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Darbininkai Privertė Fran- 
cijos Valdžią Sustabdyti 
Fašistų Prakalbų Mitingus

Paryžius.—Franci jos vy-' 
riausybė uždraudė politinius 
prakalbų mitingus trijuose 
miestuose birž. 22 d. Per pa
skutinius kelis mėnesius, 
mat, kur tik fašistai ruoš
davo prakalbas, komunistai 
ir su jais bendrai veikianti 
socialistai užpuldavo jąsias 
suardyti. Policija bandyda
vo apginti fašistus, ir įvyk
davo didelių mūšių su tūks
tančiais darbininkų, einan
čių su komunistais ir socia- 

j ,lietais.
.iii •

Newarkieciai Sumobilizuos Kelis Busus; Patersoniečiai Jau 
Renka Važiuotojus Antram Bušui; Kiti Miestai Neatsiliks

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Sumoksiąs prieš 14 Negrų 
Metalo Mainierių Alabamoj

Birmingham, Ala. — Are
štavo dar 14 negrų Weno
nah metalo kasyklos strei- 
kieriu. Kaltina, kad šie dar
bininkai užpuolę vieną 
streiklaužį ir norėję ji nužu
dyt. Tai naujas kapitalistų 
sumoksiąs prieš kovojančius 
darbininkus. Kiekvienas iš 
14 areštantų laikomas po 
$500 parankos. Bylą veda 
Tarp. Darb. Apsigynimas.

' sekmadienį, padidintame 
Ulmer Parke, Brooklyn, N. 
Y., jau kelis busus užsisakė 
Newarko draugai darbinin
kai. Nuo jų gauta toks 
laiškutis-paraginimas:

“Draugai newarkieciai, 
kurie norite važiuoti į “Lai
svės” pikniką (o kas gi to 
nenori?), tai šitaip padary
kite:

Proletmeno Sąjungos Suvažiavimas
Antroji Meno Sąjungos 

Suvaž. Sesija
DETROIT, Mich., birž. 19.— 

Proletmeno Sąjungos suvažiavi
mo antrąją sesiją atidarė suva
žiavimo pirmininkas F. Vitkus, 
antradienį po pietų. Delegatų

tobulinime mūsų proletarinio 
teatro, buvo duotas aštrus pa
peikimas mūsų vaidyloms, ku
rie laukia paskutinių dienų iš
mokti lošimo roles, arba kurie 
mano lošti iš suflioriaus bur
nos. Toki būdai, praktikuojami

■ perstatyme veikalų, nekelia
vardašąukis parodė, kad veik j darbininkų teatrą, bet puldo
trečdalis nepribuvo antroj sesi
joj. Vietiniai delegatai, kurie 
dirbo tą dieną, yra išimtis. Ta-

> čiaus kitų delegatų nepribuvi- 
mas į sesiją, kurioje buvo svar
stoma proletarinio meno reika
lai,—peiktinas žygis.

Delęgatų kalbos parodė, veik 
vienbalsiais pareiškimais, kad 
Meno Sąjungos Biuras daugiau 
leistų dainų ir sceniškų veikalų, 
kurie būtų prieinami mažes
nėms kolonijoms, nes didesni 
veikalai, kaip delegatai sakė, 
nepasiekia savo tikslo ir pasilie
ka C. B. lentynose.
. Kalbant apie Meno Sąjungą 
ir mūsų broliškas organizacijas, 
padaryta šitokis pageidavimo 
tarimas: kreiptis prie LDS ir 
ALDLD kuopų, kad jos prisidė
tų Meno Sąjungon, kaipo nariai,; 
mokant $5 metinę duoklę. Ta- ■ 
rimas buvo daromas tuo supra-1 
timu, kad sukėlus daugiau fi
nansų išleidimui veikalų, nes jų 
yra didelė stoka, o mūsų mini
mos kuopos reikalauja veikalų, 
komedijų, dramų ir operečių. 
Turint pakankamai mūsų darbi
ninkiškos dvasios kūrinių, iš
vengtume vaidinimą tokių vei
kalų, kurie skiepija buržuazinę1 
ideologiją teatrus lankančiai, 
darbininkų publikai. šiuomi 
klausimu prisieis C. B. vest agi
taciją, užinteresuojančią mūsų 
draugus kitose organizacijose, 
kad kėlimas proletarinio meno 
yra būtina^; nes, jis] (dainomis 
ir vadinimai^, taip pat šviečia 
ir orgauixpoja darbininkus gin
ti savo klasės reikalus.

Kada ėjo diskusijos sporto ir I 
proletarinio meno klausimu, tai i 
visi išreiškė savo nuomones, 
kad mūsų draugai sportininkai 
neužmirštų svarbą ir proletari
nio meno, kad savuose parengi
muose, kur yra daroma sporto 
programa, būtų perstatoma ir 
kūrinėliai, nepaisant kokia kal
ba—lietuviška ar angliška, ku
rie turi organizacinę bei kultū
rinę apšvietą, nes sportas, kaip 
tok is, mažai turi bile apšvie
tos. Jis yra priemonė palaiky
mo jaunimo mūsų eilėse, tačiaus 
tuomi pačiu sykiu reikia jį švie
sti, idant ateityje jis galėtų už
imti suaugusiųjų vadovybės yie- 
tą visose darbininkų kovose.

Tvėrime dramos grbpių ir

“Išanksto užsiregist
ruokite pas O. Stelmokaitę, 
188 Ferry St.; pas W. Skie- 
staitį, Alkalis name, Lafa- 

I yette St., arba pas bile vie
ną choristą.

“Būkite pas Lietuvišką 
salę kaip 12 vai. dieną ir tu
rėkite po 75 centus kelionės 
lėšų išviso, nuvažiavimui ir 
parvažiavimui.

“Gavome naujausios ma
dos busus su radio ir viso
kiais pagerinimais. Todėl 
greitai paduokite savo var
dus, jeigu norite važiuot su j 
Sietyno Choru.” 1

O drg. J. Matačiūnas iš | 
Patersono štai ką rašo: j

“Brangūs Draugai Lais- j 
viečiai, pranešame 
kad iš Paterson, N. J., di
delis pulkas žmonių pribus 
busais ir ;
‘Laisvės’ pikniką liepos 1 d.

“Jau vienas busas yra su
organizuotas; dabar prade-: 
j ome antrą organizuoti. 
Vadinasi, kaip pirmiau, taip 
ir šiemet masiniai dalyvau-

Naujas elektrinis Sovietų Sąjungoj garvežis, 
ką, tik užbaigtas Kolomnos fabrike, Maskvos gu- 

' bernijoj. Jis išvysto 2,700 arklių pajėgą ir trau
kia 20 vagonų, darydamas po 100 amerikoniškų 
mylių per valandą.

LDS. Antras Seimas
jums,

Ketvirta Sesija
Iš priežasties jaunuolių su-

automobiliais i ! važiavimo LDS Seimas trečia- , i j. • • •dienj sesijų neturėjo.

H. N. Jeskevičiūtė nenori būt 
toliau Centro sekretore. Iš de
legatų daroma didelis spaudi
mas, kad ji pašiliktų sekreto
re. Išrodo, kad Helena skaity
sis su delegatų pageidavimu ir 

sime komunistinio dienraš-! eis toliau C. sekr. pareigas, 
čio ‘Laisvės’ piknike.

“Draugai, kurie esate už-

Puldo jį patys vaidylos, nešio
janti nepaisymo arba tinginys
tės rūbus. Juos reikia plėšti 
žemyn, kad nei stangelė jų ne
pasiliktų, nes pakol mes laiky
simės senoviškumo, patol mūsų 
teatras bus sarmatinamas tokiu 
vaidinimu. Vaidylos tą turi ge
rai įsidėti domėn ir prisilaikyti j 
suvažiavimo pageidavimų, ku-!
ris reikalauja tobulinti proleta- siregistravę važiuot, 
rinį teatrą.

Buvo duotas įnešimas perkel- 11 vai. dieną 
ti Meno Skyrių iš “Laisvės” į, Summer ir Montgomery St. 
ALDLD. ........
“Šviesą”, remiantis tuomi, kad 
daugelis telpančių
Meno Skyriuj, turinčių vertės, 
kas liečia meną,—negalima, ar
ba yra keblu pasidėti ateities 
pasiskaitymui. Tačiaus pasiro- 

į dė, kad “šviesa,” išeinanti kas 
I kelintas mėnesis,—neatsakys į 
'visus bėgamus Meno Sąjungos 
1 reikalus.

mykite, jog busai išeis kaip 
nuo kampo

leidžiamą žurnalą | Būkite laiku, nes busai il
giau nelauks.

“Taipgi dar kurie norėtu
mėte važiuoti, kreipkitės į i 
šiuos komisijos narius: J. 
Bimba, 111 E. Holsman St.; 
P. Buslavičius, 120 Lafayet
te St., bei J. Matačiūnas, 57

Tokiu būdu skyrius' Grnham Ave., Paterson, 
pasilieka “Laisvėje,” kaipo or-1 
ganė Meno Sąjungos.

Priimtas kelios rezoliucijos 
įvairiais klausimais, kurios tilps 
Meno Skyriuje — “Laisvėje.” 
Šias rezoliucijas privalo kiek
vienas menininkas perskaityti 
ir vykdinti gyveniman. šios re
zoliucijos liečia ir kitas mūsų 
organizacijas, kaip tai jungi
mąsi prie Sąjungos, kad pakė
lus veikalų leidimą.

Vienbalsiai išrinkta Centro 
Biuras, kuriame buvo patiekta 
skaitlius Veikėjų meno darbe, kada. 
Ąlternatams suteikta teisę da- ninku supranta svarbą savo 
lyvauti svarbesniuose C. B. su-, klasės dienraščio, 
sirinkimuose.

Pasveikinimų buvo mažai; pi- 
nigų gavome tik $23. Reiškia, 
kad šiame suvažiavime gavome j 
mažiau paramos su pasveikini-, RubeŽiu ApSaUgojima 
mais, apie $80. Budapest. - Veri

straipsnių

“Bušai yra paimti geriau
si, su minkštais ‘kaučiais’; 
ir kainuoja tik po $1.00 į abi 
puses. Komisija deda pa
stangas, kad viskas būtų 
kuo geriausiai sutvarkyta.

J. Matačiūnas.”
Sprendžiant sulig atsilie

pimų iš kitų miestų, šiemet 
į “Laisvės” iškilmę rengiasi 
daugiau važiuoti, negu bent

VOKIEČIU BURŽUJAI PERSIGANDĘ 
DARBININKU REVOLIUCIJOS

Von Papenas, Gen. Blombergas ir Kiti Karininkai Ruošiasi 
Sugrąžint Kaizeri su Kariška Diktatūra

Pirmesniuose pranešimuo
se net iš Vienos, Austrijos,, 
fašistinių laikraščių buVO 
atžymėta, jog Komunistų 
Partijos įtaka darbininkuo-i 
se sparčiai plėtojasi ir ko-i 
munizmu užsikrečia net 
Vokietijos kareiviai.

Aišku, jog buržuazija dre
ba prieš komunistų vado-*

išsibraukę iš LDS, ir jie neatsi
lygins. šioje komisijoje veikė 
A. Zixiene, Z. Klibiene ir A. 
Deikienė. Komisijos raportas 
priimtas vienbalsiai.

Aida Kairytė iš Brooklyno, 
N. Y., skaito raštišką raportą iš 
darbuotės jaunuolių organizavi
mo. Laike specialio vajaus nuo 
birž. iki lapkričio, 1933 m., gau
ta 263 nauji nariai, 
zuota 10 naujų 
jaunuolių kuopų

Laike vajaus 
gavo 130 kuopa 
gavo 38 naujus

Kiek pirmiau Vokietijos1 
ex-kaizeris Vilius, gyvenan- ‘ 
tis Doorne, Holandijoj, gy
rė Hitlerį, bet sakė, kad jis 
sutiktų grįžti Vokietijon iš- 
naujo kaizeriai!ti.

Balandžio 22 d. Anglijos 
darbo partijos dienraščio 
“Daily Heraldo” korespon
dentui, atsilankiusiam į Do- Į
orną, buvusio kaizerio at- ■ vaujamų darbininkų revo- 
stovai pranešė, kad Vokie-; liucijos pavojų, kurio nei- 
čių armijos viršininkai va-’kiek nesumažina budeliškas 
dovybėje generolo Werner: persekiojimas iš Hitlerio 
von Blombergo organizuo-' pusės. Apie šimtas komu- 
jasi sugrąžint Vilių atgal nistų nužudyta, tūkstančiai 
ant sosto, paskelbt karo sto-' geriausių kovotojų sukimš- 
vį ir įvest karišką diktatu-i ta į kalėjimus, o revoliūči- 
rą. Tą “reikalą” nurodė už!jos spėkos vis tiek auga, 
pereitą sekmadienį ir Vokie- ■ Hitlerio viešpatavimas su- 
tijos vice-ministeris pirmi- i kelia prieš save ne tik da’r- 
ninkas von Papenas, kuris bininkų minias, bet ir smul- 
krūpčiojo prieš piliečių ka-!kiosios buržuazijos sluogs- 
ro pavojų. Dabar generolas! nius. Išviso to ir gema 
Blombergas pareiškė ex-kai-1 naujas planas—per kaizerio • 
zeriui, jog “gręsia greitas' sugrąžinimą vienus piliečius > 
Vokietijos darbininkų kla- dar kartą tuščiomis viltimis 
sės sukilimas,” nuo kurio apmonyti, o ant darbo žmo* 
Vilius turėtų išgelbėti bur- nių klasės užsloginti juo 
žuaziją. kruvinesnę diktatūrą.

Tūkstančiai Darbininkų. KrTatnnu kompanįę 

Demonstravo už Drg. i SsaW j?Š

Thaelmanną . kuris lvyk?
šeštadieni, New Yorke i ~ ~ ~ *

union square, buvo sureng- Japonai Karo Laivais 
tas susirinkimas reikalavi- r e ■
mui paiiuosuoti draugą. Pasivysią Amenką 
Ernst Ihaelmanną, Susirm-: J
ko tūkstančiai iiz tūkstan- į Japonijos imperialistų lai- 

Desetkai ^ra§įįs “Nichi Nichi” birž.
:22 d. rašė, kad valdžia ir 

Įnešimas atmestas veik be dis- niais ir pasmerkimais1 Vo- > “gyventojai” yra neatlai- 
kusijų. 1 kietijos ir Amerikos fašis- džiai nusistatę pasibudavot

Įnešimas Dr. J. J. Kaškiau-, tų. Iš Union Sq. minia išsi-; karo laivyną ne mažesnį už 
čiaus apriboti pašalpų mokė ji- j rikiavo ir Broadway gatve Amerikos bei Anglijos. Pyk-

i sta, kad Amerika vėl ketina
.perkelti savo karo laivus į» 

energingai diskusuojama tas pa-, cįja tęsėsi virš valandos lai-' Pacifiko vandenyną; sako, 
taisymas. J T* 1 1 1 ----- --------- ▼—

Pataisymas priimtas 49 bal-: tiška
sais prieš 11. Reikia priminti, Rė

Ketvirta sesija atsidarė 21 d. 
birželio, 9:10 vai. ryto. Po var- 
došaukio pakeliama klausimas 
apie ėmimą seimo fotografijos. 
Nutarta neimti fotografijos, ve- 
ly tuos pinigus sunaudot klasių 
kovos reikalam.

Eina raportai skundų ir ape
liacijų komisijos. H. N. Jes
kevičiūtė skaito skundą nuo L- 
DS 120 kp. iš St. Louis. Mat, 
čia prūseikiniai elementai de
moralizuoja veikimą. Jie į kuo
pos mitingus šaukia policiją ir 
muša tuos narius, kurie nepasi
duoda jų intrigoms. Nutarta 
tą raportą sujungti su Centro 
komisijos to reikalo tyrinėjimo 
raportu, ir tada seimas darys 
nuosprendį.

Už apšvietos komisiją rapor
tuoja St. Jasilionis. Skundžia
si, kad komisijos nariai labai 
toli vienas nuo kito gyvena ir 
visi toli nuo Centro. J. A. Ma-i 
žeika gyvena Clevelande, A. Ta-1 l<a(I pataisymas nieko nepa- fašistai! a

— už- me paiiuosuot draugą Ernst nesta, kad nusiginklavimu

suorgani- 
kuopų. Viso 

yra 26. 
pirmą dovaną 
Chicago j, kuri 
narius, antrą

dovaną gavo 101 kp. Brookly- 
ne ir 113 kp. Clevelande, nes 
jos abi gavo po 28 narius.

