
BUSAIS Į “LAISVES’ PIKNIKĄ
Necko ir Kily Kolonijų; Laukiama 5,000 Žmoniy

iki 5,000 žmonių.
Daugelis delegatų iš Cle

LDS. Antras Seimas

lingerie sėbrą, o gal sykiu I Įe^a^ams
vie-

ta -iki $525,000,000 išviso.

darbininkų.

ninku, kur nėra jokios unijos,' 
—sako Weinstone. Mat, Prusei-

Vannes, Franci jo j, birže
lio 24 d. darbininkai, vado-

San Francisco, Cal.—Pir
madienį buvo sutelkta, visa 

' policija: į prieplaukas, kad 
j su streiklaužiais atidaryti 
laivų iškrovimo bei prikro-

prasidėjo 21 d. 
vai. po pietų.

Weinstone, Kom-

revoliucinį darbininkų ir 
valstiečių judėjimą.

Jau penkios dienos beliko 
iki didžiojo “Laisvės” meti
nio pikniko, kuris įvyks at

einantį nedėldienį, liepos

Gautomis žiniomis, iš Wa- 
terburo tikrai atvažiuos du 
pilni busai; apie busą iš

lių už 2 naujus narius. , 
N. J., mtisų kuopelė taipgi ne
pasilieka—drg. A. J. Strepeika' 
prisiuntė už senus narius duok- • 
les ir jų tarpe už vieną naują.

ypač uoliai darbuojasi, or- 
! ganizuodami busus įvairiose 
kolonijose važiuoti į tą re
voliucinio dienraščio iškil-

Ištremia 4 Jūrininkus iš 
Baltimorės už Streiką

Baltimore, Md. — Pagal 
, - n - i teismo nuosprendį, yra ant visą nuosavybę Žydų Darbi- .

KRISLAI
Laisvės*’ Piknikai.

Drg. Thaęlmann.
ALDLD Reikalai.
“šviesą” ir Kanada.

Rašo D. M.‘ ŠOLOMSKAS

Hėpos 1 ir 4 dienomis įvyks- 
ta mūsų revoliucinio dienraščio 
“Laivės" du piknikai. Liepos 1 
dieną bus Brookiyne, Ulmer 
Parke, metinis piknikas. Lie
pos 4 dieną tokį pat pikniką 
rengia Maynarde Massachusetts 
draugai. May nardo piknike 

Y bus net 23 dovanos prie įžangos 
tikietų. Pirmutine dovana 

’• $100.00. Viso bus net dvide
šimts piniginių dovanų.

Visų revoliucinių darbininkų 
pareiga masiniai dalyvauti kaip 
Brooklyno, taip ir May nardo 
“L." piknikuose.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik.' 

Retežius, o išlaimesite 
Pasauli!

No. 150 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Birželio (June) 26, 1934 Pavienio Numerio Kama 3c Metai XX*.V, Dienraščio

WATERBURIECIAI ATVYKSTA DVIEM Nt,Laiv“Skendimo raveikslus
Berlynas. — Vokietijos 

i propagandos ministerija už- 
. . . .v m n i i i •• nr-ii n r draudė spausdinti paveiks-Mobihzuojasi Bušai is Philadelphijos, Wilkes-Barre, Great lūs “Dresden” laivo skendi-

Praugas Ernst Thaęlmann, 
Vokietijos Komunistų Partijos 

laikomas kalėjime ir fa- , 
šistai ruošiasi jį nužudyti. Pa- ! (July) 1 d., Ulmer Parke, 
dūkę hitlerininkai kankino virš I Brooklyne, gale 25th Avė. 
metus laiko Thaelmanną tikslu ! Tad šioms dienomis draugai 
numarinti kalėjime. Bet kada ' 
jis išlaikė jų persekiojimus, tai | 
dabar teismo keliu rengiasi jį 1 
nužudyti. Revoliucinis veiki
mas pasaulio darbininkų priver
tė fašistus paliuosuoti draugus mę ir pardavinėdami tikie- 
Dimitrovą, Popovą ir Tanevą. tus išanksto. 
Energingas darbininkų protes
tas gali išgelbėti ir draugą Tha* 
elmanną. Masiniai dalyvaukite 
demonstracijose, siųskite pro- į 
testus į Washingtona Vokietijos ( Great Necko nėra nei klau- 
ambasadoriui ir atvirlaiškius į simo; busais į pikniką ren- 
yokietiją draugui Thaelmannui.; gjasį važiuot šimtai darbi- niko svečiai bus aprūpinti

.ninku iš Philadelphijos, Wil- geriau, negu bet kada. To- 
Visoms Amerikos Lietuvių į kes-Barre ir kitų kolonijų, del visai nėra reikalo vežtis 

JkHrininkų Literatūros Drau- Numatoma, jog šiemeti-i į pikniką užkandžiu bei gė- 
tigijos kuopoms kartu su‘šviesos’ . . _ ■ .
■ No. 2 išsiuntinėta kortelės, ku- įnlame Lalsves Plknlke bus '

rių vieną privalo išpildyti kiek- j------------- —-------- —-—  - -------- ----------- --------------- ---------
vienas narys ir narė. Dalis kuo-

• pų jau prisiuntė tas korteles. 
; Draugai, suskubkite jas išpildy
ti ir siųskite į centrą. Kuo

1 greičiau gausime, tuo bus ge- 1 
riau. Matykite visus narius;' 
kurie neateina į susirinkimus, į 
tai nueikite pas juos į namus, j

|mo. Tai buvo hitlerininkų 
ekskursijos laivas būk “dar
bininkams teikti smagumo.” 

Prie išanksto perkamų ti- j žuvo dvi moterys. Pirmiau 
kietų yra skiriama pinigi- ' buvo pranešta, jog keturios, 
nės dovanos: $5, $3 ir $2.

Bedarbiai, kurie turės Be- ■ 
darbių Tarybų paliudijimus,1 
bus leidžiami veltui.

Apart kitų programos:
punktų, piknike dainuos! r,
Philadelphijos Lyros Cho-1 birželio/2-rą 
ras, Hartfordo Laisvės Cho- i 
ras; Brooklyno Aidas, New-1 /.*?* n. .’ J ’ .partijos Michigan Distnkto or-
ai KO bietynas, Ureat JNecKO ganizatorius, sveikino konvenci- 
Pirmyn Choras ir Elizabe-'/ų. Jis sveikino konvenciją ir 
tho Bangos Choras. i nuo drg. Kapsuko, su kuriuom

Pikniko pradžia 10 vai. iš Į Jis dirbo m laiką Komunistų 
ryto; įžanga tik 40 centų.

Valgiais ir gėrimais pik

Darbo Federacijos Vadai Nori Įduot Valdžiai
* Revoliucinius Laivakrovių Streiko Veikėjus

jos. Jie pervarė nutarimą 
29 balsais prieš 22, kad, gir
di, nusikratome visų patari
mu, kuriuos laivakroviams 
davė komunistai. Geltonieji 
vadai buvo padarę net įneši
mą ištirti, kurie unijų atsto
vai tame centre priklauso 
Komunistų Partijai; bet šis 
sumanymas tapo sumuštas

Drg, A.‘ValinČius, sekretorius i
ALDLD 12 kuopos, prisiuntė ei
lės senų narių duokles ir jų 
tarpe net už 7 naujus narius, ivimo darbus, kuriuos strei- 
Ruikiai^ pasidarbavo Pittstono kuojantieji laivakrovai buvo

Drg. J. Raulinaitis, sekreto- j visiškai sustabdę. Sykiu SU 
rius ALDLD 22 kuopos iš Cle-' policija ir kapitalistais iš- 
velando, ir vėl prisiuntė duok--stoja prieš kovingus darbi- 61 balsu prieš 29. Vadam,

7.. ■Delair’' ninkus vadai miesto unijų ! reiškia, netaip bus lengva 
V kuope taipgi ne- cenįr0, priklausančių prie įduot komunistų surašą po- 

Amerikos Darbo Federaci- licijai.

Kanadoje viešpatauja baisi 
reakcija. “Darbininkų žodžiui” 
buvo siųsta 11 egz. “šviesos” 
num. 2. Kanados imperialistinė 
valdžia sulaikė “šviesą,” neiš
davė jiems, o mums pranešė, 
kad “Šviesa” Kanadoje yra ne
legali, 
išnaudotojams nepavyks sulai-1 
kyti Kanados darbininkus nuo 
revoliuęinię veikimo ir atitver- i 
ti juos nuo. revoliucinės apšvie- 
tos. Uždraustas vaisius yra dar 
daugiau patraukiantis.

Naziai Konfiskuoja Visą Savo, 
Priešą Nuosavybę j

Berlynas. — Prūsų val
džia užgrobė (konfiskavo)! 
visą nuosavybę žydų uarbi-1 . 

j ninku Sąjungos, sulig hitle-1 vlsa(^os ištremiami iš šio 
I • v i 1 -| 1 • 1 — j i • J TTT 11 CN i 1 1 • •Reakcija dūksta. Bet' riško įstatymo, kad gali būt miesto Walter Stack, laivi- 
i konfiskuota nuosavybė ko- njs darbininkas, ir trys 
.rnunistų ir visų kitu “vals-1. ... . . ,, ... T i i• , _ . . „ kiti nariai Manmnku Indu-;tybes priešų. .į k .. T . ** J

_________ .__ i strmes unijos. Jeigu jie ne- j
Neva Šelps Farmerius !apleis Baltimor^> tai tur,ės 

•, ' eiti dviem metam kalėjiman.
Washington - Pfėžiden- ToWa bausmė jiems skirta 

tas Rooseveltas paskyrė v , . . ... ......
$150,000,000 tuojautinei pa- uz tal- kad veikliai dar^ 

; bavosi negrų laivakrovių
To-' streike gegužės mėnesį.

Anglijos imperialistai šaukia, 
kad jiems vieton 40 šarvuotlai
vių yra reikalinga 70. Jie to ( .
reikalaus būsimoje imperialistų šalpai farmeriams,. nukentė-, 
konferencijoje karo laivynų | jusiems nuo sausros. 
klausimu. Japonijos plėšikiški' ]įaus būsią jų pašalpai duo- 
valdonai taipgi reikalauja dide- ,ikį $525)000)000 išviso.

stijų imperialistai ^nėnusiieis’ $12,750,000 dabar skiriama i Francuos Darbininkę 2-jy 
Iš to visko atrodo, kad jau pasi- supirkinėti žemes iš farme- • Valandų Kova SU Fašistais 
baigė imperialistų tarpe bent rių, kur kaitra visiškai nu- 
kokis susikalbėjimas.
pasiutęs apsiginklavime lenkty- • 
niavimas. To našta dar daugiau I

- uiguls ant darbo liaudies.

