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vyskupai pritaria generolo 
Blombergo ir kaizerio pla
nams, o jie sudaro i 
spėką.
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LONDONAS, Anglija. — 
“Daily Herald” korespon
dentas lankėsi Dome pas 
eks-kaizerį ir praneša, kad 
Vokietijos armijoje genero- 
rolas Blomberg ir kiti ren
giasi nuversti Hitlerio val
džią ir sugrąžinti kaizerį. 
Generolas pareiškęs, kadueneroias pareiškęs, Kad <

ĮSTATAS STREIKAM LAUŽYTI JAU | 
NAUDOJAMAS PRIEŠ LA! V AKRO VIUS

nuversta ir nebus įvesta mi
ll tarinė diktatūra su kaize
riu priešakyj, tai greitu lai
ku Vokietijoj gali įvykti 
proletarine revoliucija, loks federacines LaivakroviŲ Unijos Prezidentas ir Bosai Už- j 
nepasitenkinimas Hitlerio . . n . M. . _ n ._j «i n n i

streikus laužyti. '
Sulig naujo įstatymo, 

darbo ministerė Perkins jau 
pasisiūlė su “patarnavi
mais” užbaigti laivakrovių: 
streiką Pacifiko pakraščio j 
prieplaukose; ir Joseph P. 
Ryan, pirmininkas Inter
national Laivakrovių Uni- 

tros Kompanijos darbiniu-1 streikų. Ateinančią savai- jos, priklausančios prie Dar- 
kai, priklausanti prie Darbo i t? Rooseveltas ketina pa- bo Federacijos, ragina strei- ■ 
Federacijos, nutarė strei- skirti komisijos narius, vei- kierius pasiduoti toms de- 
kuoti. Įvairiose kitose uni- kiausia po du nuo fabrikan- ryboms. Už tai laivų kom- 
jose eina balsavimai del vi-; tlJ> nJJ° “i 
suotino streiko išvien su ■ valdžios) ir darbininkų, 
elektrininkais. Socialistų ir j Žymėtina, kad nebus darbi- 
Darbo Federacijos vadai Į ninkams leidžiama išsirinkti 
tam nepritaria, nors ir bū-į savo atstovų; juos darbinin- 
na priversti leist darbinin-'kams parinks pats preziden- 
kams balsuot. itas- Tai tau “bešališka"

____________ i komisija! Tokiai komisijai 
| bu s pervesta $1,000,000 iš 
|NRA, kad turėtų pinigų 

Du --------- -
Pont i Kompanija skelbiasi, D„:i.:a nft CC ADA j TĮlp. 
kad iau naeamina dirbtina DClKId pO -Į)J,UUU J Ule

Washington. — Roosevel- 
didelę tas pasirašė kongreso nuta- 

l rimą, kad prezidentas 
i įsteigtų naują Nacionalę 

Milwaukee Balsavimas :DarboKomisi^- Toskomi- 
■iW Gmwalin Strpikn isijos uždavinys yra verst1’ ;tlvl UtJIlviduU OllvlnU [naj taikyti darbininkus su 

Milwaukee, Wis. — Elek- i samdytojais, idant nebūtų 
tros Kompanijos darbiniu-! streikų. .

kams balsuot.

Dirbtina Guma Karui
Wilmington, Del.

kad jau pagamina dirbtiną 
‘ gumą, tinkamą automobilių 
ratams; tik dar perbrangiai 
atsieina dirbtinoji guma, 
būtent, doleris svarui. O 
perkant tikrą gumą iš užsie
nio dabar kaštuoja tik 15c 
svaras, nors buvo laikų, kad 
virš dolerio amerikonai mo
kėjo už svarą užsieninės 
gumos. Dirbtinoji guma 
būsianti Amerikai naudinga 
ypač karo metu, kuomet gal 
nebus galima gauti tikros 
gumos iš užsienio. Dirbti
noji guma yra gaminama iš 
ącetyleno, druskos ir van
dens. Acetylenas padaro
mas iš anglies ir kalkių 
mens.
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Darbininkai Visu 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik t 
Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!

Į talką streikavusiems Macauley knygų leidyk
los raštinės tarnautojams New Yorke atėjo pi- 
kietuoti ir žymūs rašytojai, aktoriai ir aktorės. 
Pikietininkai buvo areštuoti, bet streikas vis tiek 
laimėtas.

VADAI META LAUKAN DARBININKUS, 
KALBANČIUS APIE PLIENO STREIKĄ iM
Unijos Distrikty Politikieriai Meluoja, kad “Dabar Ne Lai- ■ ; H 

kas” Šnekėti apie Streiką; Darbininkai Bruzda

■
teisės balsuoti, kurie nėra 
pilnai užsimokėję unijai 
duoklių. Tas paliečia jau
nesnius, kovingesnius dar
bininkus ir mažiau tedir
bančius bei bedarbius.

Nežiūrint viso to, pritari-

publikos” (reiškia, j panijos tuojaus užgyrė Per
kins ir Ryano planą šitaip 
streiką iškrikdyti.

Dar nėra žinios, ar bus 
skiriama specialė komisija i 
plieno darbininkų streiką 
galutinai sulaužyti, ar tam 
užteks Nacionalės Darbo 
Komisijos, kurią sulipdys 
Rooseveltas.

Anglija Nori 20 NaujJLDS. j^Iltfa.S SciIDHS 
Šarvuotlaiviy

London.—Pasitarime tarp 
Anglijos ir Amerikos karo 
laivynų atstovų, anglai pa-

Pittsburgh, Pa. — Seno- 
Isios plieno darbininkų uni
jos pirmesnis suvažiavimas, 
įvykęs balandžio mėnesį š. 
m., išrinko dešimts distriktų 

j vadų su pirmininku Forbec- 
■ku, kaipo “eilinių narių ko
mitetą.” Tas komitetas, pa- mas streikui tebėra didelis 
gal suvažiavimo nutarimą, i tarp Youngstowno, Cantono 
turėjo nepasiduot vyriau-i ir kitų plieno centrų darbi- 
siai Tighe-Leonard mašinai, ninku, 
bet kovot už darbininkų rei- i 
kalus ir šaukt visuotiną i 
streiką birž. 16 d. .

Del streiko, kaip žinoma, i 
buvo dabar sušauktas nau- i 

l jas suvažiavimas, bet dešim- i 
ties komitetas jame visai 
persimetė į Tighe-Leonardo; 
pusę; padėjo sušturmuoti; 
delegatus, kad atšauktų 1 

I streiką, o pavestų visus rei-, 
kalus išspręsti komisijai, 

, kurią prezid. Rooseveltas 
sudarys iš trijų neva “beša-

Francija Užtikrina 
Rumunijos Rubežius

-BUCHAREST. — Birželio 
21 d. atsilankė Franci jos už
sienio reikalų ministeris 
Barthou; iškilmingai jis pri
imtas ir Rumunijos “pilie
čių” padarytas. Jis pasakė, i žę sulaužyti streiką, bet rei- 
*1 1 T*'* • * t •

na Streiklaužiam
Seattle, Wash. — Sustrei

kavo 400 miškų darbininkų 
Longview. Tuom išreiškia 
pritarimą laivakrovių strei
kui.

Laivakroviai Seattle susė
do ant gelžkelio relių, ku
riomis traukinys bandė vež
ti tavorus krovimui į laivus. 
Tai buvo naujas bandymas 
laužyti streiką. Bet garve- 
žis nedrįso važiuoti per dar
bininkus.

Susikūrė Šiaurvakarių 
Streiko Komitetas, kuris or
ganizuoja visus Pacific pa
kraščio laivakrovius kovoti 
iki pergalės.

Laivų savininkai sutvėrė 
“Nepaprastą Piliečių” ko
mitetą kovai prieš streiką. 
Streikieriai pagavo vieną iš' kiti dar neima viršaus, 
to komiteto laiškų. Laiškas '
sako, jog miesto majoras j Kubos kariuomenė, be- 
Smith ir policija yra pasiry- iblaškydama, demonstruojan- 
'7 n ciil o n vArFi aJ-vai L-o KaF vaK v 1 1 1 • •cius pries valdžią darbinin

' Išraiškos ant Sekretorės 
Raporto ,

i DR. PALEVIČIUS.—"
į tas yra geras ir jis turi būti 

reiškė, kad Jiems reikia dar priimtas, kaip išduotas.
20 naujų Šarvuotlaivių. Jie tam klausimui, kas liečia reika- 
tikisi, kad Amerika tam pri
tarsianti. Manoma, kad 
Amerikos priešingumas Ja
ponijos lygybei ant jūrų pa
sitarnaus šičia Anglijai, no
rinčiai dar didesnio sau lai
vyno.

vienbalsiai priimtas. Ant iždi
ninko raporto nebuvo jokių kal
bų; taip pat ir su iždo globėjo 

-Rapor-1 raportu.

Pakel- Kalbos ant Redaktoriaus 
Raporto

Siurba, “Tiesos”
baigdamas savo

Tiesa’

Pietą Amerikos Mūšiuose 
Dalyvauja 80,000 Kareivią

Buenos Aires. — Bolivijos 
karo frontas su Paragua- 
yum tęsiasi 65 mylias ir už
vakarykščiuose m ū š i u o se 
dalyvavo 80,000 kareivių iš 
abiejų pusių. Nei vieni nei

Pakorė, Sušaudė Negrą
i už Ėjimą su Baltąja
I i
j Kirbyville, Texas.—Neg- 
i ras Son Grigg buvo areštuo
jąs už vaikščiojimą su bal- 
I ta mergina. Bevedant še
rifam jį į kalėjimą, pastojo 

’kelią govėda baltųjų žmog- 
’ i žudžių. Šerifai be kovos 

atidavė negrą govėdai. Tie 
‘žmogžudžiai tuomet negrą 

_ . _ v. . , . (pakorė, susaude lavoną įrl
Dabar dešimties komiteto ,iriš ie automobili6' 

nariai važinėja tarp plieno dar kelias mylias važiuoda- darbmmkų ir atkalbinėja • •• ‘
nuo visokios minties apie i 
streiką; sako, “dabar tam !
ne laikas ” “pasitikime Ro- Ąng|jjaj R^eSm Dar 
oseveltu, ir 1.1. . ° J

Darbininkai jaučiasi, kad Didesnio Karo Laivyno
London. — Anglijos mini-

laujamus formalumus iš Centro 
valdybos, tai .reikia sakyti, kad 
be jų negalima palaikyti tvarką. 
Pavyzdžiui, žmogus buvo sirgęs 
tūlą laiką, bet organizacijai ne
davė jokios žinios; baigęs sirgi- kią vedė pirmiaus. 
mą, atėjo pas mane, kaipo pas pradžia diskusijų. 
Centro daktarą, ir prašo, kad kalbėjo Prūseika, 
jam išduočiau sirgimo paliudiji- Kv..vu nwniuinnuu -------------- - - -----... .

a. Toki dalykai nėra leistini i tijos vadovybę unijizmo klausi-1 Braddock, Pa., unijos loka- Ratams, kodėl Anglijai rei- 
■ • • - - / . ----- • • I— ------- ]() sasirinkime Tighe’o agen- kia drūčiau ant jūrų jpsi-

tas kurstė prieš streiką ir ginkluoti, negu leidžiama 
patarė visiems patapti Am- sukg 1930 metų londoniškės 
erikos piliečiais. Vienas sutarties.. Kaip Amerikos, 
darbininkas tik paklausė, taip Anglijos delegatai krei- 

.“ o kas bus tada?” ir už tai vai žiūri į Japonijos reika- > 
vadai paliepė savo padau- lavimą turėti lygų laivyną 

___________ _________su t°m dviem šalim. Pra
usti. Kai kur vadai neva našaujama, kad gal reikėsią 

katrie iš jūsų nori Anglijai ir Amerikai išvien* ’i 
bet jie turi pa- j eiti, idant Japonams uzkiU- 

savo užimta politine linija atsi-į sistatę mušeikas, kurie tuo- sti kelią įsivyrauti ant jūrų.

rcdakto- 
raportą 
laikysis

rius,
pareiškė, kad
tos pačios politinės linijos, ke

čia buvo 
Pirmiausia 
kuris visu 

frontu smerkė Komunistų Par-

jie parduodami, ir į lokalų _ J!
I susirinkimus Pennsylvani- ----------  —----- -
i joj daug mažiau tesilanko, i ^eris pirmininkas Ramsey
i Žino, jog Tighe’o paslai ir i MacDonald aiškino besita- 
i vietiniai vadai neduos jiems į riantiems Anglų ir Jungt. 
; išsireikšti. Pavyzdžiui, Valstijų karo laivynų dele-

kad Francija stoja už Ru-|kia sudėti dar bęnt $250,000 . kus, 2 sužeidė ir 2 areštavo. !či 
munijos , dabartinių sienų • pinigu tam tikslui. Girdi,'

mą. 
jokioj savišalpinėj organizaci-Į mu. 
joj.

Kas liečia formalumus, sakė I 
sekretorė Jeskevičiūtė, jeigu aš | 
galėčiau susišaukti visus finan
sų raštininkus, tai kalbėčiau vi
są dieną su jais ir bandyčiau 
įtikinti, kad atlikimas darbo, 
kuris yra būtinas sutvarkyme 
narystės mokesčių, kad jie ne
būtų suspenduoti ir taip toliau. 
Dauguma raštininkų mano, kad, 
va, čia mūsų pačių organizaci
ja, ir kam čia reikia tų visų 
formalumų. Tačiaus Susivieni- 

|jime negali būti palaidi barš- 
' čiai. Suvėluotas neišmokėjimas . 
pomirtinės ar ligoje pašalpos,— 
tankiai priklauso nuo nelankstu-

Apie gerovę “Tiesos" ir 
i Susivienijimo, kas buvo kalba
ma redaktoriaus raporte, jis nei 

'vieną žodį nepatarė Susivieniji- 
| mo organui, kas būtų taisytina.
Jam ne tas rūpėjo. Jis norėjo' 
pasėti savo sklo.kišką sėklą tar
pe delegatų ir drūtinti savo re- 
negatišką frontą, kad paskui j gom tuojaus jį laukan išmes- 
nuvedus pas sėbrą Lovestoną, Į TZo'. 
nes ir tam viso pasaulio revo- j . (<
bucinis judėjimas yra kreivas j ėmusia, 
visose jo fazėse. Jis žino, kad i streikuot ?”

su tom dviem šalim. Pra-

munijoš 4 dabartinių sienų ! pinigų tam tikslui. ___ ,
neliečiamybę. streiko laužymas lėšuos po.1

- ------------ j $5,000 specialiams policiniu- Netikėta Jono BlltkailS Mirtis mo pačios kuopos valdybos.
Washington. — Viešųjų kams, tai yra padaužoms, 

darbų administratorius Ick- Amunicijai ir ginklams, 
es pranešė New Yorko vai- * 
dybai^ kad jeigu nebus tuo-; * 
jaus įitadėta varyt pirmyn Didina Philadelphijos Karo 
naujų Požeminių gelžkelių 
darbas, tai New Yorkas ne-j v 
gaus tų $23,160,000, kurie; Washingtono vyriausybė 
buvo iš Washingtono skiria- paskyrė $2,700,000 padidinti 
mi. i kariškų lėktuvų fabriką

------------------- Philadelphijoj. Šiame fab-
Tokio. — Japonija šiemet rike bus pastatyta dešimta 

skiria $30,000,000 daugiau dalis naujų lėktuvų, kurių 
negu pernai išleisti armijai nutarta išviso 
ir kitiems karo reikalams

neliečiamybę.