Įstatų komisijos narys V. 
Andrulis duoda rekomendaciją 
pakeisti kai kuriuos konstituci
jos punktus. Pirmos kuopos 
įnešimas, kad C. Komitetas bū- čiai darbininkų, 
tų pilnai renkamas referenda- plevėsavo raudonų vėliavų 
mu vietoj rinkimo seimuose. jr šimtai plakatų SU pieši-i

mą už kai kurias moteriškas Ii- s demonstravo j Battery Pi. j 
gas. Panašų pasiūlymą davė ir | pas Vokietijos konsulatą.’ 
Dr. M. Palevičius. Plačiai ir ■ Miesto gatvėmis demonstra-;

raška Lawrence, Mass., ir pats 
Jasilionis Binghamtone, N. Y. 
Apšvietos komisija rekomenda
vusi “Tiesos” redakcijai įvesti

Tr. , . j i. i trumpa sutrauką svarbesnių ži-Vis daugiau darbi- red to nevykino. Bu.

keičią pašalpų išmokėjime.
tas ligas ir pirmiau nebuvo mo-1 Thaelmanną!” 
karna, tik konstitucijoje nebu- 
vo nurodyti apribaviiyiai.

ko. Ji buvo labai entuzias- ■ kad tai grasinimas Japohi
i. Demonstrantai šau- 
“Šalin Hitleris!” Šalin

” Mes reikalauja-
jai.

Esą iš Washingtono pra-
i konferencija galės būt 

Battery PI., prie Vokieti- dėta net iki 1940 metų, 
jos konsulato, buvo laiko------------------- -

Daroma visa eilė konstituci- mas masinis susirinkimas, p • « ’ AT *01 1 l
’ Kalbėjo visa eilė darbininkų dOVietai HOH ratrailKlnių pataisymų, kurie labiau yra

patobulinimai tų pačių.dalykų, kalbėtojų. Šaukė darbiniu- ir ■ • • f •]
Del tų pataisymų neįvyks žymių kų organizacijas siųsti tele- Vokietiją pne laikosvo pasiūlyta turėti konkursą pa

rašymui paskaitų, ir vaizdelių, 
bet kiti komisijos nariai tą dar
bą apleido.

Už nepaprastos pagalbos ko
misiją raportuoja Deikienė iš 
Chicagos. Atsišaukė pagalbos 
tik 2 nariai. Vienas gavo pa
galbos po $5 į mėnesį per me
tus laiko, o antras pasirodė ne
vertas paramos. ■ Bedarbių pa
laikymui LDS nariais buvo da
romi parengimai sukėlimui fon
dų tai paramai. Nuo parengi
mų ir aukomis į tą fondą gauta 
apie $600.00; iš LDS Nepapras
tos Pagalbos • fondo gauta 
$1,900. Viso nepaprastai pagal
bai išleista apie 2,'500.00.

Kai kurie iš bedarbių atsiteis 
šiam fondui savo> duokles. . Ta
čiaus daugelis iš bedarbių yra

Maskva. — New Yorko 
“Times” k o r e s p ondentas 
praneša, kad Sovietų Sąjun
ga vis dar stengiasi įtraukt 
Vokietiją į siūlomą taikos . 
ir rubežių apsaugojimo su
tartį tarp Sovietų Sąjungos, 
Lenkijos, Baltike šalių ir 
Vokietijos. Kaip žinoma, 
Vokietija iš pradžios atme
tė tokį Sovietų pasiūlymą. 
Tas pats korespondentas ra
šo, jog Sovietai veda dery
bas su Italija delei taikos 
apsaugojimo.

Vengrai prieš Rumunijos Jau Veik Savaitę Tęsiasi 11
n r • n i o. jtus darbininku vadus.Politkaliniy Bado Streikas | - - - - - - -- - - -

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)

gramas ir rezoliucijas Vo
kietijos ambasadoriui j Wa- 
shingtona ir reikalauti pa- 
liuosuoti Thaelmanną ir ki-

permainų konstitucijoje.
P. Bubnys.

M j V C-/ į, A V 7

dažnai vadina Į ris turėtų būt Vengrijai su
grąžintas.

Hillsboro, Ill. - Jau še- 1,100 “Tajerių” Darbininkų 
šios dienos, kai badu strei- Sustreikavo Akrone, Ohio 
kuoja 11 politinių kalimų; > 7
reikalauja sumažinti paran- i Akron, Ohio. — General

mais, apie Budapest. — Vengrijos
___ ’ ’ politikams nepatiko prakal- 

Nušauta 17 Chinų “Banditų” > Franc‘jos uįsie^° reiL’ *_______* > lų ministeno BaVthou, ku-
Shangnai. — Pranešama,1 rią jis pasakė Rumunijos 

kad Chinijos laivas apšaudė seime birž. 21 d., pažadėda- 
100 banditų ant upės kran-;mas, jog Franci j a apgins 
to palei vasarnamių mieste- į dabartinius Rumunijos ru- 
lį Petaiho. 17 plėšikų buvę bežius. Vengrai sako, kad 
nušauta. Reikia minėt, kad Rumunija yra pasiglemžus 
žiniose iš fašistinės Chinijos nemažą vengrišką plotą, ku- 
“banditais” r1-*““’ —-’-•--i • j- -* n-■ 
revoliucionierius.

kas, pagerinti valgį, prileist 
lankytojus ir t. t. Iki šiol 
kalėjimo viršininkai nepra
leisdavo jokių žinių apie ba
do streiką. Dabar, tačiaus, 
pavyko sužinot, kad bado 
streikieriai dar jaučiasi drū
ti ir yra pasiryžę. Jie buvo 
suimti už kovas del bedar
bių reikalų.

Tire Kompanijos darbinin
kai iš pradžios streikavo 
taip, kad prie mašinų stovė
dami atsisakė .dirbti, ir 
tuom išreiškė protestą, kad 
kompanija nukirto algą tro- 
kų “tajerių” darbininkams. 
Dabar prasidėjo tikras 
streikas su masiniu pikieta- 
vimu. Darbininkai reika-
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Komunistų Partija Parodo
Tikrą Kelią Plieno Darbininkams

Kur plieno darbininkų išėitis? Kodėl 
juos dar sykį pardavė Amerikos Darbo 
Federacijos vadai? Kodėl laikinai strei
ko’ spėkos sudemoralizuotos?

Į tuos klausimus duoda pilną atsakymą 
Amerikos Komunistų Partijos Centrali- 
nis Komitetas savo atsišaukime į plieno 
darbininkus. Komunistų Partija, kaipo 
ištikijnas revoliucinis proletariato vadas, 
parodo plieno darbininkams išeitį, ke
lią. Jie turi rengtis į kovą. Jie turi su
glausti savo eiles po vėliava Plieno ir Me
talo Industrinės Unijos.

Federacijos prezidentui Green ir Amal
gamated Association prezidentui Tighe 
pavyko apgauti delegatus, kurie susirin- 

* ko į specialę konvenciją birželio 14 d.
Pittsburghe. Jiems pavyko atmainyti 
balandžio konvencijos nutarimą rengtis 
prie generalio streiko.
r ^Pittsburgho konvencijoje Green at
stovavo Rooseveltą”, sako partijos pa
reiškimas. “Už jo nugaros stovėjo visa 
Roosevelto administracijos ir N.R.A. spė
ka.” . Green davė įsakymus, vartojo de
magogiją, grūmojo plieno darbininkams, 
reikalavo, kad jie neitų į streiką, kad jie 
savo likimą pavestų Roosevelto valdžiai, 
atsiduotų tos valdžios arbitracijai. Jam 
tas pavyko, streikas tapo atidėtas, tai 

„ yra, senosios unijos likviduotas.
' Tuo tarpu Roosevelto valdžia pravarė 

kongrese verstinos arbitracijos įstatymą. 
Šis įstatymas legalizuoja ir užtvirtina 
kompaniškas unijas. Dabar jau reika
laujama, kad plieno darbininkai visai pa
vestų savo reikalus valdžios paskirtai 
tarybai iš trijų. Pagal šitą naują įstaty- 

‘ mą jau laužomas streikas taip pat vaka- 
rinių valstijų laivakrovių.

Komunistų Partijos pareiškimas sako, 
kad Green Pittsburgho konvencijoj me
lavo-,-kuomet jis sakė, kad jis kalba už 
plieno darbininkų interesus. Jis ten kab- 
bėjo naudai plieno savininkų, varde val
dančiosios klasės. Taip vadinamas “ko- 

■ mitetas iš dešimties”, kuris buvo išrink
tas balandžio konvencijoj, pasidavė Gree
no ir Roosevelto apgavystei.

Komunistų Partija šaukia plieno dar
bininkus nepasitikėti Roosevelto valdžiai. 
“Ši valdžia yra valdžia plieno korporaci
jų, automobilių kompanijų, didžiųjų ban- 
kierių ir trustų. Tąi yra pačių stam
biausių ir galingiausių kapitalistų.”

“Kodėl plieno bosai atakuoja Komuni
stų Partiją?” klausia pareiškimas. “Ko
dėl valdžia visuomet areštuoja, komunis
tus ir kemša juos į kalėjimus? Kodėl 
riebiai apmokami Amerikos Darbo’ Fe- 
deracijds vadai seka geležies, plieno ir 
anglies; karalių ir jų valdžios pavyzdį, 
atakavime Komunistų Partijos? Kas per

vienį tie komunistai? Kokia buvo Ko- 
mhriistį Partijos pozicija reikale bendro 
veikimo, kad privertus plieno savininkus 
priimti plieno darbininkų reikalavimus?

“Komunistų Partija davė visokią gali
mą paramą plieno darbininkų susiorga- 
nizavime ir prisirengime prie streiko. 
Kiekvienas Komunistų Partijos narys, ar 

' tai jis būtų narys Amalgamated Associa
tion unijos, ar Plieno ir Metalo Darbi
ninkų Industrinės Unijos, aktyviai dar
bavosi organizavime plieno darbininkų. 
Komunistų Partija dėjo visas pastangas, 
kad suvienyti plieno darbininkus, kad 
sustiprinti jų poziciją sprendžiamam mū
šyje prieš kompaniškas unijas, už pripa
žinimą pačių darbininkų unijų.

“Labai aišku, kodėl bosai ir jų pakali
kai atakuoja Komunistų Partiją. Ata
kuoja todėl, kad Komunistų Partija vedai 
nuolatinę Kovą už darbininkų reikalus. 
Komunistų Partija atmeta tvirtinimą, 
kad plieno darbininkų ir plieno bosų rei
kalai esą tie patys. Puikiai žino darbi
ninkai, kad interesai multimilionierių — 
Mellon, Taylor, Weir, Grace ir t. t. nėra 
tie patys, kaip reikalai plieno darbininkų, 
kurie gyvena ir prakaituoja tik už kelių 
pėdų nuo alkio, kuomet dirba ir alkio pa
dėtyje, kuomet nedarbiai.”

Bet neužtenka suprasti Greenų, Tighų 
ir Rooseveltų šunybes ir tikslus. Reikia 
darbininkams žinoti, kaip kovoti ir lai
mėti.

“Komunistai šaukia plieno darbinin
kus suvienyti savo eiles kiekvienoje dirb
tuvėje ir kiekvienam fabrike, neatsižvel
giant į unijinį priklausymą, tai yra, visų 
unijų nariai turi susivienyt”, sako parti
jos pareiškimas. “Mes šaukiame juos su
organizuoti veikimo komitetus ir streiko 

• komitetus, kad sustiprinti savo unijas ir 
prirengti masinį streiko judėjimą pri
vertimui išpildyti jūsų reikalavimus.

“Komunistų Partija ragina Amalga-
mated Association unijos narius pa-
smerkti veikimą Greeno, Tighe ir Komi
teto iš Dešimties. Komunistų Partija ra
gina tuos narius išsirinkti savo unijos lo
kalų viršininkais tokius, kurie yra įrodę 
savo drąsą ir savo pasiryžimą kovoti už 
savo brolių interesus.

“Komunistų Partija ragina Plieno ir 
Metalo Industrinę Uniją stovėti prieša
kyje organizavimo plieno darbininkų, 
ypatingai didžiuosiuose ir svarbiausiuose 
plieno fabrikuose, išvystyti bendrą fron
tą per visą plieno pramonę ir, pasire
miant tuomi, paakstinti ir praplėsti plie
no darbininkų kovas.

“Plieno darbininkai: Susiorganizuoki
te kiekvienoj dirbtuvėj, kiekvienam plie
no mieste. Atmeskite ir išvykite laukan 
klaidingus vadus, kurie jus išdavė. Su
vieniję savo spėkas, atsisakykite priimti 
Greeno-Roosevelto planą—planą, kuris 
yra Plieno Instituto ur generolo Johnso- 
no skymas, apteptas cukrum, idant jūs 
prarytumėte nepajutę jojo nuodų.

“Plieno darbininkai: Jūsų vieta yra tik 
toj partijoj, kuri kovoja už jūsų intere
sus, tik toj partijoj darbininkų klasės, 
kurios jūs esate galinga dalimi. Stokite 
į Komunistų Partiją. Organizuokitės ir 
laimėkite savo reikalavimus!”

Padėtis nėra beviltė. Komunistų Par
tijos rodomas kelias privestų plieno dar
bininkus prie laimėjimo. Reikia organi
zacijos, reikią geros, ištikimos pačių dar
bininkų vadovybės! Reikia bendro fron
to visuose fabrikuose. Štai kur plieno 
darbininkų išeitis!

HARTFORD, CONN

Socialistu Partijos Žvake Dega iš Abiejų Galy
Detroito Konvencija, Socialfašistu Vadu Manevrai, Eiliniai Nariai Apglušyti ir Apgauti, 

Norman Thomas Vado ir Veidmainio Rolėje, “Senoji Gvardija” Gal Skels Partiją
Socialistų. Partijos eilėse ki

lo didelė audra. Detroito kon
vencija, įvykus porą savaičių 
atgal, tik pagilino ir paskan
dino jos vidurių ligą. Partijos 
organe “The New Leader” ve
damos diskusijos (rietenos) 
parodo Į frakcijų įtūžimą ir 
rengimąsi prie skilimo.. Tos 
audros, jkurids i siaučia pašau- 
lyje, tas baisus susmukimas ir 
parsidavimas fašistams Vokie
tijos ir Austrijos socialderno-

1 kratijų negįdęjo ! nepefąimesti 
į Amerikos Socialistų Pąrtijos

i eiles. P L į į ! ‘ ? į j < ?! ’ f ' 
Prieš konvenciją partijoje 

gyvavo trys frakcijos. Viena i 
buvo taip vadinama “senoji 

i gvardija,” vadovaujama atvi
rų socialfašistu, nepataisomų 
reakcionierių, kaip Oneal, 
Waldman, Solomon, Maurer, 
McLevy, Cassidy ir kitų. An
tra frakcija susidėjo iš taip va
dinamų “militantų,” kautski- 
nių centristų, šliaužiojančių 
ant kelių prieš Norman Tho-i 
mas, kuris visa savo fiziogno-i 
mija priklausė dęšiniam spar-* 

j nui, bet sėdėjo ant tvoros ir j 
laukė, iš kur smarkesnis vėjas, 
pradės pusti. Paskui sekė tre- ■ 
čia frakcija, kuri vadinosi 
“Revoliucinės politikos komi
tetu.” Tai žmonės, kurie štur-P 
mavo debesis, reikalavo 
“proletarinės diktatūros,’ sw“1 pjtalistinio 
jo už bendrą frontą su “ko-j - 
šernais” komunistais, I 
lovestoniečiai ir trockistai.
šiam frontui vadovavo ū-di.sako parlamentarinės sistemos, 
Daniel ir Hapgood. ; j<urją desėtkus metų garbino

Visos trys frakcijos atvyko ■ Bet aiškiai nepasakoma. Antra 
konvencijon prisirengę ] 
imti. Pradžioje konvencijos' mokratija, 
laikraščiai paskelbė, kad 
n6ji gvardija” laimėjo, 
konvencija atmetė “revoliucio
nierių rezoliuciją už pripaži
nimą “proletarinės diktatū
ros.” Bet ant rytojaus jau 
“kairieji” laimėjo ir konvenci
jos komisijas užgrobė, 
mai, “militantai” ir “revoliu
cinės politikos” šalininkai su-

1 sivienijo.
į Bet pati audra kilo atėjus 
prie “principų deklaracijos.” 
Nuo tvoros nusiritę ” 

į Thomas, prie jo skverno pri-i 
j kibo Milwaukes miesto majo-| 
ras Hoan ir atsistojo “kairiu

oju” priešakiu. “Revoliucinės 
! politikos komitetas” sutirpo, 
“militantai” juos pragėrė, 
šturmuota kelias 
“Senoji gvardija” prieš siūlo-jkas. 
mą “principų deklaraciją,” o 
Norman Thomaso

Už Ką Ta Baisi
O kas tuose 

naujo ir baisaus? 
kėlė ne pati deklaracija, 
rios nei autoriai negali 
prasti, bet jos išaiškinimas, su
pratimas. Du punktai pasiro
dė kaulas gerklėje. Vienas tas 
pats senas “tėvynės gynimo” 
klausimas, o kitas užgrobimo 
valstybės aparato. Apie ; 

j daužymą bužuazinės valstybės moj tas bus 
I aparato, žinoma, socialistai pątavimas,” 
'nekalba ir mano, jog griekasi tyli. 