Prasidės 1 degino laukus. Tais milio- 
jnais, suprantama, daugiau-.
; šia pasinaudos dvarininkai, ’ vaujami komunistų, per dvi 
buožės, spekuliantai ir viso- 

j • km parazitai, tunkanti iš
^Mtungradas. Amerikos | vargįngų jr vidutinių far- 

y^doriaus Wm. C. Dul-;merju prakaito.
lėktuvas su vairuotoju | v '
^White sekmadienį ap-1 Clinton, Conn.—Nusišovė 
If ore ir taip nukrito; vidurinės mokyklos studen- 

ĮjS vięnas nei kitas ne- tas H. F. Lawson, bijoda
mas, kad neišlaikė kvotimų'.

valandas akmenimis ir ply
tomis kovojo 1 su policija, 
gaisrininkais ir milicija. Šie 
“tvarkos” globėjai buvo su
gužėję apsaugot fašistų mi
tingą nuo darbininkų. Kovoj 
tapo sužeista .iš abiejų pu
sių 50; areštuota 20 darbi
ninkų. ' ■ ' • • . ;

4 Kaliniai Pabėgo ir Dar 
Du Ponu “Kidnapino”

Lubbock, Texas.—Keturi 
kaliniai išsipjovė geležį iš 
lovos, išlaužė savo kameros 
duris, nugalėjo sargybinius; 
pabėgo iš kalėjimo, “kidna
pino” vietinio banko vice
prezidentą ir antrininką 
taikos teisėją ir dabar neši
ni kur slapstosi. .

DARBO FEDERACIJOS VADAI PRIEŠ 
VIENĄ AUTO. DARBININKŲ UNIJĄ

Vienos Pramonėj Unijos Reikalavo Daugelis Delegatu; Vadai 
Nedavė Svarstyti Bedarbių Apdraudos Biliaus

Internacionale. Jis sako: 
“Draugas Mickevičius (Kapsu
kas) atydžiai seka Amerikos 
liet. darb. spaudą, giliai domi
si jūsų judėjimu ir aišku, kad 
jo mintis yra čia su jumis šia
me seime.”

Svarbiu žygiu darbininkų ju
dėjime Weinstone skaito jau
nuolių organizavimą ir klasinį 
jų švietimą, kuomi plačiai užsi
ima L.D.S.

Padaro peržvalgą klasių ko
vos šioje šalyje, primena Tole
do,. Ohio ir Minneapolio; Minn., 
kovingus darbininkų1 streikus. 
Nurodo, kaip! reakcinių unijų 
vadai demoralizuoja pliėno dar
bininkus/ neprileisdami prie 
streiko šiuo momentu, kada 
darbininkai yra pasiryžę stoti 
į kovą.

čiau, negu buvo mokama iki 
šiol. Taipgi seimas suteikė ga
lią Centro Komitetui iki sekan
čiam seimui daryti pataisymus 
prie konstitucijos tam tikrų 
punktų, kurių pataisymo reika
laus valstijų apdraudos depart
mental, norint įregistruoti L.D. 
S. tose valstijose.

Penkta sesija užsidarė su pa- 1 
baiga konstitucinių pataisymų.

Daug pasveikinimų gaunama 
su aukom ir be aukų. Taipgi 
perskaityta sveikinimo telegra
ma nuo “Laisvės”, priimta gau
siais aplodismentais.

P. Buknys.

Detroit, Mich.—šeštadie-! kas komisijas ir t. t. 
nį ir sekmadienį buvo nacio- 
nalė konferencija automobi- velando, Tarrytown, Detro- 
lių darbininkų unijų, pri- ito ir kitur reikalavo visas 
klausančių Darbo Federaci-, automobilių darbininkų uni
jai. Suvažiavo 150 delegatų 'jas suburti į vieną industri- 
nuo 134 lokalų. Federacijos nę uniją. Green, Collins ir 
prezidentas Wm. Green, kiti išdavikai ragino palai- 
Collins ir kiti tokie varinė- kyt atskiras unijas sulig 
jo konferenciją per šerengą.! amatų. Jie priešinosi net 
Jie atmetė net įnešimą išsi-! sumanymui, kad tuoj aus bū- 
rinkt delegatams savo pir- tų sudaryta ir įčarteriuota 
mininką konferencijai. Pats bendra tarptautinė unija. 
Collins paskyrė rezoliucijų Green melavo, būk tai būtų 
komisiją; diskusijos buvo la- jperstaigus žingsnis, kuris 
bai suvaržytos. (“pasitarnautų fabrikan-

Detroitiškis d e 1 e g a t as j tams.” Jis įpiršo kol kas iš- 
Ternsted savo kalboj ragino 1 rinkti tik 11 narių į automo- 
darbininkus pasitikėti tik' bilių unijų tarybą, kuriai 
savo jėgomis, o ne tokiais | pirmininką paskirs Green, 
viršininkais. Jis patiekė Darbo Federacijos preziden- 
įnešimą, pirmiau priimtą jo tas. Toks nutarimas ir per- 
lokale,—užgirt Darbininkų varytas konferencijoj. 
Bedarbių Apdraudos Bilių, Del viso ko vadai sutiko 

, H. R. 7598. Collins stabdė i pasiųsti protesto rezoliuciją 
kalbėtoją; sako, “mums čiaprezidentui Rooseveltui, kadNeužtiko Dillingerio

Branson Mo_ 60 polici- nere^a jokio komunistinio į kompanijos paleidinėja pa-
ninku su kulkasvaidžiais ir 
kitais, ginklais apspito vie
ną farmą Ozark kalnuose, 
tikėdamiesi nušauti bei su
imti C. Floydą, plėšiko Dil-'

biliaus,” ir piršo streiklau-Į tyrusius unijistus, o jų vie? 
žišką Wagnerio-Lewiso bi- 
liu.

Kovinga A u t o m o b i lių 
Darbininkų Unija įteikė de- 

i atvirą laišką, 
šaukdama kovot' už 30 va
landų darbo savaitę, prieš 
algų kapojimus, prieš pa
skubą,“ prieš verstiną strei-j

:kų “sutaikymą” per valdiš-1 pramonėje?

ton ima studentus ir kitus 
naujokus, sutinkančius, tap
ti kompaninių unijų nariais. 
Bet ar ne patys Greenai, 
Collinsai po pereitų streikų 
padarė tokias sutartis, kad 
paliko kompanines unijai 
gyvuoti “sykiu” su darbi
ninkų unijomis automobilių

. . ir patį Dillingerį. Nei 
Nurodo artinimąsi ga- |no neį kito neužtiko, 

lutinų mūšių darbininkų klasės_______________
su parazitų klase. Kritikuoda- 

™ JXtonik±’ Kiauraviduriai Hitlerio
reakcinių unijų vadų, sako: Pasigyrimai Reporteriui

“Lovestonipčiai vadinasi di
džiumos Komunistų Partijos 
opozicija. Jie yra ne Komunis
tų Partijos didžiuma, ale di
džiumoje darbininkų mulkinto
jų (labor fakers')." Metė kele
tą paniekos žodžių į renegatą 
Pruseiką, sėbraujantį su love- 
stoniečiais. “Tik suniekšėjęs re
negatas gali priešintis organi- centą nepirks iš tų šalių ta-1 kus. Dabar pasirodo, j 
zavimui į revoliucines unijas vorų. A 
plieno ir kitų industrijų darbi- kietija„ girdi, dirbs sau bo- imta 17 komunistų Tr 471 žiuot maudytis. Yuškio mo-

Berlynas. — New Yorko Lenkų Ablavose Suimta Nušovė Clarence Yuškį 
n^aSPtu^jX?3i-1 Septyniolika Komunistų 
bėjmą su Hitleriu. Hitleris j Pirmesniais pranešimais

ir Julių Karvauską 
Wolcott, Conn. — Pereit# 

pareiškė, kad jeigu kitos ša-iiš Varšavos buvo skelbia- sekmadienį 65 metų seftfe 
lys boikotuos Vokietijos ta-|ma, kad fašistinė Pilsudskio j Crowe atėjo į Clar- 
vorus, tai Vokiečiai nei už!valdžia medžioja hitlerinin-1ence kuškių farmą, nušovė

* ■ ................... ' jOg i Cl. Yuškį, 22 metų amžiaus,
Jeigu reikės, tai Vo-|per tą medžioklę taipgi su-! prisirengusį automobiliu va-

velną iš medžio, gazoliną iš tautiniai demokratai. To- j ^na Per galvą žmogžu- 
jog Pil-1 džiui viedruku, iš kurio lai- 

daromos ablavosists daržjb o jis šovė ir ŠU- 
žeidė jai galvą. Atbėgus 
farmos darbininkui Juliui 
Karvauskui, Crowe ir jį nu
šovė.
žmogžudis pabėgo, bet yra 

medžiojamas 200 policinin
kų ir piliečių po miškus. Jis 
gyveno Waterburyj, bet sa
vaitės gale parvažuodavo. į 
savo bakūžę šalia Yuškių 
farmos. Sakoma, kad būda
vę ginčų del sienos tarp 
Yuškių ir Crowe žemės? 
Crowe lindynėje dabar ras-

ka atakavo LDS. C. Komitetą *ų. n apsieis be įvairių j Hau pamatysime, 
j už rėmimą darbininkų kovų. J užsieninių tavorų, kaip ka- sudskio 
! Renegatui 
.įklausyti drg. Weinstone kalbos, 

i todėl išsmuko ; alučio .maukti.
, Draugo Weinstone kalba bu
vo priimta karštais iaplodismen-; 
tais. Užbaigus jam. kalbėti, su*- 
dainuota Internacionalas > ir Mi-, 
cliigan Distriktui, kurio orgąni-, 
zatorium1 yra drg. Weinstone, I 
surinkta iš delegatų^ aukų 15 
dol. ir 86c.

Eina vėl konstitucijos patai
symai. Svarstoma įnešimas, 
kad seimas laikyti liepos arba 
rugpjūčio mėnesiuose vietoję 
birželio mėnesio. < ■ i .

Daugelis dalyvauja diskusi
jose. Motyvuojama, kad pakei
timas reikalingas tam, jog dau
gelis mokyklas lankančių jau
nuolių negali dalyvauti seimuo
se birželyj, • nes turi mokyklų 
egzaminus tuom laiku. Patai
symas priimtas 41 balsais prieš 
17.

Po keleto smulkesnių konstir 
tucinių pataisymų, nutarta pa
keisti mokesčių step rate Jęnte- 
lęj kur naujai prisirąšaątji na- 
Hai' turės mokėti biskį augš-

perkarsta buvo ro laiku. O hitleriška tvar- pirmiausia atkreiptos prieš i
Wpinstninp knlhns. 'iro “rrvunn i_____ u___ • • j___u .• i... r..ka tai Vokietijoj “gyvuo

sianti bent tūkstantį metų,” 
pareiškė tas varjotas,—kuo
met pats jo antrininkas vi- 
ce-kancleris von Papenas ir 
generolas Blombergas viešai 

I pripažįsta, jog gręsia darbi
ninkų revoliucija.