1,184.
statydinti

, i ANDRULIS. — Mes turime 
ELIZABETH, N. J. Neti- į pastangas, kad palaikyti 

keta mirtis patiko d. Joną But- mf1Sų narius organizacijoj, nes 
ki] gyvenusį 115 Inslee PI., ^ra SVarbus punktas bujoji- 
Elizabethe. Jisai buvo užlipęs mo narystėje. Sakyti, kad mū- 
ant trijų augštij namo viršaus 
pasimaudyti saulės spindu
liuos. Pabuvęs kiek laiko, ėjo 
žemyn, matomai, apsvaigęs 
nuo karšti] saulės spindulių, ir 
nuo trečio augšto nukrito, ant 
vietos užsimušdamas. Buvo 
dar apyjaunis! vyras, 49 m. 
amžiaus, būtų galėjęs dar pa
gyventi. Gaila.
Butkus buvo “Laisvės” skai
tytojas.

sų visi nariai yra pažangūs ir 
patys savimi apsirūpins — yra 
klaidinga. Mūsų Chicagos kuo
pa išrinko 15 delegatų, bet kuo
met jų vardus1 pasiuntė Cent- 
ran, tai tik 4 buvo geri. Tas 
parodo, kad sekretorių akcija 
yra būtina, pranešant nariams 
užsimokėti kuopon ir Centran

Draugas J. duokles.
Čia baigėsi visos išraiškos ant 

sekretorės raporto ir jis buvo

mušė kakta į mūrą darbininkų į jaus apsidirbtų 
nlrircn 4-nninnn iin 4*iiv»i nnlrnillrn ' .

mai drąsos daužyti ją ir toliau; 
drumsdamas vandenį, kad pasi
gavus daugiau žuvyčių savaip 
bučiun, idant turėjus skanų! kalų susirinkimuose neturi I užsimušė du lakūnai, 
kepsiu' su kitais gardurtiynaisl L, ‘ . ...i..... .................
Jis kartojo seną posakį, kad | 
Partija nepajėgė suorganizuoti 
darbininkus Detroito automobi- 
lių išdirbystėj, angliakasyklose 
ir kitose industrijose, norėda
mas pasirodyti, kad jam unijiz-į 
mas ir darbininkų judėjimas la
bai rūpi. • Tačiaus delegatai, ži
nodami jo pasitraukimą iš dar
bininkų judėjimo; jo kalbai nie
kas nepritarė. Jam pabaigus 
kalbą ir pasakius “ačiū”, nepa
sigirdo nei vienas delnų ploji
mas.

Po Jam kalbėjo Andrulis. Jis
(Pabaiga 5 pusi.)

akyse, tačiaus jis turi pakanka- riančiais streikui. į BERLYNAS. — Per karo,‘y’
Tighe’o valdyba,* be to, orlaivių manevrus, nukrito 

padarė patvarkymą, kad lo- vienas Hitlerio lėktuvas, ik* ’

Darbo Ministerė Priversta Skaitytis su 
Industrine Plieno Darbininkų Unija

Washington. — Plieno ir 
Metalo Darbininku Indust-

nuo šios revoliucinės unijos.
Ministerė žino, jog eili-

rinė Unija pereitą antradie- ^uose darbininkuose ši lini
nį pasiuntė darbo ministerei ja daug reiškia ir išvysto 

streiko ūpą. Todėl ministe-9 # | V A A K vz -K. V/ VA VA A&AAAAAMVV

Fr. Perkins telegramą; rei-jrg h. pri2adgj0 pasišaukt in- 
| kalavo, kad į derybas su dustrinės unijos atstovus 
I valdžios ir fabrikantų atsto- 
ivais būtų priimta delegatai I nepaskyrė.

“pasitart”, nors laiko dar

VISI DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIAI DALYVAUKITE ŠIANDIEN RYTE, 9:30 V AL UNION SQUARE DEMONSTRACIJOJE PRIEŠ FAŠIZMĄ 
-UŽ PALIUOSAVIMį VOK. KOMPARTIJOS VADO THAELMANNO. IŠ ČIA MARŠUOS Į BATTERY PLACE PRIEŠ VOKIETIJOS KONSULATĄ
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Eina Imperialistų Derybos, 
N an jos Lenktynės, Didesnis 
Apsiginklavimas

Londone prasidėjo tarp Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų imperialistų karo lai
vynų reikalu derybos. 1935 metais pasi
baigia tarp Anglijos, Jungtinių Valstijų, 
Japonijos, Francijos ir Italijos karo lai-

rialistų atplėšti, o tas galima tik karo 
pagelba.

Po pereito imperialistinio karo darbi
ninkai buvo įnirtę prieš karo rengėjus. 
Vertė karalius nuo sostų. Grūmojo pa
vojus 'buržuazijos viešpatavimui. Tada 
imperialistai šaukė, kad tai buvo pasku
tinis karas. Tada buvo kalbama apie nu
siginklavimą. Tada galėjo savo tarpe 
laikinai susiderėti, susitarti, karo klausi
mą atstumti ant toliaus.

Dabar kitas laikas. Pereito karo kan
čias daugelis jau užmiršo. Dvidešimts 
metų tarpas. Daug jaunimo priaugo ir 
išauklėtas buržuazinėje dvasioje už “tė
vynę”. Buvę karo “veteranai” jau nerei
kalingi pirmoje eilėje. Imperialistų 
prieštaravimai dideli ir jie negali susitai
kinti. Naujo apsiginklavimo sunkumas 
guls ant darbininkų ir valstiečių masių, 
kas neišvengiamai jas revoliucionizuos.

Sveikiname Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą •

Į I ____

Nacionalė Lietuvių Darbininkiško 
Jaunimo Konvencija

Atstovaujama 30 Organiza- dirbti, pusbadžiai užlaikomi. 
Jų eilėse pradeda vystytis kla
siniai sąmoningas kovingumas.

vynų sutartis. Nors ta sutartis nesulai
kė jų ginklavimąsi, bet vis nebuvo tokio 
pasiutusio lenktyniavimo, kokis gręsia 
dabar.

Šios derybos yra prisirengimas prie 
genėralės konferencijos. Japonijos impe
rialistai oficialiai nedalyvauja. Japoni
jos ambasadorius Matsudaira pareiškė, 
kad iš Japonijos atplaukia specialė dele
gacija, kuri pribus apie pabaigą liepos. 
Japonijos imperialistai savo planus laiko 
slaptybėje. Bet jau dabar Anglijos ir 
Jungtinių valstijų imperialistai žino, kad 
Japonijos plėšikai nesutiks turėti ma
žesnį karo laivyną už Jungtinių Valstijų, 

y?*”’ t Japonijos ambasadorius kaltina Angli
ją, kad ji fortifikuoja Singapore prie
plauką, budavoja tvirtumas Australijoje, 
Indijoje ir Ramiajame vandenyne. Jis 
kaltina Jungtines Valstijas, kad jos bu
davoja tvirtumas Ramiajame vandenyne 
ant salų Guam, Aletuniškų, prie Alas- 
koš, Philippinų ir kitur. Kiek jau yra 
žinoma, Japonijos imperialistai reikalaus 

-Šių punktų:
įį (1) Sumažinti Anglijos ir Jungtinių 

Valstijų karo laivynus iki Japonijos lai
vyno kiekio.

(2) Panaikinimas nelygybės sutarties. 
(Sutyg pirmesnių sutarčių Anglija ir 
Jungt. Valstijos turėjo lygius laivynus, o 
Japonija galėjo turėti 7 laivus prieš šių 
10 kreiserių ir šarvuočių tipo).

(3) Gvarantuoti teisę kiekvienai tau
tai turėti tokį laivyną, kokis reikalingas 
jos' saugumui.

(•4) Pripažinimas principo lygios teisės 
apsiginklavimo.

IŠ šių Japonijos reikalavimų aišku, 
kad imperialistai negalės susitarti. Jo
kiu būdu Jungtinių Valstijų imperialistai 
nesutiks su šiais Japonijos reikalavimais. 
Vargiai sutiks ir Anglijos grobonys, nes 
Japonija pirmiau jau reikalavo, kad už
draust Anglijai turėt visą karo laivyną 
Azijos vandenyse. Panašų reikalavimą 

- stato ir Jungt. Valstijom, kad jos nelai- 
kylu visą laivyną Ramiajame vandeny- 

4 ne.. Dar daugiau, Japonijos imperialistai 
reikalauja, kad būtų paimta iš Jungtinių 
Valstijų imperialistų rankų Panamos ka- 

> natas, kuris turi didelės karinės svarbos.
Jungtiniu Valstijų admirolas W. V. 

Pratt, buvęs vyriausias karo laivyno va
das* griežtai išstojo prieš Japonijos rei
kalavimus. Jis šaukia: “Kokią teisę turi 
Japonija reikalauti lygaus laivyno? Kur 

; logika? Ar karo metu Japonija turi du 
y okeanus, kaip mes? Ar Japonija turi 

tieji pat kolonijų ginti, kaip Anglija?” 
yįjati Trien iš šių klausimų matyti, kur link 
.Ms! hnperialistų konferencija. Veikiausiai 
'vtji fisai suirs. Pradės vieni kitus kaltin- 

‘ yti ir pasiutusiai ginkluotis. Dabartinis 
^Viešpataujantis krizis verčia imperialis- 
Jctusjieškoti naujų kolonijų, naujų rinkų. 

Jų nėra. Jas galima tik nuo kitų impe-

cijų, 63 Delegatai
Konvenciją atidarė Izabelė 

Ligmaliūtė, perstatė Johnnie 
Orman, Nacionalį Sekretorių 
vesti tvarką renkant konvenci
jai prezidiumą. Paskirta man
datų komisija iš sekamų drau
gų : Edith Butkus iš Detroit, 
Mich., Olga Shukis iš So. Bos
ton, Joe Klickna iš Springfield, 
Ill.

Laike mandatų peržiūrėjimo 
J. Ormanas pakviečia draugus 
pakalbėti. Iššaukė V. Andrulį, 
“Vilnies” redaktorių, 
dėjo Karolio Markso žodžiais: 
“žmonės tveria savo 
tik ne iš savo pačių medžiagos, 
o iš tokios, kokią jiems palieka 
praeitis.” (—Red.) Jis pažymi, 
kad mes turime jaunuolių judė
jimą ir jis yra toks, kokį mes, 
prie esamų sąlygų, galėjome su- 
budavoti. “Tas judėjimas pro
gresuoja ir mes jį turime plėsti 
ir gerinti.” Palietė aplinkybes, 
kuriose tas judėjimas būdavo- LDS
jas; suminėjo srioves Amerikos

tą sako: “įsitėmykirhe senas , 
klaidas, kad jų nepakartoti, 
dirbdami darysime naujų klai
dų, bet dirbsime, veiksime.”

Konvencija pilna gyvumo. Su 
svečiais ir delegatais svetainėje 
yra virš šimtas ypatų. Kalbėto
jai apdovanoti gausiais aplodis- i 

T. .... .. . mentais. Atydžiai visi klausoJis sveikina konvencija varde , • . ■- i raportu ir svarsto juos rupes- CCC kempių jaunuolių. Į
Atstovas nuo Ukrainiečių 

Jaunuolių Organizacijos drg. 
Mitchell sveikino šį seimą var
de 1,500 savo organizacijos na-; 
rių. !

Iššaukta Aldona Kairytė, iš ) 
Brooklyno, kuri pasveikino de- j 
legatus ir pavelijo gero pasise
kimo konvencijai.

ŠYPSENOS

■S

t

Mttresas Nustūmė Farme- 
MTSelpmio Sumanymą K? .-r
į Washington. — Jau senai O r

įhyp Komunistų .Partijos ir 
įtovingų f armėnų organiza

tingai.
P. Buknys.

darbi- 
darbi-

Birželio 28 dieną sukanka devyni me
tai nuo įsikūrimo Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo. Devyni metai gy
vuoja darbininkų organizacija, kuri gina 
visus klasinius kovotojus: streikų vadus, 
Komunistų Partijos veikėjus, revoliuci
nių unijų organizatorius, ateivius 
ninkus nuo deportacijų, negrus 
ninkus ir t.t.

Kiekvienas klasiniai susipratęs darbi
ninkas ir darbininkė žino apie T.D.A. ko
vas. Visi gerai mato, kokią energingą 
kovą veda ši organizacija vien Scotts
boro negrų jaunuolių apgynime.

Išnaudotojų teroras vis labiau siau
čia. štai 1933 metais visame pasaulyje 
išnaudotdjai užmušė 428,403 darbinin
kus. Per tą laiką teismai nuteisė nužu
dyti 451 darbininką ir darbininkę ir su
žeidė 325,118 kovotojų. Koncentracijos 
logeriuose kankinama 410,000 ir kalėji- 
muosna pasiųsta 21,043 darbininkai. Tai 
tokis baisus išnaudotojų teroras! Vieš
patavo ir viešpatauja baisus teroras 
Chang Kai-sheko Chinijoje, fašistinėje 
Vokietijoje, Austrijoje, Jugo-Slavijoje, 
Lenkijoje, Lietuvoje ir kitur.

Nepasilieka ir Jungtinėse Valstijose 
darbininkų išnaudotojai. Jeigu dar vie
šai kol kas nenuteisia darbininkų orga
nizatorius mirti už vadovavimą streikų, 
tai laike streikų, laike demonstracijų, 
ginklus leidžia darban ir kiekvieną metą 
daug darbininkų užmuša. Dar daugiau 
yra areštuojama ir kėsinamasi supūdyti 
kalėjimuose. Tik dėka Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui, desėtkai ir šim
tai geriausių veikėjų yra išplėšiama iš 
kalėjimų urvų ir grąžinama atgal į ko
vingų darbininkų eiles.

Jungtinių Valstijų Komunistų Partija 
per “Daily Workerį” sveikina Tarptauti
nį Darbininkų Apsigynimą. Jos oficia- 
lis organas “Daily Worker,” 23 <d. birže
lio, pašvęs visą puslapį T.D.A. reikalams.

“Laisvė”, lietuvių revoliucinių darbi
ninkų organas, sveikina Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą devynių metų 
sukaktuvėse ir šaukia lietuvius darbi
ninkus sutvirtinti gyvuojančias Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo kuopas, 
stoti į T.D.A., remti visais galimais bū
dais T.D.A. kovas. Ypatingai mes kvie
čiame; visas Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo kuopas, kliubus ir pa
šalpos draugijas prigulėti organizacijai. 
Kuopos ir organizacijos gali prigulėti 
prie Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo mokant į metus tam tikrą duoklę, 
per jas pačias nustatytą, ir siunčiant sa
vo delegatus.

Lai gyvuoja darbininkų kovos prieš iš
naudotojus!

Lai gyvuoja Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, proletariato apsigynimo 
organizacija!

cijų priduotas įnešimas kon-|tą įnešimą atidėjo iki prieš 
gresmanui T. Carpenteriui, pat kongresui užsidarant, 
reikalaujant, kad kongresas 
išleistų įstatymą šelpti far- 
merius, ypač nukentėjusius 
nuo sausros. Bet Carpenter

taip kad negalėtų jo svars
tyti ta kongreso sesija. Far- 
merių šelpimo bilius yra ži
nomas kaipo H.R. 9967.

I Kaip Padaryti Tinklas
i ' ’ ■

Mergaitė iš didelio miesto sė- 
i dėjo vasaros laiku ant kranto 
i jūrų ir tėmijo, kaip žuvininkai, 
i gaudo žuvis, užleisdami į jūrą 

tinklą. • '
—Pasakyk, kaip reikia pa- 

_____ .......v . paklausė mer- 
je. Iki Pokrovskoje plau.! gaitė žingeidaudama.
r. . . J . 1 i —Labai lengvai, — atsake

— Reikia paimti

Įvairūs Dalykai
Amur Upė

. ________ Amur upė yra 2,870 kilo- • . ,
Kalba LDS. Centro sekreto- metrų ilgio nuo Pokrovsko- j daryti tinklą? —

re E. N. Jeskevičiutė. Nuro
do pareigas jaunuoliu judėji- .... A... . A < —
mo ir padaro pastabą, kad jau- ’ <ia ,(V1 uPes.Š! a 11 igtin,. žuvininkas. — neima paiuiut 
nuoliai delegatai nesijaustų su-1 kurios taipgi yra ilgos ir jo- į tūkstančiai mažiukų skylukių ir 
važiavę į Detroitą tik pasilinks-! mis laiveliai plaukioja. A 1-. suraišioti vieną su kita.
minti ir pamatyti įdomumų, ale' sa Amur upe plaukioja lai-1 
turi jaustis, kad suvažiavę į sei
mą, suvažiavę rūpintis darbi
ninkiško judėjimo reikalais. Ji i 
tarė: “LDS. yra organizacija, 
kuri organizuoja ir finansuoja ten a 
Nacionalį Liet. Darb. Jaunuolių ■ gio Amūru plaukioja jūri- 
judėjimą. Jums turi būt svar-lniaį laivai. Vietomis Amū- 

ji yra jūsų organizaci- ras įaįD platus, kad nuo 
v _ ja, jūs turite domėtis tos orga- . , krflxto nesimato kito 

lietuvių gyvenimo ir pažymėjo nizacijos reikalais.” Aleno Rlas^° nesimato Kito,
tas problemas, kurios stovi prieš j Kalba R. Mizara. Paminėjęs Tarpe Chabarovsko ir I et- 
jaunuolių judėjimą; suminėjo keletą dalykų iš praeities veiki- >rovskaja Amūras sudaro! 
eilę svarbesnių darbų, kuriuos nio, proponuoja: “Tityo i Guvieuu
turės atlikti šis jaunuolių dar- I dalykai turi būt išdiskusuoti ir i džūrijos rubežių. 
bininkų judėjimas. i gerai išspręsti šioje konvenci-!