•» 4- •• 1 r 1 1> VI

kad socialistai rems ir dinami-1 buvo iš pat karto pasamdyti 
torius ir šautuvo vartotojus ir advokatus parašyti deklaraciją 

ir priimti Socialistų Partijos 
. Visai būtų nereikėję jo

kios konvencijos, sako Maurer 
(“The New Leader”, 
16). Tokio absurdo 
mačius jokia partija!

Ištikrųjų juokinga 
kad ta partija, kuri

kitokius “spėkos žygių” pra- 
vadyrius. 
priešinga 
mam. Tai 
Partijai saužudystę.

Kas liečia deklaracijos šnek
tas apie “generalį streiką,” 
tai “senosios gvardijos” akyse 
grynas nonsensas, nes genera- nuversti kapitalizmą 
lį streiką 
Amerikos Darbo Federacija, o mą ir 
Federacija esanti 
■Tuo būdu Norman. Thomas ir. 
kiti tik muilo burbulą pučia! .į

Smilčių Sauja Darbininkams 
J Akis

Dabar apie antrą ginčų šal-. 
tinį. Paskutinis deklaracijos, 
paragrafas yra toks baisus mi- j 
šinys žodžių, kad veikiausia I 
Norman Thomas ir kiti didvy-! 
riai kelias naktis nemiegojo, kol i 
jį iškepė. Mums jų tikslas aiš-j 
kus: Thomas nori užpilti smėliu 1 
akis tiems eiliniams socialis- : 
tams, kurie jau senai nerimau-, 
ja ir reikalauja pasukimo į 
kairę.

“Socialistų Partija išnaujo 
pareiškia savo tikėjimą į ekono- 

i minę ir politinę demokratiją,” 
I sako deklaracija, bet, girdi,— 
iji “nedvejojančiai prisirengia 

net|tam darbui, kad pavaduoti ka-l 
sto-. pjtalistinio parlamentarizmo j

I falšyvą demokratiją tikra dar-j 
kaip j bininkų demokratija.” Atrodo* 

kad Socialistų Partija jau.atsi-;

O tai esą griežtai! yardu.
Amerikos jstaty- i 
reiškia Socialistu v

■ ....................... i r ■* 4 1
plunksnas, kuriomis buvo' pasi
puošęs i ir pasirodo, senu vilkti? 'j 
avies kailyje. j ‘ t įį 

“Senoji gvardija” hepasidjjps. 
Jeigu S. P. nariai referendumu 
‘principų deklaraciją’ priimtų* 
tai, matyt, Oneal, Wajdmąn ir 
Solomon atsisveikintų ‘ su savo 
Socialistų Partija ir typ|tų sa
vo partiją. Jie susiorganizavo 
nacionalį komitetą ir pavadi
no jį “Komitetu Išlaikymui So
cialistų Partijos.” Jie paskel
bė, kad jie kovos iki paskutinio 
danties prieš deklaraciją ir 
prieš naują vadovybę.' ' Savo. • 
laiške į partijos nariūs jie sako/ ; 
kad šita deklaracija “priverčia 
Socialistų Partiją vartoti jėgą 
ir ekstra-legališkus būdus,” kad 
“priverčia kiekvieną partijos 
narį elgtis krimihališkai” if tt. 
šis “senosios gvardijos” kJoniite- 
tas jau turi įsteigęs if’įįvo 
centrą po numeriu 1 Ūnioii U 
Square. ' ' ’ 1 ' •' ■ ’
Norman Thomas ant Kelių 

be Kepures i .
Tuo. tarpu Norman Thomaš 

atsiklaupęs ant kelių bažįjasi/ ' ’ 
kad jis niekados nebuvo reVo^hir . . 
cionierium ir nebus, kad jis ne
tiki tai pačiai “principų dekla
racijai”, arba kad deklaracija 
nereiškia tą, ką ji sako, arba 
kaip ją išaiškina “senoji gvardi- 

.” Jis prisipažįsta, kad tik žo- .. 
įjdžiais jis kalba prieš karą ir 

"ž “darbininkų valdžią/’ bet 
senosios! kaip buvo, taip pasilieka revo- ’ 

pareiškė, kad'hucijos priešas, nepermaldauja- 
.v-..eija buvo be- mas proletarinės diktatūros 

tvarkiškiausia konvencija visoj oponentas ir raudonai įkaitęs

birželio 
dar nėra

ir keista, 
siekianti 

ir įsteigti 
gali paskelbti tik socializmą, paveda savo progra-

principus advokatams 
patriotiška.| pritaikyti prie imperialistinės 

buržuazinės valstybės įstatymų 
I ir legališkumo. Tas tik parodo, 
’ kaip Socialistų Partijos 
• žodžiai griežtai skiriasi 
! darbų,, kaip jiems nerūpi 
socializmas.

vadu 
nuo 

joks

uzPo Konvencijai Imasi 
Gerklių

Konvencija nutarė principų de
klaraciją pavesti nariams refe
rendumu nubalsuoti. Konven
cija užsidarė. Delegatai ir va
dai sugrįžo namo. PrasidėjoĮ 
barniai ir persiėmimas. | Ja-

Ant rytojaus po konvencijai | dž 
partijos organo redaktorius po-jyz 
nas Oneal, vienas “t 
gvardijos” šulų, ] 
“Detroito konvencija buvo be-

“demokratijos” šalininkas!
Begėdiškai atvirai Thomas 

pareiškia: “Nei žodžiais, nei im
plikacija niekur principų .dekla
racija neužgiria jokios diktatū
ros.” O eiliniai delegatai, kurie Į 
Detroite balsavo už principų de- ; f I 
kiaracija, kvailai įsivaizdino,, j 
kad jie po fraze “valdžia po t ■ 

i” nu-; ’ 
balsavo už proletarinę diktatu - • 
rą ir kad staiga Norman Tho-: i'7 
mas Detroite virto tos diktatū- 
ros šalininku! . ' ? *: . i J ’ s,

Kas liečia nusistatymą prieš 
... i karą, pasak Thomas, taip. .pat.Pasirodo, kad partijos or- . . • n i’ 1 J nieko naujo Detroito;konvencija

nenutarė. Girdi,, deklaracijoje 
*, ............. ... . ... i pasakyta tik tas, “ką’ Socialistaij konvencijos .snnktas pUdoma-. Amerikoje ir užsienyje 
sai komitetas sus.deda is Tho-^ , kad , iešinim0 
maso pasekėjų. lobaus ma-:. ,.. . "/ . ; forma priklausys nuo mūsų -tome, kaip Norman Thomas nu-, •
meta į šalį tas revoliucines (Tąsa 4-tam pusi.)1'’ o ..A

partijos istorijoj” (“The New 
Leader” birž. 9 d.). Bet Nor- 

I man Thomas ten pat tvirtina, 
kad Detroito konvencija “buvo | 

! gera konvencija”, kad, “visų j 
i pirma, koąvencija parodė, kad * 
Jungtinėse Valstijose socializ
mas ir susidomėjimas socializ-. 
mu neapsakomai kyla.” Du va- ■bv.y . nei aisKiai nepasaKoma. Antra, . i

persi-l kokia bus ta “darbininku de- da1’duJapibudinin,iaL VienaS g.1-1 darbininkų viešpatavimu
deklaracija tyli. 0 j ri.fd«au«iasi-kitas Peikia ir i 

‘se-lgal tokia, kokia dabar Bridge-1 pl
npc .„vIa n. T\/r;i U.i+ • • Ti O is “The New Leader” bir- nes norte ir Milwaukeie turi įvedę , .,želio 16 dienos laidos pamatom, 

, kokią įtūžusią audrą sukėlė par- 
! tijos viduje Detroito konvenci- 

demokr.” valdžios I ja‘ 
tikrai nebus Sovie- ®anas pasl lkęs sen0S1°® 
Prieš Sovietų val-ldlJ0S rankose’ n0TS Detrolto 

Norman Thomas ir.' 
pagatavi galvas

porte ir Milwaukeje turi įvedę 
socialistų majorai McLevy ir 
Hoan, kur darbininkam policijai 
galvas skaldo? Kokia bus tos jų j ? 
“darbininkų 
forma? Jau

Mato-1 tu valdžia.
d žios formą 
visi “kairieji 
paguldyti.

Paskui prasideda virtinė, “jei 
gu”. “Jeigu”, girdi, “galima’

Norman j bus kapitalizmą ‘pavaduoti dau-
• j guma balsų, Socialistų Partija 

į iš to tik pasidžiaugs.” “Jeigu | 
krizis ateis keliu atėmimo dau-j 
gumai rinkimo teisių,” tada So- į 
cialistų Partija “nesidrovės mū-j 
su darbo solidarumu sukriušinti I 

valandas, reakcijos neatsakomingas spė- i

principų deklaraciją, 
armija už.
Audra ? *

pagaliaus “jeigu kapitalis- 
sistema sugriūtų genera- 
krizyje irA sumušime,” tai

Il
tinė
liam
Socialistų Parįjfa, nors ir ma
žumoje būdama, “nebijos atsa-

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

I ma daryt išvada, kad Jum (tai 
,. į yra Jūsų seseriai) yra “ring man patarti, ,, . ,, . „. Į worm, trichophytosis. .■ 

Mano seseriai: Gaukite vaistinėje- šitos/,’?.
______ : “Whitfield’s oint
ment, 2 ozs.: . t 'A;

“Salicylic acid 30 grains, 
Benzoic acid 50 grains, - 
Soft petrolatum V2 . 
Cocoanut oil enough, .to J.-/ 
make 2 ozs.” > j-i.-’/b.
Per vieną savaitę,- kas*- va- > /.

, - Pasidai’o aplinką! .didelis karas, prieš gult eisiant ap- ;
i . “Senoji gvardija” šaukia, raudonas plętmas. Taip gi pa-.tepkite niežinčias arba dėmė- .

apie tai kalbėti. j jog tai reiškia komunizmą, pro-! tinsta. Jeigu pasitaiko užgauk' tas vietas šita mosčia, ‘ •> Kitą
Pirmas klausimas. Deklara-1 letarinę, diktatūrą, anarchizmą , ti arba nudrėksti, tai bėga ' savaitę apleiskite, nesitepkite

; Dekla- vanduo. Tas nugyja, nusilu- ta mosčia: tegul oda kiek at- . • 
griežtai už-į pa> tai kitoj vietoj vėl platina-' sigauna, nes mostis smarkoka; | 

si. Ir tarpupirštės labai —ganabija parazitus ir pačią 
niežti. odą sujaudina. Paskūi if vėl b**

Atsakymas ■ !vis^ savait« tepliokite kas 'įį ..
1 vakaras. Ir taip, kolei visai 

Jums bent trys gydytojai į išnyks ir niežėjimas ir dėmės 
vis skirtingai sakė, nors jie ir spuogai. - *
ir turėjo progos tas dėmes ap
žiūrėti. Suprantama, vien iš 
Jūsų aprašymo da mažiau ga
lima kas tikresnio tarti apie ant saulės, kada tik galima, 

kuo nuogesnė, tuo geriau. Gal
vą laikykite prisidengus.

Tuo patim tarpu antes, koji
nes pavirinkite; batus išvaly
kite iš vidaus formalino skie
diniu, sumaišę vieną dal| for- 
formalino ir 4 ar 5 dalis vaiz
delis.

Spuogai, Dėmės ir Niežti
Prašyčiau ir 

per “Laisvę.” 
atsirado ant rankų keisti spuo- mostjes.

principuose
Audrą su- ]<omybės suorganizuoti ir palai

ko- j kyti valdžią po darbininkų vieš-
1 ~

socialistai I gai. Ji 27 metų amžiaus, ir
su patavimu.” Ką tas reiškia?]

Tas reiškia, kad i.... ...........
lauks kapitalizmo sugriuvimo ir jau du metai kaip turi, tą ligą, 
tik tada griebsis steigimo vai- Buvo net pas tris daktarus ir. 
džios.
listinės sistemos nekalba. Bet j tingai sakė.

Išsyk atsiranda mažas spuo-J 
“darbininkų vieš-1 gelis, eina didyn, ir labai nįež-] 
deklaracija visai I ti.

Apie nuvertimą kapita-! tai nieko negelbėjo,—visi skir-< 
____ :_1  ’ *“ I 

su- kokia tą valdžia bus, kokioj for- 7. „________ . ,, i .... .v

kvietė visus vienytis ir kovoti teisingai. Pasakė gerą prakal- cijoje sakoma, kad socialistai įr kitokius, stebūklus.
už duonos kavalką be skirtu
mo tautos bei rasės.

K Popietinėje sesijoj tapo no
minuoti draugai į valstijos 

Drg. Wapshis į gu- 
į pagelbininkus 

Stamfordo, į

urėdus.
bernatorius
drg. Scott iš
sekretorius drg. Gayler, į pro
kurorus drg. Eking, kuris bu-

li Komunistų Partijos Distrik- 
to Konvencijos

Birželio 17 d. čionai buvo 
laikoma Komunistų Partijos 
Connecticut konvencija. Buvo

Į 4 168 delegatai — nuo partijos 
vienetų ar nuo įvairių draugi-,

t jų. Konvencijoj buvo ddug ir|vo jaunųjų socialistų sekreto- 
į jaunuolių. Įrium, o dabar priklauso prie

| t Nenugirdau, kas buvo išrink-1 Komunistų Partijos, j senato-
į v*'tas pirmos sesijos pirmininku. > !1U.S vin is ew n ain,

Trumpa prakalbų pasakė i! Kh-
draugas Wapshis. Jis nurodė1^ ,'rSp,va (^vardės aba,

.Oho"’ pasaulio kapitalistinės;neaišk,al aprašytos.-Red). 
lUatehnos susmtikimą, darbiniu-j Po rinkimų drg.

gyvenimo pablogėjimą, i padėkavojo ir prižadėjo dirbti I

bą. Prašė, kad kožnas dele-Į priešinsis skyrimui pinigų karo racijos šalininkai 
gatas parvažiavęs dirbtų del i reikalams ir “ištikimai rems, ginčija.

karui kilus, kiekvieną savo
draugą, kuris susikirs su vie- reikia pridurti, kad de-

įšąją opinija ir įstatymais savo kiaracija tokio 
anti-kariniu veikimu bei atsi
sakymu tarnauti karui.
pat jie “:
prirengtus valdžios karo dir-jrjųjų

savo klasės.
Namo važiuojanti iš kon

vencijos jaunuoliai buvo pilni 
energijos del budavojimo So
vietinės Amerikos. Taigi, 
draugai ir draugės, neužmirš
kime savo užduoties. Turime 
dėti didžiausias pastangas, 
kad šiuose rinkimuose gautu
mėme už Komunistų Partijos 
kandidatus kuodaugiausia bal
sų. Parodykime, kad mes ne 
tik turime delegatus ant balo- 

i to, bet kad mes mokame dirbti 
Wapshis, ir laimėti.

Bet apie tai truputį vėliau

puiki”, tokia 
aiški” ir tokia revoliucioniška, 

Taip jOg naujai išrinktas partijos ko- 
susitiks karą ir jau mitetas, susidedantis iš “kai- 

ją pavedė keturiems ad- 
bėjų planus masiniu karui pa-! vokatams ištirti ir ištlumočyti, 
sipriešinimu, organizuotu, kiek ji ištikrųjų reiškia, ar jinai 
praktiška, į generalį streiką legališkas dokumentas, ar kur 
unijų ir profesinių grupių.