Ar Bedarbė “Mažėja”?
Anglijos vyriausybė giria

si, kad dabar šalyj esą 492,- 
000 bedarbių mažiau, negu 
metai atgal,—išviso tik 2,- 
000,000. Bet juk ir Ameri
koje netrūksta buržuazijos 
pagyrų apie bedarbės suma
žėjimą, tik kažin kodėl skai- ‘ 
čius badaujančių vis auga, i

Japonijos valdžia gana 
susierzino, kai sužinojo apie 
komunistų veikimą tarp 
ginklų ir amunicijos fabrikų 
darbininkų. kaip matome iš pačios kapi-\^a daug ginklų. Automobi-

------------- “—*— talistų spaudos.
Lietuvių Latvių Estų 

Konferencija
RYGA. VI. 7. Elta.“Briva Že

me” praneša, kad netrukus 
įvyksiančioje lietuvių estų lat
vių konferencijoje Kaune, kaip 
manoma, Latvijai ktstovaus vi- 
ce-pfemjeras Skujenieks ir už
sienių reikalų ininisterijos Pa
balti jos skyriaus šefas Vigrabs.

| lis, kuriuo Crowe pabėgo, 
i buvo paliktas ir jame taip 
pat rado kelis gabalus dina
mito.

čiepai Užmušė Paties
Daktaro Sūnų

San Francisco, Cal.—Dr.
B. L. Baldwin įčiepijo du sa
vo vaiku, kad apsaugot juos dviem lėktuvam ore, užsi- 
nuo kūdikių paralyžiaus. ■ mušė du lakūnai.
Vienas jo dviejų metų vai-į
kutis jau mirė nuo tų čiepų. (Daugiau žinių 5-tam pust)

Rutland, Vt. — Susikūlus
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Kodėl Mes Turime Laimėti Kovai 
Tikinčius Lietuvius Darbininkus?

I L Šiuo‘tarpu Newarke eina Rymo Kata
likų Susivienijimo seimas. Tai savišal
pos nacionalė organizacija. Jinai kietai, 
pririšta prie katalikų bažnyčios, ir kuni
gai joje griežtai bosauja. Tą mes visi ži
nome. Tačiaus taip pat yra faktas, kad 
Rymo Katalikų Susivienijimas turi virš

| 12 tūkstančių narių. Milžiniška jų dau
guma yra darbo žmonės—ir dar sunkio
sios pramonės darbininkai, angliakasiai,

I skerdyklų darbininkai, plieno darbinin- 
P kai ir t. t.

Taip pat yra labai daug vietinių kata
likiškų savišalpos draugijų. Seniau buJ 
vo daugiau. Nemažai jų virto laisvomis, 
jos atsikratė nuo kunigų vadovybės.

Kaip mes, komunistai, turime žiūrėti, 
atsinešti link tų tikinčių darbininkų ma
sių? Ar mes galime ranka pamoti ir ne- 
W’eipti atydos? Ne, negalime. Ir smar
kiai klysta tie klasiniai sąmoningi darbi- 
ninkafi,' kurie įsivaizdina, kad visa ta ti- 

. kinčių; darbininkų masė pasiliks tokia, 
i nebuS paliesta klasių kovos audrų. Jau 
■ šiandien vidutinis katalikas darbininkas 

kitaip žiūri į gyvenimą, kitaip kalba apie 
savo klasinius reikalus, negu keli metai 
atgal?- Mes jau turime nemažai katalikų , 
darbininkų! įtraukę į bedarbių tarybas, į 
kitus;pųdėjimtis. '

* Tinime Surasti Bendrą Kalbą
Ne visur mes esame išmokę susikalbė

ti su tikinčiais darbininkais. Yra -koloni
jų, kuriose mūsų draugai neturi jokių ry
šių sų tomis masėmis. Neigi rūpinasi 
Užmezgimu ryšių su jomis. Jeigu ku
riuo klausimu pas mus yra sektantizmo, 
tai šiuo klausimu daugiausia.

Mes turime surasti bendrą kalbą su ti- 
r ... kinčiąis darbininkais, tai yra, iškelti to

kius plausimus, kurie yra bendri. Tie- 
i pa, mfefc nesitikime laimėti tų masių vado

vybę! klasių kovai. Kunigai buvo ir pa
siliks darbininkų klasės priešais, valdan
čiosios klasės ramstis. Bet kas kita su 
katalikais darbininkais. Gyvenimas juos 
spaudžia taip pat skaudžiai, kaip ir visus 
mus.,’įjie nori valgyti, apsirėdyt, gyvent, 
kaip!ir mes. štai kame bendra kalba 

H tarpę;jų ir mūsų. Mes esame tos pačios 
klasėj sūnūs ir dukterys. Kunigai yra 
svetiffios klasės žmonės.

Šiandien prieš darbininkų klasę stovi 
trys griausi klausimai, kurie, mūsų su- 

Apratiiim, turėtų būti iškelti labai augštai 
.{ir gąįrsiai visuose žygiuose. Tai klausi- 

r mai bau j o karo pavojaus, fašizmo ir be- 
darbių reikalų. Šiais klausimais reikia 
kalbelį ir eiti prie katalikų.-darbininkų, 
pasiekti jų organizuotas mases ir laimėti 
jas. J'yPrieš karą ir fašizmą! Už pašalpą 
ir apdraudą bedarbiams!” štai mūsų 
obalsiai. . ,

V Reikia Pasiekti Darbininkus
Jj?) 1 4

\ Bet neužtenka iškelti tuos obalsius. 
t -Neužtenka už juos varyti propagandą, 
f JDar reikia-surasti organizacinius būdus 
y ...< ir kęfius susisiekimui su katalikiškomis 
Į draugijomis, kuriose yra darbininkų ma- 
i.' sės.

Labai tankiai mūsų draugai užmiršta 
l'Y'tBs tifganizacijas, kuomet mieste iškyla 

klauMmas šaukimo prieškarinės bei 
prieSfašistinės konferencijos. O labiau
sia lįįkėtų koncentruotis ant šio punkto. 
Reikėtų nesigailėti jokių pastangų įneši- 
Jpui šių klausimų tiesiai į tas organizaci
jas.

Bet kaip prieiti prie jų? Ar užtenka

parašyti laišką ir pasiųsti Rymo Katali
kų Susivienijimo kuopai bei kokiai Šven
to Jurgio draugijai? Ne, neužtenka. Iš 
kiekvieno šimto devyniose dešimtyse de
vyniuose atsitikimuose niekas to laiško 
neskaitys susirinkime. Koks nors viršyla 
—ar tai kunigas, ar jo klapčiukas—pa
siųs laišką į gurbą. Todėl neturime ap
gaudinėti save ta klaidinga minčia, jog, 
štai, pasiuntėme pakvietimą ir atlikome 
savo tikras pareigas, laukime rezultatų! 
Jokių rezultatų nesulauksime.

Tiesioginis Kontaktas su Katalikais 
Darbininkais

Turime surasti kitus būdus. O jų esa
ma. Kur bandoma, ten turima šiokių to
kių pasisekimų. Reikia imtis tiesioginio 
kontakto priemonės. Tai yra, reikia sių
sti atstovus į katalikiškų darbininkų 
draugijas ir bandyt gauti progos persta
tyti jiems savo misiją. Kai kur draugi
jos įsileidžia atstovus. Kitur neįsileidžia. 
Tačiaus rankų nereikia nuleisti. Yra ki
tas būdas, kuris turėtų būti vartojamas 
visuose atsitikimuose, būtent, aplankyti 
katalikus darbininkus jų namuose, pasi
kalbėti asmeniškai apie tuos klasių kovos 
reikalus. Jeigu, pavyzdžiui, pavyks nors 
porą tokių darbininkų įtikinti, kad reikia 
kovoti prieš karą ir fašizmą, kad reikia 
organizuotai rūpintis bedarbių reikalais, 
kad komunistai ir kiti revoliuciniai dar
bininkai ištikrųjų nori tais klausimais 
suvienyti visas darbo spėkas, veikti ben
dru frontu ir 1.1.—tai pusė didžiojo dar
bo jau būs atlikta. Tada tie darbininkai 
patys susirinkime iškels ir rems mūsų 
žygius tais reikalais. Tada jie privers 
skaityti konferencijų šaukimus ir įsileisti 
mūsų atstovus į savo susirinkimus už- 
kvietimui darbininkų į bendrą darbą.

Turime prisipažinti, kad šio būtino ir 
sėkmingiausio būdo mes iki šiol nesame 
vartoję jokia platesne papėde. O tai bū
das, kuris užtikrintai duoda rezultatų.

Turime Dirbti Organizuotai
' ■ Kas tuo svarbiu darbu turi rūpintis? 
Žinoma, neužtenka vieniems komunis
tams pasiimti šią pareigą. Neužtenka 
komunistų frakcijoms kiekvienoj koloni
joje tuomi tuojaus susirūpinti. Tiesa, 
jų pareiga padaryti pradžią, duoti inicia
tyvą ir planą visam darbui. Bet reikia 
susirūpinti visiems klasiniai sąmonin
giems darbininkams.

Šis klausimas susisiekimo su katali
kais darbininkais turėtų būti nuolatos 
keliamas ir diskusuojamas visose Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo kuopose. O nuo diskusijų tuo
jaus reikia eiti prie darbų. Draugai pri
valo pasidalinti darbu. Privalo apsiimti 
liuosanoriai. Apie pasekmes reikia ra
portuoti susirinkimuose—kokius darbi
ninkus aplankėte, kokius pasikalbėjimus 
turėjote, kokius įspūdžius ir patyrimus 
gavote, kokios yra perspektyvos ateičiai? 
Tokie raportai netgi padarytų mūsų kuo
pų susirinkimus labai gyvais ir įdomiais.

Žinoma, nereikia pasitenkinti vien ti
kinčiais darbininkais, katalikiškų drau
gijų nariais. Ta pati darbo metodą tu
rėtų būti vartojama pasiekimui taip pat 
tautiško ir socialistiško nusistatymo 
darbininkų.

- . i •; į,’.' '

Susidursime su Atkakliausiu Pasiprie
šinimu iš Vadų Pusės

Katalikų srovės vadai, be abejonės, 
griebsis visų priemonių nesuleidimui ti
kinčių darbininkų su komunistais kovos 
reikalais. Jeigu tėmysime, tai pastebėsi
me, kad tos srovės spauda kaskart at
kakliau niekina ir šmeižia visą komunis
tinį judėjimą, taip pat Sovietų Sąjungos 
atsiekimus. Bostono “Darbininkas” ir 
.Chicagos ^Draugas” tikrai • kleboniškai 
prakeikia ir išniekina mus. Tų laikraš
čių redaktoriai, matyt, tvirtai tiki, kad 
juo daugiau jie purvų suvers ant komu
nistų galvų, tuo daugiau nugąsdins ka
talikus darbininkus nuo jų. Tegul ku
nigai ir jų artimi kolegos tenkinasi ta 
savo saldžia svajone.

Paimkime kad ir Lietuvos klausimą. 
Faktų yra, nesunku įrodyti, kad Sovietų 
Sąjunga buvo pirmutinė pripažinti Lie-

i

tuvos nepriklausomybę, kad per visą! šį 
laikotarpį atvejų atvejais Sovietų Są
junga apgynė Lietuvos nepriklausomybę 
nuo imperialistinės Lenkijos pasikėsini
mo. Tačiaus nelaimingas “Darbininko” 
redaktorius, kietai užsimerkęs ir galvą 
įkišęs į smėlį, drįsta ve kokias nesąmones 
taukšti:

“Nereikia save klaidinti del Rusijos 
aspiracijų. Rusija visados bus kokia bu
vusi—milžiniška šiaurinė meška, norinti 
praryti visas mažesnes tautas. Bolševiz
mas jos nesuardė, o tik laikinai sustabdė 
jos politišką progresą. Bolševizmas pa
sikeis rusišku fašizmu (kol kas ten yra 
žydiškas fašizmas), ir mažesnėsės tau
tos vėl turės drebėti del savo likimo” 
(“Darb.” birž. 22 d.).

