15 d. birželio iki 15 d. rugsėjo ir pratęstas iki 15 d. spalio 1933. 
Viso gauta šio vajaus metu 263 jaunuoliai į L.D.S. ir įkurta 10 
naujų jaunuolių kuopų.

Trečias vajus dar nėra galutinai užsibaigęs. Jis eina nuo 1 
d. sausio 1934 iki 30 d. birželio, tad galutinų skaitlinių dar ne
turime. Iki šiol jau esame gavę 353 narius, iš kurių 109 
jaunuoliai. Naujų kuopų įkurta 5-kios—2 jaunuolių ir 3 
augusiųjų.

Užbaiga

yra
su-

pa- 
su-

Bedarbe
Pereito seimo tarimu įsteigtas Bedarbių Fondas į kurį 

skolinta iš Nepaprastos Pagelbos Fondo $1,900 ir aukomis 
rinkta $1,237.06. Tai nepaprastai maža suma tokiam svarbiam
reikalui, ypatingai kuomet mes žinome, jog didelė didžiuma kuo
pų, kalėjusių aukoti, neskyrė šiam tikslui nei cento. Taipgi 
perėito seimo tarimą, kad kuopos nuo savo parengimų pelno au
kotų 10% į Bedarbių Fondą nepildė visa didžiuma kuopų. Kiek
viena kuopa to neišpildžiusi verta papeikimo. Paskolų per tuos 
du metus išduota 386. Iš narių ėmusiųjų paskolas iki šiol iš
sitraukė 25 ir tuomi į fondą nebegrįž $242.97. Dėlei to turėtų 
kiekvienam būti aišku, del ko reikalinga ir aukų šiam fondui, 
nežiūrint, kad iš jo tik paskolos duodamos. J1

Priėmimas Vietos Draugijų
Bėgyje šių dviejų metų mes priėmėme į Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimą keturias draugijas.
Teisybės Mylėtojų Draugija, Moline, Ilk, priimta į L.D.S. 6 

d. lapkričio, 1932 m., su 32 nariais ir 1500 dolerių iždu.
Apšvietos Draugija, Bridgeport, Ohio.—Wheeling W. Wa., 

priimta 25 d. vasario 1934 m., su 35 nariais ir iždo 400 dolerių.
D.L.K. Gedemino Draugija, Raymond, Wash., priimta 1 d‘. 

balandžio 1934 m., su 16 narių ir iždo 350 dolerių.
Aušros Draugija, Bayonne, N. J., priimta 4 d. balandžio, 1934 

m., su 51 nariu ir iždo 1000 dolerių.
Susirašinėjimus bei derybas vedėme su labai daug draugijų. 

Nekurios neatsakė į mūsų paklausimą daugiau smulkesnių infor
macijų, o .kitų narių amžius ir iždo stovis buvo toks žemas, kad 
nebuvo galima siūlyti palankios sąlygos.

Pravedus tinkamą propagandą būtų galima gauti daugiau 
draugijų. Dabar šios draugijos gautos ne iš mūsų pasidarbavi
mo, o gerų draugų, esančių tose draugijose.

Su draugijų priėmimu bei bandymu priimti bėda tame, kad 
jos pas mus kreipiasi tik kuomet netenka vilties sėkmingai išsi
laikyti, o iš mūsų draugų pusės nededama ganėtinai pastangų 
įtraukti draugijas, kurios dar kiek geriau arba ir visai gerai 
stovi.

Trūkumai
Abelnai paėmus santykiai tarpe mūsų, t. y. centro raštinės ir 

kuopų yra geri. Didžiuma kuopų sekretorių labai atydžiai ir
sąžiningai eina savo pareigas.

* Tačiaus ligonių užmaldavime ir prižiūrėjime visvien įvyksta 
perdaug nereguliarumų. Nemažai jų įvyksta del nepaisymo arba 
manymo, jog tai nesvarbu, organizacija mūsų, tai ko čia paisyti 
tų visų tekniškumų ir tai stambi klaida iš mūsų darbuotojų pu
sės. Tokioj organizacijoj kaip L.D.S. kiekviena taisyklė ir tek 
niška smulkmena labai daug reiškia ir jos pakartotinas nepildy
mas Žymiai kenkia organizacijai.

Jaunimo organizavime daugelis kuopų ir darbuotojų neganė
tinai dirbo. Tiesa, kaip kuriose vietose mūsų suaugusiųjų kuo
pos net perdaug padėjo jaunuoliams, bet didžiumoje kuopų trau
kimas jaunimo,, o svarbiausia tai išlaikymas jų mūsų eilėse ne
buvo ganėtinai įvertintas. Juo daugiau bus pas mus jaunimo, 
tuo labiau užtikrinta ateitis mūsų organizacijai, tuo daugiau 
entuziazmo ir gero ūpo už Lietuvių Darbininkų Susivienijimą. 
Mūsų L.D.S. privalo būti gyva, veikli, o ją tokia padaryti galime________________________ .

su jaunimo pagelba.
Ui.

0

Didelis sodnas įvairių vaisinių me
džių, visokių prie namų auginamų 
uogų nuo anksti pavasrio iki vėlai '***■ 

marksizmo teoriją pilnai iš- rudenį.
............ • j GRAŽIOS MAUDYNĖS •

Yra puikus prūdas maudytis; pasi-( 
j vaikščiojmui plačios pievos ir miškai.

Naujai perbudavoti kambariai, pa-; f: 
togūs poilsiui. Valgis gaminamas iš 
savo augintų daržovių, uogų, pieniš- 
ko ir mėsiško maisto. . <

KAINA LABAI ŽEMA
Kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis,
Cauterskill Avė.,

Catskill, N. Y. .

atsargiai vesti organizacijos išsireikšti, kad jie nereika- .chuliganams išžudyti ir kad 
lingi—arba mažas nuostolis, įame išžudyme jaunesnieji 
jeigu ir užmuštų kapitalistų draugai nematytų jokio

j nuostolio Partijai.
3) Kitas dalykas, kuris; 

mums pilnai reikalinga ži
noti, tai viso aparato^ palai- įaįp aktyviai ruošti darbo Į 
kymui, K. P. auklėjimui, mases į sprendžiamą kovą 
finansiniu žvilgsniu žiūrint, 
būtinai reikalingi senieji 
draugai.

Mes žinom gerai, kad die
nos klausimu yra įtrauki
mas jaunuolių į revoliucinį 
judėjimą, kad jaunų darbi
ninkų užduotis yra stoti 
masiniai į K. P. Bet užduo
tis privest jaunuolius prie 
to supratimo rymo ant se
nųjų draugų atsakomybės, 
visais būdais jiem gelbėti, 
kaip moraliai, taip ir finan
siniai, iki jaunuoliai pasida- 
Tys spėka darbininkų kla
sėj. Todėl aš ir matau rei- guli nuo atskyrimo jaunuo-

Bendrai suėmus mūsų Lietuvių Darbininkų Susivienijimas per >samdyti žmogžudžiai? 
tą trumpą laiką savo gyvavimo spėjo įsigyventi lietuvių darbi- 

| ninkiškoj visuomenėj ir įgijo pasitikėjimą savo narių ir pri- 
1 tarėjų, kurio jokis priešų burnojimas negalėjo ir negalės su
mažinti.

Aš taip įsivaizdinu: Nu-i 
senę draugai nors ir negali

MANO PASTABOS
Skaitydamas vasario 6 d. • senę draugai jau nereikalin- 

“Laisvėj” d. Komunisto Kris- gi partijai, arba kad jų nu- 
lus, patemijau pabrėžta iš ryti- stojimas neneštų blėdies 
nių valstijų komunistų konfe- partijai. Štai kodėl: 
rencijos, kuri “nutarė laikyti 
naujų narių Partijai gavimo 
vajų.” Mūsų obalsis: “Padvi
gubinsime lietuvių patrtijiečių 
skaičių iki gegužės 1 dienos.”

šitas draugų obalsis mane pa
stūmėjo truputį plačiau parašyt i t
tuom klausimu.

štai kur yra žalingas dėl Par
tijos tūlų draugų nusistatymas: 
Kalbant apie Partijos uždavi
nius, kur reikalaujama, kad 
iš mūsų ^sekcijos į Wilkes- 
Barre, Pa., apielinkės sekciją 
pasiųsti vieną draugą kaipo or
ganizatorių, kilo klausimas, kad 
tas draugas yra labai reikalin
gas mūsų sekcijoj organizavi
mui mainierių. Bent taip išsi
reiškė visi draugai, kad to 
draugo atėmimas 
dėlę spragą mūs 
buotėj.

Taigi augščiau
gai daro tokį sumanymą: Kad 
vietoj šito jauno drg. atiduoti 
kitai sekcijai, kur reakcionie
riai, kasyklų savininkij pasam
dyti, gali jį nužudyti, pasiųsti 
kitą draugą, kuris nuo daug me
tų revoliuciniam darbininkų ju
dėjime darbuojasi. Girdi: “Jis 
jau senas, neilgai gyvens, tai 
kad ir užmuštų, ma’žas būtų 
nuostolis.”

Ant šitokio pareiškimo 
niekas iš draugų nedaro pa-, 
stabos ir neima balso išdis-1 
kusavimui, ar jis nėra ža- j 
lingas Partijos būdavo ji- j 
mui? Nors buvo sekcijos! 
organizatorius konferenci- 
cijoj, bet ir jis nedarė jokios 
pastabos, kad ne vietoj toks 
pasireiškimas.

Štai kaip aš suprantu mūs 
klaidą tame tylėjime: Aš vi
suomet stoju už įtraukimą 
jaunuolių į Partiją. Partijos 
būdavo j imas ir tvirtėjimas 
priguli nuo jaunuolių įsi
traukimo į ją, ir šiandien 
mūsų užduotis dėt visas pa-

1) Jeigu mes kreipsime 
domę į senuosius draugus, 
kurie jau desėtkai metų sto
vi pirmose eilėse darbininkų 
revoliuciniame judėjime, tai 
rasime, kad jie turi dau
giau patyrimo, kaip sunkus 
yra kelias darbininkams 
prie išsiliuosaVimo iš 'kapi
talistinės vergijos.

už kasdieninio gyvenimo pa
laikymą, bet jie visgi eilėse 
organizuotų darbininkų turi 
viltį pamatyti vaisius iš sa
vo pirmesnės darbuotės per 
desėtkus metų dirbus. Tad 
netik jaunuolius reikia 
traukti į K. P., bet tuos vi
sus darbininkus, kuriuos iš
stūmė iš dirbtuvių į gatves 
godusis kapitalas į bado 
nasrus be jokios socialės ap- 
draudos jų šeimynų.