“Senoji gvardija” — Wald- Amerikos konstitucijai ir įsta-

žinoma, kiekvienai odos Ii-* 
gai padeda greičiau praeiti 
saulės šviesa. Tai pabūkite

nors bent kaip nepriešingas

man, Oneal, Lee, Solomon— 
šaukia, kad šitas “rėmimas 
draugų,” pakliuvusių valdžios 
rA’nkosna už prieškarinį veiki
mą, bus valdžios išaiškinama,

tymams! Neveltui James Mau
rer šaukia, kad jeigu Thomas 
dabar savo deklaraciją turi pa
vesti advokatams del užgyrimo, 
tai kokiems galams, girdi, ne-

ligos rūšį. Spėlioti galima, 
kad tik nebūtų tam tikra de
dervinė, kuri paeina nuo ap- 
sikrėtimo mažyčiais paraziti
niais grybeliais, Kadangi 
Jums ir tarpupirštės paliestos, 
o ten visų dažniausia tokių 
grybelių ir įsitaiso,—tai gali-N. H-



Trečias Puslapis
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Darbininkė ir Seimininkė
vietų lakūno Molokovo motina; 
kuris daugiausia pasidarbavo 
išgelbėjimui virš šimto rusų, 
mokslinės ekspedicijos nuo | 
Šiaurių ledyno. Toji garbės į 
motina vadinasi Anna Stepa-

Kandidatės j Tarptautinį 
Moterų Kongresą

“Mano tėvas yra kampiniu 
kas ir turi maitinti didelę šei 
myna. Mes esame trylika šei

Joseph North

Burtų Močiutė
(Pabaiga)

Maksas maršavo linijoj su užrašu “Strei- 
kierys” ant krūtinės ir rankoje nešė iškabą: 
“Šalin su Vergiškomis Algomis.” Jis žiūrėjo 
į deputus, susirinkusius apie dirbtuvės vartus. 
Ant stogo pamatė šerifą, Feliksą Hohelderfer, 
su šautuvu rankose ir jo širdis smarkiai atsi
mušė į šonkaulius, šerifas atsiuntė perser
gėjimą: streikicriai gali vaikščioti iki kam
po dirbtuvės ir nė žingsnio toliau. Jeigu ne
klausys—well, čia buvo 60 deputų, visi su nau
jais, blizgančiais guzikais ir nekurie ant ark
lių. Šerifas paliepė žmonėms, kurie gyveno 
prie dirbtuvės, laikyti langus uždarus. “Kodėl, 
kodėl aš turiu laikyti uždarus langus?“ klau
sė vienas mažas vyras. “Gasinės bombos.” Ir 
mažas vyrukas, kurio giminaitis dirbo toj 
dirbtuvėj, pakėlė savo kumštį. “Jūs galite eiti 
peklon,” Jis rėkė. “Tiesiog. Aš laikysiu savo 
langus atdarus, ir, jeigu gasas čia įeis, pa
duosiu jus teisman, jūs žmogžudžiai.“

Šerifas, netaręs nei žodžio, išėjo. Jo veidas 
paraudo, bet to žmogaus neareštavo, nes jis 
išreiškė sentimentą apielinkės gyventojų.

Pikietininkai nesustojo ant kampo. Jie 
maršavo tolyn, dainuodami Amerikos patrio
tinį himną. Vaikas, nešantis Amerikos vėlia
vą, buvo nedaugiau aštuoniolikos metų ir ant 
jo veido raudonavo šviesūs žiedai jauno far- 
merio. Kaip tik priėjo prie vartų, staiga su
žaibavo ir pasipylė balti dūmai ir vėliava 
iškrito jam iš rankų, vaikas susvyravo. Prasi
dėjo gasinių bombų ataka. Nekurie strei- 
kieriai juokėsi; išsitraukė šlapias nosines, už
sirišo ant burnos ir 
įmatomi per dūmus, 
ten ir atgal, tarpe 
šauksmo.- Ir iš kur
kad jis atlėkė iš tarpo draugų ir giminių, sto
vinčių skersai gatvės ir tyčiojančiusių iš de
putų. “Kiaulės. Jūs metate bombas!“ šeri
fas stovėdamas ant stogo rėkė: “Jie mus ata
kuoja. Duokite jiems, vaikai. Peklą duokite 
jiems!” Ir deputai įjojo į pikieto liniją ir 
gasinės bombos pasidaugino. Tai buvo skir
tingas gasas šį kartą. Aštresnis, daugiau 
ėdantis, ir minia, ir pikietininkai pradėjo ko
sėti ir ašaroti, susilenkę bėgdami į šonus. ,

pikietavo toliau veik ne- 
J ie maršavo ten ir atgal, 

deputų arklių ir šerifo 
tai krito akmuo. Atrodė,

Mama Fenstermaker—niekas nežinojo iš
kur ji atvyko—sėdėjo vežimukyje ant netoli
mo kampo, ranka spausdama širdį. Ji sėdė
jo per visą tą įvykį. Gasinės bombos! ir vy- 

I rai ir moterys bėgo verkdami. Ką gali sena 
moteris mąstyti? Tiesa, kad pikieto linijoj 
buvo jaunų mergaičių, tiesa—jos nešiojo keli
nes ir jų nugaros buvo apnuogintos, bet jų 

i veidai buvo aiškūs Pennsylvanijos vokiečių.
Nauji laikai, nauji papročiai. Ir ten buvo 
jos vaikas, jos Maksas, platus ir nedidelis, 
kaip jos vyras, nešdamas savo iškabą: “Ver
giškos algos!“ Ji apsistojo ant to žodžio: “Ver- 

, giškos algos.“ Ir ji pamąstė apie mokes
čius, apie morgičių ir apie notas, kurias reikia 
sumokėti Farmerių Nacionaliam Bankui.

Gatvė staiga apsituštino, lyg kapinės po 
laidotuvių—ji pamanė, ir debesiai dūmų kilo, 
smarvė kaip peklos, ant gatvės, ant šalygat- 

I vių, apie gonkas, o deputai raiti švaistėsi, 
kaip Lucipiero legionai.

Mama Fenstermaker nusuko savo vežimuką 
į keliu į kalną, į savo ūkę, ir sustojo dideliame, 

raudoname klojime. Maksas prižadėjo par- 
, važiuoti namo šeštadienį, jeigu streikas bus 
; laimėtas. Jis ją pasiuntė namo skubinai: 
Į .“Kaip tu gali būti čia, mama, o ten gyvuliai 

be priežiūros? Ji grįžo namo povaliai, lyg į 
savo šermenis. Kada įėjo stubon, atsirišo ke
purę, nuavė batus ir padėjus juos vieton, iš
ėjo pažiūrėti gyvulių. Du kartu apėjo klojimą 
ir vis pažvelgė į kantėtą žvaigždę ant jo.

Mėnulis buvo pilnatis tą naktį. Ir jeigu 
Teutonų pikta dvasia būtų nulipus nuo savo 
šluotkočio tą naktį, ji būtų pamačius prie 
Fenstermakerių šulinio šoną, sudžiūvusią ma
mos Fenstermaker figūrą su negyva rupuže 
vienoje rankoje, o ilgu peiliu kitoje. Ta figū
ra perpjovė sau ranką, palaistė rupūžę krauju 
ir po nosia murmėjo:

Mėnulis niekuomet neturi šviesti, 
Mėnulis niekuomet neturi šviesti 
Ant tų, kurie meta bombas su gesu, 
Ant tų, kurie meta bombas su gesu.

Ir jeigu piktoji dvasia dar nepranyko,
galėjo matyti senę Fenstermaker’ienę grįž- 

1 tant į namus, pavargusią, vos velkant kojas, 
kuri eidama pro klojimą, žiūrėjo augštyn į 
raganystės žvaigždę, aiškiai geltoną, ten mė
nesienoje, šviečiančią nuo raudonos klojimo 
spalvos.

KAS JI DO VIENA?

Gal viena iš tūkstančių 
amerikiečių, kurios, sulaukę to 
amžiaus, diena dienon tikisi iš- 
mesiant gatvėn, bauginasi bado 
mirčia? Ne. Tai garsaus So-

ji

Vertė B. E. Senkevičienė.

mūs jaunos veikėjos

prie mūsų

suvažiavi- 
ir žinome, 
pasižymėję

Džiuginančių žinių mums, 
kaipo moterims, teikia dabar 
buvusių LDS, LPMS ir Jau
nuolių Seimai - Suvažiavimai. 
Pradedant su Lilian Zutraite, 
kuti išrinkta LDS Antro Sei
mo vice-pirmininke; Elenora 
Dulkiute, Proletarų Meno Są
jungos Suvažiavimo sekretore, 
ir, Aldona Kazokyte, Antros 
Nacionalės Lietuvių Jaunuolių 
Konvencijos sekretore, taip ir 
mirga pranešimai mūs jaunų 
veikėjų vardais, kurios vienu ar 
kitu būdu prisidėjo 
suvažiavimo darbų.

Tai ne vien tik 
mUose jas girdime 
Keletas iš jų jau
sumaniu bendradarbiavimu dar
bininkų spaudai. Daugelis iš 
jų puikiai žinomos savo koloni
jos darbininkų judėjime. Kitos 
dar pirmu kartu atvykę į tokius 
suvažiavimus, atstovauja naujai 
sutvertaą LDS kuopas ir dar 
naujos darbininkų judėjime, 
aktyviai pasirodyti suvažiavi- j 
muose negalėjo, tačiaus jos čia Į 
įgijo naujos dvasios, naujo pa-1 
tyrimo. Suvažiavimai ne vie
nai bus akstinas prie lavini
mosi, prie smarkesnio veikimo, 
prie vadovybės.

Didelis kreditas priklauso 
mūs jaunuolėms ir už N.L.J. 
Komiteto veikimą.

Kiekvienoj kolonijoj yra ste
bėtinai gabių ir energingų mer
gaičių, bet ne visur mes suge- 
bim jas pastatyti prie atsako- 
mingo darbo. Ne visur įverti
nama' jų rolė darbininkų judė
jimu jo vadovybėje. Ir tos jau-1 
nag, daug žadančios spėkos pa- 
li&a neišvystytos. O jų taip 
MUfei trūksta visur. Reikia ti- 

‘Mįtib kad buvusieji suvažiavi- 
įg^MRjltiprino žinojimą ir iš- 

k Maujų planų organizavi- 
mfriuolių, ypač mergaičių, 
fijįfįrėdamos sunkesnę būk-

Kaip Buožės Apsieina su 
Tarnaitėmis

novna Molokova ir gyvena koo- mynoje, o mano tėvas tegauna 
peratyviam ūkyje, kuris yra jos $8 į mėnesį maistui. Apie dra

bužius nėra ir kalbos. Aš turiu ’ 
. vieną dresę savęs pridengimui.

Štai ką aš darau, kada turiu 
Aš užsivelku 

tėvo valkais (overalls) ir

garsaus sūnaus namais; Tipiš- Į 
ka rusų kaimietė. Reta motina i 
sulaukia tokios garbės, kuri te- , v. . . susirinkimą,ko šiai motinai.

lę, ypatingai yra kovingos, ka
da supranta kovos tikslą ir bū
dus.

Dirbkite, mūs jaunos drau
gės, darbininkų judėjimui! Bu- 
davokite jaunimo organizacijas, 
kreipdamos už vis daugiausiai 
atydos į keleriopos vergijos sle
giamas jaunas merginas-mote- 
ris! Augkite politiniai ir auklė
kite kartu su savim kadrus 
jaunų veikėjų-vadovių, kurios 
mums labai reikalingos kovoje 
už kasdieninius gyvenimo rei
kalus ir už galutiną' pasiliuo- 
savima! v

Lillian Zutraite
Ši jauna chicagietė puikiai 

pasidarbavo LDS. naujų narių 
gavimo vajuje. Ji LDS Ant
ram Seime tapo išrinkta 
mo vice-pirmininke.

Sei-

REIKIA DAUGIAU 
BENDRADARBIŲ

šiam skyriui vis dar trūks
ta bendradarbių, ypač stoka 
raštų iš darbaviečių ir moterų 
veikimo-kovų, taipgi smulkių 
žinelių iš moterų gyvenimo ir 
prietikių kolonijose. Šeimi
ninkėm patarimų yra daugiau, 
bet ir tie .vasarop mažėja, šį 
syk del stokos vietos keli liko 
lietai pinti.

Nalėsnikai
Paimkite 1 kiaušinį, suplakite 

su 1 stiklu vandens, kad ir dau-., 
giau, biskį druskos, dėti miltų ' 

i ir išplakti minkštą tešlą, kad •
Paimkite» 

šmočiuką lašinių ir patepkite 
karštą skauradą, užpilkite kelis*.

j savo i bėgtų nuo šaukšto.
r tada Į $

Sovietų Sąjungoj yra hemą- išsiskalbiu ir išsidžiovinu savo j
Darbinin-į suknelę. Aš esu draugė ii aš šaukštus tešlos, paskleiskite po

...... t ..................Įnoriu Pydyti, kad niekas nesu-'visą skauradą, kad pasidarytų 7 
lies tvarkymą, Rusija tapo did-' la!ky? ,mane nuo net i didelis ir plonas blynas. Apke-.^

i vvriu'šalimi ir darbininkės mo !JG1 aS turiu e1^ ir valkuose... I pus vjena puSę—greitai apvers- 
l'T J dėtume bile ką nugrio-jkjte ir kepkj’e kitą. D6kite.,„

val" ! lėkštėn vieną ant kito. Dabai*“”4'

žai garbės motinų.
kams paėmus į savo rankas ša- į

tinos didžiuojasi vaikų atsieki-■ vjmuj 
mais. Gi Amerikos darbo kla- j džios. . .

Įsės motinų mintį kankina vai
kų badas, skurdas ir jo pasek
mės : prostitucija, plėšimai, 
žmogžudystės, kalėjimai, kartu
vės. Amerikos nelaimingų mo
tinų išganymas ateis tuo pačiu 
keliu, kuriuo atėjo Rusijos mo
terims—keliu proletarinės revo
liucijos. Kiekviena motina-mo- 
teris privalo tą žinoti.

Motina Bloor įkalinta už Vadovavimą 
Farmerių Merginų Streikui

GRAND ISLAND, Nebraska. 
—Motina Ella Reeve Bloor tapo 
areštuota birželio 15 d., kuomet 
darbininkai ir farmeriai išėjo 
į kovingą demonstraciją, pro
testuodami prieš Sherman aps-, 
kilties viršininkų pastangas su
laužyti darbininkių, vištų pešė- 
jų streiką. Areštavusi ją po- 

Į licija perdavė šerifui ir senu- 
Į te organizatorė likosi užrakin
ta kalėjime, Grand Islande.

Apart Motinos Bloor, Loup 
City demonstracijoj buvo areš- j 
tuota daugelis kitų darbininkų 
ir farmerių. Bert Sell, farme- 
rių organizacijos, Ilbliday As- 

| sociation narys, buvo ginkluo
tų mušeikų užpultas ir žiauriai 
sumuštas “paipomis” ir vari
niais krumpliais.

Streikas eina prieš Ravenna 
Creamery. Sąlygos toj dirbtu
vėj, kur merginos peša ir iš- 

l valo vištas—yra nežmoniškos.
Pas turtuolį portugalą Joau čia merginos (žinoma prie 

Araujo, Rua Avare Nr. 7, yra NRA) yra verčiamos dirbti de- 
laikoma trys tarnaitės. Su jo-1 vynias valandas į dieną ir tik- 
mis apsieina kaip su kokiomis > tai gauna po 2</2 centų už kiek- 
vergėmis, pavyzdžiui: visą dar- Į vieną nupeštą vištą.
bo laiką, nuo 51/? vai. ryto iki! jeįgU merginai pasitaiko viš- 
10 vai. nakties, tarna.tėms uz-n j lėšti -j nieko negauna už 
drausta atsisėsti; ir valgyt tu-. nupešima. Kadangi neduoda1 
ri stovėdamos, de to virtuvėj; gtinaĮ karšto vandenio nu., 
nėra nei jokios kėdės. Kartą, ,jk • tai tankiai pasitaiko 
viena tarnaitė atsisėdo valgyt j ]gštjj sakg merginos.
ant cementinių trepu, tai ponia, „Mes neuždirbame užtektinai 
pamačius ją išvadino begėde! Įmaistuiir kambariui,

Šita bjauri parazite patėmi- i bant apie drabužius, 
jus, kad viena tarnaitė atsine- ■ 
čno iŠ n o m n clraifn Ir n(v n nn I 
darbo valandų, pasakė: 
noriu, kad mano namuose tar- j 
naitė skaitytų knygą.” <’ 
naitė atkirto, kad jau po 10 vai.' 
poilsio laikas, tat darau, ką no- i 
riu. Tuomet ji, kad trukdyti 
skaitymą, iš savo kambario nuo
lat čirpino šaukiamąjį skambu
tį, kad eitų jai patarnauti. Bet 
tarnaitė nėjo, už tai ant ryto
jaus ta bestija išvadino darbi
ninkę “mal criada“ (blogai iš
auklėta) ir kitokia. , 
z Ponų yra trys vaikai, iš jų1 
tenka paminėt vyriausią, mer
gaitę 6 metų, kuriai galima ty
čiotis ir užgauliot tarnaitę, kaip 
tik ji išmano, o ją reikalauja 
vadinti “senhora” (ponia).

Juodveidžių tarnaičių neima, 
renkasi baltas ir gražias darbi
ninkes. Prie jų lenda buožė 
ir prie kiekvienos progos mei
linasi, kad išnaudot lytiniai, o 

! buožienė kolioja tarnaites, kad 
jos visos be išimties yra paleis
tuvės.

Šitą ponų bjaurų parazitinį 
gyvenimą užbaigs proletarinė 
revoliucija, tad draugai ir drau
gės dirbkime, kad 
greičiau ateitų.

tina, kuri visą savo jaunatvę, 
visą amžių ir baltai skaistų savo 
gyvenimo rudenį paaukoja už 
darbininkų reikalus pikiete, de
monstracijoj, kalėjime. Tai ne
mirštantis kovotojos paminklas 
Amerikos darbininkių judėji
mui. Amžinai jauna, ugninga, 
veikli; pavyzdis ne tik šių die
nų, bet ir ateinančių gentkar- 
čių veikėjoms.