Aiškus dalykas, kad šitaip ; rašydamas <7INI(K K I IFTFlVfK 
Darbininko” redaktorius talkininkauja ‘<<

Lenkijos Pilsudskiui ir Vokietijos Hitle
riui. Jis padeda Lietuvos nepriklauso
mybės priešams. Bet tai jo misija. Jis

----------- r.?
Nauji Suėmimai Klaipėdoj

_______   _______ d___________ KLAIPĖDA.—VI 7. «Eita.p: 
sušilęs stengiasi sukurstyti katalikus 1 Birželio 6 d. Šiaulių apygardos’ 

i tardytojas ištardė visą eilęm<>-; 
į kytojų, priklausiusių priešvals- 
' tybinių tikslų siekusioms užda
rytoms “Sozialistische Volksge- 
meinschaft” ir “Christlichoso- 
ziale Arbeitsgemeinschaft” par
tijoms. Ištardžius, tardytojo

; nutarimu, buvo suimti ir paso- L. 
dinti į kalėjimą šie asmenysf 
Martin Kurmys — Klaipėdos 
krašto direktorijos mokyklų re- 

i ferentas; Johann Schiermann— 
' Plikių pradžios mokyklos mioky- ' 
toj as ir Fritz Blose—Piktaičių 
pradžios mokyklos mokytojas. 

, Visi suimtieji kaltinami pri- ‘ 
nijos prekybinė raudona vėlia- ];]auSę organizacijai, turėjusiai 
va su baltu kryžiuku; No^vegi- tikslą ginkluotu būdu ' sukilti ’ 

prieš esamą valstybės sanfvar- '
. Schiermann buvo “Sdvog” 

celės vadas, o Blose buvo ak
tyvus “Sovog” grupės vadaš.'‘ 
Visi suimtieji pasodinti į Bajd- 
rų kalėjimą. Jiems paskirta' 

i besąlyginis kalėjimas.

darbininkus prieš bolševizmą, kuris pa- 
liuosavo vieną šeštadalį pasaulio nuo ka
pitalistinio išnaudojimo .

Panašių beprotiškų giesmių, panašių 
išgalvotų šmeižtų prieš Sovietų Sąjungą 
mirgėte mirga visas Chicagos “Drau
gas”. O ką gi tas mums parodo? Tas 
mums parodo, kaip svarbu yra pasiekti 
katalikus darbininkus ir ištraukti juos iš 
po tos jų nelemtų vadų įtakos ir laimėti 
juos kasdieninėms Amerikos darbininkų 
kovoms.mūsų suvažiavimai ir jaunimas

Iki šiol daugelis iš mus 
žinojome tik padejuoti, kad 

i Amerikoj augęs jaunimas 
nelinksta ir nesigilina į dar
bininkų revoliucinį veikimą. 
Kur padejavimai padejavi
mais ir likosi, ten suaugu
sieji, nors ir aktyvūs darbi
ninkų judėjimo nariai, savo 
nuomonės dar ir iki šiol 
atmainyti nenori. Bet kur 
jau yra pradėta jaunimo or
ganizavimo darbas, ten su
augusieji draugai mato, kad 
ne dejonėmis galima patai
syti esamąją padėtį, bet ne- 
atlaidžiu darbu, darbu ir 

j darbu.
Dalyviai Liet. Darb. Susi

vienijimo, Prolet-Meno Są
jungos ir Nac. Liet.: Jauni
mo suvažiavimuose turėjo 
progos įmatyti neginčijamą 
reiškinį, kad apie porą metų 
atgal pradėtas plėsti orga
nizacinis darbas tarpe lietu
vių darbininkų jaunimo jau 
davė gražius, - džiuginančius 
ir ūpą keliančius vaisius. 
Jaunimo organizavimasis 
gražiai bujoja. Ir jis bujo
ja ne kaipo koks palšas kū
nas, kad nariams turėti vien 
kokį tai savitarpinį pasi
smaginimą, bet kaipo darbi
ninkiško sporto, meno, kul
tūros ir revoliucinio darbo 
organizacija.

Suvažiavimuose dalyvau
jąs labai žymus jaunuolių 
skaitlius yra matomas tu
rįs aiškią klasinę sąmonę. 
Tokie dalyviai, kaip Brook- 
lyno Orman, Sinkus, Kairy
tė, Klimiutė; Chicagos—W. 
Kastenas, L. Zutraitė, Diek 
White, Nancy Andrews; 
Philadelphijos— Griciunas; 
Worcesterio — Valentukevi- 
čiutė; Clevelando—Mažeika, 
Vasil, Johnson; Bostono 
—Čiuberkis, Šukiutė, Žu- 
kauskiutė; Newarko—Vit
kus, Springfieldo—Klikna, 
ir daugelis daugelis kitų 
jaunuolių yra |įmatomi jau 
žymiais, tinkamais organi
zatoriais.

Jei darbininkų judėjimo' 
atsimetėlis ir ardytojas 
Prūseika bando ką įtikinti, 
kad organizuotasis jauni
mas yra organizuotu tik 
dėlto, kad jis nežinąs, kur 
stovįs, o kaip sužinosiąs— 
pabėgsiąs,—tai ši “teorija” 
pasilieka kąipo, “susiramini
mo teorija” pačiam Prūsei- 
kai, o ne tiems, kurie į da
lykus žiūri ir kalba be veid- 

xmainiavimo.
Kaip vienos,, taip kitos or- 

g a n i z acijos suvažiavime 
mes aiškiai girdėjome jau
nuolių kalbas ir jų turimą 
klasinę sąmonę. Jie pasiro
dė suprantą ne tik organi-

zavimosi darbą, bet ir rei
kiamą darbininkams, kaipo 
sąmoningiems klasės na
riams, kultūrą, meną, lite
ratūrą ir sportą.

Suvažiavimų dalyviai ga
lėjo giliai įsitikinti, kad po 
šių suvažiavimų jaunimo 
organizavimasis paspartės, 
nes jaunuoliai, pasidalinę 
mintimis ir įgavę visame 
kame daugiau patyrimo, 
mesis neatlaidesnin darban.

Suaugusieji suvažiavimų 
dalyviai, žiūrį į jaunuolių 
veidus ir į jų ryškų pasiry
žimą dirbti, jaučia, tary
tum, pajaunėjimą ir savy
je, pajaunėjimą jei ne iš- 
žiūroj, tai bent sąmonėj ir 
geisme jaunuoliams padėti.

St. Jas-nis.

Klausimai ir Atsakymai
Prašau “Laisvės” atsakyti: 

Kodėl komunistų yra raudona 
vėliava? Ką tas reiškia ir ko-

jos prekybinė vėliava raudonos • 
spalvos, kaip ir Danijos, tik su ka 
mėlynu kryžiuku; Šveicarijos i 
nacionalė vėliava raudonos spal
vos su baltu kryžium viduje; 
Morocco visa raudona vėliava; 
Turkijos raudonos spalvos ve-I 
liava su žvaigžde ir mėnulio i 
pjautuvu jos kampe; Anglijos 
prekybinė vėliava taipgi raudo
nos spalvos su imperialistiniais 
sukryžiavojimais kampe. Tai
gi, dabar jau ne vien spalvoje 
svarba, bet tame, keno ta vėlia
va, su kokiais ženklais.

Sovietų Sąjungos ir revoliu-

1
Pašovė Moterį

BUKONYS, Ukmergės apskr. 
čia nesenai šapuvėlės dvarinin
kas K. Kačinskas susibarė su 
savo brolio žmona ir negalėda- 

imas priveikti liežuviu, pasinau
dojo šautuvu. Laimė, kad karŠ- 

cinių darbininkų yra raudonos I tuoliui šautuvas pasipainiojo 
spalvos vėliava su kūju ir pjau- šratinis, tai sužeidimas nesun- 
tuvu viduje, kas reiškia su dar- l kus.
bininkų ir farmerių darbo žen- 
klais. Abelnai darbininkų rau
donos vėliavos yra su revoliuci- j 
niais obalsiais — šaukiančiais

Estija Lietuvai Stato 
Sąlygas

. VARŠUVA.—“Patas” iš Ta-darbininkus vienytis ir kovoti į Jin() eša §itoki žinią kaj 
už savo reikalus. Tik revoliu
cinių darbininkų raudona vėlia
va yra baisi išnaudotojams, nes 
po ja darbininkai jungiasi kovai 
už savo reikalus, už galutiną 
pasiliuosavimą iš kapitalistinės 
vergijos.

Saranac Lake, N. Y. — 
Miške rado sužalotą kūną 

del pasirinkta raudona spalva? • nužudytos 14 metų mergai- 
—W. Brazoi. į tęs Cleo Tellstone. Arešta- 

ATSAKYMAS |vo vienQ rooseveltinės sto-
V Raudonoji vėliava turi gilią i vykios darbininką, 
praeitį. Raudonoji spalva ro-1----------------
kuojama vyriausia ir pati se- į ~ 
niausią. Bet ji nepatiko išnau
dotojams. Jie pasirinko sau 
baltą, mėlyną ir kitas spalvas.! 
Jie ir aniuolus piešia baltai ap- j 
sirengusius, o velnius juodai ar-j 
ba raudonai, žinant tą, kad | 
ant žemės pirmiausiai buvo tik j 
darbo žmonės, tai raudoną, kai- į 
po pirmąją spalvą, ir pasirinko I 
darbo žmonės už savo ženklą, i 

Raudonos vėliavos praeitis 
siekia Graikijos ir Romos vieš
patavimo laikus. Romos laikais 
plebai (vergai) paimti į armiją Mėnuo laiko 
turėjo raudonas vėliavas. Tre- > djma. 
čiame šimtmetyje dabartinės Į- 
skaitlinės Francijoje kurpiai 
buvo suorganizavę uniją ir jie jokių vajstų

ministeris Seljama pareiškęs: 
“Estija kiekvienu momentu yra 
prisirengusi pradėti derybas su 
Lietuva del glaudesnio bendra- 4 
darbiavimo. Tačiau’ tas bend
radarbiavimas negali būti nu
kreiptas prieš trečią valstybę. °

Helsingfors.—Finijos vaL i 
džia veda derybas su ame-?'* 
rikine Mond Nikelio Koiri- 
panija, kuriai ketinu par- ’ . 
samdyti tuo metalu turtin
gas vietas. 1 r!