Todėl; lietuvių parti j iečių 
padvigubinimas, partijos 
tvirtos išauklėjimas nepri-

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo U iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

CLEMENT V0KETA1T1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

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

I__________________________________

padarytų di- 
sekcijos dar-

minėti drau-

Prie vieno svarbesniųjų trūkumų turime priskai’tyti išsibrau- 
kimą narių. Mes visi gerai žinome, kad tokioj organizacijoj 
labai daug narių stovis priklauso nuo kuopų valdybų. Ten, kur 
yra geras veiklus finansų sekretorius ir jam padeda kuopos val
dyba, ten narių mokestys laiku surenkamos, paraginimai siunčia- sįangas> finansines ir dva- 
mi ir net žodžiu raginami nariai užsimokėti. Tokioj kuopoj bus 
labai ir labai mažai išsibraukimų. Bet kur kuopos sekretorius 
ir valdyba šaltai žiūri į narių mokesčių prižiūrėjimą, o raginimu

sines, kaip geriausia būtų 
galima, juos įtraukt į masi

nei raštu nei žodžiu daug nesirūpina, tokioj kuopoj bus daug nį revoliucinį judėjimą, nes 
susispendavimų ir išsibraukimų.

Kuopų ir Narių Stovis
jaunuolių ateitis to reika
lauja. Bet šiuom laiku da 

Gyvuojančių kuopų turime 146, iš^jų 26 yra jaunuolių kuopos, negalima pasakyti, kad nu-

DIDELIS PIKNIKAS
RENGIA A.L.D.L.D. 9-tas APSKRITYS

Nekėlioje, 24 Dieną Birželio (June), 1934
HARLEY SPRING, MINERSVILLE, PA. PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTE

KALBĖS DRG. A. BIMBA, Iš BROOK LYNO, SVARBIAIS KLAUSIMAIS

Programa bus gana įvairi; dalyvaus Lyros Choras iš Shenandoah, kuris yra gerai prisirengęs pasir^- 
dyt su naujomis dainomis, šokiams grieš gera orkestrą; bus įvairių valgių ir gėrimų. Tad kaip vie
tos, taip ir apielinkės darbininkai yra kviečiami dalyvauti šiame piknike, čia sueisite visus apielinkės 
draugus bei pažįstamus ir visi kartu praleisime linksmai laiką ir tuomi paremsime darbininkišką or
ganizaciją. ; Rengimo Komitetas.
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tuos, kurie neturi automobilių.
(145-146)

Ketvirtas Puslapis Trečiadien., Biržei. 20, 1934 ,

Lietuvių Darbininku Susivienijimo Pirmi
ninko Raportas Antram Seimui, Birželio 

18-21 di, 1934 m., Detroit, Mich.

Laivakroviai Šaukia Visas San Francisco 
ir Kitų Miestų Unijas j Generalį Streiką

SAN FRANCISCO. — Bir
želio 12 dieną laivakroviai iš
siuntinėjo atsišaukimo laiškus 
į visas San Francisco ir apie- 
linkių miestų unijas, kad šauk
tų ekstra susirinkimus ir bal
suotų už generalį streiką, rink
tų ir siųstų delegatus į “Cent
ral Labor Council.” Laivakro
viai—ILA ir šipų darbininkai 
MWIU ir kiti, kurie yra strei
ke Įvelti, mato, kad be genera- 
lio streiko sunku bus kovą lai
mėti. Todėl atsišaukė, kol ne- 
pervėlu.

Dabar San Francisco priep
laukoj randasi virš dviejų šim
tų laivų. Laivų savininkai, val
džios tarpininkai ir unijų va
dukai ranka rankon pučia Į 
vieną dūdą, kad darbininkų 
frontą sulaužyti. Generalio 
streiko žinios žaibo greitumu1 
pasiekė visas unijas, o kapi-; ye§.

i talistų spauda tyli, kaip ta pe-| 
, leda medyje naktį. |
i I Irž

J. P» Ryan—Darbininkų j 
Pardavikas x

(Tąsa)
Kai del konstitucinių pataisymų, kurių Mass, valstijos depart- 

mentas reikalavo, tai draugai delegatai susipažins su jais, kuo
met bus paimtas konstitucijos taisymo darbas. Centro Valdyba, 
paskutinėmis dienomis prieš Seimą, suformulavo eilę pataisymų 
mūsų konstitucijai. Mes manome, kad delegatai kreips plataus 
domesio ypačiai į tuos pataisymus, kurie išplaukia iš gyvo rei
kalo, kad gavus įsiregistravimą minėtoj valstijoj.

Turėdama visą tą išpildyta, busimoji LDS Centro Valdyba pri
valės veikti, kad juo greičiau pasiekus kvalifikavimąsi Massa
chusetts.

Santikyj su tuo, reikia pastebėti, kad, jei ne Mass, valstijoj 
kliūtis su įsiregistravimu, mūsų organizacija būtų galėjusi kur 
kas labiau pasivaryti pirmyn ir gavime naujų narių. Mūsų prie
šų terškimai, būk LDS neauga, “kaip turėtų augti”, nariais, ži
noma, neišlaiko kritikos. Kiek daug būtų buvę galima gauti na
rių Mass, valstijoj, sakysim, jei ten viskas būtų užbaigta; jei 
priešai mūsų nebūtų nuolat skundę; jei tie patys, kurie daro 
mums primetimus ir “kritikas”, būtų bent šiaudą pridėję orga
nizacijos budavojimui; jei jie, pagaliams, būtų nebandę ją griau
ti ir Šmeižti I

Tose valstijose, kur mes esame įregistruoti, kol kas neturė
jome jokių nesusipratimų nei su nieku,

Endowment Skyrius
Iš visos eilės LDS narių buvo reikšta pageidavimo, kad Įves- 

tume savo organizacijoj naują skyrių, t. y., Endozvinent Policy 
skyrių, iš kurio nariai, priklausą jame, galėtų už tam tikro laiko 
atsiimti savo įmokėtus pinigus. Tuo klausimu Centro Valdyba 
rūpinosi. Deja, delei ne nuo mūs priklausomų priežasčių, 
planas šiam skyriuj tapo išdirbtas per vėlai, taip, kad nesuspė
jome nei organe pagarsinti, neigi Seimo darbų programe išspaus- tarti iki gruodžio mėnesio. To 
dinti. '

Delei Endowment plano, be abejo, rasis Įvairių nuomonių. Jo 
priėmimas, tačiaus, būtų naudingas organizacijai iš to atžvilgio, 
kad galėtum gauti daugiau jaunimo.

Piniginiai Įvezdinimai
Piniginiai įvezdinimai šiuo laiku yra gana keblus dalykas. 

LDS finansais auga sparčiai. Iš nieko, mažiau nei į keturis 
metus, mes šiandien savo turtą skaitome jau beveik 85 tūks
tančiais dolerių! Tokia suma buvo pasiekta akyregyj nepaprastai 
didelių išlaidų, surištų su organizaciniais reikalais ir išmokant 
dideles sumas ligoniams ir pomirtinėmis pašalpomis. Beveik 
kiekvienam Centro Valdybos suvažiavime kilo klausimas: “kur 
dėti pinigai?”

Kaip jau žinoma, dar pereitoji Centro Valdyba, t. y., pirmu
tinė mūsų organizacijos Centro Valdyba, buvo pasitvarkiusi 
Jvezdinti gerą sumą LDS pinigų į pirmus morgičius, su ta iš- 
iyga, kad duodama suma neturi būti didesnė, kaip vienas tree-1 munis^U Partijos konvencija, 
dalis šiuo tarpu nustatytos vertės to nejudinamojo turto, ant j Delegatų dalyvavo nuo įvairių 
kurio duodama paskola. Dabartinė Centro Valdyba iškarto lai-1 
kėši tos pačios pozicijos ir iš to išeidama, davė du morgičius: i 
vieną penkių tūkstančių sumoj, o kitą—trijų.

i Betgi gyvenimas patodė, kad šiuo' tarpu morgičių davimas 
mūsų organizacijai sveikaton neis. Aštrėjant kapitalizmo kri
viui, nuosavybės, nameliai ir namai, vis puola vertybėje. Antra, 
!tiek daug keblumų ir painiavų susidaro laike to proceso, per j 
Jkurį atliekama įvairūs formališkumai. Trečia, davei morgičių | 
.Vienam LDS nariui, tai, žiūrėk, tuojaus gauni net kelis kelioli- į miesto darbininkai gali pasi
uką prašymų iš kitų narių. Kiekvienas sakosi, kad jo namas j didžiuoti suvienytų spėkų dar
kei kiek neprastesnis už ano, arba, kad davei vienam, duok ir 
;kitam. Nepatenkinsi prašymo, pyksta ir išmetinėja.
• ■> Tuo būdu Centro Valdyba pakeitė savo husistatymą tuo klau
simu. Dar pereitais metais nutarė sulaikyti piniginį įvezdinimą 
•morgičiais. Ažuot to, įvezdinti pinigus į bonus. Smulkmenas, 
beabejojimo, apie įvezdinimus išgirsite iš d-gės sekretorės, ka- 1 
.dangi tas įeis jos raporto sritin.