Išdrįsusieji uždėti savo kru
vinus nagus ant mūsų kovingos 
motinos turėtų pasitikti iš mūs 
galingą protestą. Lai sužino, 
niekšai, kad mes, kitų Amerikos 
valstijų moterys netylėsim, ka
da jie badu ir skurdu kankina 
mūsų drauges jaunas darbinin
kes ir kalėjimu nori nutildyti 
jų ir visų mūs branginamą va
dovę, Motiną Bloor. Protestus, 
reikalaujančius besąlyginio jos 
paliuosavimo, siųskite Nebras
ka gubernatoriui; Charles W. 
Bryan, valstijos gynėjui; ir aps
kričio gynėjui, Line, Loup City,

Mažytė.

šios supuvusios
Taip rašo Alabamos, paimkite atlikusios virtos mė-, 

kampininko duktė. | sos, kad tik būtų šviežia, ir ją
Labai kovinga būtų kandida- ■ sumalkite. Gali būti ir riebes- 

tė į Tarptautinį Moterų Kon- Į nė. Reikia ją gerai sukepinti, 
gresą prieš Karą ir Fašizmą— ! kad taukai išbėgtų, įdėti cibu- 
ar ne? ’ lių ir kitokių prieskonių. Kada

“Mes, dirbdamos amunicijos pasidarys iš mėsos lyg ir spir- 
gaminimui įrankius, galėsime; gučiai—reikia vynioti į nalės-’ | 
mislyti apie savo mylimuosius 
vaikinus, suplėšomus į gabalė
lius tų kulkų, kurias mes pade
dame pagaminti. Aš jau turiu i 
savo dirbtuvėj dvi merginas, ’ 
kurios sykiu su manimi kovos,ar 2 kiaušinius, biskį druskos,

nikus. Suvyniojus reikia dar 
ant skaurados padžiovinti. So
tus ir geras valgis.

Galima kimšti juos ir varške.
Į svarą varškės reikia dėti 1

prieš karą,“ sako jauna brook- 
lynietė, metalo fabriko darbi
ninkė.

Mainierių žmonos, kurias die
na dienon baugina duonpelnio 
netekimas, kurių kūdikiai iš
auklėti didžiausiame skurde, 
joms baisi vaikų mirtis, baisi 
žudynė, jos neduotų savo sū
naus karui. Nei viena darbi
ninkė nei darbo klasės šeiminin
kė nesutiktų duoti savo sūnus 
karui už kapitalistų 
Jos visos turėtų būti 
tos kongrese.

Jos turi dalyvauti
ir pareikšti savo protesto balsą, 
kurį išgirstų moterys fabrikuo
se, mainose, virtuvėse, laukuo
se, prie mažyčių lopšio, ir mo
kyklose, ir žaislavietėse. Lai iš
girsta pasaulis moterų šūkį: 
“Šalin imperialistinis karas ir 
kruvinasis fašizmas!” ‘šalin 
moterų vergija!“ “Kovon už 
duoną, už savo vaikų gyvybę, 
už laisvę!” ■

Mes turime joms padėti at
siekti tą tikslą, nutiesti kelią 
į kongresą, paaukaudami sulig
išgalę daugiausia, parinkdami , .
aukų iš kitų darb. ir enerJAR GALITE PASISĖTI ŠIĄ 
gingai nurodydami darbinin-į bUKNELę.
kams kongreso svarbą.

Alisa*

reikalus 
atstovau

kongrese

2) Tešlą pilant vieton 
vartoti medinį uzboną. 
nalėsnikai išeina. 3) 

kimšti nalėsnikus vir-

cukraus ir juodų pipirų. Viską 
sumaišius dėti į nalėsnikus ir h-?, 
daryti kaip viršui nurodyta. 
Valgyti šiltus. . r,...

A. Kontautienė.
Prie nalėsnikų prisieina - 

mums dar pridėti keletą pata- K 
rimų. 1) Daug greičiau galima 
tešlą suplakti, jeigu pirma iš- 

i plaksi miltus su vandeniu, o ‘ 
kaip jau neliks grumuliukų, ta-' * 
da įkulti kiaušinį ir vėl gerai y 
plakti, 
šaukšto 
Lygesni 
Galima
tais ryžiais, sutaisytais su kiau
šiniais, cukrum, razinkomis ir^,» 
tarkuota citrinos žieve. Juos rei-. 
kia paduoti karštus, kaipo de
sertą. 4) Galima nalėsnikus. 
suvynioti su obuolių bei uogiį 
koše. Tada nereikia juos antru 
kartu apkepinti.

Draugės, laukiame nuo jūs i 
patarimo, kaip daryti “ause-^vį 
les“. Draugė K. klausė, kaip * . 
gaminti pyragaičius, vadinamus 
“Danish Pastry”: Kas žino?“? :

Darbininkės, Priklausykit Kompartijoj

| Suknelės forma numeris 1833 yra * 
j gaunama 14, 16, 18, 20, 32, 34,** 
Į 36, 38, 40, ir 42 dydžio. Del 16 dyr/. 
i džio reikia trijų yardų 36 colių plo- 
Į čio audimo. Sykiu rasite paveikslud- 1 ’ 
tą siuvėjai pamokinimą (anglų kal-*> 
boj).

Per su virš keturius metus 
besitęsiantis pasibaisėtinas eko
nominis krizis ir iki žemiausio 

nekal- laipsnio algų nukapojimas ne- 
Mes taip- jje tūkstančius, bet milionus 

jus, kad viena tarnaitė atsine-! gi gauname nuo nesveikų vištų ' darbininkių atitraukė nuo kū-
šus iš namų skaito knygą po j odos ligas ir. pačios turime už- dikių ir suvarė į įvairias pra-

“Aš ne-1 simokėti gydytojams.“ 1 monės šakas. Ir kiekvienas
, . . į Nugaišusios vištos, nuo ko-' maž-daug protaująs žmogus ma-
tn “ikios ligos, po dienos ar dviejų kokiose sąlygose darbininkės 

j būna nupešamos ir parduoda-, šiandien randasi, 
mos,“ pasakojo streikierė.

Merginų reikalavimuose ran
dame sekamus:

Mokėti 3 c. už kožną seną 
ir 25 centus į valandą už pe- 
šimą jauniklių vištų. Sanita
riško pasilsiui kambario, muilo, 
karšto vandens ir švarių rank
šluosčių. Geresnės šviesos. At
sisako pešti pastipusias vištas. 
Nediskriminuoti lėčiau dirban
čias. Pripažinimo unijos ir su
grąžinimo pravarytos darbinin
kės, ir kt.

Ir už tai jas puola policija. 
Už tai šerifas renka visam pa
viete paskilbusius mušeikas ir 
kiekvieną vyrą, kuris sutinka 
imti ginklus ir eiti žudyti strei
kuojančias merginas. Ir čia, tų 
vargo ir persekiojimo nuvargin
tų merginų sukilusiuose būriuo
se, pirmose jų eilėse, m atop e 
baltaplaukę senelę Motiną 
Bloor, štai už ką Motina Bloor 
dabar kalėjime!

Ir neveltui darbininkai, o 
ypač moterys darbininkės, vadi
na ją motina. Garbė Amerikos 
darbininkėms turėti tokią mo

baisios vergijos, kad sutrauky-' 
ti jos retežius, kuriuose sura- j 
kinta visa darbininkų klasė, | 
mes turime organizuotis, turi- j 
me stoti į organizaciją, kuri Į 
vadovauja darbininkams ir ve
da prie galutinos pergalės. To
kia organizacija yra Komunistų T-X 1 • •

Komunistų Partija, nuo pat, 
jos įsikūrimo, vadovauja kiek-' 

Šiandien darbininkų padėtis , viename darbininkų klasės pasi- 
yra pasibaisėtina ir varginga 
abelnai, bet darbininkių padė
tis dar blogesnė ypatingai. 
Nesvarbu į kokios išdirbystės 
skyrius; mes nueisime, visuose 
mes rasime darbininkių, ir daug 
blogesnėse sąlygose, negu dar
bininkai. Mat, darbininkes 
darbdaviai išnaudoja dvigubai: 
viena, joms moka daug mažes
nę algą už tą patį darbą, negu 
darbininkams; o antra; darbda
viai reikalauja iš darbininkių 
ir morališko pasidavimo jiems. 
Ir tas taip bjaurus darbinin
kių išnaudojimas pasinaikins 
tik sykiu su šia supuvusia sis
tema.

Iš “Mūsų

tas laikas

Tarnaitė.
žodis”

Koikia Išeitis?
Dabar kyla klausimas, ką mes, 

suvargę darbininkės, turime da
ryti? Kaip 
vargingos 
Atsakymas 
mes nieko
vienos ypatos balsas nieko ne
reiškia. Kad pagerinti savo 
būvį, kad pasiliuosuoti iš šios j

pasiliuosuoti iš šios 
padėties ? . Sesutės!

aiškus. Pavienės 
nepadarysime, nes

I
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priešinime prieš išnaudotojus. 
Komunistų Partija veda kam
panijas už politinių kalinių pa-! 
liuosavimą, už ateivių teises, 
už bedarbių apdraudos bilių, už j 
Scottsboro jaunuolių paliuosa-; 
vimą. Taipgi vadovauja strei- i 
kams. Tas parodo, kad tik Ko- j 
munistų Partija teisingu keliu j 
veda darbininkų klasę prie 
sprendžiamojo mūšio ir paėmi
mo valstybės vairo į savo ran- į 
kas.

Mes, darbininkės, kaip augš-i 
čiau minėjau, išnaudojamos i 
daugiau, negu darbininkai, tai ir j 
mūsų pasiliuosavimo kelias nė-i 
ra lengvas. Mes turėsime daug 
energijos, išeikvoti iki išmok
sime bei priprasime, kaip ko
voti už pasiliuosavimą. Būda
mos Komunistų Partijos narė
mis mes greičiau priprasime 
prie tų kovų, kurioms vadovau
ja Kompartija. Tad nepamirš
kime, kad mums, darbininkėms, 
vieta Kompartijoje ir plačioje 
klasių kovos dirvoje.

O. Girnienė.

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

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



Ketvirtas Puslapis

Nacionale Lietuvių Darbininkiško 
Jaunimo Konvencija

Sesija Antra. Bendros Dis
kusijos; Pasveikinimai Nuo 41 

Organizacijos su $106.55 
Aukomis

Raportas prieš Karą ir 
Fašizmą

Raportuoja Walter Kastė- 
nas, iš Chicagos. “NRA yra 
pirmi žingsniai į fašizmą”. Jis 
nurodo: “Valdžios kontroliavi
mas darbininkų algų, valdžios 

■slopinimas darbininkų streikų 
I ir tt., yra fašistiniai žygiai.” 
I Duoda paveikslą pasaulinės 
Į situacijos, nurodo kaip impe
rialistai rengiasi į karą. Pas
tebi, kad lietuvių jaunimo ju
dėjimas permažai gali pasi- 

nšjimo dalykas” ta? kad "laike ididžiuoti veikimu prieš karą ir 
diskusijų jaunuoliai moka i fašizmą. Apait pasiuntimo 
dalyką kalbėti ir jie 
nustatyto laiko.

Bendrose diskusijose 
Andrulis nurodė, kaip 
talistinė spauda moka išteisiu-, apšvietos, yra svarbus 
ti kapitalistus išvogusius m i- i uždavinys’”—sako Kastėnas.
lionus dolerių iš valdžios, ar-‘“visas mūsų veikimas: dailės 

melagingais organizacijos, apšvietos kliu- 
visoki parengimai priva
li išnaudojama propa-

DETROIT. Mich. — Trečia
dienis, 20 d. birželio.—Antra 
sesija prasidėjo 2 vai. po pie
tų. Pažymėtina, kad buvo 
nutartą 45 minutės laiko pie-j 
tam ir po tiek laiko visi dele-! 
gatai jau sėdėjo savo kedėse 
konvencijos salėje. Suaugu-i 
šieji delegatai, kai kurie LDS i 
konvencijoje ant sesijų pasi
vėlina. Antras vertas pami-I

karas yra “visai skirtingo ty
po”, kaip kad jie padare perei
tam kare, ir tada Socialistų 
Partija nusispjaus ant savo de
klaracijos ir karštai rems tą ka
rą, nors Amerikoje tebeviešpa
taus kapitalizmas, štai jums 
šaknis “tėvynės gynimo”, šak
nis baisiosios pardavystės.

apmas- 
negali 

narius, 
jų pa-

Lygos nacionalis organizatorius I REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
ir narys Socialistų Partijos, ir 
penki Socialistų Partijos Mas
sachusetts valstijos konvencijos 
delegatai—Paul Wicks, Carrol 
Bush, Edward Spelman, Edith 
Ramsey ir Hugo Gregory. Jie 
visi pareiškė, kad jie nebegali tęs į dienraštį, ypatingai iš Ko_ į liepos ’ (July)', 
ilgiau pasilikti toj partijoj, ku- ' 
rios vadai pasirodė aiškūs-dar-1 vų. 
bininkų pardavikai, darbininkų ! == 
vienybės ardytojai, bendro fron-' 
to priešai. Toliau bus daugiau rįnt visų policijos spėkų su- 
darbininkų, kurie apleis Sočia- telkimo, streikuojantieji lai- 
listų Partiją ir ateis į mūsų ko- vakroviai visiškai sustabdė 
munistines eiles. darbus prieplaukose.

K. M., Oakland, Calif.—Apie 
Komunistų Partijos kandidatų 
uždėjimą ant baloto ir apie so
cialisto King provokacijas jau 
tilpo “Laisvėje” korespondenci
ja. Todėl jūsų netilps. Bet i 
prašome draugą rašinėti žinu-

Mass., 24 dieną birželid. Bušai iš-j Par. Vitei skubinkit, kad pa*p«tam*t 
važiuos 10:30 vai. ryto, 376 Broad-1 
way, So. Boston, 
pusi tik 75c. 
laiku.

gaut vietą buse, < taipgi, kad mes 
Tikietas į abi Į būtume užtikrinti kad jūs važiuosi- 

Visi būkite anksti, ir te tai kaip užsiregistruokite, turėsi
te pamokėt $1.00.

Komitetas.
(148) !

.. Komisija.

NEWARK, N. J.

“Laisves” piknikas įvyks 1 dieną
Sietyno Choras pa-

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre darbininkiškos or

ganizacijos rengia didelį pikniką, ku
ris j vyks 4 dieną liepos, Lynwood e.

munistų Partijos veikimo ir ko-j busus po 40 pasažierių. Kai- Šis piknikas yra rengiamas tarptau-

Seattle, Wash. — Nežiu

Apart pasiuntimo 
laikosi1 delegacijos į priešfašistinį 

kongresą ir keleto mažų mi
tingų, nieku nepasirodėme.

d- V. “Masinis veikimas, intensyviš- 
kapeikas vedimas darbininkiškos

mūsų į Zameres,

Nariuose Auga Pasipiktini
mas Detroito konvencija 

ir “Kairiojo Sparno”
Veidmainystėmis

Šitos visos vadų machinaci
jos, šitie visi atviri ir 
kuoti veidmainiavimai 
apglūšyti visus partijos 
Vis daugiau ir daugiau
mato, kur jie vedami ir bėga 
nuo Socialistų Partijos, tartum 
nuo kokios pavietrės. Jie stoja 
po Komunistų Partijos vėliava. 
Štai tik šiomis dienomis pame
tė Socialistų Partija ir įstojo 
į Komunistų Partiją Dick Far
ber, redaktorius Connecticut 

į valstijos “United Front”, Joe 
Jaunųjų Socialistų

Kitos išeities klasiniai susi- 
pratusiems darbininkams, ku
rie dar randasi Socialistų Par
tijoj, nėra. Detroito konvenci
ja ir dabar vedami karšti gin
čai aiškiai parodė, kad Socia
listų Partija negali rasti ir tu
rėti jokio pasitikėjimo darbi
ninkuose. Darbininkų 
atsisveikinti su ja ir 
komunizmo vėliava.

pareiga 
stoti po

Argentinoje birž. 22 d. bu
vo šalčio 20 laipsnių žemiau I 
zero.

j na nebus daugiau kaip 75c į abi pu
si. Išvažiuos nuo Jurginės sve
taines, 180 New York Avė., 12 vai.
d. Registruokitės iš kalno įmokė- j tik praleisite linksmai dieną, bet tuo 
darni 50 centų ir tuomi užsitikrinsi- pat kartu paremsite organizacijas, 
te sau vietą. Galite registruotis pas | pUs didelė programa, bus žaislų, 
sekamus draugus: Žukauskas, 566 So. | gardžių valgių ir gėrimų. Taipgi bus 
Clinton St., 
J. Mikšis.
bin i s,
ark,
ton,

tiniai tuo tikslu, kad sukelt finansų 
darbininkiškom organizacijom. Todėl 
visi dalyvaukite šiame piknike, ne

East Orange,
189 Ferry St.; M. Do-1 atsiveskite

152 So. Orange Ave., New- I
N. J.; G. A. Jamison, Livings-;

N. laimėjimų. Dalyvaukite patys ir
savo draugus.

(149-160)

N. J.
(148-149)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

riktas rengia didelį pikniką, 
įvyks Camp Nitgedaiget, Franklin,

WORCESTER, MASS. 
! Tie draugai, kurie norite važiuot' 
! Į Maynard, Mass. pikniką, kuris i 
Jvyks 4-tą dieną liepos (July(, tai , 
busai išvažiuos nuo Lietuvių svetai-1 
nes, 29 Endicott St., 12 vai. dieną, j 
Kaina Į abi pusi tik $1.00, kurie no-1 
rėš važiuot turi užsiregistruot pas 
sekamus draugus: J. J. Bakšys—351

St.; M. Sukackienė—17 I
Hillside Ave.; J. Petkunas—Olympia 1

kuris Seymour

WATERBURY, CONN.
Visi waterburiečiai važiuoja i 

“Laisvės” pikniką. Drg. J as Ulevi
čius pareiškė, kad yra du dideli, ge
ri ir modemiškiausi busai, gatavi del 
tų draugų, kurie nori Važiuot. Viki 
užsiregistruokite iš anksto, kad nž- 
sitikrint sau vietą buse, . Busaj išeis 
1 liepos, 8 vai. ryte, 774 Bank St. 
Nesivėluokite, nes busai’ nelaiiks, if , 
greit užsiregistruokite, kad paskui 
nesigailėtumėte. . » , .