Atsakymas

; •

DARBININKU 
SVEIKATA

>*

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Neužsibaigęs Persileidimas

Aš esu moteris 33 metų, 
u re jau persilei- 

Kūdikis išėjo tuojau, 
j bet vieta neišeina. Buvau pas 
du daktaru. Pirmas visai nie 

nedavė: sako, 
reikia eiti į ligoninę. Nuėjau 
pas antrą. Tas išegzaminavo, 

įdavė vienai dienai gyduolių,

Jums, Drauge, abu gydjfto- 
ju gerai patarė, kad eitumėt 
ligoninėn ir kad ten Jums iš
imtų iš gimtuvės, ko ji pati 
išvaryt nepajėgia.

Nesakysiu, kad taip jau pa-, 
vojinga plautis. Tai priklau* 
so nuo to, kuo ir kaip plautis. 
Plautis kokiuo nešvariu skys-* 

kapsulių tokių ir liepė ateitį čiu, kol gimtuvė tebėra atsi- 
antrą dieną. Sakė, tos kap- , darius, yra rizikinga, kad ne- 

Pa-i apsikrėtus. Bet, k ai pi ..Jums 
Kai nuėjau antrą į tas ligonis daktaras liepdavo

turėjo pasigaminę raudoną žen
klą. Istorija rodo, kad su ma
žomis išimtimis veik visos uni
jos, kurios buvo pirm dabarti-1 
nės skaitlinės (kristaus užgimi- ' t CV11U1CX V11V11CJ. KJCIIYC, LUO
mo) ir po to, turėjo raudonas sujgS paliuosuos gimdą, 
vėliavas arba raudonus ženklus.g ‘ "
Pagaliaus, kaip šių dienų, taip cpena> įas įr įa paį pasakė, i plautis, tai. manau, būtų^Jums 
ir senovėje darbininkai jau ge- Nei egzaminavo* nei jis 
rai žinojo, kad nepaisant kokia f]ailgįau davė.

’.'žmogaus odos spalva, bet krari- ■ (...............-
jas raudonas, tąt komunistai ir jjs Sako, kaštuos 40 dol.,

koįneprošalį ir dabar bentr pa-
Bet ne vien tik šiltu, . 

beveik karštu , 
Į kvortą • vandens .

s ko i neprosaj 
Sako, reikia' bandyti. I

eiti ligoninėn ant operacijos. • o gana šiltu, 
’ __ o skiediniu. Į _______ __

visi kovingi darbininkai, stojau- dabar tokie laikai: vyras da j įmaišykite gerą arbatinį šauk- 
pirma dirbo po 3 dienas į sa-jštelį Lysol’io ir pavirinkite k®“ 

.vaitę, o dabar visai dirbtuvė: lėtą minučių. Kai kiek pra- 
, užsidarė gal keliems mene-j aušo, gerai išsiplaukite. I Taip 
1 siams. — • -
i Ir tie abu 
i pavojinga 

4 metai 
, sileidima. I 
i po pat, bet daktaras man duo- są besiplovimų laiką.
davo tokių pilių per kokiuos ■ chininos: 
penkis mėnesius, ir jis man vi-| 
sada liepdavo po du kartu į! 
dieną plautis šiltu vandeniu, 
įdedant po biskį Lysol. Bet 
tas daktaras dabar serga. 

Beje, man labai galvą skau
da, dažniau kairę pusę. Ar 
negalėtumėt man duoti pata-1 reikėtų ji išvalyti instrumen- 
rimo kokio ir kas daryti, per tais, kaip Jums gydytojai pa- 
“Laisvę/’’ |tarė.

ti už visų darbo žmonių apjun
gimą, pasirinko ir ant toliaus 
raudonąją spalvą, kaipo visų 
darbo žmopių apjungėją.

Dabar ne vien revoliuciniai; 
darbininkai kapitalo šalyse turi i 
raudoną vėliavą, štai Sovietų i 
Sąjungoje, kur darbininkai jau ! 
laimėjo, raudona vėliava su kū-! 
ju ir pjautuvu yra šalies vėlia-1 
va.

Paskutiniu laiku “raudonų” 
vėliavų yra ir kitur. Vokietijos 
fašistai tikslu suteršti raudoną 
vėliavą ant raudonos spalvos pa
sigamino savo. Jų vėliavos vi
duje baltas raibas ir jame juo
das fašistinis ženklas — svas
tika; Siamo valstybės raudona 
vėliava su slonium viduje; Dia-

Tai ir nėra tų 40 
daktarai sakė, 
plautis, 
aš esu turėjus
Ir tada buvo

dol. | darykite rytas-vakaras, kol 
kad' gimtuvė išvarys užsilikusią 

į dali. Skystimas plautis turi 
per- būt toks karštas, kaip tik ga-x 
tai- Įima išlaikyti. Ir per tą vi-

, imkite 
Quinine capsules,

grs. 5, No. 25,” po vieną kap
sulę 3 ar 4 kartus per dieną. 
Tai akstiną gimtuvę susitraukt 
ir padeda prašalinti užsiliku
sią dalį.
. Jeigu po kelių dienų vis 
dėlto neišsivalytų gimtuVė, tai

| tarė.



A. L. D. L. D. ŽINIOS Treflas Puslapis. „

6-to Apskričio Reikalais
šiuo laiku reikia pripažinti,

I kad dalis kuopų labai yra ap-1 
sileidę, įpuolę į nusiminimą, į 
pesimizmą. Ne tik, kad jau 
nedalyvauja darbininkų judė
jime, bet ir paprastų narinių 
teisių nepildo. Pav. Frankfor- 

įto 149 kuopa nelaikė susirin- 
] kimų per du metu. O visgi mi
ll ė to j kolonijoj yra keletas

I narių. Kuomet jau kuopa ir 
kuopos valdyba dasileidžia 

i prie to, kad nelaikyti susirin- 
I kimų per du metu, tai jau ne- 

Crystal Lake, West Orange,' begalima vadinti apsileidimų 
ra-1 N. J., sekmadienį, 17 birželio, kuopos valdybos, bet nepaisy- 

įvyko Literatūros Draugijos H 
konferencija ir 

Apie konferenciją

dėjome susitikti 
dviejų dienų piknike,

, d d., birželio, draugų 
, Tikėję, Midleford, Ohio. 
d’ I J. M-ka.

apskričio 
23-24 
Rūbų

Iš ALDLD 15-to Apskričio 
Pusmetinės Konferencijos

AKRON, Ohio. — 17
birželio čion atsibuvo 15-to ; 
Apskričio pusmetinė konferen. j 

j • Y •• • i • _ i ALDLD 2 Apskričio Piknikasdiskusijų ir tarimų, galima ;n , n. lv. . T
drąsiai pasakyti, kad buvo i UlkiaUSIHS IT DldziailSiaS JO 
viena iš geriausių, konkrečiau-,' 
šių konvencijų. Delegatų da-l 
lyvavo 17, nuo 4 kuopų; dvi• 
kuopos—neprisiuntė, tik 
portais pasitenkino.

Apskričio valdybos, org. ir. Apskričio 
sekr. raportai pažymėjo, kad piknikas, 
dirbant, veikiant su planu, ga- aš čia nerašysiu nieko, nes tą 
Įima daugiau nuveikti. Nors atliks tam tikros įstaigos. Aš 
ir 3 mėn. planas nebuvo pra- pažymėsiu tik pikniko pasek- 
vestas gyveniman, kaip reikė- mingumą 
jo, vis tiek yra iš jo apčiuo
piamos naudos. Pasiūlė kon- , 
ferencijąi priimti 6 mėn. veiki- I 
mo planą (konferencija vė
liaus priėmė).

Iš kuopų delegatų raportų 
pasirodė, kad 15-tas Apskritys i 
per pirmą pusmetį šių metų 
yra stambiai parėmęs revoliu
cinį darbininkų judėjimą, iš- 
aukaudamas virš $100. Cor- 
leto kuopa užėmė pirmą vietą.

Naujų narių ir laikraščių 
skaitytojų gavime ir literatū
ros išplatinime pirmoj vietoj 
stovi 22 kp. O Akrono kuo
pa pirmoji išpildė apskričio 
metinės konferencijos tarimą, 
surengdama pikniką apskričio 
naudai, kuris davė pelno 
$11.62.

Silpniausia pusė iš visų kuo
pų raportų, tai kad vos apie 
pusė narių tėra pasimokėję1 
mokesčius už šiuos metus. Iš-] 
skyrus farmerių 51 kp., kurios 
nariai visi yra pasimokėję už 
1934 metus. O juk visi žino-; 
me, kad padėtis dd. farmerių 
nėra nei kiek geresnė už mū
sų miestiečių—galima drąsiai 
sakyti, dar prastesnė, šitą 
silpnąją pusę mes miestų ALD 
DL nariai turime atitaisyti; 
greitai. Konferencija tarė, 
kad visose kp. būtų išrinkta 
kom. iškolektavimui narių mo- j 
kesčių.

Konferencija priėmė

mas organizacijos svarbumo.
Birželio 12 d. buvo susirin-Į 

Įkimas minėtos kuopos, 8 drau- 
I gai užsimokėjo duokles, o pen
ki persikėlė, iš kitų kuopų,. 
Kuopelė dabar susidaro iš 13

Išrinkta valdyba/ ir, nes man esant prie .'narių.
biznio nuo pradžios iki galo, nutarta regulariai laikyti susi- 

• labai gerai žinoma visa jo rinkimus, kas antras ketvirta- 
į eiga. Išduodant pikniko ko
misijai raportą konferencijoj, 
nekurie. draugai išsireiškė, 
kad komisija darė klaidą, im
dama tokią brangią vietą, net

; $50. Tačiaus už kelių valan- j Reikia dėti
dų tie draugai patys persitik- kad gauti naujų narių iki su- 

I rino, kad kom. nepadarė klai
dos su brangia vieta.

Mes garsindami šį pikniką 
agitavom, kad padarytume savo

I vieną iš didžiausių. Taip ir bu-j d. Keli 
į darbą, triūsą pa-] duokles,

dienis kiekvieno mėnesio, 
pas draugus Urlakius. Tad, 
draugai, nepamirškite, liepos 
12 dieną, kaip 8 vai. vakare, 
būti pas draugus Urlakius. 

visas pastangas,

sirinkimui.

ALDLD 105 kuopa laikė 
susirinkimą birželio 14 

draugai užsimokėjo 
vo. Už tą darbą, triūsą pa- i duokles, o kiti pasižadėjo už- 
sekmės labai gražios. Ture-] simokėti prie pirmos progos, 
jom virš 1000 svečių ir liks, i šioj kolonijoj draugai yra pa
manau, 
pelno.

Diena .pasitaikė labai graži: 
nei šilta perdaug, nei vėsu. 
Svečiai eina, eina ir eina į 
pikniką, nuo 12 iki 7-8 ir vis 
eina. Priėjo pilnas didžiulis 
daržas, o kas smagiausia, tai 
kad apie pusę publikos suda-1 
rė jaunuoliai. Smagi jauna j 
publika! Valgo, geria, šoka iri 
smaginasi, net galo svetainės ' 
grindis įlaužė besišokdami.