Antras kalba Dick White iš joje: (a) pagerinimas ‘Laisvė-j 
Chicagos. Jis pareiškia: “Aš je,’ ‘Vilnyje’ ir ‘Tiesoje’ ang-1 
raginu čia susirinkusius delega- liškų skyrių, ( 
tus perduoti savo organizacijų 
problemas ir padarytas veikime 
klaidas konvencijai. Nes vien 
tik tuo būdu, pasimokindami iš 
patyrimų, visi iš mūsų, sugrįžę 
atgal, galėsime sėkmingai veik
ti labui savo organizacijos ir 
labui viso darbininkiško judėji
mo.”

P. Buknys priminė jaunuo- negatams suklaidinti, o jauni- 
liam tai, kad jie, pradėdami sa- mas pasiliko su revoliuciniu 
vo karjerą revojiuciniąme ju- judėjimu, su Kom. Partija, 
dėjime, turi stengtis atsikraty-1 W. Kastėnas 
ti buržuazinės ideologijos, turi 
veikti su pasiaukavimu ir pil
niausiu pasitikėjimu revoliuci
niam judėjimui ir tik tada tu-: 
rėš pasisekimo. Blogu pavyz-; 
džiu, kaipo asmenį, veikusį! 
revoliuciniame judėjime, pa- Į Walter 
štate Pruseiką, kuris bijoda- pagelb. C. Griciūnas iš Phila-

Jis pra-

ištoriją,

vai. Jos žemutinė dalis nuo ! Petrus:—Tavo moteris gra-
■ miesto Chabarovsko yra So- žuolė, aš įsimylėjau į ją!
vietų Sąjungos teritorijoje, j Juozas-. — Tai ką tu nori nuo 

ant 470 kilometrų'ii-imanęs?
■ - ■ ....... Į Petras-. — As noriu nuo ta

vęs mažo patarnavimo: kaip tik 
tavo moteris paliks našlė, duok 
man apie tai žinoti.

Krautuvė Baisesnė už Lietų
Adomas:—Aš labai susirū-

Trys svarbūs • Sovietų Sąjungos ir Man- pinęs. Ant gatvės lietus, o 
Amūras mano moteris išėjo be lietsar- I - ’ I .

turtingas žuvimi. Į Amūrą'gl°; m ,-x-
j. . . .._ ... .. . ■ Antanas:—Tu gali būti ra-įpuola visa eile didelių upių:1 „----------------- U1 . . - 1 imus. Javo moteris tikrai |ejo 

(b) kova prieš ka-|Ussun, Sungari, Alhazm, > į kokį puikų drapanų štorą pa
rą ir fašizmą ir (c) kaip pa-,Zeja, Būrėja, Amnug ir tt. laukti pakol lietus praeis, 
sėkmingiau įtraukti į darbiniu-I Netoli Chabarovsko yra 
kų judėjimą daugiau jaunimo.” j Sovietu Sąjungos 

Toliau jisai pabrėžė: “Dau-i 
gelyje vietų mūsų jaunimas pa
sirodė daug pastovesnis, negu 
suaugę.” Pavyzdžiu stato 
Worcester ir kitas vietas, kur 
suaugusių dalis pasidavė rė

Adomas:—Aš taip ir ma- 
Amūro > nau> tas mane tik ir nervuoja.

i upės karinio f loto centras. į J' Robziw*
'Prie jos suteikta, autonomi-i 
nė žydams respublika—Biro I 
-Birdžan.

Nusišovė Vargšas Farmer y s

Jis Ne Vėliava
Piktas mokytojas prisakė 

savo mokiniams, kad jie atsis
totų iš savo vietų prie jo pa
sirodymo mokykloje. Kada jis

W. Kastėnas iš' Chicagos i ve 
patiekė sumanymų veikimui ir 
reiškė pasitikėjimo, jog jau
nuolių judėjimas atliks didelių 

j darbų darbininkiškame judė- 
■ jime.

Išrinktas prezidiumas: pirm.
■ Kastėnas iš -Chicago,

mas reakcijos, nepasitikėdamas 
revoliuciniam judėjimui, bandė 
būt revoliucionierium ir susmu
ko. Dabar stovi ant pajuokos 
akyse klasiniai sąmoningų dar
bininkų. Patarė jaunuoliams 
imti pavyzdį iš Tom Mooney, 
Thaelmann ir Dimitrovo, kurie 
aky vaizdo j e mirties kietai lai
kosi savo principų, kaujasi su 
reakcija.

Kalba atstovas iš CCC kem
pės. Jis nurodo, kaip ten jau
nuoliai yra verčiami sunkiai

Waterloo, N. Y.—Nusišo- įėjo mokyklon po savo pareiš- 
. „ farmerys Claude Rey- kimo, tai visi mokiniai atsisto- 
nolds, kurio laukus ir dar- J°, išskiriant tik Jonuką.^ Mo< 

į- kytojas suriko, t" —Kodėl tu ne-žus nudžiovino sausra.
valdžios nesusilaukė žada- j 
mos pagalbos, ir jau gręsė įįS) jOg įu n§sį amerikoniška 
bado mirtis pačiam ir jo vėliava, 
vaikams.

sistoji ?”
Jonukas: —Kodėl man sto-

, delphijos, sekr. Aldona Kazo-
i kyte iš Brooklyn, pagelb. Iza-1 
bele Ligmaliūtė iš Detroit ir ki-1 
tos komisijos.

1 Johnnie Orman, nacionalis' 
sekretorius išdavė platų ir pui
kiai prirengtą raportą iš dvie
jų metų darbuotės. Raporte iš-' 
dėsto trūkumus, nurodo atsieki- 
mus ir sugestuoja planą darbuo
tei ateityje. Į

Už vidurvakarinių valstijų! 
komitetą raportavo Dick White Į 
iš Chicagos. Baigdamas rapor-

Padainavo
(L.D.S. Seime)

Padainavo L. Prūseika, 
Kad jaunimas yr’ apgautas, 
Nežinąs jis, ko atėjęs 
Į suvienytas eiles.

Nežinąs jis. Bet patinsiąs.
Gi patyręs—bėgs į šalį.
Mat, tas kelias—kovų kelias, 
Ne jaunimui tai keliaut...

Ne jaunimui... Mat, Prūseika 
Yr’ patyręs nuo jaunatvės, 
Ko jis geidė* ko bijojo, 
Ko phbėgo nuo kovų.

* si: *

Padainavo L. Prūseika...
Bet jaunimas nepaplojo;
Jis jau žino, kas Prūseika,—
Jau nuplėšta jo kaukė.

Tos suvienytos gi eilės
Mūs jaunuolių vien tesvarsto
Darbo būdą, darbo kelią, 
Kaip padidinti eiles.

Ir dainuoja mūs jaunimas
Naują gaidą—ne Prūseikos,—
Jis dainuoja darbo džiaugsmą:
“Ei, ugdykime jėgas!”

St. Jąsilionis.
Detroit, Mich, z I

J. Robzūu.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Silpnas Jaučiasi
Prašau ir man duoti patari

mą per dienraštį “Laisvę.” 
Esu vyras 32 metų amžaus. 
7 metai kaip vedęs ir 2 metai 
kaip pradėjau jausti silpnu-
mą. Būtent, apsivedęs išpra- 
džių badavau gana stiprus ir 
sveikas, taipgi ir lytiškai. Bet 
gi dabar porą metų pradėjau 
jausti tokį silpnumą. Pavyz
džiui, kaip reikia ką truputį 
sunkiau padirbėti, arba kai 
truputį išgeriu nors ir nestip
rių gėrimų, kad ir alaus, tai 
ir tada taip silpna pasidaro. 
Abelnai nuo viso ko labai 
greit pavargstu, ir negaliu pa
silsėti, nors ir daug laiko po
ilsiui sunaudoju. Apetitą tu
riu gerą, valgau viską, bet kas 
iš to? Nors aš ir valgau, bet 
ir mane valgo. Ir taip esu vi
sas sunykęs, sukūdęs ir nema
žai svorio praradau. Todėl 
esu tikras, kad kas nors yra 
netvarkoje pas mane. Esu gir
dėjęs, kad netikusiai užbai
giant lyties susinešimus, dėl 
apsisaugojimo, per ilgą laiką 
prisimeta džiova. Ar tai gali 
būt teisybė? {

Atsakymas
Nebūtinai, Drauge, džiova. 

Bet yra labai nesveika susi
nešti, neužbaigiant normaliai. 
Ilgainiui tatai sudarko liau
kas, nervus, nors tu pirmiau

ir gana sveikas būtum buvęs. 
Apsisaugojimo, gyvendami to
kioj šaly, kaip dabar Jūs, Jūs 
galite gero dasižinoti, kad 
sveikatai nekenktų.

Gali būti ir kitokių priežas-
;čių tokio Jūsų silpnumo. Ge- 
| rai bent, kad Jums apetitas 
l tarnauja. Tai ir valgykit pa- 
, prastą maistą, neperdaug ei- 
! vilizuotą: daugiau žalių daik
tų, nevirtų, daržovių, vaisių, 
greta pieniškų, kiaušinių, nar
sos. Chemiškai baltytų skro- 
bylų, miltinių valgių visai ma
žai tevartokite. Bet saldžių 
daiktų Jums reikia daugolcai 
vartoti: tatai energijos pri-' 
duoda. Lengvesnių riebalų ir 

Igi reikia, žiūrėkite, kad vita-: 
i minų ir mineralų su maistu 
turėtumėt pakankamai. Del 
viso ko, tūlą laiką imkite žu
vų aliejaus, bent po šaukštą 

[kas diena. Mielių, iodo tink* 
itūros po lašą, su vandeniu, 
dukart kas savaitė.

Gal Jums kartais kraujas 
si 1 p no k as, mažakraujihgumaa. 

|Bus visai gerai vartoti gde- 
'žies toniko. Gaukit “Fėrri et 
| ammonii citratis 120.” Ištar- 
pinkite puskvortėj virusio van- 
vandens ir imkite po šaukštu-
ką po valgio, per keletą mė
nesių. Valgykite kepenų daž
niau—tai ir gi kraujo prideda. 
Pasilsėkite ir -dienos <metu. 
Negerkite, ir nerūkykite.



išegzaminavimą po 25 centus

r V . VV»VJW.*»V VX.VVVVA VX Į UCA1, Jiv

Teiti ir jų nedaug. Į veikti sunkiausiose darbininkų gyvenimo sąlygose,

suvažiavote išklausyti raportus

LDS Pirmininkas, R. Mizara.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Visi

Lie-

pavieniai,

Rausvietis.

ir 
ir

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

čiai!
Mes tai skaitome laimėjimu, atsižiūrint j tą faktą, kad gy- 

atsižiūrint į tai, kad prisieina 
, giliausiam

organizacijos Centre nedirbo 
žmonės primeta. Niekas ne-

“Fight” ir
American

War and

Beabejo, jei tai būtum pravedę, tai, veikiausia, 
ir vaikų organizavimo klausimas būtų išsirišęs.

karinio senti-

kampanija da- 
yra viena iš

Iš Prieš Karą ir Fašizmą 
Veikimo

vus. Pardavinėt “Fight” nėra 
jokios sarmatos, jokios baimės. 
Jį galima pardavinėti visur.

žurnalas pasako

visiems departmentams,

ko dau- 
žurnalą

Kalbant apie dirbančius musu Centre darbininkus, apmoka-; Pnmiausla> . 
... v paimt (laupiau taireikia pažymėti, kad ir jie savo darba atliki- | anksčiau iš ryto

jusius darbo žmones, j-— 
visą darbininkų judėjimą. Da-.jjauja į,asf 
bar kampanija eina tarp visų i nį,

Padarykime Lengvą 
Valgią Gaminimą 

Šią Vasarą

Trečias Puslapis
------------------------ 1 ! ■' 1

GERIAUSIA DUONA 
^SCHOLES BAKING J, 
~ 168 Manhattan Avenue,

Brooklyn, N. Y.

^tądien., Biržei. 23, 1934

■ A

Dorothy Greig

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

pra- 
vie-

1 Sc
./■IT

mes, Centro Valdyboj, priėjome 
nemokėjome išnaudoti kaip rei

kiant mūsų centralinio organizatoriaus. Kaip žinote, organo re- 
daktorium-organizatorium turėjome pasamdę d. J. Siurbą. Galė
jome jį bent kartą perleisti per visas mūsų kuopas su patari
mais ir nurodymais, o taipgi .su bendra agitacija už LDS. Jis tai

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- 
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną v&l- ' 
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo* 
keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645

[nuo mūsų organizacijos įsikūrimo išviso išsibraukė (virš pusė ki asmeniškais sumetimais nesutikimai, pas mus buvo nežinomas.
’ Kiek tai liečia mane patį—dirbau, kiek leido išgalės. Per tuos į 
du metu prisiėjo parašyti daugybė laiškų įvairiais organizaci- I 

I niais reikalais, kuriais buvo nariai atsikreipę ; prisiėjo para-j 
I šyti eilė straipsnių LDS reikalais organe “Tiesoj” ir mūsų bro- 

Sutiksim!' liškuose dienraščiuose; pasakiau eilę prakalbų. Kad dirbant ga-
’ ............_ . Būsiu dėkingas delegatams, jei

Tik dabar, pastaruoju laiku, 
Išsibraukus apie 8-niem šimtam, pasilieka virš ’ išvados, kad, pavyzdžiui, mes

reikia, valgių daugį galima su- 
dėti į jūsų elektrinį šaldytuvą, kdl’V* 
jų prireiks vėliau tą dieną.

Geras taip pat dalykas sumažint ... 
skaičių gaminamų valgio daiktų. / 
Mažiau kepkite pajų, pudingų ir py- ’ 
ragaičių. Duokite valgyti daugiau 
šviežių, nevirtų vaisių ir žalių sa
lotų; padėkite juos ant stalo tra-' / r 
pius ir šaltus iš šaldytuvo.

l Užsifundykite sau keletą elektrl- 
nių virimo-kepimo prietaisų. Jeigu 
jūsų Šeimynoje tik du žmonės išvi-’f ‘ 
so, tai elektriniais prietaisais galite 
per visą vasarą pasigaminti, ko tik 
jums reikia. Jeigu jūsų šeimyna 
yra didesnė, tai elektriniai virimo- 
kepimo daiktai yra naudingi pri-. 
dėčkai prie paprastų jūsų virtuvės 
įtaisų. Juk elektrinį prietaisą gali
ma lengvai prijungti prie elektros 
sriovės, ir tuo būdu jūs galite ga'-*1 'į. 
minti valgį, neužšildant viso kam
bario.

Taip antai, yra naujas elektrinis 
keptuvas, kuriuo galima pagaminti 
visus pietus bei vakarienę, jums tuo 
laiku nei viduj neesant. Tas keptu
vas yra toks dailus, kad jį galima 

: su visu kuom padėti stačiai ant 
: stalo ir iš jo imti sau valgius, tuo 
būdu sutaupant lėkštes (torielkas)i' • •

Kitas pagelbstintis įrankis tat 
' elektrinis šutintuvas, ypač vieno ku
rio dalyko valgiui. Jį taip pat gali
ma prijungti prie elektros sriovės ir

1 taip per ištisas valandas palikti, nes 
jo nereikia daboti.