Žinoma, C.V. puikiai žino, kad šiuo tarpu bile kur piniginis 
iįvezdinimas gali būti tiktai ant tiek saugus, ant kiek saugi kapi
talistinė sistema, betgi vis prisieina dairytis, idant darbininkų su
dėti sunkiai uždirbti centai būtų galima išlaikyti kuo saugesnėj 
įstaigoj; kad LDS nariui susirgus bei susižeidus, jis galėtų šiek 
tiek susišelpti iš to, kas buvo bendrai mūsų visų sukaupta.
K z Jaunimas
” Vienu iš didžiųjų mūsų darbų ir pačių svarbiausiųjų dar- 
Į>ų, beabejojimo, yra darbininkiško jaunimo organizavimas į 
JLDS ir auklėjimas. Pereitasis Seimas tam davė pradžią. Ten 
Jbuvo tuo reikalu priimta atatinkama rezoliucija ir sudaryta spe
ciali Jaunimo Komisija vedimui organizacinio ir kultūrinio dar- 
bp jaunime.
g ,Ar mes pasiekėme kiėk tiek pasekmių—apčiuopiamų pasek- j 
mių—šitam darbe? Taip, draugės ir draugai delegatai, pasiekė
me džiuginančių vaisių. Patys tuo galėsite įsitikinti, pamatę ši
ltam pačiam Seimę mūsų jaunimo—-organizuoto jaunimo—atstos 
yybę ir jų pačių suvažiavimą.

Kad būti konkretingesniu, imu gyvus pavyzdžius. Clevelandcį 
jSėimo metu turėjome tris LDS jaunimo kuopas. Išviso Sei-i 
nrte buvo penkios jaunos delegatės ir tos pačios be patyrimo 
dąrbe, tiktai ką įsitraukusios į mūsų judėjimą, nedrįsdamos žodį 
pratartį viešesniam mitinge.

Šiandien kitokis paveikslas. Be to, kad turime kur kas dau
giau LDS jaunimo kuopų, daugiau narių-jaunuolių, turime jau 
išsilavinę eilę jaunųjų veikėjų. Vietoj bus pavyzdys, jei pri
dursiu, kad iš pereito Seimo dviejų delegačių, Lilijos Zutraitės 
;ir Elenos Kaunaitės, šiandien turime pirmaeiles veikėjas. Pir
moji, kaip žinia, Chicagoje pereitam LDS vajuj stovėjo pati 
pirmutinė gavime naujų narių! Panašiai su kitom!

i’.. Keblumų buvo tiktai tame, kad Pirmasis Seimas, išrinkną- 
mas. Jaunimo Komisiją, sudarė ją ne iš vienos kurios apielin- 

;kės, bet iš plačios Amerikos, ir tuo būdu nebuvo galima jai 
^pasekmingai veikt (Tos klaidos turėtų Seimas nepadaryt dabar).

Tuojaus po Pirmojo Seimo matėme reikalo įvesti anglišką 
•skyrių “Tiesoj,” kur jaunimas galėtų susikalbėti jiems artimesne 
ir suprantamesne kalba. Tasai skyrius ir buvo palaikomas iki i 

’Šiol. Kas kart jis darosi įvairesnis, įdomesnis ir tokiu jis vis'
• darysis, kadangi mūsų jaunimo judėjimas plėsis. Tasai skyrius,]

Žinoma, prisieis didinti. (Bus daugiau)

tinio Darbininkų Apsigynimo 
pastangom, paaiškėjo, kad du 
jaunuoliai mirė nuo policijos 
šautuvo—batono ir 63 nuken
tėjo Įvairiais būdais—žaizdo
mis, areštu, kalėjimu. Kada 
bus ištyrinėta, parašysiu apie 
tą policijos terorą plačiau.

John Baker.

MINERSVILLE-SHENAN- 
DOAH, PA.

Birželio 24 d. Įvyksta metinis AL 
DLD 9-to Apskričio metinis piknikas, 
Harly Spring, Minersville, Pa. Kal
bės žymiausias iš lietuvių kalbėtojas, 
drg. A. Bimba, iš Brooklyno. Dai
nuos Lyros Choras, šokiams grieš 
Zeikų Orkestrą. Tad draugės ir 
draugai malonėkite dalyvaut šiame 
piknike, nes toki piknikai ivysta vie
ną

leistuves vietos Kompartija. Įžanga 
veltui. Visi dienraščio “Laisvės” 
skaitytojai ir visi simpatikai, kurie 
atsilankys, išgirs nuo drg. Smitho, ką 
reiškia Roosevelto NRA. Patsai drg. 
Smithas pasakys trumpą prakalbą, 
kodėl jis yra deportuojamas.

Komisija.
(144-145)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD1 50-ta kuopa rengia dide

lį pikniką su šokiais ir kitokiais įvai
riais žaidimais. Piknikas įvyks 24 d. 
birželio pas Antaną Balzerį, pradžia 
12 vai. dieną. Bus puiki muzika. 
Kviečiame visus dalyvauti.
KELRODIS: Važiuojant Į pikniką, 

imkite kelią Scottsville Road, Route 
253. Vieta vadinasi DeRoo Inn. Ku
rie neturite automobilių, ateikite pas 
Gedemino svetainę, ten draugai nu- 

”. O draugai, kurie turite automo- 
i bilius, malonėkit atvažiuoti ir nuveš-

Birželio 11 d. raportai pra
neša, kad Ryan, su žiemių dis- 
trikto vadais ir laivų savinin- 

! kais Seattle-Alaska padarė su-

i pasekmėj Seattle majoras su 
šerifu Bonnick, prisiekdino 

'penkis šimtus specialių mušei- 
įkų—deputes ir bandys atida- 
. ryti vieną uostą per darbiniu- 
įkų lavonus. San Francisco nė-j 
: ra geriau. Šią savaitę rengia- 
■masi prie didelio susikirtimo. 
|Tą įrodo “chief” Quinn poli
cijos manevrai. Visi seni po- 
licmonai, buvusi ‘Water front,’ 
yra pamainomi naujais.
Komunistų Partija ant ‘Ballot’

Birželio 10 d. San Francisco 
miesto ir pavieto atsibuvo Ko-

| organizacijų, 
rinko visus 
semblymen, 
ir National 
visų miesto

Konvencija iš- 
kandidatus: “As- 
State Senators, 

Congressmen” iš 
ir pavieto distrik- 

tų. Vakare buvo parengtas 
puikus bankietas del kandida
tų, delegatų ir svečių. Šio

bu.
Kas Pirmas Į Pikieto Liniją?

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas atsišaukia į visus 
darbininkus, kurie yra suinte
resuoti kovoti prieš Vokietijos 
fašistų valdžią, užsiregistruo
kite 121 Haight St. pikietavi- 
mui po 2 valandas Vokietijos 
konsulato San Francisco. Nu
ėjo masinė delegacija iš Įvai
rių tautų pas Vokietijos konsu
latą ir pareikalavo draugą 
Thaelmann tuojaus paliuosuo- 
ti, bet jo sekretorius išėjo ir 
pranešė delegacijai, kad kon
sulatas yra išėjęs. Vienas iš 
delegatų paklausė, kada tas 
čebatlaižis bailys sugrįš?, At-į 
sakė sekretorius: “Niekados!”

Kruvinas Trečiadienis 
Gegužes 30

Šito’ kruvino trečiadienio 
San Francisco darbininkai ne
pamirš. Jis bus Įrašytas dar
bininkų istorijoj. Policija da
rė viską, kad užslėpti savo 
krutiną darbą nuo visuomenės, 
bet nepasisekė. Ačiū Tarptaur

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

kartą ant metų.
Rengėjai.

(145-146)

EAST ST. LOUIS, ILL.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

92-ra kuopa iš East St. Louis, Ill., 
rengia išvažiavimą. Įvyks nedėlioj, 
24 d. birželio, 1934, ant F,
farmos, R.R. 2, Collinsville, Ill. 
džia 10 vai. ryte.

Visiems yra žinoma Bakaičio 
ma, patogi vieta, po dideliais 
džiais. Gera šokiams platforma.
Taipgi bus skanių užkandžių ir gė
rimų. Kviečia visus komitetas. 
PASARGA: Atsitikime lietaus, išva

žiavimas įvyks sekantį nedėldienį.
(145-146)

Bakaičio į
Pra-

far- 
me-

CLEVELAND. OHIO
Visi dalyvaukime išleistuvėse de

portuojamų draugų Smithų 22 d. 
birželio, Lietuvių Darbininkų svetai
nėje, 920 E. 79th St. Rengia jam iš-

NEWARK. N. J.
ALDLD 5-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, birželio 
29 d., 7:30 vai. vakare, Liet, svet., 
180 New York Avė. Di'augai ir 
draugės! šiame susirinkime gausime 
žurnalo “šviesos” antrą numerį, iš
girsime raportą iš atsibuvusio An
tro Apskričio pikniko. Kurie įver
tinant organizacijos svarbą, pasis- 
tengkit užsimokėt savo duokles, nes 
laiko nedaug beliko. Tiktai nesivė- 
luokit. Org. J. P.

(145-146)

birželio. Piknikas atsibus ant drg. 
Rūbo farmos, Midlefield’, Ohio. Tai 
Įaus vienas iš didžiausių ir links
miausių piknikų. Kurie negalėsite 
nuvažiuot su savo mašinom, tai bus 
trokai, kurie nuveš ir parveš—suau
gusius už 35c—vaikus virš dešimts 
metų—už 15c. Bet 
užsiregistruoti pas 
komisijas arba pas 
torių K. J. Jakaitį,

turite iš anksto 
ALDLD kuopų 

Apskričio sekre- 
922 E. 79th St.

Apskr. Komitetas.
(144-145)

WORCESTER, MASS.
Uetuvių Darbininkų Kliubas ren

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 or
ganizaciją. Komisija.

(144-145)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo (lietuviškos kuopos) susirinkimas 
Įvyks ketvirtadienį, 21 dieną birželio, 
8 vai. vakare, Rusų name, 995 N. 
5th St. Visi nariai malonėkite da- 
lyvaut, nes turim daug svarbių da
lykų apkalbėti.

Sekr. A. Ramanauskas.
(144-145)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15tas Apskritys rengia di- | 

delį dviejų dienų pikniką, 23-24 dd. <

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424‘LAISVES’ PIKNIKAS BROOKLYNE

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

Piknikas įvyks Nedėlioję, 1 diena Liepos-July
III MED D A DV Gale 25 th Avenue ULlllūK 17U\R Brooklyn, N. Y.