Programa ir gi buvo labai (b6ti jiems kovoti
j pašalpą. Taipgi _____

Pirmyn, iaįkyti susirinkimą regulariai, 
vadovaujamas d. Pakalniškio, kas mėnuo. Sekantis 
Brooklyno Aidas, Newarko kįmas bus liepos 12 dieną pas 
Sietynas—vadovaujami drau— Pieta. Tai 
gės šalinaitės, taip ir linksmi- dalyvaukite!
no dar šimtus naujų svečių,] 

Konferencija priėmė eilę taiP ir skambėjo liaudies ir 
gerų tarimų ir rezoliucijų. Vi- 'darbininkiškos dainelės, taip!

. ir skambėjo aidai po platų kal-i^- 
siai reiškė mintis, kaip orga-įnžb pasiekdami arti ir toli i 

esančias ausis. Drg. Bimbai 
pasakė tinkamą prakalbėlę ir' 
aukų partijai surinkta $12.75.

Rengėjai šio pikniko dėjo 
didžiausių pastangų padaryti 
šią pramogą viena iš didžiau
sių, viena iš puikiausių, 
misija tą atsiekė.

Tačiaus tūlų techniškų tru
kumų nebuvo galima išveng
ti, rengiant pirmą 
vietoj ir nesitikint 
kos. Bet rengiant 
tu tas bus galima

gana daug apskričiui' silikę nuo viso darbininkų ju- 
I dėjimo. Nelaiko susirinkimų 
'regulariai, o tas ir puldė visą 
j veikimą, ši kolonija yra dide
lė, daug lietuvių gyvena. Lie- 

i tuvių bedarbių yra labai daug. 
I Virš 30 narių priklauso prie 
j tarptautinės bedarbių tary
bos, ir gana gerai veikia.

i ALDLD kuopelė nedalyvauja 
(tame veikime, nors ji galėtų 
i daug pagelbėti. Praeitą susi- 
, rinkimelį nutarė daugiau dar- 
1 buotis tarpe bedarbių, pagel- 

i už tuojau- 
puiki: mūsų nenuilstanti cho-^mę pašalpą. Taipgi nutarė 
chorai, Great Neck Pirmyn, lojkvti susirinkimą regulariai.

s tįsi ri ri

visi draugai

ALDLD. 6-to Apsk. Sek.,
M. Žald.

si delegatai ėniė balsą ir drą-

. nizacijos, taip viso darbininkų • 
judėjimo sustiprinimo ir buda- 
vojimo reikalais. Buvo geros 
kritikos ir pasisakymo vienas] 
kito paklaidų. Visų buvo min
tis, kad sekančioj metinėj 
konferencijoj galėtume gėrėtis 
padaryta pažanga.

Priimta 6 mėn. veikimo pla
nas. Kiekviena kuopa iki pa- 

metų turi užsibrėžti, I 
kiek nuveiks, imant omenėn 
praeitą 3 mėn. planą, t.y., jį] 
pataisius sulyg kp. narių ge- 

supratimą. Tuo už- 
planu einant, koncent- 
kp. spėkas, galima; 
pasekmingiau veikti. I

I Paterson, N. J,

ninku j NTWU. Eastone di-jlr darbininkai bus palikti ant' 
džiuma į NTWU ir dalis į,šalčio.” 
UTW. O Allentowne didžiu-Į Qaj kaj 
ma darbininkų j neprigulmin-1 paabejos, 
gą Allentown Silk Workers ] reiškimas 
uniją ir mažuma j UTW. I nystė ?

New England darbininkai, j §įaį jr
kur buvo organizuoti į UTWU, d. birželio įvyko ASWU dirb-iclvasi‘l už pasiprieši 
kurios McMahon yra prezi- Įtuvių pirmininkų susirinkimas, i a]£M kirtimą, 1 
dentu, tik keliom savaitėm ve- Į j susirinkimą buvo įleisti tik'!

Kodėl neleidžiama protes- 
Įtuot prieš 20 nuoš. algų kir
timą? Ogi todėl, kad darbi
ninkai nuo protesto rezoliuci
jos n e išstotų su streiku 
jirieš algų kirtimą. O kaip gi 
darbininkam leis kelt kovos 

ešinimą prieš 
, kuomet vyriau- 

'sis unijos galva dalyvavo su- 
liau paskelbė sti eiką n tai pei : tie čermanai kurie turėjo at- daiyme konspiracijos uz nū— 
McMahon galvą. Ir kuomet' vjrutes su parašu p. E. Kellęr,' k’’ 4imą 20 nuoš. algų? O Me
st) eikas jau buvo paskelbtas, I g’eneralio manegerio, kuris yra Mahon pareiškimas buvo pą- 
tuomet jau ir McMahon h’lgalva ASWU. Ir tik tie ėcr-1 darytas, kad jis “organizuos 
Gorman streiką užtvirtino. O manai gavo atvirutes, kurie i streiką prieš algų kirtimą” tik 
Šautuose ir kitur, kur yra mil- vra ištikimi p. E. Keller. ApioiIanL pridengus konspira- 

' ir savo veidmainystę!
Darbininkas.

kurie darbininkai 
kad McMahon pa
yra bjauri veidmai-

streiką.- Bet tai buvo šauks
mas didžiausio veidmainio. 
Net vienas bosų atstovas, ku
ris gerai nežinojo McMahono

I veidmainystės, neiškentęs su
driko, “kaip tu, p. McMahon, 
dabar taip karštai kalbi už 
pakėlimą darbininkam algų 
iki 360 procentų, kuomet tu 
pats dalyvavai konferencijoj, 
kur buvo nustatytos šilko dar- 

ibininkam algos po $13 į savai- 
! tę ir tu su tuom pilnai suti
kai?” Tuomet kiti bosų ats
tovai, kurie gerai žinojo, kad | 
McMahon radikališkai kalba, 
kad tik sėkmingiau apgaut 
darbininkus ir ištikimiau pasi- 

j tarnaut bosam, perkirto sa
lvo negudriam atstovui kalbą 
ir neleido daugiau kalbėt. O 
McMahon nieko ant to klau-Į 
si m o neatsakė.
Mahon pef ašaras šauksmas,1 bininkai veik nieko nelaimėję ' mas, kad 
kad jis šauks general} strei-j sugrįžo į darbą po 16 savai- Į zoliucija 
ką šilko audėjų už $35 už 2 čių kovos, šiuos 
“looms” ir už 30 vai. savaitę, i faktus 
buvo bjauri veidmainystė. į ninkam, 

‘Kuomet Patersone, Allen
towne ir Eastone darbininkai ] jis ves darbininkus į streiką,‘ dar peranksti protestuot, 
išėjo į streiką už didesnes al
gas, tai p. McMahon dėjo di- mo. 
džiausiąs
trijų svarbiausių šilko pramo-] Gorman 
nes miestų darbininkai nesu-1 ir buržuazinio laikraščio Pa-j dai! Kuomet 
darytų bendro fronto kovoje ! terson Sunday Eagle” šiek tiek i spaudoj jau 
ir sėkmėje to tų trijų miestų švaresnis reporteris p. William kad šilko 
darbininkai susiorganizavo į Price birž. 17 d. pasako, kad 20 nuoš., tai p. E. 
tris atskiras unijas. Paterso- 
ne didžiuma į. Asociated Silk toriai į kitus miestus sugrįžę kirtimą.
Workers uniją, kuri yra glo-1 pasakys, “kad dabar dar nėra ] pilnai po McMahon direkty-1 Kartu su užsakymu prašome 
boję UTW ir mažuma darbi-i pribrendęs laikas streikuot. 1 va. i prisiųsti ir pinigus

daugiau faktų. 16

žiniškos šilko pramonės dirb- 50 čermanų nebuvo įleisti į su-' 
McMahon ir Gorman I sirinkimą, nors jie ir turėjo į 

nepajudino delei j tų dirbtuvių visų darbininkų’ 
darbininkų į strei-' parašus, kad jie yra jų čerma-j 

jnai. Tad E. Keller pats buvo į 
buvo taip pasidali- ir susirinkimo pirmininku. Ir j 

Bet tas Mc-Į pušiai streikuota, tai šilko dar- kuomet buvo paduotas įneši-i 
- „ „i, išnešt protesto 1’0- I

prieš Arbitration 
kovos, šiuos istoriškus Boardą už pasikėsinimą kirst 

priminiau todėl darbi- 20 nuoš., tai E. Keller su sa- 
kad jie neapsigautų vo pasekėjais atmetė tą įneši- 

su McMahon pareiškimu, kad mą, pareikšdamas, kad dabar 
nes, i 

už nepriėmimą algų numuši-1 girdi, dar dabar nekertą algų.!
Mes sakėm tada ir sa- Kai kirs, tai tuomet galėsimo 

pastangas, kad tų] kom dabar, kad McMahon ir. protestuot. Tai matote, drau- 
veidmainiauja. Net gai darbininkai, kas jie per va- 

buržuazinio laikraščio Pa- j dai! Kuomet kapitalistinėj 
buvo paskelbta, 

darbininkams kirs 
Kclleriui 

p. McMahon išsiųsti organiza-' yra peranksti protestuot prieš 
O E. Keller veikia

t lives, 
nei piršto 
iššaukimo 
ką.

Kadangi Atsiųsime Medy 
Jums Į Namus

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St.

N. Abington, Mass.

Prisiunčiamo jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo ,

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

AIS VES’ PIKNIKAS BROOKLYNE
Padidinta šokiams svetainė, sutaisytas stogas, kad lyjant nevarvėtų, dvi or- 

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

Piknikas įvyks Nedėlioję, 1 dieną Liepos-July
ULMER PARK Gale 25th Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

vana $2 cash.

Vieša

konferencijai dd. akro- 
delegatams davė ge- 

pietus. Bepietaujant bu-j 
‘nta draugo Juliaus] 

, visiem mums žino- • 
Šio mūsų eilėse veikė

jo, iššaukimas mūsų ameri-1 
kiečių j revoliucines lenkty-i 
nes parėmimui Lietuvos ko- 
munistinio-antifašistinio vei
kimo. Draugai delegatai ir 
svečiai bei vietos Akrono 
draugai gausiai parėmė, us- 
dėdami aukų $8.80, Lietuvos 
darbininkų kovai prieš kru
vinąjį fašizmą. Taipgi buvo i

ryta tik pradžia.
suprasta, kad Čia yra pada-

* • Drąsiai ga-
sakyti, kad mes 15-to Aps

čiu lietuviai darbininkai, A 
>LD nariai, laimėsime d. 
.ubaro iššauktose lenktynė-

Prie pietų buvo draugiškų 
prakalbėlių, išsireiškimų del 
labo organizacijos ir abelno 
darbininkų judėjimo.

Skirstydamiesi visi pasiža-

Bosai, Relation Board, 
Asociated Silk Workers Uni
jos lyderiai priešakyje su E. 
Keller, ir UTW prezidentas p, 
McMahon turėjo susirinkimą ] 
15 d. birželio City Hali ir nu
tarė nukirst 20 nuoš. algų šil
ko darbininkams.

O kad apgaut šilko darbi
ninkus ir pridengt darbininkų i 
pardavystes, tas apsukrusis į 
darbininkų reikalų pardavi- 
kas p. McMahon pareiškė ne
va nesutikimą su numušimu 
20 nuoš. ir neva jis organi
zuosiąs šilko darbininkus į 
streiką delei nepriėmimo to 
algų numušimo.