Elektrinės stalinės groteles pui
kiai tinka greitam pagaminimui to
kių valgių, kaip “čapsai,” steikas ir 
daržovės, šio prietaiso yra keli mo
deliai. Kai kuriuos galima naudoti f 
ant paties stalo. Į mažiau kaip pu-, ., 
sę valandos jūs galite jau turėti ‘ 
skanius pietus bei vakarienę ketui -t 
riems žmonėms, be virtuves užkai- 
tinimo. Apžiūrėkite tuos daiktus ir 

> pasirinkite, kokie jums tinka. t -
Yra taip pat naujų elektrinių indų 

j šutinti mėsą, kepti ir virti dvigur. z 
i buose virtuvuose.* ♦*';/' ■

Ar galima vasarinį valgių gamini- 
i mą padaryti lengvą? Taip, galimai 
Jeigu tik jūs gerai suplanuosite, kaip

I naudot laiką, ir turėsite bent kelis 
gerai pasirinktus elektrinius virimo/'*-/ 
-kepimo prietaisus. . *

«»HI IIIIH«I|*|| ■ ................. ,,, , .................. . „ , , ,

Lietaviy Darbininkų Susivienijimo Pirmi- [šimto išmirė) 1,657 nariai, 

ninko Raportas Antram Seimui, Birželio.
18-21 dd., 1934 m., Detroit, Mich

Šis faktas privalo kiekvieną LDS 
j narį, kuriam rūpi organizacijos gerovė, nepaprastai užimti.!

Pasižiūrėkim savikritiškai!
Gal kai kas pasakys, taip, išsibraukimas iš. LDS yra didelis, 

bet kitose fraternalese organizacijose jis dar didesnis, i 
Bet mūsų, draugai, pareiga žiūrėti, kad visokį narių išsibrauki- i Įėjo įvykti klaidų, nesistebiu, 
mą sumažinti iki minimumui. Supraskim: per tuos du metu mes jie jas nurodys.
įrašėme į Susivienijimą virš 12-kos šimtų narių. Metams išeina 

' po šešis šimtus.
400 narių daugiau, negu turėjome pereitais metais.

'• Ką tas parodo? Ogi tai, kad mes mokame gauti naujus narius, 
kad galima įrašyti naujų narių, kad darbininkai turi noro stoti 
į mūsų orgnizaciją, bet mes neišmokome palaikyti narius mūsų 
organizacijoj! Ant kiek mūsų organizatoriai geri, ant tiek pras-|galėjo atlikti redaguodamas laikraštį. Betgi mums anksčiau tas 
ti mūsų kuopų finansų raštininkai ir ant tiek neatbolnos mūsų , į galvą neatėjo.
kuopų valdybos.

Aš manau, draugai, į šį klausimą privalome labai ir labai pa
kreipti mūsų visų domesį. Kalbant apie mūsų kuopų finansų i inUs darbininkus, i " ‘ 

'raštininkus, surandame, kad ne visos kuopos pilnai įvertina jų'nėjo sąžiningai ir rūpestingai.
rolę. Finansų raštininkas yra svarbiausia faktinai įstaiga kuo-j
poj, kaip kad Centro sekretorius yra svarbiausia įstaiga mūsų j rytės (Centro darbininkė-knygvedė) — 
centre. Reikėtų finansų raštininkams atlyginti už jų darbą1_ $20 mėnesiui. rin - •

; kiek galint daugiau ir podraug reikalauti iš jų atlikimo tų pa- . . . — .
1 reigų, kurias uždeda organizacijos konstitucija ir labas. - ■ - - - ■ -

Nesupraskit manęs klaidingai, draugai: nesakau, kad kiel
vienos mūsų kuopos finansų raštininkai yra blogi, o organizato- steigimo, o pirmųjų trijų po $13 į savaitę skėlėme pusiau: pusė 

Iriai geri. Ne! Yra padėčių kaip tik priešingų. Tačiaus didžiu- eidavo į organizacinį fondą, o pusė—atlyginimui angliško “Tie- 
j moj turime, kaip augščiau pasakyta. ! .................................

Pataisymui tos visos padėties reikėtų visose kuopose įvesti to- 
i kia mada: prieš kiekvieną kuopos susirinkimą, kuopos valdyba' 
I turėtų sueiti visa ir nuodugniai patikrinti visų narių stovį. Jei 
! tik narys jau stovi suspendavimo sąraše arba arti jo, tai tuč- 
[ tuojaus kuopos valdyba ir organizatoriai turėtų aplankyti jį arba 
ją. Iki šiol, deja, tas nepraktikuojama. O jei ir praktikuojama, 
tai labai retais atsitikimais ir tik keliose vietose.

Ligi šiam Seimui mes neturėjome sistemos, kad atlyginti orga- 
i nizatoriams už gautus naujus narius į LDS. Tik vajuj tą prak- 
į tikavome. Rodosi reikėtų tai pakeisti. Reikėtų atlyginti nuola- 
| tos už kiekvieną gautą narį į LDS. Medžiaginiai dabar stovėsi
me gerėliau.

Mūsų apskričių komitetai ne visur rodė užtenkamo sumanumo I 
i ir darbštumo. Gal tiktai Antras Apskritys (Chicagoj) kiek, 
į smarkiau darbavosi. O apskričių komitetai gali suvaidinti di- 
' dėlę rolę mūsų organizacijos reikalų gerinime ir jos stiprinime. 
I

Centro Valdybos Veikla

(Pabaiga)
Pastarieji siuntė skundus Centro Valdybai. Tas visas 

gaištingas darbas čiukurą pasiekė 1932 metais, kuomet 
nam minėtos kuopos susirinkime kuopos pirmininkas p. Berei- 
šas pašaukė būrį policijos neva “suvaldyti” narius, šitokiam 
negražiam, gogužiškam darbui turėjo būti užbėgta už akių. Cent- 

*ro Valdyba pasiuntė ten du savo įgaliotinius, F. Abeką ir J. J. 
Daujotą, sutvarkyti dalykus. Podraug mes manėme, kad laiky
mas ilgiau senos kuopos valdybos, kuri nebandė pirmininką su
drausti, taipgi ncsupuola su mūsų organizacijos principais ir 
nusistatymu.

Centro Valdybes įgaliotiniams Bereišas ir kt. grasino kumšti
mi ir kitais būdais fiziškai atsiskaityti ir priėjo prie to, kad 
120-toj kuopoj įvyko skylimas, kurio, žinoma, nepageidavo nei 
Centro Valdyba, nei jos įgaliotiniai.

Tuo būdu.
• pasiųsti 
perduoti 
vienybę, 
Bereišai 
nybė buvo įvykinta, tačiaus ramybės kuopoj nebuvo, 
nariais neaugo.
mėnesio, 1932 metų, nei vienas naujas narys nebuvo priimtas į 
minėtą kuopą. Norį ramybės ir konstruktyvaus darbo nariai 
rašė Centro Valdybai laiškus, prašydami leisti jiems kitoj miesto 
dalyj sutverti naują LDS kuopą, kur būtų galima pasidarbuoti 
LDS labui. Su tuo, žinoma, Centro Valdyba sutiko ir šiuo tarpu 
St. Louis, Mo., veikia dvi kuopos. Naujos kuopos numeris —39.

Pažymėtina tai, kad 120-tos kuopos valdybos nariai rašė į 
. “N. G.” ir kitus priešų laikraščius, šmeiždami ir niekindami į

Centro Valdybą ir patį Susivienijimą. Tačiaus C. V., žinodama 
kieno įtakoj tie žmonės yra ir kokiais motyvais jie tai darė, ne
siėmė jokių disciplinarių žingsnių, manydama, kad gal gi anks
čiau ar vėliau tie žmonės patys apsižiūrės darą klaidą ir bandys 
ištaisyti.

Iš minėtos kuopos narių buvo ir tokių, kurie darė skundus 
prieš LDS New Yorko valstijos apdraudos departmentui. Daly
kas dėjosi taip.

Dar 1931 metais į LDS 120-ta kuopa įstojo asmuo, vardu Jo-1 . Tz i v . -iii 4_. . , t. ,v , vimus. Koletas mažesnes svarbos reikalų buvo spręsta susinąs Liepoms, kurio narystes aplikacijoj amžius buvo atžymėtas j 
56 metai. Aplakacija buvo sugrąžinta ir paaiškinta, kad jo pri
imti negalime, nes persenas. Tuojaus po to, už mėnesio gauname 
kitą aplikaciją su Jono Lieponio vardu, bet amžius čia atžymė
tas jau 48 metai. Sekretorė kreipėsi pas 120-tos kuopos tuome
tinį finansų sekretorių Jurgį Bereišą, klausdama, ar čia tik ne 
bus tas pats Jonas Lieponis, kurio aplikaciją sykį jau Centras 
atmetė. Iš Bereišos gauta sekamas atsakymas:

“Jonas Lieponis 48 metų—tai visai netas, kurį daktaras kvo
tėjas buvo atmetęs, šitas tai yra Lieponis kitas ir visai negi- 
minė ano; turi 48 metus amžiaus.”

Bet patyrinėjus toliau, paaiškėjo, kad tai buvo tas pats Jonas 
Lieponis! šitaip kuopos sekretoriui p. Bereišai nepavyko į 
prigauti LDS Centrą. Aišku, Jonui Lieponiui buvo sugrąžinta 
visos duoklės ir jis išbrauktas iš LDS narių tarpo. Tuomet 
jis surašė skundą New Yorko valstijos apdraudos departmentui, 
būk LDS priimdinėja persenus amžiumi narius! Po melagingu 
skundu pasirašė minėtos kuopos nariai Mikas Mikaila ir Jurgis 
Savickas, žinoma, Centras atsakė apdraudos departmentui ir da
lykus taip užbaigėme. Tolydžio pareikalavome 120-tos kuopos 
valdybos, kad visi virš 40 m. amžiaus nariai prisiųstų savo am
žiaus dokumentus, idant padarius patikrinimą, ar randasi gi ten 
daugiau tokių narių, kaip buvusis Jonas Lieponis. Tačiaus į šį 
reikalavimą 120-tos kuopos valdyba veikti atsisakė.

Tai šitiek galima pasakyti apie dalykus 120-toj kuopoj. Gal 
būt jie pasitaisys. Gal toliau numatą nariai nors kartą pama
tys, kur link juos veda tie pikti politikieriai, kuriems rūpi mūsų 
organizacija griauti.

Neviskas gerai ėjosi LDS 95 kp., Rockforde. Keletas mitin
gų, kaip raportavo patys nariai, praėjo suirutėse, delei kuopos 
valdybos tūlų narių nesiskaitymo su narių valia. Buvo atmesta 
aplikacija vieno asmens, mūsų manymu, visai be jokio pagrindo, 
tam tikrais politiniais išrokavimais. Į šią kuopą Centro Valdy
ba taipjau pasiuntė savo atstovus-įgaliotinius, dd J. K. šarkiu- 
ną ir A. Jurį, iš Chicagos. Kadangi jų raportas apie padėtį 95 
kuopoj telpa šiame (12-tam) “Tiesos” numeryj, kurį dd. dele
gatai turi ir gali patys perskaityti, tai tuo klausimu čia nei 
neraportuosiu.

• Nors tūli žmonės jau spėjo apkrikštyti d. Jeskevičiutę ir mane 
“Jurgeliutėmis” ir “Gegužiais”, tačiaus, tenka pastebėti, nebuvo 
kol-kas iš LDS nei vienas narys pašalintas, neigi kitaip pabaus
tas del to, kad jis laikėsi skirtingų politinių pažiūrų ar tikybi
nių įsitikinimų. Kai kada, menu, Centro Valdyba gal būt per
daug švelniai žiūrėjo į padėtį ir į tūlų narių neleistiną elgesį.

’ MBendra Padėtis Nariuose ir Kuopose
Apskritai, LDS nariuose ir kuopose nevisur buvo pravesta pa

vyzdingas veikimas. Daugelyje kuopų pasireiškė apsnūdimo, 
kažin kokio letargo. Nei vienam mūsų vajuj nematėme įsive
liant visas kuopas. Permažai buvo ruošiama promogų, perma
žai paskaitų ir prakalbų; permažai visokios agitacijos už LDS. 

z Daugelyj vietų matėme kuopų valdybų apsileidimo, o nuo kuopų 
valdybų veiklumo daugiausiai priklauso visos kuopos ir mūsų 
organizacijos klestėjimas.

Paimkim narių išsibraukime klausimą iš LDS. Per pasta
ruosius du jnetu išsibraukė 807 nariai! Gerai, dalis jų išėjo del

ekančiam Centro Valdybos suvažiavime nutarta 
j St. Louisa C. V. narį dr. Palevičių ir J. Starkevičių 
abieių grupių nariams C. V. nusistatymą ir įvykinti 
tolydž'o neprileidžiant įeiti išrinkton kuopos, valdybon 
ir kt., pasižymėjusiems triukšmu ir žiaurumu. Nors vie- 

Kuopa
Kaipo faktą tenka priminti, kad nuo sausio

Valgių gaminimas yra karštas dar
bas vasarą, nėr ko nei sakyti; ta
čiaus reikia šeimyną maitinti gerai 
ir išmintingai.

Klausimas yra: kaip moteris gali 
parūpinti gardžius, sveikus valgius, 
reikalingus jos šeimynai, su 
žiausia darbo ir su daugiausia 
gurno sau pačiai ?

pasigaminkime 
dienai

kuomet
Oficialiai, darbininkų algos buvo . būna šalčiausia. O didesnį, negu tuo- 

ekamos: Jeskevičiutės ir Siurbos—po $25 į savaitę, Aidos Kai- I laus re,kia’ ’ \ .
$20, na, ir dr. Kaškiaučius '

Tačiaus, tai tik oficialiai. Faktinai Jeskevičiu-
! tė su Siurba imdavo po $20 į savaitę, Kairytė $17, o dr. Kaš- 
' kiančius—$1.0 į mėnesį. Pastarasis dešimtinę į mėnesį dėdavo į 
organizacinį fondą, kuris dar turi skolų, susidariusių laike LDS

ma- 
pato-

kaip 
maisto 
virtuve

sos” skyriaus vedėjuj, kuriuo šiuo tarpu yra Jonas Ormanas.! 
I Kiti Centro Valdybos nariai negaudavo jokios algos, apart gy- ’ 
dytojo, kuris imdavo už aplikacijų 
už kiekvieną.

Taigi, draugai delegatai, jūsų 
niekas “del pinigų,” kaip nekurie 
gauna “riebių algų.” Mūsų Susivienijimas įkurtas juk ne tam. 
Del to pas mus, kaip matome, nebėra ir nebus varžytinių “už 
šiltas vietas,” kaip kad kitose panašiose organizacijose, kurias 
vadovauja mums svetimos ideologijos žmonės!

Išvados
Baigiant šį pranešimą, galima pasakyti—pasididžiuojančiai 

! pasakyti!—kad vis tik mes augame, nepaisant visų priešų mums 
i bandymo pakenkti. Kuomet kitos panašios organizacijos, vado
vaujamos mūsų priešų, puolė nariais, tai mes augome, nors ir 
nelabai sparčiai. Finansais — panašiai—per tuos du metus pa
augome arti keturias dešimts tūkstančių dolerių! Mūsų orga- 

Jnizacijos saugumas, einant actuary raportu, yra stipresnis, negu 
Per tuos du metus Centro Valdyba laikė devynius suvažia- kurios nors kitos lietuvių panašios organizacijos, 177 nuošim-

šaukus tiktai keturis C. V. narius, arčiau gyvenančius nuo Cen
tro, t. y., dd. Kaškiaučių, J. Bimbą ir Jeskevičiutę ir Mizara. ! vuojame tiktai ketvirti metai;
Tai buvo daryta todėl, kad klausimai buvo g]
Šaukimas visos Centro Valdybos narių rodėsi neapsimokėtų. Ta- kapitalizmo krizyj.

jčiaus, šitų keturių tarimai būdavo pasiųsti krivūlės keliu kitiems [ Jūs čia, draugai delegatai,
! trims, toliau gyvenantiems nariams. Eilė dalykų buvo išspręs- Į jūsų Centro Valdybos ir apsvarstyti, kaip dar pasekmingiau dar- 
ta krivūlės keliu. ' bą pastačius ir organizaciją išauklėjus. Todėl svarstykite, dary-

Visuomet buvo atsižiūrėta į taupybą, į juo mažesnes išlaidas, j kite planus, kad sekanti dveji metai būtų kur kas našesni, kaip 
Centro Valdyboj visą laiką buvo harmonija ir susitarimas. < Lietuvių Darbininkų Susivienijimui, taip ir visam revoliuciniam 

į Nebuvo nei vieno stambesnio klausimo, kuris nebūtų buvęs iš-! darbininkų judėjimui.
• spręstas vienbalsiai. Tokis dalykas, kaip frakcionizmas, bei ko-

i 800 Darbininkų Šeimy
nų Išmetama iš Butų

, PAYSANDO, Uruguay. — 
aiškiai, Feodal-buržujų ir imperialistų 

kaip imperialistai rengia ka- tarnas, diktatorius Tei*ra įsa- 
rą; kiek pinigų išleidžia gin- 
klavimuisi; koki santikiai tarp'kad griežtai imįų tu0Sj katl 
imperialistinių valstybių; ko- rie nemoka už nuomuotus bu
dei buržuazija vykdo barba-.įug. žinoma, kas daugiausia 
rišką fašizmą prieš nubiednė-! negal surnokgti _ bedarbiai, 
jusius darbo žmones, prieš (katrie jau po 6 metus> kai ke.