Iš anksto įsigykite bilietus. Su tais bilietais, kuriuos įsigysite iš anksto ture 
site progą laimėti dovaną. Pirma dovana $5 cash, antra $3 cash, ir trečia do 

vana $2 cash.

,Y:

T
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Philadelphijos Lyros Choras
Daugelis chorų dalyvaus “Laisves” piknike; iš toliau atvyks Lyros Choras iš Philadelphijos, Laisvės 

Choras iš Hartford, Conn. Taipgi ir apielinkės chorai dalyvaus programoj, kaip tai: Sietyno Choras 
iš Newarko, Aido Choras iš Brooklyno, Pirmyn Choras iš Great Necko, Bangos Choras iš Elizabetho.

Svečių bus iš tolimų ir artimų miestų ir miestelių. Iš anksto permatome, jog publikos bus apie 5,000. 
Čia pasimatysite su senais pažįstamais, kurių esate labai pasiilgę ir nežinote kur jie gyvena. Įsigy

kite naujų pažįstamų ir draugų.

Pradžia Pikniko 10 Vai. Ryte. Įžanga Tik 40 Centų. Nesivėlinkite Ateiti.
Bus pagaminta visokių valgių, mėsiškų ir pieniškų; taipgi bus ir šaltų gėrimų. Iš namų nesiveškite 

nieko, nes visko bus čia pat

ĮSITĖMYKITE KELRODĮ
Automobiliais važiuojant iš New Yorko Miesto, važiuokite per Manhattan tiltą į Flatbush Avenue, ir juomi 

Į Prospect Park. Pervažiavę parką važiuokit iki galo kelio, tada pasisuk it po kairėj Į Crosby Ave., ir čia rasit 
25th Avenue, sukit po kairėj ir čia bus parkas. ~ ... ‘ ...

Treinais važiuodami, imkit 14th Street line, ir ant Union Square persimainykit ant West End treiną ir jo- 
mi važiuokit iki 25th Avė., čia išlipę eikit 25th Avenue Į pamarį ir čia pradžioje 25th Avenue bus parkas.

Taip pat iš New Jersey ir iš Uptown New York, patartina važiuoti ant Union Square ir imt West End 
Treiną iki 25th Avenue.

t



T’-'-Penktss Puslapis

PITTSBURGH!) IR APIELINKES ŽINIOS

Įsigyk Sau Namus!

A.L.D.LD. ŽINIOS

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
Antifašistas

WORCESTER, MASS

Painters and Carpenters

Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS graborius

kritys 660 GRAND ST

priimtos ir

Bagzj Įgalioti pa

u z

$3.40

Irene
1833

Konferencija prieš 
Karą ir Fašizmą

Birželio 12, Pittsburgho 
Komunistų Partija surengė 
prakalbas, kuriose kalbėjo 
d. Earl Browder, Komunis
tų'Partijos generalis sekre
torius. .Pačioj pradžioj atė-

Pittsburgho Majoras Nušvilp 
tas nuo Pagrindų

IDS Kuopos Apsileidę; Tik 
Jaunuolių Kuopa Pasiuntė 
Delegatą

Darbuokimės Parėmimui 
Darbininkų Knygyno

Havana
jūrininkų Norvegijos tavo 
rinio laivo “Knut Ham^un” 
kuris ant jūrų užsidegė ii 
nuskendo.

Susirinkimu 
—Red.) 
geras.

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

tas ir už prieinamą kainą.

“Laisves” 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

gėlių 'vainikas. Prie veliono 
grabo buvo labai' daug vlaini-

Iš LS ir DB Draugijos ir Mirtis 
J. Šimkaus ir J. Strumskio

kurie važiuos j May 
“Laisves” piknikai) ii 

Wbircesteryje.

perka
Pirkit ir jūs! Turime visokių 
didelius, mažus, be ir su 

darželiais visose lietuvių 
Bronxe, Brook- 

kitur.

uola, kad nieko 
ijo draugai ir 

kiek

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 51Š6 

Keystone—Main 1417

dieną, 1934.
perži urėto jų raportą

visuomet pasitarnauda- 
laisvoms draugijoms, ypač 

del Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos ir svetainės naudos 
parengimų. Todėl ir jį drau
gai nepamiršo. J. J> Bakšys 
ir P. Jucius perėjo aplankyda
mi draugus ir surinko $25.00,

Suvažiavimą atidarė Apskričio 
pirm. drg. Stasys Rusaitis 11 vai. 
ryte. Išrinkti į mandatų komisiją 
sekanti draugai: Wm. Mickelaitis, 
Malvina Lagunienė ir Juozas Pal'ta- 

Pakol mandatų komisija 
pakalbėjo A.

Iš ALDLD 10 Apskričio 
Konferencijos

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

Tel.: Fox cro f t 9-6901

$6.03, “ 
skaitytojų yra 14, “Vilnies 

. Kuopos ižde, pereitame susi 
buvo $16.02.

ir 2 “special 
Veikimas kuopos

Kainos gana žemos:
Kvorta 75c ir galionas $2.50

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos susirinki
mas įvyko 5 dieną birželio. 
Naujų narių šiame susirinkime 
prisirašė net 5. Jeigu taip 'bū
tų žėdną susirinkimą, tai mū-

žaus jaunimo. Taipgi ragina-* 
mi' lietusiai farmeriai, kurie 
dar nepriguli prie ALDLD, 
kad jie prisidėtų prie organi
zacijos, o kurie yra buvę, kad 
jie grįžtų atgal. Labai sma
gu, kad kaip kurie draugai 
pasižadėjo stoti į Komunistų 
Partiją, kad sėkmingiau kovo
ti už darbininkų reikalus, at
remti fašistinius išnaudotoji) 
puolimus ir darbuotis del nu
galėjimo kapitalistų klasės ir 
Amerikoje įsteigimo Sovietų 
tvarkos.

Kaip konferencija, taip ir 
vakarienė buvo gyva.

Delegatas.

13 Apskričio Metinis Suvažiavimas 
Įvyko 15 Dieną Balandžio, 1934 m 

Antano Baranausko Namuose, 
Auburn, Ill.

rengtų pikniką 
10-tą dalį pelno į apskritį 

Pataisymas duotas ir paremtas, i 
kad kiekviena ALDLD apskričio kuo- ' 
pa surengtų parengimą ir kad pel- į 
nas būtų skirtas ant pusės: pusė į' 
kuopą ir pusė j apskritį 

Įnešimas nupuolą - 
priimtas.

Knygų Peržiūrėtojų
1933 viso ieigų.
1933 viso išlaidu

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
Dešimto Apskričio konferenci- 

|ja atsibuvo Custer, Mich., pas 
I draugą Juodaitį. Konferenci- 
įją atidarė sekretorius drg. 
j Daugšas ir pasakė prakalbelę 
j dienos klausimu ir apibudin
damas apskričio darbuotę.

Konferencijoj delegatų da
lyvavo nuo 6 kuopų. Daug 
buvo svečių su patariamu bal
su. Buvo išrinkta komisija iš 
trijų draugų, kurie pagamino 
keturias rezoliucijas.

Ant vietos išrinkta trys jau
nuoliai i Antra Lietuviu Jau
nuolių Suvažiavimą ir išrink
ta ' trys draugai tvarkyti jau*- 
nuolių delegatų priėmimą, 

i Taipgi ant vietos sukelta au
kų del padengimo lėšų $7.50.

Buvo nemažai diskusijų del 
sutvarkymo apskričio valdy
bos. Tas klausimas pavestas 
188 kuopai.

K o n f e rencijai pasibaigus, 
vietos mūsų draugai farmeriai 
surengė labai tinkamą vaka
rienę delegatų išleistuvėms. 
Už tai draugams farmeriams 
priklauso labai didelis ačiū! 
Šios apielinkės mūsų draugai 
farmeriai turi sutverę ALDLD 
218 kuopą ir ji gerai gyvuo
ja. Buvo ir tokių, kurie dar ne
priguli prie mūsų organizaci
jos, bet jie yra dideli pritarė
jai, jie stoja už komunistinį 
judėjimą. Vietos mūsų drau
gai ketino sutverti Jaunųjų 
Komunistų Lygą, nes yra gra-

Mokesčių
bedarbės piježas

194 kp. būtų pa 
apskričio mokesčių.

nuo 160 kp. 
. už 7

Tarp lietuvių irgi, nedaug 
dar tuo klausimu pasidarbuo
ta. J. Gataveckas jau prida
vė $1.25 už. parduotus piknikų 
tikietus. Drg; Smithaš iš New 
Kensingtono pridavė blanką su 
$1.35 kolekta 
viskas. Reikia visiems dau
giau darbuotis, kad sukėlus 
skiriamą sumą pinigų, mažiau
sia $35.00.

Visi rengkimės prie liepos 
4 pikniko, kuris įvyks Pitcair- 
nėj, labai gražioj Sugar Kar
moj.

Darb. Knygyno Atstovas.

Pittsburghe tuojaus bus ati
darytas tarptautinis darbinin
kų knygynas. Vieta jau ap
rinkta, tiktai reikia sumokėti 
renda ir padaryti sutartis. Ta
čiau dar vis trūksta ir 
džiai pinigų.

Pirmiausia auka buvo 
munistų Partijos Penkto 
trikto Lietuvių Biuro, kuris da
vė $10.00. Birželio 17 pikni
ko pelnas taipgi tam tikslui 
skirtas. Dar nežinia, kiek pa
sidarys. Taipgi skiriama tam 
tikslui ir visas liepos 4 pikni
ko pelnas. Tikietai jau dabar 
pardavinėjami.

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome 

nes mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
1934 M.' “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu, 
SSRS socialistines statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus * kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavhne ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į; SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934
spaudos
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 cCncų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronįch rabočfch v SSRS, red.

“PĘIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

tuvių ir nemažai tinkamų jau 
nuolių. Darbuokimės.