J. žemaitis.
(149-166)*

ba apsivogusius i 
įkalbėjimais žmonėms pirkti į>ai ' * 
korporacijų šėrus. Pavyzdžiui' j0 
statė Harry Sinclair ir Samuel įUgandai prieš karą ir fašizmą” 
Insul. Jis nurodė, kaip teis- —pareiškė stipriu balsu.,
mai darbininkus už menkas j Kalba Johnnie Orman, Na- 
vagystes smerkia ilgiems me-,cjona]is sekretorius.
tams kalėjimo ir spaudoje per- 
stato juos kriminalistais. O 
didžiuosius vagis spaudoje iš
teisina ir tuomet teisėjai arba1 
juos visai paliuosuoja nuo 
bausmės, arba jei ne, tai visai 
lengvai tenubaudžia. Jis pa
rodė pavyzdžių, kaip tuščia 
yra buržuazinė literatūra ir 
patarė jaunuoliams lavintis 
marksizmo ir leninizmo. Skai-i 
tant buržuazinę literatūrą, pa-! 
tarė būt atsargiais ir skaityti, stlPnau

. . I t va vlr vf i

Kritikuoja drg. Michel, uk
rainietį jaunuolį, kad jis siū- 

| lo pilnai komunistinę progra- 
jmą šiame jaunuolių suvažiavi
mui. Jis nurodo, kad jaunuo
liai, sutraukti į šį judėjimą, 
didelėje didžiumoje yra dar 
toli nuo komunistinės linijos, 
dar reikia šiai jaunuolių orga-' 

inizacijai daug darbuotis, dar-i 
jbininkiškai apšviesti jaunimą,

i organizaciniai susi-I 
pasirenkant. i tvarkyti, įtraukti juos į kovas

I ir tada, kuomet būsim prisi- 
Mary Rasguliutė, iš Grand!

Rapids, Mich., kalba kaip jie 
suorganizavo kliubą iš apie 
40 jaunuolių, kuris prisidėjo 
prie NLDJ judėjimo. Drg. 
Jackobson, detroitietis, kalba 
apie skleidimą darbininkiškos 
apšvietos, palaikymą ir stipri
nimą spaudos.

Drg. Jonas Siurba ragino ■ _ . 
jaunuolius mokytis lietuvių Į P^sti apšvietos 
kalbos, davė patarimų, 1 
sėkmingiau budavoti klasiniai 
sąmoningą jaunuolių judėjimą.

Aldona Klimiutė, iš Brook- 
lyno, kalba apie veikimą cho
ruose, ji nurodė kaip ji mo
kina vaikus Brooklyne ir pa
tarė kitiems jaunuoliams orga
nizuoti ir mokyti vaikus 
nio supratimo.

Amilia Urbaitė, iš 
ford, Conn., sako, kad 
naitės raštai “Laisvės” 
sekcijoje yra labai naudingi. ■ 
Ji kritikavo juokų skyrius, 
įrodydama, kad jie labai as
meniško pobūdžio ir nerimti., 
“Laisvės” jaunuolių skyrius, ji;, 
sako, jaunimui labiau patiko, ikarą ir fašizmą, 
negu “Vilnies.”

C. Griciunas, iš Phila., 
kritikuoja Nacionalį sekreto
rių, kodėl neiškėlė savo rapor
te klaidas kalendoriuje, ang
lų skyriuje, kritikavo už netei
singą raportą apie ' Philadek 
ph|jbs jaunuolių konferenciją 
ir už nepunktuališką komite
to bųsirašinėjimą su lokaliniais 
skyleiais. Jis pageidavo pla-j 
tesrrfcs savfkritikos spaudoje.

Alex Janavičius, iš Wash
ington, Pa., kalba apie mai- 
nierių* reikalus, kaip jų menki 
uždarbiai; kaip jie nubiednė- 
ję. Jaunimas negauna darbų 
ir neturi galimybės lankyti 
mokyklas. Jie turi jaunuolių 
kliubą ir 19 narių.

Andrius Mažeika, iš Cleve
land, mokina, kaip materialiai 
remti darbininkišką spaudą. 
Patarė LDS jaunuoliams įsi
gyti uniformas. Pataria gar
sinti parengimus “Laisvėje” ir 
“Vilnyje” ir savo spaustuvėm 
duoti mūsų parengimų spau
dos darbus.

Diskusijose dalyvavo apie
20 ypatų. Delegatai labai aty-!ti mūsų poziciją.” O Amerikos 
džiai ir įdomaudami klausėsi, buržuazijai bus nesunku įtikin- 
diskusijų.

rengę, spėsime priimti komu-! 
nistinę programą, kada mūsų 
jaunuoliai supras ją. Jis pro-1 
ponuoja. kad visas šis jaunuo-; 
lių judėjimas būtų glaudžia
mas prie LDS organizacijos ir 
kad ta organizacija finansuo
tų tą judėjimą. Ormanas pa
geidauja labiau vystyti dar
bininkiška sportą, daugiau

> darbą. Jis 
Kaip i Pleiške, jog baltojo šoviniz- 

Imo klausimas pas lietuvišką 
i jaunimą yra opus dalykas ir 
toje linkmėje reikia daug ra
šyti, diskusuoti, kad
mūsų jaunimui, kad juodos 
odos darbininkas yra 
baltos odos darbininkui.

Sekretoriaus raportas ir ki
tų komisijų raportai tapo pri- 

! imti vienbalsiai.
Išrinktas centro komitetas, į 

i kurį įeina Johnnie Orman, Al
da Kairys, Aldona Kazokytė,

• Bertha Fulton, Tony Sinkus, 
įAmilia Jeskevich ir Helen 
Kaunas.

Priimta rezoliucijos: prieš 
, prieš NBA, 

už socialę apdraudą ir pasiųs- 
pa į ta revoliuciniai linkėjimai lie

tuviams jaunuoliams, veikian- 
i tiems Lietuvoje, Kanadoje ir 
kitose šalyse.

Konvencija skambėjo revo
liucinėmis dainomis ir matė
si didelis draugiškumas tarpe 
delegatų.

įrodyti

lygus,

klasi-

Stam- 
šali- 

anglų

P. Buknys.

SccialistŲ Partijos Žva
kė Dega iš Abiejų Galy

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
stiprumo.” General is streikas 
irgi priklausys nuo to, “jeigu 
darbininkus bus galima suorga
nizuoti ir apšviesti apie streiką 
ir kada bus galima juos suorga
nizuoti.” Pats karas gali būt 
visoks. Du Amerikos karai bu
vo imperialistiniai, bet ateityj, 
“jeigu kokiu stebuklu kiltų ka
ras visai skirtingo typo, tai 
šviesoje socialistinių principų, 
bus užtenkamai laiko permainy-

ti ponus socialistus, kad naujas

Didžiausias Lietuviu Piknikas
$412 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS TIKSĖTO. PIRMA DOVANA $100.

Šis piknikas yra rengiamas naudai “Laisvės,” “Vilnies” ir “Daily Worker.” Jame dalyvaus tūks
tančiai lietuvių darbininkų, remiančių revoliucinį darbininkų judėjimą.

Įvyks Ketvirtą Dieną LieposVOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.
PUIKI DAILĖS IR SPORTO PROGRAMA. TAIPGI KALBĖS ŽYMŪS LIETUVIU KALBĖTOJAI.

— Z- ■ • & t y; , * _____________ • „ 

South Boston, Mass., Laisves Choras

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

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

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

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

lyvaudami įgysite plačios pažinties su savo idėjos draugais iš tolimesnių kolonijų.
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ihaurb Laivakreviy Kovos; Darbinin
kai Stoja j Kompartiją ir Revoliuc. Uniją

luž Sovietų Sąjungą, kur jis! 
į pamatė, kaip darbininkai pa-! 
| tys tvarkosi. 16 d. birželio jis 
davė platų raportą M. W. L 
unijos raštinėje. Jo raportas 
buvo labai įdomus.

Gelbėkime Drg. Ernst? Thaelmanną! “t

BALTIMORE, Md. — PI a- j tt.
čiai buvo rašoma spaudoje1 visokios rūšies “šventi” apga- 
apie Baltimorėje prieplaukos, vikai ir bedarbius maitino su- 
darbininkų kovas. Kapitalis- puvusiu maistu ir šėrė utėlė
tų spaudoje buvo kiekvieną ; mis. Darbininkams paėmus tą 
dieną visokių melų ir neteisy-(įstaigą tvarkyti, tuojaus buvo 
bių prieš laivakrovius darbi-(išnaikinta utėlės, vabalai ir 
ninkus. i kartu išvyti tie “šventi misio-

“Daily Worker” rašė gana' šeriai.” Nuo sienų numėty- 
plačiai už kovingus darbinin- ta popiežiaus ir kitų “šventų i 
kus, už Marine Workers In-paveikslai ir iškabinta pasau- 
dustrial Union. <‘Daily Wor-!liui žinomų darbininkų vadų 
ker” suvaidino labai svarbią 1 paveikslai ir darbininkiški i

Liepos 2 d. visuose Jung- 
TeiVkal- tinių Valstijų miestuose bus 

Pirmiau tą namą tvarkė bėjo ir draugas Pvobert Minor.
Rugpjūčio 1-2 dienomis Bal

timorėje bus visos 
laivakrovių darbininkų 
rencija.

Baltimorės lietuviai 
ninkai turėtų daugiau 
mėti 
kovomis, lankyti jų 
mus, masinius susirinkimus

• demonstracijas.

šalies 
konfe-

darbi- 
susido- 

laivakrovių darbininkų 
parengi- 

ir

J. B.

rolę organizavime ir vadovavi- į obalsiai. įvesta sistema : “Kas j IVIrmlnlln IVJotPC
me laivakrovių darbininkų. į įdirba, tas nevalgo!” Gir-1 ITlUliluilU; llldobo
“Laisvėje” taipgi buvo žinių, į tuokliams ir apsileidėliams! ______
bet permažai. šiame rašinėly-1vietos ngra- Vieton poterių į 
je aš ir noriu aprašyti taip Į maMų, prasidėjo literatu-į 
labai svarbias atsibuvusias ir!ros skaitymas, pamokos ir, 
besivystančias kovas tarpe • prelekcijos, diskusijos ir revo-; 
Baltimorės laivakrovių. šis' buciniai pasikalbėjimai. j 
streikas ne vien padarė per- 
•maini| tarpe laivakrovių dar- šelpiama tik apie 60 žmonių,1platinti ir 
bininką, bet pataisė visą ko-' o ..... ----- ---- ------------------
munistinį judėjimą. “Marine! Kada darbininkai paėmė tvar-! 
Worker Voice” plačiai buvo 
skleidžiamas ir labai daug pa
sitarnavo.
Darbininkai paskendę varge

Prasidėjus bedarbei, kaip 
visų darbininkų, taip ir laiva
krovių labai pablogėjo sąly
gos. 1930-32 metais suvargę, 
išbadėję, išalkę laivakroviai 
rinkdavosi į MWIU raštinę 
pasilsėti, apsišilti. Bet vė
liaus negalėjo ir tą kambarį j reikalus tvarkė patys 
užlaikyti, nes negalėjo sumo-1 ninkai. 
keti randą. Raštinė likosi iš-j ----

a^#as ar augiau jsįaįga į darbininkų rankas, Į darbininkų del spaudos pikni- 
Gyveno labai dau- v ll - ....... - •

maitinosi! . ' , , " ,-,.v, ! patys tvarkytis ir tokiu bu-
t e~ldu bus darbininkams užduotasgulėjo, kur papuolė. Dau-] n* ' smūgis. Bet išėjo kaip tik

priešingai. Darbininkai ge
riau sugebėjo vesti tą šelpi- 

i mo įstaigą, negu valdžios mo
kyti agentai. 600 darbininkų, 
gaudami pašalpą per darbi
ninkų tvarkomą įstaigą, pra- 

į dėjo geriau apsirengti, geriau

padidėjo.
gelis j išmaldomis, 
rinkdami maistą iš
nų,
gelis rasdavo prieglaudą trau
kinių vagonuose, sulužusiuose 
namubse, o kaip kas įsigauda
vo pis geraširdžius. Komu
nistų I Partijai -* vadovaujant, 
ačiū' įjos teisingai linijai, 
vakroViai pasigukp į kovos 
lią.įh J - t M

ži-Spaudos pikniko reikalais, : 
notina visiems lietuviams

Kurie turite paėmę platinti 
“ Laisvės” spaudos pikniko ti- 

Pirmiaus šiame name buvo j kietukus, skubinkitės juos iš- 
sugrąžinti pinigus 

ne vėliau kaip liepos 2 d. 
■tiems, iš kurių esate paėmę, 

kyti, tai šioje ištaigoje buvo'Tą patį vakarą bus Amerikos 
gaminama maistas del 600 be-' Lietuvių Darbininkų Literatu- 
darbių. Panaikinta diskrimi- ros Draugijos 6 kuopos susi- 
nacija ir juodi sąrašai. Vieton : rinkimas Lietuvių Tautiškam 
dviejų valgių prasto maisto' Name, šiame susirinkime visi 
davimo, įvesta trys kartus, nariai privalo dalyvauti, nes 
valgyti į dieną ir pagamintas turėsime aptarti sekamus svar- 
geras maistas. Pakelta alga bius dalykus. Turėsime išpil- 
del dirbančių darbininkų prie Į dyti blankas del “Šviesos,” 
maisto. Paimta visa eilė dar- iįdant gavus antros klasės paš- 
bininkų į siuntinėjimo biurą. ‘ tos teises, pasirašyti reikala- 
Visus prieplaukos darbininkų ■ vįmą ant peticijos, kad būtų 

darbi-1 sugrąžintos pilietybės teisės 
Emil Gardos, kovingam darbi- 

žinoma, valdžia pervedė ta>n^n^u^ turėsime išrinkti 10

o kiti buvo išmesti badauti. Į

manydama, kad jie nesugebės j sužinoti, kiek yra užsi- 
, registravę važiuoti busais į 
1 pikniką, Maynard, Mass.

Kurie norėsite važiuoti bu
sais, tuoj aus užsiregistruokite 
pas komisijos narius: St. Bre- 
vaitę, E. Beniulienę, Geo. Ši
maitį. Bušo tikietas tik $1 į 
abi pusi. Bušai išeis liepos 4 
d. ryte ne vėliau kaip 10 vai. 
nuo Lietuviui Tautiško Namo.

1 ai- 
ke-

Į

, pavalgyti, įgauti daugiau su-, Liuosybės Dailės Choras irgi 
įpratimo ir pasiryžimo. Visi; važiuos busu. Per chorų, na- 
į žinojo, kad taip sėkmingai Į Hus taip gi galima užsiregi- 
tvarkosi bedarbiai su pagel- struoti, 
ba Bedarbių Tarybos. Visos: Manoma, kad šiame piknike 

| eilės laivų, kurie tik atplaukei bus iki 20 tūkstančių žmonių. 
, į Baltimorę, darbininkai bu
vo išvesta į streiką ir veik vi
si streikai laimėta.