, nuplyšę ir alka- 
diena iš dienos 

jieškodami darbo, ir neranda. 
Ir kaip jie gali sumokėti už 
butus, jeigu jie cento nemato 
akyse. Kaip tie darbininkai 
gali mokėti už butus, kurie 
dirba 3-4 dienas į mėnesį, te
uždirbdami 70 centų į dieną. 
Niekados tos šeimynos nega- 

, nes jie neturi

Suimta 1,000 Žmonių
Lenkijos Ablavoseį

Lenkijoj daroma didžiau- i 
i 

sios ablavos. Suimta bent'

tautų organizacijų 
giausia išplatinti
“Fight.” Lietuvių organizaci
jos lig šiol jokių žingsnių ne
darė išplatinimui to svarbaus 
prieš karą kovotojo. žiūrint 
į viso pasaulio dabartinę si
tuaciją, tai tik ir reikėtų ko

1,000 asmenų, kaipo neišti-1 i 
kimų Pilsudskio valdžiai, —!
Vilniuje, Galicijoje, ukrainų i i 
apgyventose vietose ir kt. j 
Matyt, ablavos taikomos 
prieš revoliucinius darbinin
kus ir valstiečius, nors ofi
cialiai pranešimai skelbia, 
būk daugiausia gaudo Hit
lerio šalininkus ir šiaip bur
žuazinius Pilsudskio dikta
tūros priešus.

Telefonas: Everpreen 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.

Amerikos Lyga Prieš Karą 
ir Fašizmą šaukia masinę kon
ferenciją 14 d. liepos, kurioje 

,bus išrinkta delegatės į Prieš
karinį Moterų Kongresą Pa

ryžiuje. Kongresas įvyks 28- 
30 liepos. Iš Philadelphijos 

įbus pasiųsta keletas delega
čių. Amerikos Lygos Prieš 
Karą ir Fašizmą Philadelphi
jos sekcijos miesto komitetas 
priduoda aukų rinkimo blan- 

[kas visų tautų organizacijoms, 
[kurios yra raginamos išsiunti
nėti tuojaus savo nariams, kad 
paspėjus surinkti aukų,
pasistengkim surinkti aukų 
tam svarbiams reikalui, 
tuviai neturėtų atsilikt'nuo ki
tų tautų darbininkų.

j Prieš karą ir -fašizmą pa
staruoju laiku vis įtraukiama 
naujų organizacijų, naujų spė
kų. Dalis profesijonalų bei 
intelektualų dedasi į bendrą 
frontą vesti kovą prieš karą 
ir fašizmą. Ši kova yra kova 
už' gynimą Sovietų Sąjungos, 
už silpninimą 
mento.

• Prieškarinė 
bartiniu laiku
svarbiausių, į kurią reikia me
stis ir veikti. Šios kampanijos 

___!svarbiausi būdai: traukti or- 
bedarbes, nors tai galima apeiti buvo, nes lengva gauti iš Centro ganizacijas, išrinkti delegatus 
paskolų pasimokėjimui duoklių. Bet gal būt dalis narių šarma- į miesto komitetą, rinkti aukas 
Mnosi paskolų klausti, geriau pasirinkdami kelią išėjimui iš or* 
9£lHzacijos. Dalį tų narių išvedė ta agitacija, kurią pravedė 
'^metėliai nuo revoliucinio darbininkų judėjimo, prūseikiniai.

gera dals pasitraukė tik dėlto, kad LDS kuopų finansų sek
mai ir valdybos nematė reikalo juos aplankyti, paraginant 
bokėti duokles, kuomet buvo suspenduoti, 
tb, draugai delegatai, turime pasimokinti.

visam tam darbui, platinti žur
nalą “Fight,” kuris parsiduo
da po 5 centus, o brganizaci- 
joms duodama nuošimtis, šį 
žurnalą perka amerikonai ir 
visi mokanti anglų kalbą. Tai

Kaip tiktai na- yra nepavaduojamas propa- 
|»i«penduoja, jam reikia ne tik laiškelis parašyti (kaip nu- gandistas prieš karą ir fašiz- 
fconstitucija), bet ir asmeniniai aplankyti, pasikalbėti su imą. žurnalas “Fight” pasiekia 
lįaraginti užsimokėti duokles. Atsiminkim, draugai, kad 'miestus, kaimus, mainas ir lai-

labiausiai vesti kovą prieš ka-.jgs užsimokėti, nes jie neturi 
rą ir fašizmą, Kiekvienas na- anį sausos duonos kąsnelio. Jt 
rys galėtų išplatinti po penkis gja Pavsandoie. tokiu šeimv- 
egz. “Fight”. Lengviausias 
būdas diskusuoti su ameriko
nu apie karą, tai įteikti jam 
“Fight.” Amerikonas, perskai
tęs vieną numerį, greit perka 
naują, žmonės nusistatę prieš 
karo baisenybes. Lietuvių or
ganizacijos turėtų išdirbti pla
nus, kaip išplatinti 
kooperuoti su 
League Against 
Fascism.

Organizacijos ir 
kurie turi norą veikti prieš ka
rą ir fašizmą, atsikreipkite 
1627 North 16th St., Philadel- 
phija, Pa.

Viena. — Vietiniai laikra
ščiai rašo, jog Hitleris pasi
ėmė sau didesnę pusę 4,000,- 
000 markių pelno, kurį davė 
pernai metais dienraštis 
“Voelkische Beobachter.”

čia, Paysandoje, tokių šeimy
nų yra 800, kurias policija iš
meta ant gatvių, ir keliauki, 
kur išmanai.

Draugai bedarbiai ir dir
bantieji, mes pastatėm tuos 
namus, pasėjame ir nupjauna
me kviečius... Ir dabar kas? 
Turim stipt ant lietaus ir šal
čio ir mirti iš bado. Ne tik 
Paysando, Uruguajuje, bet vi
sam pasaulyj, kapitalistinėse 
šalyse, mus laukia tas pats. 
Nesiduokime save žudyti pa
razitams. Organizuokimės į 
visokias darbininkiškas orga
nizacijas po Kompartijos va
dovybe prieš išmetimą darb. 
iš butų, prieš alkį, skurdą, be
darbę, reakciją ir fašizmą. Už 
nuvertimą parazitų valdžios 
už įsteigimą darbininkų 
valstiečių valdžios.

J. Sekys.



Ketvirtas Puslapis

1.'__ 9 NTizvl 0 NRA Kodeksas Tabako
kas tuos karus ruošia? Niekas n* f • v - 
daugiau, kaip tie patys kapi- UirbllllU KrailtUVCSe 
talistai del savo pelnų ir kad Washington. — NRA ad-

J. Mikšis, 189 Ferry St.; M. Do- 
binis, 152 So. Orange Ave., New
ark, N. J.; G. A. Jamison, Livings
ton, N. J.

(148-149)Chicagos Žinios
Tarptautinė priešfašistinė 
Mūšy Darbuotė

Chicagos darbininkų masi 
ne-demonstracija už paliuosa-i 
vimą drg. Thaelmanno, Vokie- į 
tijos Komunistų Partijos vado, ■ 
įvyko birželio 16 d. Washing-' 
ton aikštėj, Clark St. ir Wal- | 
ton PI. Jau apie 3 valandą j 
po pietų buvo susirinkus mil-: 
žiniška minia darbo klasės., 
išreikšdama: šalin fašizmas; 
nuo darbo klasės! Lai gyvuo-: 
ja solidarumas visų šalių dar- j 
bininkų, kuris turi paliuosuo-i 
ti drg. Thaelmanną ir 
politinius kalinius!

Demonstrantai priėmė 
lias protesto rezoliucijas 
fašizmo terorą Vokietijoj. Rei
kale paliuosavimo politinių 
kalinių rezoliucijos tapo pa
siųstos Vokietijos atstovybei 
Amerikoje ir į Berlyną hitle
rininkams, smerkiant juos už 
vartojimą teroro prieš darbi
ninkus.

kitus j

ke- 
prieš

nuvarginti darbininkų klasę, i ministratorius paskyrė bent 
v. , . i • “M jdant jinai neg a etų nu veisti .j . ^-£^.50 mokėti į sa-

! rėją Vitkauską, kuris Nau- kapitalizmą. Tuo tarpu pu-m , n ,vi t i 
ijienose” “išdalino savo širdį” čia burbulą, “va, mes gerbia-ij vaitę Smulkmeniškų tabako 
ir apie kurį čia noriu daugiau [ me kare žuvusius.” Bet tiems, j krautuvių tarnautojams, 

j pasakyti. C ~
;dabar varo gešeftą su 
1 mais Lietuvon.
įsimano tas “mokslinio 
ilizmo” pape... žinoma, 
daroma už dolerį.

Kad tie visi Grigaičio ge- 
j šeftiniai būdai nieko verti, 
'parodo ir tas, kaip “Lietuvos j pitalistai 
' žinios 
j Vitkauską, kuris 
i lino širdį” ir dabar špaceruo- i šalyse. Prisižiūrėkite, 
! ja slauniame mūsų Bridge-(Amerikos valdžia rengiasi 
i porte. “L. ž.” rašo: | prie įvedimo fašizmo.

įlinkai, nedaleiskime fašizmui i 
įsigalėti! Į

Galų gale Grigaitis Į kurie gyvi išliko, kurie suėsti. Sykiu uždraudė duot dau- 
• gešeftą su skridi-1 guzų ir kulkų suvarstyti, ka-gj^n kaip viena “knygutę” 
von. Ii ko nepia-; pitalistai nenoii bonų utmo- degtuku prie kiekvieno pir

keti bei teisingos pašalpos su
teikti. Gerbia, mat, žuvusius, 
bet kodėl neatjaučia gyvųjų? 
Daugiausia Amerikos jaunuo
liai turi prisižiūrėti, kaip ka- 

i atmoka tiems, kurie 
atsiliepia apie Arėją turtus jiems krovė ir žudė sa- 

išda- vo brolius darbininkus kitose
kaip riktas rengia didelį pikniką,

Dideli Piknikai
P r i e š f ašistinis komitetas 

rengiasi prie didelio masinio 
pikniko, kuris įvyks liepos 29 
d., Justice Park darže, Archer 
ir Kean Avė. Rengėjai kvie
čia visas organizacijas ir pri
tarėjus dalyvauti piknike.

Komunistų Partijos 8 dis- 
trikto piknikas bus liepos 4 d., 
Birutės darže. Tai svarbus 
piknikas ir todėl visiems dar
bininkams reikia jame daly
vauti ir platinti tikietus tarpe 
darbo masių. Kad padarius 
šį pikniką masiniu, tai reikia 
visiems bendrai dirbti.

SLA 6-tas Apskritys Remia 
Fašistų Darbuotę

socia- 
viskas kinio.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

rašo:
“Kas iš kauniečių nepaži

nio nuolatinio teatre ir Konra
do kavinėje sėdėtojo, visų ' 

; laikraščių bendradarbio Arėjo 
Vitkausko. Bet žmogus jaute

isi nelabai laimingu, nes beveik j 
' du trečdaliai visų jo raštų grjž-į 
: davo atgal iš redakcijų auto-1 
| riui. Bet ko Lietuva nemoka i 

[įvertinti, tą įvertina Amerika,; 
----Amerikos lietuviai, štai ba-' 
landžio 25 d. Chicągoje iškil-j 
mingai paminėjo A. Vitkaus-1 
ko vardo ir gimimo dieną. |

|SO. BOSTON, MASS.
Komunistų Partijos 1-mas Dist- 

, kuris 
įvyks Camp Nitgcdaiget, Franklin, 
Mass., 24 dieną birželio. Bušai iš-

WORCESTER, MASS.
Tie draugai, kurie norite važiuot i 

Į Maynard, Mass. pikniką, kuris ) 
įvyks 4-tą dieną liepos (July(, tai • 
busai išvažiuos nuo Lietuvių svetai- i 
nūs, 29 Endicott St., 12 vai. dieną. į 
Kaina į abi pusi tik $1.00, kurie no- į 
rėš važiuot turi užsiregistruot pas j 
sekamus draugus: J. J. Bakšys—35 ' 
Seymour St.; M. Sukackienė—17 
Hillside Ave.; J. Petkunas—Olympia 
Par. Visi skubinkit, kad paspėtumėt 
gaut vietą buse, taipgi, kad mes j 
būtume užtikrinti kad jūs važiuosi- } 
te tai kaip užsiregistruosite, turėsi- Į 
te pamokėt $1.00.

Komisija.
(148-149)

Darbi- važiuos 10:30 vai. ryto, 376 Broad-

Dvi Kovingos 
Manifestacijos

S.

way, So. Boston, 
pusi tik 75c. Visi 
laiku.

Tikietas, j abi 
būkite anksti, ir

Komitetas.
(148)

GRAND RAPIDS, MICH.

ALDLD 66 kp. rengia pikniką, 
kuris įvyks sekmadienį, 24 d. birže
lio, Ko-operatyvo darže. Kviečiam 
visus dalyvaut, kur galėsite smagiai 
laiką praleisti, bus šokiai prie ge
ros muzikos.

Kviečia Komitetas.
(147-148) !

SALTO, Uruguay. — Nežiū
rint reakcijos ir persekiojimo, 
darbininkų masės vis griežčiau 
išeina ant gatvių po Komunis-

NEWARK, N. J.
“Laisvės” piknikas Įvyks 1 dieną 

liepos (July). Sietyno Choras pa
ėmė 2-3 busus po 40 pasažierių. Kai
na nebus daugiau kaip 75c į abi pu
si. Išvažiuos nuo Jurginės sve- j 
tainės, 180 New York Avė', 12 vai. i 
d. Registruokitės iš kalno įmokė
dami 50 centų ir tuomi užsitikrinsi
te sau vietą. Galite registruotis pas 
sekamus draugus: Žukauskas, 566 So. i 
Clinton St., East Orange, N. J.; i

PHILADELPHIA, PA.
Pieno generalę konferencija įvyks 

šeštadieni, 1:30 p. m., Social Service 
Building, 311 So. Juniper St. Lie
tuvių ALD 9 kuopa atsišaukia Į vi
sus lietuvius darbininkus ir kviečia 
visus dalyvaut. Visi žinom jog pie
no kaina kyla, o uždarbis puola, to- i 
del visi mobilizuokimes, kuodaugiau I 
bus, tuo geriau išlaimėsim savo rei- [ 
kalavimus.

(147-148) i

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengiasi prie pirmo 

šio pavasario pikniko, kuris įvyks 24 
dieną birželio—visiem žinomoj vie
toj, tai yra, Vytauto Parke, Hulm- 
ville Pike ir Galloway Rd. Visi cho
ristai kviečia visus dalyvaut ir pa- 
remt darbininkišką organizaciją ir 
tuom pat kartu patys pasilinksmint j 
ir susipažint su senais ir naujais i 
draugais. Bus visokių gardžių už- : 
kandžių ir gėrimų, šokiams gries! 
gera orkestrą. Taipgi bus laimėji-1 
mai.

Lyros Choras.-- -  -- - -- - - - - -  - - • • - 
įsigyk Sau Namus!

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmonės juos perka 
dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir su ' 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, Brook- i 
lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir ant 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą $500 
Pradinį {mokėjimų

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York 

Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas pas | 
savuosius gauna sąžiningą patarna
vimą !

Atsiųsime Medy 
Jums Į Namus

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

Kaitų su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

->• kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Programa ir vakarienė buvu
sios impozantiškos. Išeina, kad 
apsukriems ‘talentams’ Ame
rikoj vis dėlto geriau, negu 
Lietuvoj. Pažiūrėsime, kaip 
Babickas bus apvainikuotas.”

Vadinasi, Arėjas Vitkaus
kas, Kaune kavinėje pratupė
jęs, savo “kurinius” atsivežė 
Amerikon ir kad sektųsi pasi
reklamuoti, su “Naujienų” ir 
“Draugo” pagelba, “išdalino 
visiems širdį” (atrodo iš tokio 
pasakymo, kad jo širdis yra 
kaip ta pasaka sako: “Smakas 
devyniom galvom“). Apie 
“širdies išdalinimą” A. Vit
kauskas rašė “N.” ir “D.”