LDS Narys*

į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmonės juos 
dabar, 
namų: 
garadžiais, 
apgyventose vietose 
lyne, Maspethe

Parduodame Pigiai ir ant
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą $500 
Pradinį Įmdkėjimą

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAŠ WITTE, Advokatas

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

“PRIEKALAS” eis . 4 
lankų—didumo. Kaina

ANDRIUS FRANCIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas

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

5 APLEIDO MASS. SOCI
ALISTŲ SEIMUKĄ

New Bedford, Mass. -— 
Šios valstijos Socialistų Par
tijos suvažiavimo vadai 
(birž. 17 d.) neleido svars
tyti bendro fronto įnešimo; 
šalin pastūmė rezoliuciją, 
pritariančią Sovietų Sąjun
gos socialistinei kūrybai; iš 
rezoliucijos, reikalaujančios 
paliuosuot Vokietijos politi
nius kalinius, tokie socialis
tų biurokratai, kaip Alfred 
Baker Lewis ir Ko., išbrau
kė Thaelmanno varda; ne- 
leido kalbėt atstovui Ame
rikinės Sąjungos Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą. Vi
sos kovingos rezoliucijos bu
vo po stalu pakištos arba 
nustumtos į komisijas.

Piktindamiesi prieš tokią 
socialistų vadovybę, apleido 
suvažiavimą penki delega
tai, jų tarpe tokie žymūs 
buvę socialistų vadai, kaip 
Paul Wicks ir Carrol Bush. 
Išeidami iš suvažiavimo, šie
du pareiškė, kad įstos į Ko
munistų Partiją.

Nutarta, kad 45c pirmininkui del 
susirašinėjimo išlaidų būtų užmokč-

tantj narių. Tat reikia vi
siems draugams padirbėti ir 

į trumpoje ateityje mes tą tu- 
■ rėsime.

Mirė draugijos narys Jonas 
[ Strumskis, tai tvėrėjas Sūnų 
I Draugijos. Joje priklausė per 
‘29 metus. Buvo vedęs su naš
le. Savo vaikų neturėjo. Lai
dojimu rūpinosi posūniai ir 

Ipodukrės. Laidojo,., graborius 
J. Dirsa. Jis mirė sulaukęs 67 
metų. Buvo laisvas žmogus, 
todėl ir palaidotas laisvai be 
bažnytinių apeigų. Sūnų Drau
gija nupirko vainiką, davė 
grabnešius ir vieną karietą. 
Draugija atliko savo pareigas 
kaip reikia. Lai draugui Jo
nui Strumskiui būna lengva 
žemelė!

Sekantis' Draugijos susirin
kimas įvyks antradienį, 10 d. 
liepos. Susirinkimas nukelia
mas del to, kad pirmo antra
dienio vakaras yra prieš 4-tą 
liepos, kada paprastai būna 
daug triukšmo. Tą vakarą 
ant Draugijos Olympia parko( 
bus šokiai per visą naktį prie 
geros muzikos. Bus daug ir 
svečių 
nardą, 
sustos

Ligonių, šiuom kartu Drau
gijoje yra pusėtinai daug, nuo 
pereito mėnesio buvo 14 ir dar 
kaip kurie pasiliko ant toliau. 
Kaip kurie ilgai serga, pašal
pomis išmokame pusėtinai 
daug.

Paskutiniu laiku dar vienas 
nemalonus įvykis, mirė buvęs 
plačiai žinomas ristikas Juo
zas Šimkus. Jis mirė New 
Yorke, bet palaidoti buvo par
vežtas į Worcestery pas sese
ris.- Drg. Šimkus tur būt bu
vo vienas iš ristikų, kuris nie
ko bendro neturėjo , su tikėji
mu

katus Collinsville, Ill.,, E. Št. Lou 
Ill. ir Št. Louis Mo. '

Nauji Sumanymai del Apskričio
Įnešimas duotas ir pąremtas, kad kų, atrodė, kad jis guli Įdėlių 

>os surengtų pikniką ir duotų darže. Į kapus palydėjo net 
72 automobiliai. Grabnešiais 
buvo visi ristikai, jų tarpe ir 
Karolis Požėla, kuris dabar 
randasi mūsų apielinkėje. La- 

- pataisymas: bai gaila netekus vieną iš ga- 
jbių lietuvių ristikų, kuris buvo 

Raportas j tik apie 40 metų amžiaus!
$26.66 Visiems draugams ir draugėms 

18.10' tariame1 ačiū, kurie aukavote 
-------“'del kvietkų. Nemanau, kad 

kad vardus ♦ reikėtų dėti į 
spaudą, nes tas užimtų daug 
vietos. Visų vardus turiu kny
goje ir jeigu kas norėtų, tai 
galima bus pagarsinti. Rašau 
apie J. Šimkaus mirtį kartu su 
aprašymu LS ir DB Draugijos, 
nes mūsų visi nariai velionį 
pažino ir mylėjo.

J. J. Bakšys, 
LS ir DB Draugijos Ko
respondentas ir Sekretorius.

Pittsburgho apielinkėj yra 
7 LDS kuopos, bet tiktai viena 
jaunuolių kuopa pasiuntė de
legatą į Seimą, o kitos visos 
tiktai kalbėjo, bet nieko ne
veikė. z

,Sekamos kuopos buvo spe
cialiai t kviestos , siųsti delega
tė: New Kensingtono, Brad- 
doęko, iWijmerdingO, Court-, 
nės. Buvo nurodyta, jogęi la7 
bai svafbu pasiųsti delegatus, 
ypatingai pagelbėti jaunutei ir 
sifonai jaunuolių kuopai pa-i 
siųsti delegatus 
irias buvo duotas, bet kuomet 
reikėjo i važiuoti, tai pranešė, 
kad nesiunčia delegatų. O 
vienai LDS kuopai begalo sun
ku tai padaryti.

Nežiūrint, kaip blogai pasi
darbavo tuo klausimu suaugu
sių kuopos, nežiūrint kiek jos 
pakenkė, vistiek delegacija su
daryta ir penki delegatai išvy
ko į LDS, Proletarų Meno ir 
jaunuolių suvažiavimus. Se- 
kami delegatai išvyko Detroi-į mandatus 
tan: Art Norkiukas nuo LDS Bagzis.
146 jaunuolių kuopos; Elsie! Suvažiavimo tvarkos vedėju išrink 
-vr 1 • A- athth or i I tas Stasys Rusaitis; Antanas Bag Norkiute nuo ALDLD 85 kuo-1 * < • 
pos; Alex Janavičiukas nuo 
APLA jaunuolių kliubo, Wash
ington, Pa.; J. Gasiunas nuo 
APLA Centro Komiteto, Pe
te ’ H et r a nuo LDS jaunuolių 
chorelio.

Finansiniai delei kelionės 
prisidėjo APLA Pirmas Aps- 

’ paaukodamas du dole- 
ALDLD Kętvirtaš Ąps- 
pži&ukędamas viena do- 
AČfo už aiikaš. ' Bet 
Kpfcįč ž a 4 e j o pageį bėti 

įi’ geresnį atstovybę M- 
toj linkmėj nedarė—di

delis papeikimas.
' LDS » kuopos Pittsburgho 

aįiielinkęj tpdel jr neauga, bet 
dar žemyn 
neveikia. 
draugės1 pavaryti kiek nors 
daugiau agitacijos už šią svar
bią organizaciją. LDS aps
kritys • buvo suorganizuotas, 
bet ir tas nepasilaikė, nes nie
ko neveikė.

! LDS draugai, mes turime 
daugiau susirūpinti savo or
ganizacija. Gana taip snaudu- 
liūoti ir ni.eko neveikti, stoki
me darban, tai turėsime ir ge- 
K’ ių pasekmių. Tas mus ga- 

ir> daugiau LDS kuopų, 
Jtfctfagai jaunuolių, suorgani- 

reikia pradėti dau- 
jMML veikti. Galima viena 
Kvqmorganizuoti Soho te- 
HHKnFneA ten yVa daug lie-

Į kitus miestus nesiunčiame- 
Todel nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

Viąp suvažiavime dalyvavo 7 de
legatai nuo 3 kuopų, kurie atstovavo 
66 nariūš. Į Į . Į ; ‘ J ‘ : * 7 ,• . ; .

Nutarta mandatų komisijos rapor
tą priimti. Nutarta ^pereitos konfe
rencijos skaitytą protokolą priimti.

Nutarta apskričio valdybai suteik
ti sprendžiamą balsų; svečiams pata
riamą balsą. i

Apskričio valdybos raportai 1933 
metų. Pirmininko raportas: Suran
gė prakalbas del drg. Millerio ir d. 
Abeko; rašinėjo, idant surasti aps
kričio 10 “Daily Worker” serijas, ku
rias apskritys pirko liepos mėnesį, 
1924. Be jokių pasekmių, nesurado.

Nutarta raportą priimti.
Iždininko raportas: Petras Kle- 

manskis raportavo, kad dar nebuvo 
užmokėjęs bilą už plakatus, kitas bi- 
las išmokėjęs. Taipgi pridavė bilą 
(? Red.) kas link aukų del Komunis
tų Partijos agitacijos. Bilą $3.

Nutarta raportą priimti.
Kuopų delegatų raportai ir veiki

mas: 7 kp., Springfield, Ill., turi na
rių 34; surengė dvejas prakalbas, del 
drg. Abeko ir del drg. Millerio. Pa
sekmės su drg. Millerio prakalbomis 
buvo geros, žmonių dalyvavo skaitlin
gai, aukų surinko $4. Pasekmės su 
drg. F, Abeko prakalbomis nelabai ge
ros; labai mažai atsilankė žmonių; 
aukų nerinko; kalbėtojas išbuvo už 
pragyvenimą. Kuopa turėjo vieną

zis sekretorium. v
Nutarta, kad mandatų komisija 

priimtų rezoliucijas ir kuopų įneš i* 
i mus.
Į Mandatų komisija pranešė, kad se- 
. karnos kuopos prisiuntė delegatus:
■ 160 kp., Benld, Ill., 3 delegatai: Vin-
| cas Mickelaitis, Ant. Bagzis ir Vin
cas Mitchellis; atstovauja 20 narių.