Matydama kapitalistinė val-

a ■ Pirmi Žingsniai lt 1
1932 metais Bedarbių Tary-i 

ba išjeido tinkamus lapelius į1 
laivalcrovius, apibudinant tas. 
pasibaisėtinas gyvenimo saly-1 
gas, nurodant kelią kovai. Po’ 
to darbininkai pradėjo dau
giau judėti, nerymauti, kovo
ti. Brothers Welfare House! 
name bedarbiai sukilo. Jie'džia ir laivų savininkai, kad! 
išrinko komisiją, pasiuntė pas darbininkai gerai tvarko šel-! 
perdėtinius .ir reikalavo, kad pimo įstaigą, kad darbininkų | 
būtų išnaikinti visokį vabalai, kovingumas auga ir kad vis į 
ir parazitai. Bet ponai su ' daugiau laimi streikų, griebė-; 
tuo > reikalavimu nesiskaitė. 
Tada bedarbiai pasiuntė ant- išardžius 
rą komisiją į sveikatos biurą frontą, 
ir nunešė tą netikusį maistą, c.; D 1 • • • x •• • 14* i i Okurj jie turėjo valgyti, nuro- j 
dė, kad yra bjaurių vabalų | 
gyvėnamyje. žinoma, kada j viai darbininkai įstojo į Ko- 
pribuvo sveikatos biuro ats-; munistų Partiją. Tai kovingas 
tovas, pasikalbėjo su “misio-! ir labai naudingas elementas, 
nieriais,” tų namij užlaikyto- į Didelė didžiuma yra tikri ame. 
jais, tat ir vėl viskas po se
novei pasiliko.

Darbininkai pamatė, kaip jų 
reiktais “rūpinasi” tie ponai. 
Po ‘A sekė visa eilė demons-1 
traęijų, kurias čia visas nebus 
galjma aprašyti. Išleista daug 
laptejių ir paskleista prieš prie
plaukos darbininkų išnaudoto
jus į* prieš pašalpos adminis-' Kapitalistinė valdžia, bijo-i 
t raciją. Pastaroji daug nusuk- dama tolimesnio darbininkų i 
davo ir tų pinigų, kurie buvo jėgų augimo, atėmė nuo be-i 
skiriami bedarbių šelpimui, darbių tą šelpimo įstaigą. Bet rengę prie 
Daugelis komisijų buvo pa- laivakroviai darbininkai vis pikniko, kuris įvyks liepos 4 
siųsta pas poną H. Greenstein, tiek laikosi tvirtai. Atsiran- d., Maynarde, Mass. Tikietai 
valstijos šelpimo administra- i da ir geraširdžių rėmėjų. Li- 'beveik visi parduota, taip gi 
torių. Darbininkų reikalavi- beralas A. E. Minsell šelpia busai jau nusamdyti i 
mai, kovos darėsi 
taip, kad bedarbiai 
ruoštis prie paėmimo į 
rankas šelpimo skyrių ir 
įstaigų.

Pirmi Laimėjimai

rengiama demonstracijos 
bei susirinkimai su reikala
vimais paliuosuot Ernstą 
Thaelmanną, Torglerį ir ki
tus politinius Hitlerio kan
kinius Vokietijoj. Tą dieną, 
mat, prasidės teismas prieš 
Thaelmanną, žymiausią re
voliucinį Vokietijos darbi
ninkų vadą. Bet tas vadi
namas neva “žmonių” teis
mas susidaro iš 5 fašistų ir 
faktinai yra lynčiavimo ko
mitetas, kurio patvarkymu 
gali nukirst galvą į 24 va
landas.

Nacionalis Komitetas Pa
gelbėt Nukentėjusiems nuo

t
viy Streikas San Francisco V1S-

San Francisco, Cal?—Bir- 
v°‘u želio 22 d. pirmą sykį per 

Broadway, New Yorke, sau-] 45 metus nei vienas laivas 
kia visus darbininkus reng-1 neįplaukė į šio miesto prie- 
tis į galingiausias liepos 2 d. plauką. Toks vieningas yra 
demonstracijas delei Thael- laivakrovių ir kitų jūrinių
— i.. jS:

ti prekes krovimui į laivus.
žygiuose, Kompanijos buvo pradėju- 

hitleri-

Vokietijos Fašizmo

jaus dabar masiniai da
lyvauti visuose 
protestuojant prieš 
nius budelius.

Bus iš Amerikos 
ma ir advokatai

siunčia- 
apginti 

Thaelmanną, Torglerį ir kt. 
o tam darbui reikia lėšų. 
Lietuviai darbininkai taip 
pat privalo greitomis ir 
gausiomis aukomis paremt 
tą skubų reikalą.

Adresuot reikia: National 
Committee to Aid Victims 
of German Fascism, augš- 
čiau nurodytu numeriu.

ti prekes krovimui į laivus

sios derybas, bet streikierių 
j komitetui pareiškė, kad ne
sutiks daryti bendros sutar
ties su unijomis; samdyto
jai, mat, nori “tiesioginiai 
derėtis,” su pavieniais dar
bininkais, arba įvesti kom- 
paninę uniją.

Streiko komitetas šaukia 
visus rytinių valstijų prie
plaukų laivakro vius tuoj aus 
eiti kovon už sąlygų pageri
nimą.

Papenas, Hitleris Nudūmė 
pas Prezid. Hindenburgą

Berlynas. — Kaizerinin- 
kas vice-ministeris pirmi- savininkė vienos užeigos pa-; 
ninkas Fr, von Papen nuva- lei kelią, ir v.
žiavo pasitarti su prfeziden- Cliff paėmė į automobilį as^’ 
tu Hindenburgu, kuris da- Harry Wrighta pavėžinti, 
bar vieši savo dvare Ryti-! Kuomet toliau automobilis• 
niuose Prūsuose. Į pėdas i sustojo ir Wright išlipo, tai' 
Papenui nudūmė pas prezi- •• Eva Coo paleido mašiną sta-1 
dentą ir Hitleris. Jis norilčiai ant jo ir dar tris ar 
uždailinti kivirčius, kilusius 
del pereitą sekmadienį pa
sakytos Papeno prakalbos. 
Toj prakalboj Papenas neva 
reikalavo “daugiau laisvės” 
ir netiesioginiai prisiminė 
apie “reikalą” sugrąžint 
kaizerio valdžią.

čia laivas medžioti bangžu-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gn’pių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
atnerikoniškala 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glen more 5-6191

512

Bangžuvis Sulaužė Laivo 
Propeller į

Ties Queen Charlotte 
UŽ] 
nulaužė i 
sparnus■

Moteris Automobiliu Nužudė
Vyrą del Apdraudos Pinigą? Jomis bangžuvis

Oneonta, N. Y.-Eva Coo, igarlaivį “,Brown”> 
varomuosius jo 
(propellerį) ir sulenkė jų 

“Brown” yra tam ty-ir tula Martha j

M

Atsiųsime Medų 
puolė i 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 t»» I 
Kainos yra sekamos: (

5 Svarai už $1«25 , ‘
10 Svarų už $2.25

. ... 'i Kartu su užsakymu prašomeNaujai perbudavoti kambariai, pa-1 . . ....
, ...„Z.. Valgis gaminamas iš I prisiųsti 11* pinigus
I savo augintų daržovių, uogų, pieniš- :

PUIKI VAKACIJOM 
FARMA

Didelis sodnas įvairių vaisinių me- 
i džių, visokių prie namų auginamų 
: uogų nuo anksti pavasrio iki vėlai 
j rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNĖS
keturis sykius per jį perva
žiavo; paskui jo lavoną pa-, 
vežė ir laukan išmetė,—kaip | XUx.p.uikus pi?das mau(,y.tis; pasV i 
t- t* it z-,,-pp ta • 1 vaiksciojmui plačios pievos ir miškai 'liudija Martha Cliff. Pasi
rodo, jog Wright buvo apsi- Įtopūs po]ks!ul- 
draudęs 7 iki 12 tūkstančių ’ ko ir mėsiško maisto, 
dolerių ir užrašęs apdraudą| 
Evai Coo. Pastaroji gi, iš i 

Manoma, kad ir Mussolini savo pusės, kaltina, kad tai i 
daugiau palaiko Papeno pu-1 Martha Cliff tiksliai šuva-' 
on Firmin riki t o

KAINA LABAI ŽEMA
Kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis,
Cauterskill Avė., 

Catskill, N.

Įsigyk Sau Namus!

sę. i žinejo Wrighta..
t

Nepraleidžiama Žinių apie Sovietų Šalies Apsigynimo 
J Ir Darbo Taryba

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, 

Į lyne, Maspethe ir kitur.
Parduodame Pigiai ir

Lengvų Sąlygų
Galima Papirkti už Mažą 

Pradinį Įmokėjimą
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 4 
savuosius gauna sąžiningą patarna- ,ff 
vimą!

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyn© apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsam^- 
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.

Brook

Politkalinią Bado Streiką
Hillsboro, Ill. — Keturios; Maskva. _ pagai Sovietų ! 

dienos, kaip paskelbė bado j .. v. . i
streiką 11 darbininkų, kurie | Kompartijos suvažiavimo 
yra įkalinti ir po $8,000 Į nutarimą, Sovietų Sąjungos 
kiekvienas laikomi iki teis
mo. Jie yra Bedarbių Ta
rybų ir Tarptautinio Darbi-! 
ninku Apsigynimo darbuo
tojai. Juos kaltina kaipo 
“sumoksiu darytojus” prieš 
valdžią. Jie, mat, per de
monstracijas ne kartą ap
gynė bedarbių teises.

Šiomis dienomis kalėjimo 
kad darbininkai vyriausybe nepraleidžia jo- 

keliu eiti prie iš- kių žinių apie badu strei-

' čia susieisime svečių iš kitų 
kolonijų, kurių nebuvom matę 
per daugelį metų. Todėl visi 
traukime į pikniką. Smagiai 

paiką praleisime ir paremsime 
I dienraštį “Laisvę.
j me tokiems 
iButkams. kad jų pabėgimas į 
menševikų eiles nieko nereiš-

Parodysi-
Pruseikams ir

įdugiau minu darbininkų judėjimui. Mū-
i įvairių provokacijų, kad tik1 . .. TZ . .v ,v. , i . . , , i įsu organizacijos Komunistuisardzius darbininkų bendra1 ‘ ..- i Partijos - vadovybėje stiprėja.

si

Komunizmo

Trumpu laiku 125 laivakro-

rikonai ir užsigrūdiję kovoto
jai. Į metus laiko į Marine 
Workers Industrial uniją sto
jo virš 3,000 darbininkų. O 
šie darbininkai keliauja po vi
są pasaulį, aplanko įvairias: 
prieplaukas ir jie žino darbi-j 
ninku sąlygas ir organizacijos!

i svarbą. •

į Tas parodo, 
Vėliava žino, kuriuo 

siliuosavimo. 
Dar apie 

platinimą. 
Norwoodas 
net antru 
tikietų. 
kvotą jau 
O kas bus su montelliečiais ? I
Ar mes apsileisime? Pasisku- i iŠ Nebraskos Kalėjimo 
binkime platinti. Mes turime 
juos pasivyti ir pralenkti!

Šalna.

kad darbininkai

kuojančius kovotojus.
pikniko tikietų j Siųskite protestus šiuo 

Girdėjome, kad : adresu: Sheriff Saathoff, 
ir Bridgewateris Mon ome Count jU 

kartu parsitraukė! ° , 17 « 17 ’
Vadinasi, jie savo! }

išpildė su kaupu. Vaduokime Mofiutę B|oor

Centro Komitetas panaiki-] 
no karo ir laivyno komisari
ato kolegiją ir revoliucinę 
karo tarybą. Jų vietą da-1 
bar užima nauja viena įstai
ga, Darbo ir Apsigynimo ( 
Taryba. Šitaip pasidaro la-I 
biau centralizuota, tikslesnė' 
vadovybė šalies apsigynimo Į 
reikaluose. Sovietų valdžios! 
organas “Izviestija” del to ; 
primena, jog darbininkų tė
vynė niekuomet nesirengė ir 
nesirengia užpulti kokią ki
tą šalį, bet Sovietų armiją 
ir laivynas yra pasirengę bi
le momentu apgint savo i 
kraštą nuo imperialistinių 
priešų.

ant

$500

Lawrence, Mass
Jau mes esame gerai prisi- 

Laisvės” spaudos

ir išva- 
aštresnės, 200 bedarbių, kurie atsisakė žiuos iš LalwTence 10 vai. ryte 

pradėjo ’ dirbti ištisą dieną už 90 centų nuo L. K. Kliubo svetainės, 
savo | ir 
kitu 1

šunišką maistą.
Delegatas j Darbininkų

i Taigi, kurie norėsite važiuoti 
. busu, užsiregistruokite iš kal
no, nes bus geriau ir užsiti
krinsite vietą buse. Galite už- 

Sovietų Sąjungos Draugų siregistruoti pas šiuos drau- 
ių mėnesį, 1933 metais.; Organizacija prieš Pirmą Ge-'gus: Penkauską, Ig. Čuladą ir 

valdžios įgaliotinis ir! gūžės pasiuntė jauną ameriko-'j. šlaivį.
patiems bedarbiams na vaikiną į Sovietų Sąjun-Į Bušai išeis lygiai 10 vai.
gana didelę šelpimo gą. Jis buvo tik stojęs į orga- Taipgi, kurie važiuosite maši-
Pavestas trijų augš- į nizaciją ir nieko nežinojo apie nomis, atvažiuokite prie švė

nos namas su įtalpa darbininkų reikalus. Dabar tainės, tai visi sykiu važiuosi-
*vynj, su valgykla ir1 jis parvyko pilnas entuziazmo1 mc.

Grand Island kalėjime
I Nebraskoj, jau daugiau 
'kaip savaitė yra laikoma 
močiutė Bloor, plačiai žino
ma kovotoja už darbininkų 
reikalus. Su ja įkalinti ir 
du negrai darbininkai. Visi 
trys buvo areštuoti už daly
vavimą streikierių susirin
kime ; kiekvienas laikomas 
po $500 parankos. Bylą ve
da Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, kuris šaukia 
darbininkus, kad aukotų 
jiems išgelbėti iš kalėjimo. 
Aukas siųskite: Internatio
nal Labor Defense, Room 
430, 80 East 11th St., New 
York City.

Kurie tikietų platintojai dar 
turite neišplatintą, 
baigkite, nes laiko jau mažai 
ligi pikniko. Su liepos 1 die
na turi būt grąžinta tikietai 
ir pinigai sykiu.

L. K. Biuras.

greitai

L

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

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

Notary Public Te). 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 valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

<
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Septintą iš Eilės Dieną Bus—Kas? Areštavo Vežikų Unijos 

Vadus
Ką susiedai kalba? Paklau

sykite! Iš Patersono draugas oro mitinge prie Arthurs Ga- 
J. Matačiunas netyčia prasi- rage, 424 E. 23rd St., 
tarė, kad jau yra du busai ir į 
mašinų. Newarkas, iš kur at
vyks šaunusis Sietyno Choras, 
jau šnabžda apie 3 busus, po 
40 keleivių; manė, kad mes 
neišgirsim. Išgirdom. Jie 
tvirtina būsią skaitlingiausi, 
bet jie veikiausia negirdi, ką j 
kalba kaimynai. O jie dar 
daug ką gali iškalbėti per sa- j 
„vaitę.. * Elizabėthas su savo 
Banga ir bangiečių visu štabu 
dar gali būti rimtais konku-! 

i rentais jums, draugai; new-I 
arkiečiai.

O kaip su Brooklynu ? Bepi
gu mums. Mes čia pat ant 

Jau vietos, tad mieruojame savo

Kas gi čia ištiesų bus? Ogi 
'“Laisvės” metinis piknikas ir 
jame labai daug svečių. Tai 
bus daug svietelio! Atsilankiu
siems nebus kada nuobodžiau
ti ir liūdėti. Tik, susimilda
mi, pribūkite anksti, nes atvy
kusieji vėliau—pražūsite, kaip 
adata šieno vežime ir savo 
pažįstami; nebesurasite, nes ir 
juos patiks toks pat “nelaimin- 
įgas” likimas. Toji “nelai
mingoji” bus lygiai septintą 
•dieną nuo šiandien, tai yra 'už 
'savaitės, 1 diepą liepos, sek- 
Jnadienį, visą dieną, Ulmer 
Parke, Brooklyn, N. Y., neto
li garsiojo Coney Islando.