Teko man skaityti A. Vit
kausko rankraštį ir stebėjausi 
iš tokio “poetiškumo”; nuo sa-

i tų Partijos vadovybe, kovingai 
i reikalauja svarbiausių šiandie- 
| niniam pragyvenimui reikme- i 
j nu. Kaip žinoma, Uruguay j 
j Šalies turtas vien tik mėsa ir 
j vilnos—daugiausia agrikultū- 
j rinis, į ka atsiliepė sunkiausis 1 
1 ekonominis krizis. Feodai- I 
buržujai ir imperialistai visą j 
ekonominį krizį suverčia ant! 
bėdnųjų valstiečių ir darbiniu- j

. kų masių. Bėdnieji valstiečiai i 
įjau metų metais, kaip ne sa-j 
vininkai įgyto kąsnelio žemės 1 

.ir turto ant tos žemės. Vals-j 
lybės ūkio Bankai baigia mo- ■ 

i nopolizuot smulkiąją nuosavy-1 
bę už “skolas,” kaip gyvuliai,i 
įrankiai, trobos ir sėjos, prik-|

■ lauso jau paskolos bankams, i 
Bėdnieji valstiečiai dirba die-

- Chicagos Lietuvių Audito-A’ęs patarčiau jam: “poete, na ir naktį vien atidirbdami 
riume birželio 17 d. įvyko vėlinu tau kiek daugiau pasi-! skolas. Feodal-burž. valdžia 
SLA 6-to Apskričio konferen- mokinti lietuvių rašybos.” | stambiems ūkininkams ir dva- 
cija. Delegatų dalyvavo apie Taigi, aišku, šitoks elemen-; rimukams už kiekvieną riebią 
30 ir tai ne visi pritarė fa-rtas čia, Amerikoje, ir sudaro|karvę ir maišelį gražių kvie
tizmo ponams. Bet didžiuma | socialfašistinį ir klerikališką čių duoda dovanų, vertės 2 
delegatų užgyrė skridimą; lizdą. pesų. O biedniems valstiečiams j
Vaitkaus į Lietuvą. Mat, jiems | žemaitis. ir darbininkams vis nauji mo-1
rūpi fašizmo gelbėjimas, o ne  kesčiai ir kapojimas algų.

Worcester,
------------------------------ | procentų : kur praeitais metais 

Birželio 14 d. demonstraci- darb. uždirbdavo 2 pesu ir 50 
a Kelly aikštėje buvo labai centų į 8 vai., dabar—70 cen-

darbininkų klasės reikalai.
Susivienijimo ponai kiek pa- 

siginčino delei SLA konstituci
jos ir finansinio susmukimo 
organizaci joj. Nes ponas G il
gis aiškino, kad daug prapuo

D a r b i n i n k ų uždą r b is
I paskutinius metus 
i daugiau septynias

per j 
nukapotas

dešimtis :

lė paskolų, SLA duotų ant na-, pasekminga. Buvo daug pa- 
mU. 'dėta pastangų gavimui iš val

džios leidimo, bet viskas buvo

Atsirado Geradejų Išnaudoti
Darbininkus

veltui. Bet demonstracija bu
vo laikyta. Demonstracijos 
vadai buvo studentai ir abel-

Chicagos North Western 
gelžkelio kompanija pradėjo 
samdyti darbininkus prie tai
symo kelių ir geležinkelių. 
Darbas sunkus, o mokestis tik 
27c į valandą ir darbininkai 
yra priversti gyventi kompa
nijos “bakskariuose,” sugrus
ti. O už gyvenimą, guolį ir 
valgį ima brangiai. Tai kiek 

arbininkas uždirba, viskas 
ka kompanijai, o darbinin- 

tik apsigina nuo bado.
Darbininkai turėtų organi

zuotis | uniją ir reikalauti ge
resnių sąlygų ir didesnių al
gų.

“Laisves” Reporteris.

nai jaunuoliai ir visa darbi
ninkų klasė buvo’ prisirengus. 
Policija buvo prisiruošus, bet 
neturėjo drąsos demonstraciją 
ardyti. Gal nujautė, ką gali 

Į susitikti.
Kalbėtojai plačiai aiškino, 

kokią naudą neša karas ir fa
šizmas del jaunimo ir del vi- 

Įsos darbo žmonių klasės. Ta- 
j po išnešta protesto rezoliucija 
i prieš Hitlerio valdžios bruta- 
jliškumą Vokietijoje ir už pa- 
iliuosavimą Ernst Thaelmanno.

Kalbėjo vietinis Steel ant 
i Metal Workers Industrial Uni- 
! jos organizatorius d. Tamkin. 
i Kalbėjo gana plačiai apie 
: prisiruošimą plieno darbinin-

Vitkauskas Lietuvoje Užpeč- 
kyje Tupėjo, o čia jį Garbina 
“Naujienos” ir “Draugas”

Nabagas “Naujienų” Gri
gaitis, graibstosi, kaip ameri
konai sako, už visų “skrepų,” 
kad išreklamavus savo šlamš
telį ir kad pasipinigavus. Ren-

■ kų prie visuotino streiko ir 
apie Roosevelto valdžios NRA 

i ir kitokius planus ir kaip dar- 
, bininkai likosi suvilti. Taip 
pat aiškiai nurodė, kodėl val
džia nedavė leidimo demons- 

, traciją laikyti gegužės 30 d.
Tada neduodami leidimo 

i valdininkai išsisukinėjb, jog 
i tai yra šventė ir paminėjimas 
atminties žuvusių kareivių ka-

gė gražuolių rinkimus — biz- ro lauke. Bet darbininkai ga
ilis nesisekė; rinko karalaites Ii paklausti, ar kapitalistų su- 
—irgi nekas išėjo; garbino ruoštam pereitam kare laike 
Šarkį kumščia bekeliantį Lie-. skerdynių buvo prisilaikoma 
tuvos vardą—susiteršė, kitas'švenčių iy sekmadienių? Ne, 
užpunčiavo akis; garbino iš nebuvo. Bet šiandien mums 
Lietuvos atvykusį “poetą” A-'sako, kad ta diena tik del pa

tų ar 1 pesą į dieną. Kapita- i 
listams dar neužtenka algų 
kapojimas darbininkų masei;' 
nutarė pakelti kainas ant | 
svarbiausių pragyvenimo pro-' 
dūktų. Iš to kilsta didžiau-' 
sias nepasitenkinimas tarp dar- [ 
bo masių prieš supuvusį ka-1 
pitalistų režimą.

Po visas provincijas Urugu- 
ajaus didžiausia bedarbė, ai-' 
kis, skurdas, ir ant to reakci- i 
ja. Iš miliono gyventojui 
yra daugiau 70 tūkstančių be-' 
darbių ir nei jokios pašelposĮ 
negauna. Nors taip vadinama) 
demokratinė valdžia; laisvas 
ir spauda, bet ne darbininkų 
klasei. Darbininkai turi lais-j 
vę tik mirti iš bado. Geriau
si darb. klasės kovotojai pū
domi kalėjimuose, salose, ir 
deportuojami į kruvinąsias fa
šistų šalis. Nežiūrint reakci
jos, nors Salto Kom. Partija 
dar jaunutė, bet sugebėjo iš
vesti darb. ir mažažemius ant 
gatvių 14 balandžio ir 1 gegu
žės į energingas, kovingas ma
nifestacijas, griežtai protes- ’ 
tuojant prieš karą, badą, reak-j 
ciją ir fašimą. Kiekvienas | 
darbininkas, darbininkė ir vai
kas mato aiškiai kriminališką 
kapitalistų puolimą ant darbo 
klasės ir spiečiasi po Kompar- Į 
tijos vadovybe kovoti prieš su
puvusį kapitalizmą; už įsteigi
mą darb. ir valstiečių valdžios; 
už Sovietų valdžią, kuri pra
šalins bedarbę, alkį, skurdą ir 
visokius išnaudotojus.

J. Sekys*

____ iooklyne
Padidinta šokiams svetainė, sutaisytas stogas, kad lyjant nevarvėtų, dvi or

kestrus šokiams ir vietos po pastoge yra del 5,000 ypatų.

Piknikas įvyks Nedėlioja, 1 diena Liepos-July
ULMER PARK 'SX.nT

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

vana $2 cash.

Sietyno Choras iš Newarko, vadovybėj B. šalinaitčs
Daugelis chorų dalyvaus “Laisves” piknike; iš toliau atvyks Lyros Choras iš Philadelphijos, Laisves 

Choras iš Hartford, Conn. Taipgi ir apielinkės chorai dalyvaus programoj, kaip tąi; 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 York o Miesto, važiuokite per Manhattan tiltą į Flatbush Avenue, ir juomi 

į Prospect Park. Pervažiavę parką važiuokit iki galo kelio, tada pasisukit 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 treino 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.
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Penktas Puslapis

Žinios apie Didįjį Spaudos Pikniką, 
Liepos 4, Maynard, Mass.

! mokėti skolų nei nuošimčių
* užsieniams. Į tai H. 
Schacht, Vok. V alstybės 
Banko pirmininkas atsako, 
jog “tokiame atsitikime mes 
nutrauktume visokius ry
šius su ta šalim.”

Vokiečiai Keršys Anglam?
| Berlynas. — Anglija grū
moja užgrobti Vokietijos 

, kapitalistam priklausomus 
pinigus todėl, kad Vokietija

1 nutarė per G mėnesius ne-

jis žemyn eina laibyn. O kaip sako bravo- 
rininkai, tatai yra svarbu, kadangi Šitaip 
ilgiau pasilaiko putos ant viršaus. Sulig Co
las braižinio, toks stiklas turi patogią že
mų kojų, kas yra ir gražu ir naudinga. 
Tai yra stiklas, kuris vartojant yra apsau
gotas nuo greito sudužimo. Ir jis yra ne 
tik patraukiantis ir tinkamas stiklas alui, 
bet mažiausiuose savo modeliuose jis yra 
įdomus ir kaipo “šeimyniškas cocktail” sti
klas. Jis taip pat turėtų būti parankus 
saldiems ledams, vaisių salotoms ir priesko
niams.

Pirmosios dovanos laimėtojas, E. Colas, 
yra ispanų tautos; sulig profesijos, jis yra 
medžio- išpjaustinėjimų artistas, kuris šių 
profesijų praktikavo Ispanijoje, Ispaniškoje 
Amerikoje ir per paskutinius šešis metus 
Jungtinėse Valstijose.

Balindamas dovanas, Mr. George Ruppert, 
vico-prezidontas Ruppert’o Bravoro, pasakė:

"Mes džiaugiamės turėdami progų daly
vauti šiame konteste. Mes žinome, jog tei
sėjai, arba sprendėjai, paskirti Meno Studen
tų Lygos, turėjo didelio darbo, betyrinėdami 
daugelį priduotų braižinių. Bet mes pasi
tikime. kad jie padarė išmintingų narink- 
mų. Kas tik suteikia daugiau malonumo 
benaudojant alų, visų tai mes, suprantama, 
kai)x> bravorininkai, norime paremti, ypač 
kuomet dalykas pasirodo kaijw eilė tokių 
patraukiančių stiklų, kurių daugelis, mes ma
nome. galės atsidurti gamyboje kaipo pa_ 
vyzdžiai ir būt vartojami šios šalies na
muose.”

liais, mes nežinome, kalti ar 
nekalti, nesiimame spręsti, tik 

, vaduojamos faktais, kokius tu
rime. Be reikalo rūstaujate.

Kas liečia vaikų auklėjimą, 
i juk irgi nebuvo nei kiek per- 

0 dėta. Mes jūsų jaunuolių nie
kur nematėme dalyvaujant 
darbininkų veikime ir mes jų 
nekaltiname. Taip pat nekal
tiname jūsų sūnaus liudijime 
prieš komunistus teisme. Tuo 
laiku jis tebuvo, galima saky- 

( _ - ti, dar vaikas, tai jis taip da-
i vo klasės laikraštį. kaip buvo jam įsakyta.

Daug draugų iš kitų kolonijų Katinienė reikalauja prirody
mų, bet tuo pačiu sykiu ir ne- 

Į užginčina, tik pasako, būk jis 
į “tiktai pasakė ką jis matė.” 
: Mums labai nemalonu prisi- 
i minti kokis tas “matymas” 
(buvo. Šiuo tarpu neminėsime, 
:bet mūsų žinioje randasi visi 
Teismo rekordai ir mes mano- 
!me, kad jūsų sūnaus liudiji- 
, mas teisme prieš komunistus 
būtų Katinienei nemalonu 
skaityti. . .

Toliau. Katinienei nepatin
ka pasakymas: “aršūs skloki- 
ninkai” ir klausia “ką aršaus 
mes jums padarėme?” Jeigu 
asmeniniai būtų rišamas klau
simas, veikiausia būtume ge
riausi “frentai” ir jokių ginčų 

j gal nebūtų, bet politikoj, dar- 
įbininkų veikieme, nuomonės 
i skiriasi ir tokiu būdu eina 
j minčių kova. Gi faktas yra, 
I kad jūs palaikote skloką, ka
iria Prūseika su Butkum vado- 
I 

i vauja. O kad skloka dirba 
; priešdarbininkišką darbą, tai 
j jau faktų faktais buvo daug 
■ kartų įrodyta. Nesvarbu, ar 
|tas daroma sužiniai, ar ne iš 
(eilinių narių tarpo, bet kal- 
jbant apie sklokos vadus— 
I Prūseika ir Butkų, tai šie dir- 
; ba prieškomunistinį darbą su- 
jžiniai ir reikėtų kiekvienam 
i darbininkui tai suprasti ir at- 
isitraukti nuo jų. 
I

Prie užbaigos, Katinienė 
[liepia: “Nemeluokite patys 
tiek daug, ba tas labai didelę 
pagiežą sukelia visuomenėje.” 
Ant to reikia duoti patarimas: 
Jei kam nors darote tokį už
metimą, tai būtinai reikia ir

i . ------------------------------

Gaspadorių Pareiškimas i dai 1h n i itk ų klases i eikalais,

Mes, kaipo gaspadoriai, i 
rinkti šiam svarbiam ir atsa- 
komingam darbui, turim pra
nešti plačiajai darbininkų vi-' 
suomenei per dienraštį “Lais
vę”, kad iš mūsų pusės prisiren- [ 
gimo darbas eina šimtu nuošim 
čių pasekmingai, kad bus aprū v
pinti šimtai ir tūkstančiai daly-j ^jausja> kaįp įa pikniko vieta’ 

i atrodo. Aš tiek turiu pasakyti: 
i Draugai ir draugės, kiek man 
I ir kitiems yra žinoma, tai to- 
.kios vietos visoj Naujoj Ang
lijoj nėra. Vieta pilnai viskam 
tinkama. Parkas didelis ir gra
žus, galima sustatyt keletą tūk
stančių mašinų. Svetainė dide
lė ir paranki, galima šokt ke
liems šimtams porų.

Ežeras irgi didelis ir gražus, 
galima 
mažiems, 

“Laisvėj”, kaip kitų kolonijų kiekvienas 
susipratę darbininkai ir darbi- suits”, 
ninkės pradeda rūpintis savo'

{ypač dabartiniu “Laisvės" spau- 
ls“ į dos metiniu pikniku. Nėr tos

i kolonijos, kurioj nebūtų 
(keleto “Laisvės” skaitytojų bei 
simpatikų ir, va, kaip tik šis 
piknikas bus tas, kur šimtai ir 
tūkstančiai suplauks paremi sa- 1

vių kaip valgiais, taip ir gėri- i 
mais. Ųžtikrinam, kad bus visi, 
pilnai patenkinti. O kurie iš to-; 
limų kolonijų draugai bei drau- ‘ 
ges bandys atvažiuoti iš vaka
ro, tiems bus parūpinta nakvy
nės Hudsone ar Maynarde. 
Klauskite šių draugų: A. Baro
nas, 8 Dor Meine St.; M. Pe- 
rėdnis, 17 Water St.; J. Grigas, 
19 Water St.

Labai malonu ir linksma, 
kuomet pamatai dienrašty j

maudytis dideliems ir. 
tik lai neužmiršta I 

pasiimt “bathing.