7 kp., Springfield, III., 3 delegatai:
I Selvestras Senkus, Antanas Stedys ir 
I Malvina Lagunienė; atstovauja 34 
i nąrius. '' t '
• » ,194 kp., Auburn, Ill., < 1 delegatą, 
Jurgį Paltonavįche; atstovauja 12 na-

parengimą, pelno liko $30 su centais; 
nuo darbininkų veikimo įeigų $11.60 
literatūros parduota už $6.03, “Lais
vės” 
ri 39 
rinkime 
turėjo 
viso—13

Nutarta raportą priimti.
194 kp., Auburn, Ill., narių turi 

12. Parengimų neturėjo, surengė 
kuopa dvejas prakalbas: del. d. Mil
ler, atsilankė žmonių nemažai, aukų 
surinko $2.11, antras del drg. Abe
ko—žmonių labai mažai atsilankė; 
aukų nesurinko nei $2, užmokėjus už 
svetainę, atidavė drg. Abekui kas 
liko. Pernai laikės tris susirinki
mus, šiemet vieną; kuopos iždas tuš
čias. Veikimas kuopos silpnas iš be
darbės priežasties.

Nutarta raportą priimti.
160 kp., Benld, Ill., narių turi 20, 

parengimų neturėjo, surengė dvejas 
prakalbas: į d. Millerio prakalbas 
žmonių atsilankė skaitlingas būrelis; 
aukų surinkta $5.10. Užmokėjus $1 už 
svetainę likusius $4.10 atidavė d. Mil- 
leriui. Antras prakalbas ir mokyklė
lę surengė del drg. F. Abeko; žmo
nių atsilankė labai mažai, aukų su
rinko $1.15, užmokėjus už svetainę, 
sugrąžinta į kuopą 15c. Susirinki
mai pernai nelaikyti reguliariai, šie
met laikomi du sykiu į mėnesį, 
kuopos ižde pereitame susirinkime 
buvo $5.30; veikimas kuopos geras.

Nutarta raportą priimti.
Apskričio kuopos, E. St. Louis ir 

Collinsville, Ill., neprisiunte delegatų. 
Taipgi St. Louis, Mo., neprisiunte.

Nutarta, kad ši konferencija ragi
na kuopai “savo narius raginti da
lyvauti visuose Bedarbių Tarybos ir 
tarptautiniuose judėjimuose^ 
Į .Nutarta^ kad rezoliucija del Bedar
bių Apdraudos Biliaųs H. R. 7598, 
taip pat protesto rezoliucijos ‘prieš 
kankinimą politinių kalinių Vokietijoj 
ir Austrijoj būtų 
siųstos.

Nutarta, drg. A. 
siųsti rezoliucijas.

Mokėjimas
Nutarta, kad iš 

ties Auburn, 
liuosuota nuo

Priimtos mokestys 
Benld, III., už 1933 m 
narius ------------------------------  $1.15

Nuo 7 kp., Springfield, Ill., 
už 1933 m., už 21 narį

Nuo 194 kp., Auburn, Ill. 
už plakatus --------------------

Nuo 160 kp., Benld, Ill., 
plakatus —------------ ■--------

Nuo 7 kp., Springfield, Ill 
už plakatus —---------------

Viso suvažiavime sumokėta 
mokesčių ________________
—Skolingos kuopos pasiliko už pla

Nedėlioj, birželio 24 
Kaufman Setlemente, 
Center Ave., Pittsburghe, įvyk
sta svarbi) konferencija išrin- j 
kimui delegačių į pasaulinį! 
moterų kongresą Paryžiuj.] 
Kvočiamos visos draugijos! 
siųsti delegatus ir skaitlingai1 
dalyvauti konferencijoj.

Konferenciją šaukia Pitts- 
burghd Ly*ga prieš Karą ir Fa
šizmą. Toji organizacija, su
sidedanti iš įvairių pakraipų 
žmonių, lošia svarbią rolę. Ji
nai jąo turi organizacijų gana 
liberalini# 'pakraipų ir taipgi! 
religinių. Tai bendro fronto! 
Organizacija kovai prieš impe-1 
rialistinį karą ir fašizmą.

Lietuvių organizacijos taip
gi turėtų siųsti delegatus. Kiek 
žinoma, Lietuvių Lyga prieš 
Karą ir Fašizmą, taipgi APL 
A ir ALDLD organizacijos tu-1 
ri savo delegatus. Kitos drau-1 
gijos neturėtų atsilikti. Kon- j 
ferencija prasidės lygiai 8 v. 
vakare.

ALDLD 13-to Apskričio į 

. Protokolas i

—■ ——kūop

, jo į mitingą miesto majoras 
I McNair ir pareiškė, jogei ji- ■ 
'sai nori ką tai svarbaus pa-i 
įsakyti. Jam duota kalbėti' 
10 minučių.

Prataręs kelis žodžius, ji-! 
jsai pradėjo niekinti komu-, 
nistus. Jisai pareiškė, jogei i 
Pittsburgho gatvėse palai- ; Apskričio, turtas 
kysiąs tvarką, neįeisiąs i 15 *
streikieriams gatves už-; imti, 
blokaduoti. Jisai .atstovau
jąs žmones ir todėl jų reika
lus turįs apginti.

Pasigirdo atsiliepinėjimai, 
kad jis atstovauja plieno ba
ronų reikalus. Jis bando 
kalbėt, bet publikoj didžiau
sias Ujimas, baubimas. Pa-] dovanojo apskričiui 
galios jo frontai stvėrėsi 
majorą iž rankų ir išvedė ta 
laukan.

Jis čia buvo atėjęs tam, 
kad sudemoralizuoti šitą 
mitingą. Mat čia dalyvavo 
daug plieno darbininkų. 
Buvo kalbama apie plieno 

Tai kol kas Į streiką. Todėl plieno baro- 
vis'iems dau- i nams buvo svarbu kaip nors 
kad sukėlus (išprovokuoti šuįrutė ir už- 

i daryti mitingą. Bet tas ne- 
! nusisekė. Majoras išvytas 
i laukan ir mitingas gražiai 
] tęsėsi.

Kalbėjo B. Caratuhers, J. 
Allander ir P. Cush, kaipo 
vietiniai kalbėtojai. Surink
ta aukų virš $40. Paskiau- 

'sia kalbėjo d. E. Browder. 
į Tai buvo geriausias masinis 
i mitingas ir geras antausis 
'plieno baronams ir valdžios 
! atstovui. Pasirodė, kad dar
bininkai supranta savo, rei
kalus ir moką juos apginti.

Išmokėjimas Bilų
Nutarta, kad bila $3, kurią padavė 

P. Klcmanskis, auka del Komunistų 
Partijos, arba agitacijos, būtų priim
ta už gerą.

Nutarta, kad bila nuo “Vilnies“ 
už plakatus $9.60 būtų užmokėta.

Nutarta, kad 50c del viršininkų ke
lionės lėšų būtų užmokėta.

Dr. P. Klcmanskis kelionės lėšas

Nutarta, kad ant “Vilnies“ šėrinin- 
kų suvažiavimo būtų aukota $3 is 
apskričio iždo su pasveikinimu.

Valdybos Rinkimai
T valdybą išrinkti sekami draugai: 

Vincas Mitchellis pirm., sekr. Ant 
Bagzis, ižd., Vincas Mickelaitis.

Nutarta, kad ateinantį suvažiavi
mą laikyti Benld, III.

Nutarta, kad protokolas būtų pas
kelbtas “Vilnyj” ir “Laisvėj“ ne vė
liau, kaip į mėnesį- laiko, po suva
žiavimo.

Nutarta padėkavoti draugam Ba
ranauskam už leidimą laikyti suva
žiavimą jųjų namuose.

Konferenciją uždarė pirmininkas 
Stasys Rusaitis 4:15 vai. vakare.

Sekr., Antanas Bagzis.

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.
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Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

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

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Į new yorko ir apielinkes zinios
Savąjį j Kriaučių Delegatus

REIKALAVIMAI

(145-149)

Šiandien Latvių Protesto
Kriaušius, auuuu uie Lipai le-,...... -------------------------------- . . .. j Kcu"1,a ■■•••
ke, kaip sakalai, bet nutūpė/ delis, šalayiejus ir kiti iš jo Ne! Jeigu kaltas, tai Joint nlltin^dS

gardžiai pasijuokė ir liepė sa- Boardas, kuris atsisakė iš se- Latvių darbininkų organiz
laiku vo Planus tik pačiam prakti- iniau užvilktas kelių darbinin- cijos rengia bendro fronto ma-

. .. n n z-v Ii 1 J* Y’ . . ... • 1 ..

PARDAVIMAI

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRSKonferenci- (1.39-14/5)

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED
. • i I < > 1 1 • ■*

pa-

kal- J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)Kas Bus “Laisvės” Piknike

Nazių Atstovas Išvažiavo

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

512

Co- 
vie-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Bet darbininkai
tęsia kovą, toliau, nepaisydami

Juos kaltina “bet- 
Teisėjas Ma- 

■visus vyrus po

nepatenkintas jo darbo išnašu- 
mu. Jeigu pasitaiko, kad su- 

i, ar prosinama 
mašina, tai turi, būt iš darbi
ninko algos išrokuota jos pa-

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

kaip vabalai.. .
Kuomet dabartiniu 

norima per “Keleivį” vėl įpirš
ti Michelsoną kriaučiams už

Tai tokį planą J. .Her-jįko ne su unijos žinia darbda- 
Ar tai tuom 

Jankaitį ?

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuviųt kitokių

PARSIDUODA Lunch Room su alaus 
laisniais, vieta apgyventa įvairių 

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

tnuhisftų Partijos narys. Bet

atvykstą.
Tai, ži- 
jąunimo 

O ar mano-

kartą pakalbėsime.
Tas didysis .piknikas įvyks įra-

PARSIDUODA Cleaning ir Tailoring 
Krautuvė. Daug darbo Krautuvė 

verta $600, parduosiu už $250. Vieta 
apgyventa vokiečiais; jau per 12 me
tų tas biznis išdirbtas. Del kitų in
formacijų kreipkitės:

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

REIKALAUJAM jaunos mergaitės, 
kuri, norėtų dirbti lengvą namų 

darbą.' Praleisi! vakacijas kalnuose. 
Apmokam tiktai praleidimo pinigų. 
Kreipkitės prie:

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

senyvos moteries, 
kad būt tinkama prižiūrėt 2 metų 

, ge
ras kambarys ir maistas. Atsišaukit 
jei norėsit per laišką ar ypatiškai. 
J. W. 66-41 Clinton Ave., Maspeth, 
L. I., N. Y.