Bet kasgi nežino to darbi
ninkų reikalų pardaviko, ka
pitalistų berno p. McMahono 
manevrų ? Jis jau šilko darbi
ninkam yra labai gerai žino
mas. kaipo bjauriausis veid
mainys ir apsukriausis kapi
talistų bernas. Jis vienaip 
kalba, o kitaip daro. Juk tas 
pats McMahon 1933 m. New 
Yorke senatoriaus Wagnerio 
sušaukto j konferencijoj bosų 
ir unijų atstovų, kurioj ir aš 
turėjau progą dalyvaut, kai
po NTWU atstovas, kur buvo 
svarstoma šilko darbininkų al
gų klausimas—tas pats Mc
Mahon net per ašaras šaukė, 
kad jis ne tik “nepriims” al
gų numušimo, bet jis “kovos” 
už 30 v. savaitę, už dviejų 
staklių /sistemą su $35 mokes
čio į savaitę. O kad atsiekus 
šiuos reikalavimus, jis šauks 
generalį šilko

Ko-

Varde

Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y

darbininkų

ir 
trukumus išgyvendint, 

buvo šiame piknike, t.y., 
grindys bus sutaisytos ir

Patersono Darbininkai, 
Budėkite!

syk šioj 
tiek publi- 
antru kar- 
lengvai

Padėka
Apskričio

nuoširdžią padėką
kuris taip sunkiai

Tariu 
komitetui, 
dirbo tvarkydamas biznį. Net 

j ir nepriklausančių šiai orga- 
Inizacijai pagelbėjo piknike 
i dirbti. Dauginusią, visą lai- 
i ką dirbo d. Paukštaitis prie 
alaus ir draugės Dobinienė, 
žitkienė ir kitos draugės prie 
užkandžių dirbo visą laiką be 
pertraukos. Dėkavojame cho
rų vedėjams ir ant galo visai 
publikai, už paramą ir darbi
ninkišką simpatiją. Mes ma
nome turėti šioj vietoj kitą 
spaudos pikniką apie rugpjū
čio mėnesį ir kviečiame publi
ką iš anksto rengtis, o mes pa
sitikim jumis užganėdint dar 
geriau, dar simpatingiau 
tuos 
koki 
salės 
tt.

Dar kartą ačiū visoms ir vi
siems.

Varde II Apskričio, Biznio 
Vedėjas,

G. A. Jamison.

Daugelis chorų dalyvaus “Laisvės” piknike; iš toliau atvyks Lyros Choras iš Philadelphijos, Laisvės 
Choras iš Hartford, Conn. Taipgi ir apielinkės chorai dalyvaus programoj, kaip tai: Sietyno Choras 
iš Newarko, Aido Choras iš Brooklyno, Pirmyn Choras iš Great Necko, Bangos Choras iš Elizabetho.

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

kite naujų pažįstamų ir draugų.
Pradžia Pikniko 10 Vai. Ryte. įžanga Tik 40 Genty. Nesi vėlinkite Ateiti.

Bus pagaminta visokių valgių, mėsiškų ir pieniškų; taipgi bus ir šaltų gėrimų. Iš namų nesiveškite 
nieko, nes visko bus čia pat

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

į Prospect Park. Pervažiavę parką važiuokit iki galo kelio, tada pasisukit po kairėj į Crosby Ave., ir čia rasit 
25th Avenue, sukit po kairėj ir čia bus parkas.

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

Taip pat iš New Jersey ir iš Uptown New York, patartina važiuoti ant Union Square ir imt West End 
Treiną iki 25th Avenue.
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Šarvuotis “Osliabija” Chicagos Žinios
Šarvuotis “Osliabiia” augštas, trimis : 

kaminais — gražuolis mūsų laivyno, jo j 
įtalpa veik 13,000 tonų, momentu mūšio I 
prie Cusima jis buvo dar jaunas. Jį bai- j 
gė budavoti ir nuleido ant vandens 1898 
metais. Jį budavojo Peterburge suvirs 
Septynis metus laiko, tiek pat laiko jis ir 
išplaukiojo, pakol nerado sau kapus toli
muose vandenyse Korėjos užlajoje. Ne 
visas jis buvo padengtas Garverio plieno 
rūšies apsaugojančiomis plytomis, ir to
dėl jis daugiau buvo panašus į kreizerį, 
kuris galėjo pakelti savo spartą iki 18 
mylių į valandą, bet caro viršininkams i 
malonu buvo, del įbauginimo priešo, pri- 
skaityti jį prie šarvuočių tarpo. Gink
luotas jis buvo penkias minas leisti apa- • 
ratais—tūbomis, turėjo keturias kanuo- 
les po 10 colių gerklėmis, 11 kanuolių po 
6 colius, apvestų plieno šarvais, 20 ka
nuolių po 3 colius gerklėmis ir 20 kanuo
lių po 47 milimetrus.

Komandierium šarvuočio buvo pirmos 
eilės kapitonas Ber. Tai buvo apie 45 
metų amžiaus, pavienis vyras, vidutinio 
augščio, su didele plika galva. Didelė 
burna tankiai apaugus jau žilstančiais 
ūsais, ant kurių kabojo dikta nosis. 
Barzda persiskyrus į dvi ilgas, baltas 
srioves, kabojo ant jo krūtinės. Abel- 
nai jo veidas buvo rūstus, bet kiek su
minkštindavo jo rūsčią išvaizdą melsvos 
akys. Jis mylėjo gardžiai pavalgyti, 

. daug rūkyti, bet visai negėrė svaigalų. 
Apsirengdavo visada gražiai ir nepra
leisdavo progos, kaip jis patsai sakyda
vo, “padraugauti su merginomis jo kla
sės.” Augštesnieji jūrų karo jėgų ko- 
mandieriai skaitė jį sugabiu ir prityrusiu 
kapitonu. Jis gerai kalbėjo anglų, vokie
čių ir francūzų kalbomis. Apie šeši me
tai prieš Cusima, jis buvo pasiųstas į 
Philadelphiją, Šiaurinėn Amerikon, pri
žiūrėti, kur budavojo caro užsakytus ka- 

;j^ro laivus—šarvuotį “Retv-izan” ir krei
serį “Riūrik”.

Į savo pavaldinius, kurių ant šarvuo
čio buvo apie 900 žmonių, komandierius 

„ Ber buvo labai reikalaujantis ir prieka
bingas. Iš karinio taško jis buvo vertas 
pilno pagyrimo. Savo laivą užlaikė pil- i 
rioje tvarkoje, reikalavo visur didelio 

. švarumo, nesiskaitydamas net su saigo
mis, kuriose buvo šarvuotis, ir su tuom, 
kaip tas gulė ant jūreivių nugaros. Po į 

• kiekvieno papildymo šarvuočio anglimis, j 
jūreiviai valė ir mazgojo ne tiktai laivą, 
bet ir tuos maišus, su kurių pagelba bu
vo pristatyti angliai. Kiekvieną savai
tę jis apžiūrėdavo šarvuotį, įkišdavo nosį 
į kiekvieną jo kambarį ir skyrių. Jis 
net į pečkurių rūmus nusileisdavo, kur jo 
belaukiant turėdavo išmazgoti grindis su 
muilu; jis ranka, kuri buvo apmauta bal
ta pirštine, čiupinėjo grotas, laiptų ran- 

•. kenas ir kitus dalykus. Ir jeigu tiktai 
ant jo baltų pirštinių pasilikdavo žymės, 
tai pečkuriai nuo jo gaudavo.

K karcerį trims paroms!—rėkė ko- ■ 
©■mandierius.

NeiŠgelbėdavo jūreivius ir tamsi nak- 
. tis. Užtekdavo komandieriui tik kur 
nors pastebėti nešvarą, kaip jis prisaky
davo pažadinti juos iš miego ir mazgoti 
bei valyti laivą. Mažai jį interesavo mai
sto tinkamumas, bet užtai jis labai rūpi
nosi variniais puodais, kuriuose buvo ga
minamas jiems maistas. Tie puodai bu
vo taip išvalyti, kad žvilgėjo, kai bažny
čios bonios.

Negalima buvo pasakyti, kad jis nebu
vo drąsus. Jis buvo pilnai karinis žmo
gus. Bet jam nepavyko perduoti tas ko
vingumas jo pavaldiniams, užkariauti jų 
meilę ir pasitikėjimą. Tiesa, jis bandė 
ą atsiekti, bet išėjo visai nevykusiai. 

/'Kartą, ilgai dar pirm mūšio, jis prisakė 
'.^sušaukti jūreivius ant laivo denio ir pa- 
& Sakė trumpą prakalbą:

L -^-Broliai! Aš pasitikiu, kad jūs nepa- 
rfligailėsite savo kailio už tikėjimą, carą ir 
'tėvynę. Juk jūs esate rusai jūreiviai.

—Pasistengsime, jūsų visokoblagorodi- 
je,—negarsiai atsiliepė tiktai paoficie- 
riai, o jūreiviai tylėjo.

Jaunesnieji oficieriai su mažomis išim
timis pildė komandieriaus prisakymus-ir 
valią. Su jūreiviais jie nesiskaitė. Jū
reivius jie apkraudavo visai nesivaržy
dami “komplimentais”:

—Gyvuliai! Balvonai! Areštantų snu
kiai !

Viskas buvo pastatyta ant aklo klau
symo augštesniųjų komandierių, ant lai
vo švarumo ir žvilgėjimo, tartum “Oslia
bija” plaukė ne į karą, o kokiai parodai.

Spraga tarpe jūreivų ir oficierių — 
juodų ir baltų kaulų, vis didėjo. Plau
kiojimas jūreiviams tokiu laivu buvo tik
ra kankynė. Neveltui jie atsiliepdavo 
apie savo šarvuotį:

—Plaukiojantis kalėjimas!
Jūreiviai iš savo pusės pradėjo kenkti 

komandieriams, nuolatos apgaudinėti 
juos, atlikdami pareigas tik del akių. Bu
vo atsitikimų, kada jie tiksliai gadino 
mašinas ir kitus įrankius. Kada šar
vuotis stovėjo dar prie salos Madagaska
ro, buvo perpjautos rynos garinių inži- 
nų, su tikslu jų susprogdinimo. Ten pat 
ant laivo denio jūreiviai išjuokė vyresnįjį 
oficierių. Tai jau buvo panašu į sukili
mą. Buvo atvykęs ant šarvuočio patsai 
Roždestvenskis, bjauriai koliojo ir kelis 
jūreivius, ant kurių nurodė “škūros”, 
kaipo ant kurstytojų, atidavė karo teis
mui.

Išvaryti jūreiviai iš kantrumo, ne kar
tą keikė savo šarvuotį su jo komandie- 
riais ir išreikšdavo pageidavimą:

—Kad nors grečiau plaukti ant dugno, 
po admirolo Makarovo vėliava. (Admi
rolas Makarovas buvo nuskendęs prie 
Port Arturo.—Vert.)