Hudsonietis

Kaip Sterlingo Rakandą Dirbtuvėj 
Sulaikė^ Algą Kapojimą

d ar
pe r- 

bosas”i

LOS ANGELES, Calif.—Dir-, čio kiekvienam dirbtuvės 
bu Sterling rakandų apmuši-1 
nėjimo dirbtuvėj. Darbas pa- į 
dalintas vyriausiai į tris de- [ 
partmentus: frėmų dirbėjai,; 
springsų dėjėjai ir apmušinė- { 
tojai arba “upholstering.” 
Žinoma, yra ir daugiaus pasi
dalinimų, kaip maliavotojai, 
kušinu kimšėjai, siuvėjai iri 
kirpėjai. Viso dirbam virši 
50 darbininkų.

Naujoji Dalyba (NRA) j 
mums nieko gero nedavė, tik- (da‘bini'nkaš; 
tai blogo, nes pakilo ant viso-; 
kių produktų kainos, tai labai 
sunku ,, pragyventi, gaunant 
mažai dirbti ir mažai mokėti. 
Jeigu ką gero atsiekiame, tai 

< tik per kovą, ką liudija ir se
kamas atsitikimas, kurį kiek
vienas skaitytojas malonės 
įsidomėti ir pasimokint.

Bosų Užsimojimas
Nežiūrint, kad kainos ant šmeižimą 

visokių f reikmenų kyla, 
darbdaviai užsimojo nukapoti ^da, neigi pacituoja nors vie-j 
algas; springeriams net 3( 
nuoš., o vadinamiems finiše- 
riams‘15 nuoš. Pirmiausiai 
kompanija tuos skyrius pasi
rinko del to, kad jie nėra or
ganizuoti: “Upholsteriai” ir 
“framemakeriai” 
ma organizuoti 
Textile Industrial Union, ku- nasi.
ri priguli prie TUUL, ir daug! Kaslink tos kalbamos vagy- 
sykių jau išreikalavo didesnio' stės, juk tie jaunuoliai iš mūsų 
mokesčio. Tad atsidūrę “sprin- 
geriai” bėdoje, kreipės prie 
“upholsterių” komiteto rodos; 
komitetas patarė nedirbti nei 
vienam už sumažintą mokes- šymas buvo: 
tj, ką jie ir padarė. Kuomet 
kompanija pamatė, kad jie. Charged With Theft. Charged 

’ nedirba, tai pareiškė, kad kas with the theft

i_ I bininkui.
= traukos,
i pranešė,

• {šaukė
- | Reiškia,
,, i darbininkų frontas

’• į griežtą pasikėsinimą
iti algas.
! mes kovą laimėjom ir dėlto 

jTlkad veikia Komunistų Parti.
jjos dirbtuvės kuopelė (bran-!
duolis). !

Tai turi įsitėmyti kiekvienas!

Po 5 valandų 
pagaliaus

kad kompanija at- 
numušimą mokesčio.
vieningas visų šapos 

atmušė 
numuš- 

Dar žymėtina, kad

M. P.
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(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

jau antru kartu išpylė kailį 
mc suvažiavime 
kai, kuris taip didžiavos būda
mas lietuvių darbininkų tarpe. 
Vakar dienos kalboje Prūseika 
sake, “kad dabar jūs turite jau
nimo, nes jis dar nesupranta 
jūs šitos politikos.” Reiškia, 
mūsų jaunimas, tai avelių bū
rys, ir kaip greitai jis supras, 
ką reiškia mūsų politika, jis pa
mes mus, nueis pas Prūseika ir 
jis bus jų skerdžius, su kriukiu 
apaštalas mūsų dabartinio jau
nimo. Tai va kur yra jo visas 
siekis.

Kalbėjo ir daugiau delegatų. 
Kiti atvirai pareiškė, kad mums 
su Prūseika nereikia vesti jokių 
diskusijų, nes diskusuodami, 
jam teikiame garbę, jis mano, 
kad mes su juomi dar skaito- 
mės. Tad kiti kalbėjo, davė pa
tarimus, kas reikia taisyti “Tie
soje”.

Redaktoriaus raportas priim
tas didžiuma balsų. Prieš bal
savo tik du. čia baigėsi trečia 
sesija.

IŽ-

pasikalbėti į ofisą

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, 
rūšies ir 
tonas, tai legališkas svoris, 
tome greit į jūsų namus, 
įsitėmyti adresą

Telefonuokite:

arba užeikite
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 

Prista- 
Prašome 

ir telefoną.
Evergreen 7-1661

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatoinis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Easton, Pa MELLOW WITH AGE 
ini.i,Mm.»..^>»iiTSMiiiiiiiri|iYlu«l'«»Mįįį»įįMi

DETROIT, Mich. — H. N. 
Jeskevičiūte nenori toliau 
būti LDS Centro sekretore. 
Delegatai daro didelio spau
dimo, kad ji pasiliktų sekre

tore. Atrodo, kad Helena

NEKĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

i |

faktais parodyti, kur ir kame £ ft o S t U d C 11 t U Juškevičiūtė gal turės skai- 
yra melagystė. Kuomet to ne-’ 4 ' tytis su delegatų pageida-
padarote, tai tokis pasakymas 
niekas daugiau kaip tik šmei
žtas. Patartume pažvelgti j jos ir jos sunaus, „ ,,XT . ., , z. i . • • i- i i Pruseikos organa Naujaja1musu!bet faktų nei tokių nepaduo-l~ . „ . , , ■.(Gadynę,” j korespondencijas 

į ten iš Eastono, “puikios,” ar' 
XT . * , . ne? Ot kur tiktu jūsų pasa-

. kymas: “nemeluokite, nes reporteris pri-i, . . ... . _ , . ■
ir tt i ten nieko kito ir nėra, kaip 

i , . šmeižimas ir melagystės, kad kas , .. . . , , jBet jiems nieko nesakote, o J 
jieškote “melagysčių” ten, I 
kur jų nėra.

Delei Aiškumo

“Laisvės” No. 142 E.
inienė piktai barasi ant Repor-
jterio už kokį tai neva “ap-

Kati-

0 na eilutę iš tos koresponden- 
cijos “L 
Tik rašo, kad 
rašė visokių nesąmonių 
To nepadarė todėl, 
buvo rašyta, tai buvo para- 

yra didžiu- ! syta teisybė ir E. Katinienė 
į National nebando užginčyti, o tik teisi- Rep.

Anglai Atmeta Sovietų ; 
Taikos Pasifilymus

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Simon seime pa- 

“Three Youths H o I d.1 sak5) kad Anglija atmeta 
Sovietų atstovo Litvinovo

pusės nebuvo apkaltinti nei 
vienu žodžiu. Buvo paimta iš 
“Easton Express” žinia tai ir, 
viskas. Gi ten ve kokis apra-!

of valuable
nenori dirbti už sumažintą electric tools, alleged to have pasiūlymą daryti taikos ir 
mokestį, tas būna atleistas iš been taken from two garages, apsisaugojimo sutartis tarp ' 
darbo. Jeigu visi nedirbs, tai and also the stealing of two j valstybių įvairose srityse.1
visus atleis, girdi, darbininkų išmali radios, three'youths are;Tas j0 pareiškimas taipgi
iki valios, kurie nori dirbti., being held by Easton police. Į 
Kaip tik tokį pareiškimą pada-; They are Harold Russel, 24, of 
rė, tai tuojaus “upholsterių” ■ 419 North 13th Street; Vin- 
skyriaūs komitetas sustabdė cent Masler, 22, of 1143 
visą darbą. To kompanija ne-1 Jackson Street, and John Ka- 
sitikėjo ir boselis pribėgęs prie tinis, Jr., of 1885 Northamp- 
“upholsterių” ėmė gražuoju ton Street. They were taken 
ir piktuoju prašyti, kad dirb- into custody of Sergeant Boy- Negali Gaut AllnSO HZ 
tumėm, nes, girdi, jums ne-.Ian, Detective Deck, Officer CpULpKr. Ifft Rnniic 
numušė mokesčio, tai ko ne-,Keck and Constable Ryan to- u 
dirbat.

Komitetas atsakė, kad šian- mitted the thefts, police said.” 
dien nenumušei, tai rytoj nu-; Tai buvo pačioj pradžioj 
muši visiems. Ir todėl mes|geg. mėn. ir nuo to laiko ki
štajame prieš bet skyriaus nu-{tokio pranešimo nei atšaukimo 
mušimą mokesčio ir prieš bet 
darbininko paleidimą iš dar
bo. Kompanija ėmė gązdinti, 
kad policiją pašauks ir visus 
"boliįvikus” išvarys laukan.
Mif Steak ėmė:

lauko pusėj su polici- 
jakėsoti. tai bus reikalauja-

2S‘puoš, pakėlimo mokės-! ką užsibaigė su tais jaunuo-iSlOS, lyginant SU auksu.

day and after questioning ad-

nesimatė. Tad jei Katinienei 
teisybė apeina, tai kodėl nesi
kreipia prie

L y g o s K o n t e s t a s;viml! ir toliaus.cit Centro 
' sekretorės pareigas.

P. B.Laimėjo E. Colas

i Smetona Krato Hitlerį-
nę Policiją Klaipėdoj

Klaipėda.—Lietuvos žval
gyba padarė kratą Klaipė
dos policijos buste; ypač 
krėtė policijos inspektorių 
Lengnerį ir jo sekretorių. 
Konfiskavo įtartinos me
džiagos. Suimti ir kalė j i- 

jman pasodinti policijos 
vachmistrai Hugo Vanagas 
ir Villis Markus . Paaiškėjo, 
kad jie organizavo. polici
ninkus už Hitlerį, o prieš 

{Smetoną.
i Manoma, kad tai hitleri-

Ruppcrt Dovana šimto ir penkias- ' nmkai nilkarpČ telefonų VIC- 
dolerių ir Hazcl-Athis dovana sep- , . • ■n/r i •

penkių doleriu už Keriausių las Magazino ir Mannheimo 
dėlei alinio stiklo buvo Įteikta E. gatvėse.atkreiptas prieš 

santikiu
Franci j a, Rumunija ir 
šalimis.

Sovietų 
pagerinimą

St. Louis, Mo.—Kai kurie 
pirkusieji Missouri Pacific 
gelžkelio bonus bandė per 
teismą priverst kompaniją! 
atmokėt jiems auksu, kaip! 
kad buvo žadėta. Jungtinių

Easton Express” Valstijų apskrities teismas,: 
tą viską atitaisyti? Bet išlau- tačiaus, patvarkė, jog kom-1 

J jz 5 icfian mSnAci iv* Iaqv*gcm -

Jeigu mums Reporterio
kė ištisą mėnesį ir barasi ant 

atžymėjimą 
virš paduoto įvykio.

paniįa gali atmokėti popie
riniais doleriais, nors bu-

O Cv KZ VW Į V J 1Y 4 xz •

Kaip tas Viskas per tą lai- maškos dabar labai nupigu-

Jacob 
dešimts 
tj'niasdcšimts 
braižinį .L.Ll ........................
Colas’ui. iš Elmont, Long Island.

Pinigines dovanas ir pagarbų taip pat lai- 
< mojo trylika kitų asmenų, kurių braižinius 

L-1- sprendėjai parinko iš kelių tūkstančių pri- 
į duotų braižinių. Drauge su Mr. Colas’u 
j laimėtojai yra sekantieji:

1. E. Colas, 02 Sewanee Ave.
Elmont, L. T.

j 2. Arthur Heiss, 2204 E. Hoffman St. 
Baltimore, Md.

Ciaccio, 31_34 01 ss St, 
Jackson Heights, L. I.

Case, 31-34 91st St.
Jackson Heights, L. I.

Gilbertson. 634 E. Garcia
Santa Fc, New Mex.

6. Fritz Grosshans, 373 So. Kith St.
Newark. N. J.

7. Madeline Goodfriend. 1244 55th St. 
Brooklyn, N. Y.

8. Alexander Rice, 67 West 44th St.
New York City

9. Geo. A. Stein, 3736 65th St. 
Woodside, L. I.

10. Robert -Lawson, 37 West 56th St.
New York City

11. Booth Reed, 216 Eticlid Ave. 
Hackensack, N. J.

12. Ragner Lindahl, 15 Styvosant St. 
New York City

13. Abe Gabriner, 580 Summit Ave.
Jersey City, N. J.

14. Henry Konradi, 26 Badger Ave. 
Newark, N. J.

Keletas mėnesių atgal dingtelėjo
Now Yorko Meno Studentų Lygai, kad su- 

Į grįžus alui būtų laikas įvest tikrų amerikon- 
I iškos rūšies ulinį stiklų. Įvairūs vynai ir 

kiti gėrimui jau turėjo tinkamus stiklus, ir 
vien tik alus neturėjo tam tikro sau ypatin
go pavidalo stiklo, kaip kad reikėtų sulig 
amerikoniško papročio.

Dovanų laimėjęs tokio stiklo sumanymas 
iš įvairių atžvilgių, matomai tinka ir amo- , 
rikoniškiems namams. Kaipo ulinis stiklas, I

.3. L.

4. M.

5. W.

PUIKI VAKACIJOM 
FARMA

Didelis sodnas įvairių vaisinių me
džių, visokių prie namų auginamų

$225.00

100.00

75.00

50.00

25.oo uogų nuo anksti pavasrio iki vėlai
25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00
Kalvon

rudenį.
GRAŽIOS MAUDYNĖS

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

Naujai perbudavoti kambariai, pa
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.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

'p S—s- -s—ž į-3-s -s—j- S— ė- *—^4

T
j Painters and Carpenters |

)> Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko t
; A. BALČIŪNAS |

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y. T

: P. BIELIAUSKAS
T <l> 8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.
<|> Tel.: Foxcroft 9-6901

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAiSNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., • BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

K



Į NEW YORKO IR APIELINKES SNIPS
Lietuviu Radio Valanda!

Mažiukas.

1—2 p. p. > 
&—8 vak. '

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

BROOKLYNO LIETUVIAI

VALANDOS:

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. JOHN VVALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANIŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ever. 8-87074 4

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare
Ir pagal sutarti 

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

' Penktadieniais uždarytu
Tel. Stagg 2-9105

Dr. JOHN C. PETERS valandos:
1’ L. p. p.

(PETRAUSKAS) 6—8 vakare•
r i a i m v Antradieniais uždarytal;>0-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N. Y. . .

< Tel? Rupublic 9-5964

VALANDOS: v
Dr. BLADAS K. VENCIUS 9-12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) PenktadFeniatf^ždaryta

499 GRAND ST. MTeL
Namų, Republic 9-8040

Šiandien, 23 birželio, iš 
WMBQ 1500 Kis. stoties bus 
duodama įvairi radio progra
ma, vadovaujant J. Ginkui. 
Todėl, kaip 10:30 vai. ryte, 

i kurie turite radius, atsisukite 
Įminėtą stotį ir girdėsite dai- 
(nuojant oktetą, kvartetą, so-

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

Thaelmanno Demonstracija Šiandien Rytą, Union Square, ! Jraį? 1Įe“aštį,y
I . . ............................j---_______ _____
j Drg. Tito Nunzio, laikraščio, į lįstUs ir daugiau įvairių daly- 
iL’Unita Operaia red. P^-jkų.

_ >T •• o • • i • (šauktas į kriminalį teismą iš-1 
Darbo Unijos, Sportininkai, 'klausinėjimui. Prieš laikraš-j 

tį pastatytas kaltinimas už iš
kėlimą keletos pono Ingargio-

i la šulerysčių, kurias jis pada- 
! ręs būdamas viršininku Itali
jos Sūnų organizacijoj. Dėka

Policija Atvirai Tarnauja 
Naziams, Neleidžia 

Demonstruot
eina

ll e-

New Yorko policija 
ranka rankon su naziais. 
čiaus atvirai pasisakyti 
drįsta, bet pridengia fašistinį
darbą naujai išrasta kauke, 
būk tai del ramybės neleisią 
priešfašistinių, nei fašistinių 
demonstracijų. Bet kaip ištie- 
sų yra?

Paimkim pavyzdį, kad ir iš 
ftidgewoodo. lietuviais apgy
ventos Brooklyno dalies. Čia 

. fašistai turėjo kelis masinius 
mitingus ir būriai ginkluotos 
policijos juos saugojo, kaip 
brangenybę. Bet kada dar
bininkai surengė savo masinį 

-mitingą ir demonstraciją, tai 
ta pati' policija užpuolė ii 
sudaužė demonstrantus, 
dė demonstraciją, areštavo 
kalbėtojus. Tas pats buvo 
Yorkville į. Tas ir visur.