•Temato vietą? .. ? ' I < ’ . | panašaus. Sakoma, ^kad, ,jįę
J. Hermanas yra žinomas la- patyliukais rengiasi atvažiuoti 

W getai Brtooklyno kriau- su,dar didesnių pulku pašali- 
čiarhs' kas do- per > paukštis.. nių, negu choristų. Labai gar

Patenkinančiai ir už prieinam^ kttirilį sutaiso automobi
lius. Spęciališkai gerai atlieka sekamus darbus. -

. ' t t ». > * i • . 4 . I ' * * * - ♦

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying. į
All Work Guaranteed. Towing Day and i Night 

! » ’ t P '< | . *

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

laidojimo išlaidas. ! Matomai, bijojo, kad darbinin-1
Taip pat reikalaujama, , kad kai nesurengtų Lutheriui to-į

- 3 ’ kias išleistuves, kokios buvo
Del to jau' buvę, Hanfstaenglio priimtuvės.

Taip pat reikaląu- h Amerikos bankieriams skolų ir' 
pakėlus taksus ka- tuo klausimu tarp šių dviejų - 

karta yra parodę savo užsisj korporacijoms, nebūtų valdžių apsimainyta notomis, 
‘leista korporacijoms suversti Prieplauka buvo tirštai apsta- • ii;’; / i _ i

aš sakau, 1 jog ________ _ v. , . -
IcSti? kad sklokininkai remtų I Pribus (sų choru. _ T.7?.71
J. Hermano kandidatūrą į de-! te, ( kad kiti pasiliks? Nieko j

tų “Laisvės” raštinėj arba pas 
draugus “laisviečius.”

M.

eitųjų pącių hąų^ai,-6 jųe,. porteris paleidi

Dr. HERMAN MENDLOMTZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą'

Williamsburghe: > .» Į t
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Socialistai Per “Keleivį” Jau Gvoltu Perša'.-iS““” T-SS 
dirbtuvė ir ten žuvo darbinin
kų apie 3 šimtai dolerių al
gų. Bet tai ne K. Jankaičio 
kaltė, o Joint Boardo, jeigu 
taip galima kaltinti, kuris per 
savo advokatą uždėjo atač- 
mentą ant Biržiečio dirbtuvės 
ir joje esamo darbo. Ir tiem 
darbininkams, kuriems buvo

(Pabaiga)
Tiesa, F. Kalpokhs išbuvo 

metus, bet per tą metų laiko- genda siuvama 
tarpį jis visiems įkyrėjo, nes 
pasuko labai smarkiai savo nu-. ... . . ....
sistatymą būti ištikimiausiu taisymui. Taip pat,esą reikia j neišmokėtos algos per dvi sa- 
Joint Boardo biurokratų pa- darbininkus prižiūrėti, kad jieiyaites, unijos advokatai išrin-

O antra, tai iišeinamoj vietoj ilgai nebūtų, kb ir atmokėjo. 'Tik tų darbi-
• • Pasikalbėjimus dirbtuvėje ninku žuvo, kurie Biržiečiui iš 

o j^v^j^xx-wvx^ v.x.xxxx^ XXXXX.J-:griežtai uždiausti, kad daibi-. Seniau, palei sutikimą jų pa- 
Su tuom ^Kalpoko kar-! ninkas turi tik mislyti ir liuos-1 Čių, paliko po kėlės algas.

ląikju,. kaip daugiau darbda-'Tuos pinigus, paliktus iš se- 
ju I viui darbo padaryti, o ne tar- niaų, Joint Boardo viršininkai

kaliku, tai viena.
nesvietiškas tinginys ir bjau- ,rs 
rotojas paprastų eilinių kriau
čių. ' : 
jiera ir užgeso mūsų lokale, 
taip, kaip Michelsorio šešių 
mėnesių delegatavimo laiko-' pusavyj ginčus liuoslaikįu va- atsisakė kolektuoti, nes jie pa- 
tarpis parodė aiškų veidą, kas,r^- . i
jis do vienas ir kur veda manas pasiūlė pirmam darb-, viui savo algas.
kriaučius. Abudu tie tipai Jė- davių susirinkime, kur toks žy- ! galima kaltinti K

kuoti, o ne jiem siūlyti. Iru algas atimti iš Biržiečio.
Tiesa, J. Hermanas ir prak-| 

delegatą, tai reikia pažiūrėti Litavo pas save dirbtuvėje. I. • 
ar Michelsonas padarė kiek. čiurinskutį, tuojaus iš savo 
progreso per tą laikotarpį? Ar dirbtuvės išvijo, apskelbdamas, 
jis prisiartino prie darbininkų kad jis jam mašinas gadina 
reikalų? Ar jis pakeitė savo tiksliai. Kitus darbininkus 
pažiūras į pačią mūsų lokalo taip pat ėdė, kaip nei vienas 
tvarką? Kol kas to nematyt, i lietuviškas kontraktorius tokio 

Pereitą rudenį eina 10 dole- šlykštaus ėdimo nepraktikavo, 
rių asesmentų klausimas New . kokį Hermanas naudojo. 
Yorko Joint Boardo susirinki-) To da.r negana. Hermanas 
me, mūsų Michelsonas lokale pasiskolina iš biedno darbinin- 
prieš asesmentus, o Joint Boar, ko pinigų ir nori juos užginti, 
de už juos. Ar tai ne veid-'Tas darbininkas, neturėdamas 
mainystč? Juk jeigu tavo nuo-'ką daryti, kreipiasi į teismą 
monė, kad asesmentai reika-?1’ ten faktais^ prirodo, kad 
lingi, tai būk atviras, stok ir 
lokale, bet ne; jis to nedaro 
lokale, nes žino, kad kriau- 
čiai menkai dirba ir apdėjimas 
naujais mokesčiais dar juos 
daugiau apsunkina, tai kad čia 
gauti simpatijų, tai jis kalba ir 
balsuoja prieš asesmep^s, <

, kad 
Hermanas skolinosi iš jo sun
kiai uždirbtus centus ir bylą 
išlaimi, bet Hermanas ir po 
teismo jam pinigų negrąžina. 
Vot todėl ir stačiau sau klau
simą, ar jau tiek toli nuėjo 

V.V* , vo xx sklokininkai, kad remtų J.
‘ “ • j 0| Hermano kandidatūrą į kriau-
kuomet nueina į Joint Boardo čių, delegato vietą ? 
susirinkimą, tai rėkia, kad 'T \Nesinorėtų iškalno kriau7 
58esmentų klausimas jam ne- čiams by ką piršti delegatu, 
aiškus ir jeigu būt direktorių peš jie visus gana gerai pažįs- 
fl&i-ys informavęs aiškiai, tai.ta ir žinos ką išsirinkti, kuris 
Sguprantama ir pats lokalas'teisingai gins kliaučių reika- 
ftūtų kitaip juos paregėjęs. I^s ir heyes pjovynių lokale. 
į Iškilo skloka, tirojaus Mi-1Per <<KeW’ sako, ^ad Lyga 
fcjielsonas puolėse jAi taikiniu-, statys K. Jankąitį į delegatus, 
Jtauti ir visaip neigti ir bjau-;^e^ P° apšaukia, kad
roti tuos kriaučius, kurie sklo-'J^s nesenai buvo delegatu ir 
Jciško gydymo nenor prisiimti daugelįui darbininkų darbda- 
j* kriaučių, tarpą, it kokios nunešė algų. Tai grynas 
choleros, kuri turi tendenciją Į melas! 
ardyti ir trukdyti lietuvių dar-' 
bininkų kairįjį judėjimą Ame- 
rikoje. Jeigu jau toks Mi-, 
chelsonas “tvirtas” žmogus, tai ’ 
kodėl jis mėtosi, puldinėja į 
visas puses bi tik atakuoti kai
resnius, pažangesnius kriau
čius ?
’“Keleivis” taip pat dūduoja 

apie J. Hermaną, kad tą sta
tysią sklokininkai. Nesinorė
tu tikėti, bet, gal, socialistau- 
janti žmonės ir geriau žino kas 
su jų kamarotais sklokininkais 
dedasi ir ką jie mierlna kriau
čiams delegatu piršti. Kodėl' busais Lyros Choras, 

nesinorėtų ti- ’ noma, daugiausia

Delegatai, važiuojantieji į 
LDS Seimą, pasakojo, kad jų 
kolonijose labai garsiai kalba
ma apie “Laisvės” pikniką. Ir 
tūlose vietose jau kalbama ne 
žodžiais, bet faktais. Faktų 
kalba reiškia, kad jie bus pik
nike. Ypač gausiai rengiasi 
mūsų, susiedai iš Pennsylvania 
ir Conn, valstijų.

Iš Philadelphijos

ALDLD 185-tos KUOPOS 
NARĖMS IR NARIAMS!

Šį ketvirtadienį, birželio 21 d., 
įvyks mėnesinis ALDLD 185-tos 
kuopos susirinkimas pas drg. 
Mockų, 411 Autumn Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8-tą 
vai. vakare. Šiame susirinkime 
turėsime “šviesos” No. 2, todėl 
visi nariai dalyvaukite.

Sekr. M. Misevičiene.