Kad nebūti pleperiautoju— 
duosiu jums ir faktų.
matėm “Laisvėj”, kad bus po (galybę ne busais, bet tūkstan- 
du busti ir mašinų iš Hart 
ford, su Laisvės Choru, ir iš, sais būdais, nes, 
New Haven. Gi iš Philadelphi- visi keliai veda 
jos atvažiuoja Lyros Choras, j pikniką. 
Tai reiškia, 
ristų bus kupinas didelis bu-1 žiuoti į pikniką ir pamatyti, 
sas. Ar manote, kad jie i Tad visi ir pasimatysime už 
įstengs savo draugus palikti I savaitės, liepos 1 d 
namus daboti? Gal kada, tik1 piknike.
fie “Laisvės” pikniko dieną. į

čiais žmonių, kurie atvyks vi- 
iš: sais būdais, nes, kaip žinia, 

į “Laisvės”
Ir jums sužinoti ne- 

kad vienų cho-i pavyks kitaip, kaip tik atva-i

Pereitą trečiadienį, atviro

New 
Yorke, tapo suareštuoti Sa
muel Orner, Joseph Gilbert 
ir William Gandai!, Taxicab 
Drivers unijos vadai. Jie čia 
sakė prakalbas, kurios buvo 
surengtos protestui prieš pra- 
šalinimą iš darbo darbininko, 
A. Rabin, dėlto, kad pastara
sis atsisakė stoti kompanijos 
unijom

Vežikai, kurių čia buvo į tris 
šimtus, nulydėjo areštuotus 
savo vadus į teismabutį ir pa
reikalavo tuojau išklausinėti, 
bet teisėjas, Mogolefsky, at
sisakė. Tuomet vežikai ant 
vietos surinko $30 kaucijos ir 
visi kartu su savo vadais ap
leido teismabutį. Teismas 
atidėtas iki sekamo trečiadie
nio.

ninej. Bus palaidotas birže-j 
lio 26 d., šv. .Tono kapinėse. |
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
■graborius Mathew P. Ballas 
((Bieliauskas).

Lietuviui Radio Valanda!
šį pirmad., birž. 25 d., 10 v. 

v. bus duodama lietuviška
! programa per stotį WWRLj 
j 1500 K., vadovaujant J. Ži
linskui. Nepamirškite atsukt 
savo radio ant 
stoties, išgirsite 
zikos ir dainų.
lian Kavaliauskaitė.

Jeigu kas norit daugiau in- 
Iformacijų kas link programos, 

’l kreipkitės prie J. ŽILINSKO, 
214 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y. Tel.: EVergreen 8-9286.

(148-149)

lietuvių anglių kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661
Pusnikas, Pranas Gražys, Jo
seph Dobrow, Lietuvių Atletų 
Kliubas, Juozas Ginkus, Jo-i 
nas Antanavičius, Alex Ra-i 
dzevičius, O. Kyburis, J. Vai- j 
ginis, Juozas Zakarauskas,] 
Petras Atkočaitis, M. Sadaus
kas, Antanas Janchauskas, J. 
Vaisikauskas, J. Budraitis, 
Daužickas ir Kapickas, Lie
tuvių Kriaučių Apsigynimo, 
Sąjunga, B. Lockett, John F.; 
Trommers, Antanas Taciliaus-j 
kas, Mrs. Rimkuvienė, Jonas Į 
Monkus, Juozas Steponaitis, 
Pijus Skučas, Augustas Kal
vaitis, Lorimer Restaurant 
(Marčiukai), Degulis ir šapa
las, J. Malimauskas, Leo 
Kriegl, Andrius' Kundrotą, 
Juozas Simokaitis, Dr. A. Pet
riką, Mollins Skutykla, J. Stel-1 
mokas, Anthony Kandrota, K., 
Vaitelis, 7___ ~ _
S. Rutkūnas, P. Ku nd rotos .; ’ i N. J., taipgi ir bilietukų, kurie bu-
Aptieka, Manhattan Hats, J. |vo platinami apskričio naudai, pra- 
Šniokis, Rossi & Decker, F. • šome kuo greičiausiai sugrąžinti vi- 
&M., Silver & Lipski, J. Vaši-jsus ,™',a,''luotus ir Pri-

; -r x.~ tG Į siųskite pinigus. Komisijai reika-
i atskaita nuo

ir turime turėti visus virš- 
tikietus. 
ne vėliau,

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

virš minėtos J 
gražios mu-
Dainuos Lil-

PRANEŠIMAI
Atydai ALDLD II Apkričio 

Sekretoriams ir Nariams
Draugės ir draugai, kurie- dar tu

rite įžangos tikietų nuo apskričio 
French Barber Shop, i pikniko, kuris įvyko birželio 17 d., 

' ” ’ West Orange,

TRU-EMBER COAL COMPANY,
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn,
Telefonas: EVergreen 7-1661

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
liauskas, J. čėsna, Mrs. Ma
žeikienė, Jurgis Rukštelis, M. 
Maroza, J. Juknevičius, Dr. 
Vaitulionis, J. Rimša, P. Vit
kus, Mrs. Kraučiūnas, K. Le- 

ny, 36 m., metėsi po BMT Į vas qq (Kazys Leveckutis), 
traukiniu Avenue U stotyje,! john Balis 
Brooklyne. Jiedu abu buvo i TT. v. ., . , . . ..... o Į Visų čia suminėtų organi-bedarbiai sukniasiuviai. Sa-- , .. . . .. ... ... _'zaciiu komitetai ir asmenys,koma, jiedu smarkiai susibarė . . ' . . v ....; . . .. . . kurių vardai pažymėti, yrapereita penktadieni del esą-i, .f. . . . , ...1 j 1 , t . .. . __  ikvieciami dalyvaut bankiete.mo nedatekliaus ir jinai išėjo „ v . . _ . . V1. . ... j Bus šokiu, gėrimų ir uzkan-įs namu, sakydama eisiant po1 ... m .“. . . (f .: Z • • i - dzių. Tai bus lyg ir reunionapielinkes, traukimu. Jisai 1a paseke, I . , . .- -- ! visų tų asmenų ir organizaci

jų komitetų, kurie reikiamu 
laiku atėjo k Ii ubu i pagelbon. 
Įžanga veltui ir kliubo direk
toriai ir ga^padorius įsitikinę, 
kad visi kviečiamieji dalyvaus. 
Daugiau nieko nei sakyt ne
reikia, išskyrus tą, kad kliubas 
savo geradarių nepamiršta ir 

įjuos tinkamai pagerbia.
nepamirškite atsilankyti, o pa- ’ 
sitenkinimo rasite ikvaliai.

KLIUBIETIS.

Bedarbė Šoko po Traukiniu
Mrs. Mary Giordano, 38 m.

~ amžiaus ir jos vyras, Antho-Faisv es

Brooklynietė.

Laikinas Motery Kongreso i«nkamai atliekami.
rr . ir • 1 Sekamas susirinkiKomitetas Veikia Sekamas susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, birželio 28 d., 
8 vai. vakaro, 82 Graham 
Ave. Visos šios 
organizacijos turėtų pasiųsti bet atėjus stotjn jisai nepaspė- 

| po draugę ar draugą į minė-'jo ją sulaikyti, ji šoko po trau- 
Raportuota, kad: tą susirinkimą ir mobilizuoti, kiniu ir tapo užrtiušta, o ją

» Ketvirtadienj įvyko Wil- 
liamsburgo laikino Moterų 
Kongreso komiteto antras su
sirinkimas.
aplankyta eilė masinių orga-! visus savo narius tam darbui, j gelbėjusis vyras kritiškai su-
nizacijų, tikslu įtraukti jas į 
kongreso darbą. Sparčiai ren
giamasi prie masinio mitingo, 
kuris įvyks liepos 2 d., Vienna 
Mansion, Montrose Ave., Wil- 
liamsburge.
’ Kitas svarbus dalykas, tai 

šios apielinkes paradas, kuris 
rengiamas liepos 6 d. Garsini
mui šio parado ir paties Tarp- laikiną antrašą arba paduo- 
f^utinio Moterų Kongreso už-1 c]a įajp neatsargiai, patys ne-! 
įsakyta 10 tūkstančių lapelių. Į persitikrinę, kad daugelis va- 
^i del masinio mitingo—5,000 sarotojų. laiškų lieka neper- 

____  Tokį pat neatsargumą 
i mainančių 

gyvenimo vietą. Tankiai tai 
nepamąs-

žeistas.
Bedarbiai turi stoti į Bedar

bių Tarybas ir kovoti už pa
šalpą, o ne žudytis. Mirti nie
kad ne pervėlu. Jei krisi ko-

Svarbu Teisingi Antrašai
Daugelis didmiesčių gyven

tojų vyksta vasaros metu į > V0Je nuo policijos buožės ar 
ly---—■- \ kitiems, to-kempes ir kitas pasilinksmini- i šūvio, tai bent 

m‘o bėi pasilsio vietas. Tačiaus kiems kaip tu, būsi padėjęs
ne visi priduoda paštui savo 

paduo-
pratęsti gyvybę ir išnaudoto
jams galą artinsi. Saužudys- 
tėmis gi nei draugam padėsi,

I nei išnaudotojus prašalinsi. 
Mes, juk, esame tam, kad gy
venti, tad ir gyvenkime, kad 
kovoti už geresnį gyvenimą.

B. D.

linga sudaryti pilną 
pikniko 
minėtus 
grąžinti 
1934.

Pikniko laikrodį 
409, Mildred Syble, 
Miestas neaiškiai 
negalime žinoti, kur laimėtas laik
rodis priklauso. Kas turite tą bi
lietuką, atsišaukite ir su prirody
mais gausit dovaną.

Pinigus ir tikietukus siųskite: A. 
A. Lideikienė, 17-23 Orchard St., 
Great Neck, N. Y.

Draugiškai,
A. A. Lideikienė.

(148-149)

Visi turi būti su- 
kaip birželio 30,

laimėjo numeris 
R. F. D. Box 39. 
parašytas, todėl

REIKALAVIMAI
RIEKALINGAS PARTNERY S į 

restauranto biznį. Priimsiu su 
mažu kapitalu. Geistina kad būtų Į 
Amerikos pilietis, kad galėtų lisen-1 
ce gauti del alaus. Biznis užtikrin- j 
tas, galima ■ gerą gyvenimą daryti, 

iki 6 vakare. 
151 Furman

rp i i Atdaras nuo 6 ryte 
iac į šventadieniais uždara.

■ St., Brooklyn, N. Y.
(149-151)

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmia* ir clironiikaii vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo]

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

Telephonas MEdallion 3-1328

156

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
Embassy Teatre 1560 Bro

adway, New Yorke, šią savai- 
i tę rodoma daug įvairių bėgan
čių dalykų, iš sporto, . politi
kos, skerdynės Havanoj ir kt.

Piliečių Kliubas Rengia Puiku Priedams rodoma ir Sovietų 
darbininkų ir Raudonosios 
Armijos paradas.

REIKALAUJAM senyvos moteries, 
kad būt tinkama prižiūrėt 2 metų 

vaiką. Duosim pilną užlaikymą, ge
ras kambarys ir maistas. Atsišaukit 
jei norėsit per laišką ar ypatiškai. 
J. W. 66-41 Clinton Ave., Maspeth, 
L. “ “ “

lapelių. Bus dedamos pastan-1 duoti. ‘ 
gos juos tinkamai paskleisti galima pastebėti 
po apielinkę.

Lietuvių dar permažai te- daroma netiksliai, 
dalyvauja šiame darbe. Jei- tomą apie blogas pasekmes, 
gu, mes, draugės ir draugai, į Neatsargumas antrašuose la_ 
retkarčiais matome reikalą bai apsunkina pašto darbinin- 
pasiųsti delegatus į New Yor- kus ir gali užsibaigti labai ne-Į 
ke įvykstančias konferencijas, J p a g e i d aujamom pasekmėm į 
iš kurių tik raportą gauna- laiškų gavėjui ir siuntėjui, i ' Lietuvių Amerikos Piliečių ,

Bankietą
Ateinančia seredą, birželio

Acme teatre, 14th St. ir 
Union Sq., New Yorke, šian-me, o su darbu negalime pri-zypač organizacijoms bei laik- Kliubas rengia nepaprastai .

šaunų bankietą, savo name, 80 įen paskutinį kartą rodoma 
būs laiškai liekasi nepriduoti, I Union Avė.,, pradedant 7 vai. 
svarbūs susirinkimai neatlan
kyti. Pašalpinėse draugijose 
tas kartais reiškia nario susi- 
spendavimą ir išsibraukimą,

sidSti del tolumo, tai kodeį 
nepasiunčiame delegatus čia, 
kur būtų galima prisidėti dar
bu? O pagalbos darbe labai 
reikia, nes apart čia suminė
tų—yra dar eilė kitų darbų, 
kurie gula ant mažo skai
čiaus delegačių ir dėlto nėra

naščiams. Tankiai labai svar-

I., N. Y.
(145-149)

ULSTER PARK, N. Y.
Reikalingas senyvas darbininkas 

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

A VANTA FARMS, 
Ulster Park, New York

(146-149) 1

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems he skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie- 

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
apt visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veš^Hjoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas S

 Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumaij 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mššla- 
žarnčs Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
lc i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokj negerumą, 

kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir Čiepų Išmirksimai.

Prieinamos Kainos į 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Maxim Gorkio “Motina.” Ver- 
, ta pamatyti tą puikų veikalą.

Antradienį, tam pačiam te- 
jatre, pradės rodyti naują So- 
I vietų judį “Sovietų žemėje.” 
Šis puikus Amkino tvarinys 

. perduos pilną paveikslą di- 
t džiausios Pirmos Gegužės dę- 
. I monstracijos, Maskvoj, 1934 
, m.

Kitose scenose bus persta- 
įtaisymo kliubui rakandų, yra tomas veikimas įvairiose So- 
geras skaičius, štai jie: i vietų Sąjungos dalyse. Jose

. . parodoma, gyvenimas kolcho-
Į Šv. Jurgio Draugija, Siuvę-1 zuose. čeliuskino ekspedicija; 
' 54-tas^ Skyrius (ACW of Stalingrado traktorių fabrikai

kiti.

vakare. Šis bankietas bus kaip 
ir trijų metų sukatu vės nuo to 
laiko, kuomet geri kliubo rė
mėjai, įsisteigus kliubui dabar. I 

tokiu būdu netenkant ligoje say° nupirko jam
pašalpų ir pomirtinių.

PIKNIKAS 5imas
DRAUGYSTĖS ŠVENTO JURGIO

' f . t t■ • • ♦ z

rakandus. Direktoriai ir gas- 
padorius Masiulis, atmindami, 

i kliubo geradarius, nutarė su-1 
1 rengti jiems pokilį. O tokių , 
žmonių, kurie prisidėjo prie i

Šeštadienį, 
Birželio

įjįr t - _■

DEXTER PARK
Jamaica Ave. ir 75th St., Brooklyn, N. Y.
♦f ’ f

PRADŽIA 2-rą VALANDĄ PO PIETŲ

Muzikantai, po vadovyste Prof. Retikevičiaus, grieš 
lietuviškus šokius ir antras orkestras tfo vadovyste Ed. 
Levandausko grieš amerikoniškus Šokias.
# , Kniečia Rengimo Komitetas.

ĮŽANGA 40 CENTŲ YPATAI

DIRECTIONS: Take tlje Jamaica Line °L” and gėt off at-Elderts 
Lane Station^ arid the įpark ik right the re. 1 ' f'

197 HAVEMEYER STREET

Room su 
apgyventa 
arti šapų, 

Kaina pigi.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Lunch 

, alaus laisniais, vieta 
įvairių tautų žmonėmis 
biznis eina gana gerai.
Taipgi parduodu Willys Knight, 29 
metų modelis, gerame stovyje. Del . 
tolimesnių informacijų kreipkitės se- i 
karnai: 249 So. 1st Street, Brooklyn,1

147-154)

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

i A) ; Dr. J. Valukas, J. Liau- Įr 
jkus, Juozas Garšva, Fasullo • 
and Caruso, J. LeVanda (Lę-!

į vandauskas), B. J. Sęhegaus, 
: Lietuvių Kriaučių Kontrakto-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jarry Stalloni, 34 m. am-

. rių Sąryšis, M. P. Ballas (Bie-^iaus, 41 Hull St., mirė birže- 
liauskas), Varpas Bakery, Ine. p>° 22 d., King's County ligo-

į (A. M. Balchunas), Scholes i-------------- '------------------------
Baking Co. (V. Lukoševičius),1 
Adomovich Bros. (Adomavi
čiai), Juozas Martinaitis,'Jo
nas Samuolis, Milchius Shoe 
Shops, Inc., Martino Liuterio 
Draugija, Grand Assembly,1 
Dr. E. W. Žukauskas, Dr. B. i 
K. Vencius, Walter Morkūnas,;

: Alfred J. Vencius, Stephęn { 
i Bredes, Jr., Garsas Bakery 
I (A. Shrupskis), Antanas An
drews,-Clinton Park (Jonas 
Klasčius), į Dovydaitis-Mane- 
lis-MišiŪnas, Petras Naujokas;

(J. A. Draugelis, žemaitis ir

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

OR. ZINS
110 East 16 ST.jN. Y.

‘ Įsisteigęs 25 mėtai
Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.

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

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 Subatoraia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St?