Aną dieną atsibaladojo Hit- 
. lerio dešinė ranka, Hanfstaen- 

glis. Jį saugojo kaip savo 
akį ir lyg atsiduodantį daiktą 
apgaubę, išgabeno pro užpa- 
ka] ines laivo duris. Pereita v

Dalyvauki!

:W

kovingasErnst Thaelmann, 
Vokietijos darbininkų vadas. 
Fašistų budeliai grąso jo gy
vybei. Jo ir kitų Vokietijos 
kovotojų prieš fašizmą gyni
mui rengiama ši demonstraci
ja. Drauge, ir tavo pareiga

išur-1 trečiadienį, tas pats Hanfsta-
fašizmą 
parade,

engi paradavo už
Harwardo kolegijos 
saugomas policijos ir garbina
mas fašistėjančios 1
tinęs spaudos. Bet kada dar
bininkai laikosi teisėtos, kons
titucija nusakytos, susirinkimų 
laisvės, tai policija ją trempia 
“del ramybės.’’

Masinės Organizacijos 
Dalyvaus

PRANEŠIMAI

Darbininkai nenori 
ramybės, kurios 
šistai badu, buožėmis, bombo
mis ir kirviais naikina darbi-L . , • i -i Tr; ■ .kusios pastaruoju laiku. Už
ninkąs. Ir darbininkai neduos |j<ar(jami darbininkų laikraš- 
fašistų sėbrams-policijai už- į čiui teismo vedimo išlaidas, to- -I • 7

tokios

Atydai ALDLD II Apkričio 
Sekretoriams ir Nariams

pagalba fa- tam numaskavimui, ponas lu
gargiola tapo išmestas iš or
ganizacijos konvencijos, iv.v- 1934,

v . . .i * 7 bus nup
gniaužti pamatinias savo tei-j ]cį0 krizio laikotarpiu, darbi- siųskite

Demonstracija įvyks: ar i ninku priešai mano pasmaugtisės.
su leidimu, ar be leidimo.

Demonstracijoj kalbės An
na Schultz, buvusi d. Ernst 
Toerglerio sekretorė ir žmo
na Jono Scheer, kurį nužudė 
fašistai. Taipgi kalbės Ben 
Gold, kovingas Adatos Ama
tų Industrinės Unijos vadas ir 
kiti geriausi kalbėtojai. . Daug 
naujo bus iškabų ir jų ne
šėjų susiformavime, žodžiu, 
didžioji Thaelmanno demons
tracija bus įspūdingiausia iš. 
visų buvusių. Lietuviai dar-

kapitalis- bininkai taip pat turėtų užim
ti ne paskutinę vietą.

Demonstracija įvyks šian
dien, birželio 23 d., 9:30 vai. 
ryto, Union Square, New, Yor
ke.

“Laisvės” Skaitytojams Ir Rėmėjams
pereituos 

piknikuos nėra apgailes- 
Juo la

biau nebus ko apgailestauti ir 
išmėtinėti šiemet, 
dėkingi 
ną, nes 
tikietus 
$3, $2.

Programa bus puiki. Iš 
Philadelphijos atvažiuos Ly-

Iki metinio “Laisvės” pik- iš buvusių 
niko beliko viena savaitė, ku-'vės” " 
rioje galime dar pasidarbuoti ■ tave savo buvimą, 
del “Laisvės” pikniko sėk
mingumo. P a s i darbuokime 
kiek drūti tikietų pardavime 
ir šiaip gera propagandą už 
“Laisvės” pikniką. Iš kitur 
“Laisvės” draugai rengiasi bu- 
sais ir mašinomis. Kas dar
bavosi organizavime busų, tas 
žino, kad tai yra didelis dar- ros Choras, iš Hartford—Lais
tąs, didelė atsakomybė. Ta-'vės Choras, 
čiau draugai atlieka ir gana, kės chorai, 
ties jie yra pasiryžę dirbti lyno Aidas, 
laisvės” gerovei. • nas, Great
.. Mums, ant vietos, lengvos- Elizabetho 
nis darbas, tačiaus ir čia rei- rengias sukirsti vienas kitą ir 
kia jį visur ir visada tureti.net atvykusius svečius chorus 
mintyje. Nepatingėti šią pas- savo geresniu dainavimu. Tai- 
kutinę savaitę dalyvauti šian gi, bus savo rūšies meno gru- 
ir ten su tikietais, pabuvoti su pių lenktynės ir tas vienas 
darbininkais, padiskusuoti, ‘ faktas jau užtikrina progra- 
delko jie turėtų dalyvauti mos gerumą. Nes, kuris gi 
“Laisvės” piknike. Paskui tie choras norės pasirodyti pras- 
darbininkai bus mums dėkin- čiausia dainavęs.
gi už pakvietimą,-nes niekas L.

“Lais-

Ypač bus 
tie, kurie gaus dova- 
perkantiems iš anksto 
yra trys dovanos: $5,

O visos apielin- 
kaip tai: Brook- 
New ark o Siety- 

Necko Pirmyn ir 
Banga, smarkiai

■ netoli City Hall, New Yorke. 
Į Ji randasi ant 5-to augšto, 
Ward H. Lankytojai pri
valo sakyt, kad nori matyt 
Elizabeth Wilkes, nes taip ji- 

j nai angliškai vadinasi. Lan-I 
, . . . ikymo valandos: sekmadieniais i

nelaimėj pereitą p> M . pirmadieniais ir 
vakare supkiai su- • ketvirtadieniais 6-7 P M ; an- 
vairuotojas A. M. | tradieniais ir šeštadieniais! 
“Var^o” kepyklos 2-3 PM.

slaugė Elzbieta Į 
nepavojingai buvo ! 

Jie grį

Automobiliu Nelaimės 
ligoniai: E. Vilkaitė ir

A. M. Balčiūnas
.Jau buvo minėta, kad au 

tomobilio 
pirmadienį 
aižeidė jo 
Balčiūnas, 

, savininkas,
Vilkaitė ir
sužeista Adeikienė.
žo palydėję į laivą Vilkaitės 
pusbrolį J. Vilką, kuris iš
plaukė į Lietuvą. Oras buvo 

" subliuręs ir lijo; automobilis 
paslydo ir drožė į tilto gele
žinį stulpą taip, kad 
somai sudužo.

nepatai-

penki 
išklibin-

Vilkaitei išmušta 
dantis ir dar vienas 
tas; perskelta lūpa taip, kad 
reikėjo 5 “stičių” ją ligoni
nėje susiūti; viena koja su- 
siuvĮnėti reikėjo net 13 stičių 
ir ji' dabar per kokį mastą 
subandažuota; taip pat sudau
žyta pečiai, rankos ir spran
das, kurio ligonė beveik visai 
negali pajudinti.

Vilkaitė tubes dar kokią 
savaitę gulėti Beekman ligo
ninėje, Beekman ir Water St.,

Balčiūnui įlaužtas 
priekinis kaklo kaulas; pers
keltas kairės kojos kaulas; 

■labai sutrenkti viduriai ir 
krūtinė, taip kad žmogui sun
ku alsuoti. Perskelta lūpa ir 
užtaisyta 6 “stičiais;” keli 
stičiai duoti į koją, kurios jis 
dar veik visiškai negali paju
dinti; labai sunkiai tejudina ir 
dešinę ranką. Balčiūnas ran
dasi savo name; bet daktaras 
uždraudžia prisileist kiek dau
giau lakytojų, nes ligonis vis 
dar persilpnas. Manoma, jog 
galima bus daugiau lankytojų 
priimti nuo ateinančio pirma
dienio.

Adeikienė, kuriai buvo gal
va labai sutrenkta ir teko dar 
kelios mažesnės žaizdos, jau
čiasi jau gana gerai.

Lankytojas.

laikraštį.

Liberatorio Bankietas
Sekmadienį

Negrų darbininkų laikraš
čio, “Liberator,’’ rėmėjai ir

Draugės ir draugai, kurie dar tu- | 
rite įžangos tikietų nuo apskričio 
pikniko, kuris įvyko birželio 17 d.,

, Eagle Rock, West Orange, 
N. J., taipgi ir bilietukų, kurie bu
vo platinami apskričio naudai, pra
šome kuo greičiausiai sugrąžinti vi
sus neparduotus ir už parduotus pri-

j pinigus. Komisijai reika- 
sudaryti pilna atskaita nuo 

ir turime turėti visus virš- 
tikietus. Visi turi būti su- 
ne vėliau, kaip birželio 30,

lingu 
pikniko

| minėtus 
grąžinti

Draugiškai,
A. A. Lideikieno. 

(148-149) j

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
į ADVOKATAS
5 Kalba Lietuviškai

'Tris Komunistus Įkalino
i

Teisėjas Farrell, West Side 
teismabutyje, pereitą ketvirta
dienį, nuteisė Roy Spector, 17 
m. amžiaus Jamaikos studen
tą; Sidney Spencer, 22 metų 
brooklynietį negrą; ir Mary 
Lewis, 20 m. amžiaus new- 
yorkietę negrę, netvarkiame 
lelgimęsi ir nubaudė po .$5 
baudos arba 2 dieni kalėji
mo. Jaunuoliai pasirinko ka
lėjimą. Teismabutį saugojo j 
policija, kad išvengti kelių . 
šimtų dalyvių demonstracijos. |

Jaunuoliai tapo suareštuoti , 
pereitą trečiadienį, kada keli ’ 
šimtai jaunuolių paradavo! 
Times Square distrikte. Poli-! 
cija, kaip paprastai, užpuolė 
demonstrantus ir tuomi sura
do priekabę, būk paradas bu
vęs nepaklusnus, maištingas ir 
kad jaunuolė Lewis, net spy- 
rusi ir spjovusi užpuolikams. 
Norėjo,- mat, “šviesiausi” po-' 
nai, kad keliaklupščiautų ■ ijnsi<ui 
prieš smogininkus. Tačiaus to ' 
nesulaukti jiems iš jaunųjų 
kovotojų. Revoliucinis jauni
mas smarkiai žingsniuoja pir
myn ir nesitrauks nė žings
nio prieš kruvinus kapitalistų 
bernus.

235

Freeholdiečių Piknikas
Freeholdiečių ALDLD 

kuopa rengia šaunų pikniką
šį sekmadienį, 24 d. birželio, 
Jackaus Farmoje, English
town Road, viena mylia nuo 
Freeholdo. Prasidės paprastu 
laiku, šokiams grieš Gorskio 
orkestrą iš Elizabeth, N. J.

Kviečiame freeholdiečius ir 
apielinkės lietuvius skaitlin- 
kai susirinkti ir smagiai lai
ką praleisti. Bus visokių pa- 
marginimų ir žaislų ir įdomių 
diskusijų, taipgi tikimės gero 
kalbėtojaus iš Brooklyno. 
Įžanga veltui.

Jei 
nikas 
liepos

tą dieną lytų, tai pik- 
bus sekantį sekmadienį, 
1 d.

Pikniko Komisija.

Piknike laikrodį laimėjo numeris ■ 
409, Mildred Syble, R. F. I). Box 39. I 
Miestas neaiškiai parašytas, todėl Į 
negalime žinoti, kur laimėtas laik- j 
rodis priklauso. Kas turite tą bi- i 
lietuką, atsišaukite ir su prirody- i

visi klasiniai sąmoningi darbi- ma's gausit dovaną.
. , . . .v" t • „ Pinigus ir tikietukus siuskite: A.ninkai, kam išgalima, ragina- I.i(|cikk.l,c. 17.2:; 0,.(.į,aT(l Sl„ 

mi dalyvauti “Liberatorio”, 
bankiete, išreikšti klasinį ra
sių solidarumą ir paremti tuo- ■ 
mi laikraštį. į

Bankietas įvyks birželio 24
d., 6:30 vai. vakaro, Lido REIKALAVIMAI 
Hall, 146th St. ir 7th Av., Now 1
Yorke. Šokiai bus nuo 10 v. REIKALINGAS JANITOR prižiūrėt 
v. iki 3 vai. ryto. Įžanga į
bankietą $1, vien į šokius 39 Kreipkitės sekamu antrašu: Stankus, j 
centai. I 610 Watkins St., East New York,

T> t •, • prie 14th St. subwav. Paimkite,Bankietas rengiamas pasiti-,New Lot station ;u.l)a wi|son car 
kimui naujo redaktoriaus, ! nuo Remeikos bažnyčios (Bridge 
Ben Davis, Jr. Programos iŠ- Plaza) ir važiuokite pakol karas su-

• i , j j et z, stos, ir ten rasite Watkins St.pildyme dalyvaus veikalo Ste- (147-148)
vedore artistai, Raudonieji'  
Šokikai ir kiti.

6 šeimynų namą. Damokant $6.00, 
gausite 3 kampinius kambarius.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Phone, EVergreen 7-4785

pa- 
pa-

’ REIKALAUJAM senyvos moteries, 
j kad būt tinkama prižiūrėt 2 metų 
I vaiką. Duosim pilną užlaikymą, ge- 
j ras kambarys ir maistas. Atsišauk i t 
jei norėsit per laišką ar vpatiškai. 
J.
L.

W. 66-41 Clinton Ave., Maspeth,

(145-149)

WOLF AUTO REPAI
Oro Pranašas Duoda 
Prastokų Žinių

Temperatūra smarkiai 
šoko pereitą ketvirtadienį,
siekdama net 89.3 laipsnių. 
Tai buvo ilgiausia šių metų 

i diena ir karščiausia nuo 27 
d. rugpjūčio, pereitų metų. 
Viena jauna moteriškė par
krito nuo karščio Brooklyno 
gatvėje ir tapo nugabenta li- 
gonbutin. 
kad 
!sia.

senyvas darbininkas
Geras maistas ir 

vasarą mokame 
Jeigu kokis seny- 

miesto 
su

Oro pranašas sako, 
karščiai ilgokai pasilaiky-

ULSTER PARK, N. Y.
Reikalingas 

ant mažos farmos 
geras kambarys; 
$10.00 į menesį,
vas žmogelis, kuriam nubodo 
gyvenimas galėtų gal visuomet 
mumis būt. Atsišaukite greitai:

A VA N TA FARMS, 
Ulster Park, New York į

(146-149) į

LIETUVIŲ RADIO PARDAVIMAI
Šį pirmad., birž. 25 d., 10 v. 
bus duodama lietuviška 

programa per stotį WWRL 
1500 K., vadovaujant J. ži- 

Nepamirškite atsukt 
ant virš minėtos

mu- 
Dainuos Lil

lian Kavaliauskaitė.
Jeigu kas- norit daugiau in

formacijų kas link programos, 
kreipkitės prie J. ŽILINSKO, j 
214 Grand Street, Brooklyn,i 
N. Y. Tel.: EVergreen 8-9286. • 

(148-149)i

V.
PARSIDUODA Lunch 

alaus laisniais, vieta 
įvairių tautų žmonėmis, 
biznis eina gana gerai.

šavo radio 
štoties, išgirsite gražios 
tikos ir dainų.

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros į

$187 S
Infliacija Nekenkia Turai j 

Sovietų Sąjungų

World Tourists
Incorporated

175 Fifth Ave. New York

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAŲ ĄVB, . , DETROIT, MICH.:

Room su 
apgyventa 
arti šapų, 

Kaina pigi. 
Taipgi parduodu Willys Knight, 29
metų modelis, gerame stovyje. Del 
tolimesnių informacijų kreipkitės se
kamai: 249 So. 1st Street, Brooklyn,

147-154) J

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gmpių ir pavienių 

Is senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

Ignition Specialist

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chronitkaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odoa 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumą

DR. MEER
W. 44th St. Room : 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

Telephonas MEdallion 3-1328

156 302

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

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietųi ■ . *■

1__________________________________

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir oalaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) B
BROOKLYN, N. Y. |

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ligos Gydomos

S
. Gydoma Odos

Išbėrimai, Kraų- 
> jo Nesveikumai,

1 . Nervų Ligos, 
Chroniški Skatini d u liai, Skilviu,

k I žarnų ir Mė Sia
s' f žamės Ligos, A-

Iį beinąs Nusilpi-
VJ mas, Nervų Įde-
r girnai ir Cronil-L k i Nesveikavi-

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se« 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai. '

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

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

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

jMiw

tureti.net