Automobilio Nelaimėj Sužeisti 
Balčiūnas ir Vilkaitė

Pirmadienio vakare, d. Vil
kaitės giminaitis važiavo į Lie
tuvą. Jį palydėjo E. Vilkaitė, 
J. Balčiūnas, “Varpo” keptu
vės savininkas, ir eile kitų ns-! RE1KAI AUJAM 
menų. Grįžtant namo lijo lie
tus ir Balčiūno vežikas įvažia- vaiką. Piln5^UŽIaikym:^ 
vo automobiliumi į elevaterio 
stulpą. Smarkiai sudaužė au
tomobilių ir tapo skaudžiai su
žeisti Balčiūnas ir Vilkaite. 
Jie buvo paimti į ligoninę. Ten 
apžiūrėjo sumušimus ir palei
do juos namo. Mašinos kėra- 
yotojas mažiau užgautas. Lin
kėtina greitai pasveikti.

“L.” Rep.

i sinį mitingą, į kurį ypatingai 
i nori įtraukti lietuvius darbi- 
' ninkus. Kadangi tų dviejų vie
na kitai artimiausių šalių pa
dėtis yra veik vienoda, tad la
bai svarbu, kad užsimegstų ar
timi ryšiai tarp šių dviejų tau
tų darbininkų, kovoje prieš fa
šizmą. Mūs organizacijos tu
rėtų pasiųsti atstovus.

Susirinkimas įvyks šiandien, 
birželio 20 d., 8 vai. vakare, 
Finnish Hali, 15 W. 126th St., 
New Yorke. Įžanga veltui.

Toliau sako: “Mat, jamj 
stokuoja tvirtos valios, grieš-, 
tumo ir drąsos susikirtime su 
darbdaviais.” O kas atsitiko su 
Gužu, kuris svetimais pinigais 
pradėjo bizniavoti ir ten buvo 
darbininkų algos į pavojų atsi- 
dūrusios? Tas “netvirtos” va
lios K. Jankaitis, paėmė griež
tą veikimą, kad algos turi būti 
darbininkam atmokėtos, tai 
Gužas net pats save nusišovė, 
kada pamatė, jog toliau mul
kinti darbininktj negalės. Keli 
kontraktoriai prie V. Michelso- 
no save nusigalabino, kad toks 
jau “griežtas ir tvirtps valios” 
žmogus? Ogi nei vienas. Nes 
jis pats, po delegato tarnystos, 
pasirodė esąs V. Zavecko dirb
tuvės dalininkas.

Nepaisant kaip Prosininkas 
per “Keleivj”. nori apjuodin-jn^a jaį.ninį0 
ti K. Jankaitį, bet kartu pa-Įjįjįįų diskus' 
sako ir tiesos, ką apie K. Jan-| į^naudoti budavojimui 
kaiti priklauso pasakyti, tai

1 ULTER PARK, N. Y.
1 Reikalingas senyvas darbininkas 
| ant mažos farmos. Geras maistas ir 
J geras kambarys; vasarį mokame 
$10.00 j mėnesį. Jeigu kokis seny
vas žmogelis, kuriam nubodo miesto 
gyvenimas galėtų gal visuomet su 
mumis būt. Atsišaukite greitai:

A VANTA FARMS, 
Ulster Park, New York

(141-147)

LIETtlVIŲ ANGLltf KOMPANIJA ‘ 
1 i *

Pirmos klasės anglis, gerinusios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašorhe 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661' • 

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

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

Phone, EVergreen 7-4785

kaitį priklauso, pasakyti, 
būtent tą> kad: “Jis yra gana 
geras ir nuoširdus vyrukas. 
Jam pavestą darbą dirbo pa
gal savo geriausią išgalę ir 
supratimą.” Jeigu jau jūs taip 
sakote apie K. Jankaitį, tai ko, 
paibelių, peršate kitus, Michel
soną, Hermaną, kurių rekordai 
gana šlykštūs ir i 
kriaučiams ?

Michell Puzinas.

Junuolių Konferencija
Ketvirtadienį, birželio 21 d., 

7:30 vai. vakaro, Irving Pla
za, New Yorke, įvyks jaunuo
lių konferencija.
ją šaukia Lygos Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą distrikto ko- 
njiitetąs. Bus peržvalga Nacio- 

'r-T’-UtJ Dienos Įaimė- 
iskusuota,' kaili juos 

i jauni
nto judėjimo. Taipgi bus ren
kami delegatai į PriešfaŠistinio 
Sporto suvažiavimą, Paryžiuje. 
Organizacijos raginamos 
siųsti delegatus.

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

13 Bemarškiniiį Nuteisti
_c _ ____ _ Vienam ir tam pačiam
nepriimtini ney Island teismabutyje,

j nas teisėjas, William 
O’Dwyer nuteisė 13 vyrų

i tais nevarkiame pasielgime ir 
j nubaudė po $1 kiekvieną. Gi 
■ kitas teisėjas, John Mason, pa- 
I naikino kaltinimą prieš 20 vy
rų, sakydamas nematąs nieko 

: blogo, jei vyrai nuogais pe- 
! čiais ir krutinę būna pajūryje. 
( “Well,” senos buržuazinės mo- 
I ralybės šulai nebesusitaiko.
Nusidėvėjo toji moralybė, su
smuko, taip kaip ir pati buržu
azinė sistema.

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau tUniaa ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau iityrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo!

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

Telephonas MEdallion 3-1328

Telephone, EVergreen 8-9770

Maspetho Taksų Mokėtojai 
Nepasitenkinę

1 Maspetho taksų mokėtojai1 
nepasitenkinę s e na to r i aus 
Hendelio politika. Taksų mo- a . 
kėtojai reikalauja pravesti bi- ras Hitlerį 
lių, kuris aptaksuotų. kapinių1 Vakar iš New- Yorko laivu 
korporacijas, tokiu būdu lik- Europa išvažiavo Vokietijos! 
tų mažesnė našta gyventojams, atstovas Dr. Hans Luther, būk; 
Hendelis, tačiaus, nesirūpi- tai pasitarti su Hitleriu del : 
nąs tuomi biliumi. Kapinės, "skolų Jungtinėms Valstijoms. | 
jkaip žinia, užima didelius plo- Vokietija atideda atmokejimą: 

;tus žėmės. *---- -1--- ’—1--------
V.2W141O n.«o ĮJC1 r Į — --o- r -rr -r----------Tomą kad
Jis, tiesa/ kada tai buvo Ko-1 daiktas,. nes ji^ jau n,er[ J 4 l.. ’ , „r L
muhistu Partiios narvs Bet karta yra parodę savo užsis,-1 f*““* . . ..ų , B1,v;wr leista korporacijoms suversti Prieplauka buvo tirštai apsta-jairi ji nebuvo iki vai ai kair. pynmą sukirsti visą svietą uz> . , ■ . ! 1 . v . .1 .. ,i/ - • - -t rrknoaoirrkiox;., ]uos ant visuomenes, pakeliant tyta vieša ir slapta policija.)Jis jautėsi joje it nesavas, ne- philadelphiečių garbę. Brook- •; . . . . (_<. , . ... . f , , , . . IJis jautėsi joje it nesavas, ne-, 
savoj vietoj; jis ją apmelavo 
ir, jos darbuotojus išniekinęs, 
išėjo į kriaučių biznį. Nespė
jęs patapti kriaučių fabrikan
tu, pirmam lietuvių kontrak- 
torių susirinkime’' išeina su pa-‘ 
mokom pas lietuviškus drabu
žių siuvimo Įcontraktorius, kaip 
rėikiašiųrkščiau" paimti darbi
ninkus už pakarpos, kad iš jų 
daligiau pelno išspausti, ’ Jis 
nurodo, kad jeigu darbininkas 
atėjęs-j dirbtuvę sako darbda- ■ vanos: $5, $3 ir $2. Tikie(to eiga prižiūrėti ir reikalauti) son sulaikė visus vyrus po 
viui ,gąrą rytą, tai kcrųtrąkto- > kaina 40 c^ntų. Prie durų . kad jų taksais jsumokėtji centai t$100 kaucijas kiekvieną, o mo- 
riauiį užduotis nei neAtsisUkti, pirkusieji tikietus dovanų ne- 
het ignoruoti, kad^tuom darbi- gaus, tad svarbu įsigyti tikie-j Htikieriy užmačioms, 
ninkah suprašti/,’jo& darbdavys tus tuojau. Ėeikalaukite tikie- ! ' i? : Tfr. P. M Įkalinimo.

lyniečiai, apsižiūrėkim, nes ir 
mums mūsų garbė nepigi. Ir 
dar turiu priminti, kad pavo-lbūtų įsteigtas viešas parkas 
jus grūmoja ne vien iš Phila- Maspethe.
delphijos, bet girdisi daug ko užvestos derybos su žemės, sa-.' , , ~~ “ 7 n„ .
ir? iŠ kitur, bet apie tai kitą vininkais, trys metai atgal, bet BunSIS ArCStUOJH PIKlCtllS I 

j parko kaip nebuvo, taip ir nė-į Pereitą sekmadienį Coney 
' *■ Taksų mokėtojai rengia- islande vėl tapo areštuoti 8 

'’ekmadiėnį, liepos 1'd., ;UIme? ’ si eiti pas vyriausią viešų par-. vyrai ir 4 moterys už pikie- 
Parke, Brooklyne, netoli Coney komisionierių su reikalavi- tavimą Nathan’s Famous, Inc. 
Island. Perkaritiėm iš ankstdima*s- Tūli net kalba apie kavinės.
tikietus yra skiriamos trys do- streiką. Taksų mokėtojų par- varkės kėlime. 

Tikieto eiga prižiūrčti ir reikalauti) son sulaikė

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar' naktį 
423 Metropolitan Avė.

' Brooklyn, N* Y.

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.

STEPHEN BREDES, JR.'
Lietuvis Advokatas

gmpių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškaia 

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

JONAS STOKES
I Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis
1 « BROOKLYN, N. Y. 

,' , Tel: Glenmore 5-6191

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir oalaidojn tin

kamai ir už prieinamu kainą 
Parsamdau automobilius vestn- 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ■ ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

< .Gydoma iQdoa 
. • Išbėrimai, * ^tau- 
i ■> joi t Nesveikumai,

k i Nesveikavij 
mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamu-r 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų 1L* 
gos; o jeigu turite kokį negerumu 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimų 
ateikite pas Dr. Zins.

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

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Axe. ir firving Pl.

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