Ant šarvuočio “Osliabija” buvo koman
dierius antros grupės šarvuočių admiro
las Von Filkerzam. Jūreiviai savo tarpe 
jį vadino paprastai “Filka”. Senis buvo 
neblogas ir tankiai mylėjo pajuokauti su 
eiliniais jūreiviais, bet, būdamas užimtas 
štabo reikalais, jis nesikišo į laivo tvarką 
ir “nepastebėdavo”, kas dėjosi aplinkui 
jį ant laivo. <

Tarpe jūreivių turėjo įtakos, tai laivo 
valdyla, buvęs papulkininkas Osipov. Jis 
augšto ūgio, ilgomis kojomis, nepaisant 
savo metų, vis vaikštinėjo greitdi ir di
deliais žingsniais. Smaila galva, kūdas 
veidas, bet tuom pat kartu ir raudonas, 
apaugęs tankiais plaukais, tartum jūra, 
pridengta rūkais. Nuo ilgo važinėjimo 
po jūras ir didjūrius jo akys neturėjo 
gyvumo, o kakta išvagota giliomis vago
mis. Savo būdu, tai buvo gana geras se
nis, kad jam dalyvaujant, bijodavo oficie
riai mušti jūreivius. Visi jūreiviai jį 
mylėjo ir vadino — “barzda”.

Su jūreiviais draugavo ir jauni mecha
nikai, bet jie negalėjo pakeisti tą kator
ginį režimą ant šarvuočio “Osliabija”.

Su admirolu Von Filkerzamu kelyje 
atsitiko nelaimė: pradžioje balandžio jis 
susirgo. Kuo daugiau artinosi prie ka
ro pozicijų laivynas, tuo stiprėjo liga. 
Pagaliau, 11 dieną gegužės, tris dienas 
pirm mūšio, jis neišlaikė ir be japonų 
pagalbos persikraustė į “kitą svietą”. Jo 
vėliava vis plevėsavo ant šarvuočio bokš
to ir apie jo mirtį jau pagal pirmesnį su 
Roždestvenskiu susitarimą jam pranešė:

—Ant šarvuočio sulūžo nuleidimo lai
velių bokštas.

—Vežti iki Vladivostoko,—buvo Rož- 
destvenskio atsakymas.

Admirolo Von Filkerzamo kūną įdėjo į 
alumino grabą, uždarė ir pastatė laivo 
koplyčioje, kad vežti į prieplauką Vladi
vostoką, kur manė iškilmingai jį palaido
ti. Atlaikė pamaldas. Jūreiviai išbalę 
stovėjo eilėmis. Mirtį admirolo, prisiar
tinant mūšiams, visi suprato, kaipo blo
gą reiškinį visaip laivynui. Ir toji min
tis nepaliko visus iki susitikimo su japo
nais.

(Bus daugiau)

neateina į susirinkimus, drau
gai nutarė į namus pas tuos 
atsilankyti. Tai pavyzdingas 
darbas.

Rengiamės visais garais 
prie ateinančio “Laisvės” pik- 

darbo niko, kuris atsibus 2 d. rugsė
jo, Philadelphia, Pa. Kaina

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

tiktai tarnauja’ vien 
žmonių klasei.”

Reikia pasakyti, kad kan- šiais metais $2.50 ypatai į abi 
kliečių tik apie pusė choro te-IPUsi kelionė busu.
buvo, žinoma, geras skaičius. Nelaimei, nei vieno jaunuo- 

Birželio 16 d. Liepos Dar- fkankliec^ buvo įvažiavę į ]io pasiųsti į Jaunuolių Antrą- 
že LDS 2-ras Apskritys turėjo ’ .. Be^ ka! ji Suvažiavimą 18 d. birželio,

Šaltas Oras Pakenkė LDS 
2-ro Apskr. Naktiniam 

Piknikui

kurie kankliečiai nepribuvo į Detroit Mich neealėiome Iš naktnų pikniką, žmonių da-|, ., T . ■ npl-Vfin« nž netr01t’ Mlcn-> negalėjome, is 
lyvavo vidutiniai. žinoma, t . ‘‘ choras" sudainavo dvi 1Zd<° paaukauta $2-50- Ant 
ioifrn nnhūlu biiveq tokis šal- tai* Lhoias suaainavo avi Vletos aukavo sekamai:! n,3 ? £ * ^mas - ^Internacionalą” ir . Jasai± no 25

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį vakare, 2 lie
pos, July Liet. Tautiškam Name, 
mažam kambaryje. Visi malonėkite 
dalyvaut, nes turim daug svarbių 
dalykų apkalbėti. Taipgi turime iš
pildyt blankas del žurnalo ‘'Šviesos” 
gavime antros klasės teisės ant paš
to. Taipgi reikės išrinkti 10 darbi
ninkų de’ ‘Laisvės” pikniko, kuris 
įvyks 4 dieną liepos, Maynard, Mass. 
Reikės sutvarkyt įžangos ir laimėji
mo tikietai. Todėl visi nariai daly
vaukite, 7:30 vai. vakare!

G. Shimaitis, 
(150-151)

J. Jasaitis 50c., po 25 c. M. 
Seimys, P. Paserskis, K. Juš- 
kauskas, J. Stasys; iš viso 
$1:50. Susidarė 4 doleriai.

tas oras, tai piknikas būtų pil
nai pavykęs.

Kaip ant nelaimės, tą dieną navo gerai, 
buvo šalta, o saulei nusileidus, i kankliečių dainos, 
piknike visai nejauku buvo. [ Reikia pažymėti tą, kank- 

žmonės į pikniką suvažia- Į liečiai dainuodami “Interna- 
j vo vėlai, apie 10 valandą va- į cionalą”, darbininkų kovos 
[kare, bet nekurie kiek pabuvę I himną, ant žodžių “Tai jau 
■leidosi namo. Mat, išlipus iš 1 bus paskutinnč mūs 
i automobilių šaltas oras nema- ‘ skriaudas,” visi kai vienas su- 
| loniai glamonėjo neužtektinai Į gniaužę kietai kumštis iškėlė sekančiam susirinkime, 
apsirengusius, o ypatingai mo-įaugštyn, duodami suprasti' 
teris. Mūsų jaunimas tokio ' kaipo ženklą prisiegos ir išti- j 
šalčio visai nebojo. Jie susika-1 kimybės savo klasei. Buvo ma-| 
binę poroipis sukosi 
griežiant

Nors laikraštyj buvo gar
sinta, kad bus programa, bet 
nežinau del kurios priežas
ties, nebuvo jos. Apie 12 va
landą kankliečiai susispietę į 
būrį traukė sutartinai revoliu
cines dainas, kad aidas buvo 
girdėt skambant toli, toli per 
Justice girias.

Nekurie draugai ir drau
gės po pikniką darbavosi rin
kimu aukų Komunistų Parti
jos rinkimų kampanijai.

Jeigu draugai

“Raudonąją Dainą.” Nors ir 
nevisas choras buvo, bet dai- 

Publikai patiko PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarpt. Darb. Apsigynirųo . 

distriktas rengia 9 metų sukaktuves. 
Todėl T.D.A. 9 kp. kviečia visus ir 
visas atsilankyti ant šio, paminėjo . 
mo. Bus didele progrąnja ir ( geri , 

ojai, kurie paminės New Gar-

mums, draugai ii 
atneša daug darbo.
num.

Kiek ten gerų žinių, 
skaitymo! Visą tą sužinosite

Ateitis 
draugės, 
“šviesos”

Mat, išlipus iš bus paskutinnč mūs kova prieš morėje.
2 jau Balti- kalbčtoj

I riek Hali, 507 South 8th St., 8 vkl.' 
vakare. Visi lietuviai dalyvaukite.

(150-151)

mis sukosi muzikai' 
iki ankstybo ryto.

tyti, kaip nekurie sklokininkų 
gadynės choro nariai su pa- ■ 
nieką tyčiojos iš kankliečių, į 
dėlto, kad kankliečiai dainuo
dami “Internacionalą” iškėlė! € I
kumštis augštyn. Tas kaip Į 
tik ir tinka sklokininkams, nes I 
jie darbininkų kovoms nepri-■ 
taria. Tą kiekvienas šamo-; 
ningas darbininkas pastebėjo. ■

K. Steponavičius, choro ve- Į 
dejas, dar neišaugo vaikišku-!
mo. Jis pasiėmė “Daily Wor-j 
kerį” iš drg. J. S. išskleidė ir'

i nešiojo žmonėms rodydamas, 
reiškia, juoką darė iš to laik- 

energingai raščio lig tas kūdikis. Tokiuo 
dirba, tai ir pasekmės būna sklokininkų elgesiu 

pasirodė I žmonių pasipiktino.
Antras dainavo menševikų I Taip svarbus

CLIFFSIDE, N. J.
Draugai, visi, kurie norite važiuor 
j “Laisves” pikniką užsiregistruo-

Busai išeis 
Kliubo 247 

Galite už-

Draugui Emil Gardos grę-1 
i šia deportacija į Vengriją. | 
| Mūsų, draugai, pareiga sulai- j 
i kyti kovingą draugą čia pat 
I Jungtinėse Valstijose, nes jis 
įvedimui klasių kovos reikalin-! 
!gas. Kiekvieno nario parašas 
j bus reikalingas sekančiam su-, 
I sirinkime.
i Draugas Ernst Thaelmann, 
i tas ištikimas Vokietijos Komu- 
I nistų Partijos vadas,
j Hitlerio bastilijose, mūsų pro- i šis piknikas yra rengiamas tarptau- 
i testas būtinas, mdmduahi ; dal.WninkiSkom ;,.Kani7.acijom. Tode| 
: —grupių ir tam panašiai. At-; V)sj dalyvaukite šiame piknike, ne 
i virutes kurios reikia siusti Vo- ! tik praleisite linksmai dieną, bet tuo 
kietijos ambasadoriui f Wash- ,•>«&
ington, D. C., turime ant ran- gardžių valgių ir gėrimų. Taipgi bus 
kų. Kiek daug jų reikia, tiek 
daug jų turime, 
tektinai bus tam

i likite sau vietą ant.buso.
nuo Lietuvių Piliečių
Water Str. 11 vai. ryte.

i siregistruot pas draugą J. Stasiu-
kaitį. • ri I

(150-151)

daugelis

Sudaina-

Kuopos Sekretorė.

KIT “LAISVE

Nieku
negalima
pavaduot

“L.” Rep.

LAIKĄ!

L ” Rep.

Baltimore, Md
<♦)

Kas Buvo — ir Kas Bus?
<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

čia

Darbo už 
reikale.

ir laimėjimų. Dalyvaukite patys ir 
atsiveskite savo draugus.

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre darbininkiškos or

ganizacijos rengia didelį pikniką, ko
pūstą : ris įvyks 4 dieną liepos, Lynwoodė.

-------------a | V 111 1 CIO lOCJV V JLV4 LI VI llicvi • PclSKU“ j 
Dočkus tinis dainavo sklokininkų Nau-1 

del Komunistų jos Gadynės Choras po vado- i

susirinkimas 
Lietuvių sve

tainėje, >853 Hollins St.
Draugai ir draugės, daly

vaukime.

geros. Ciceriečiai 
darbščiausiais. Jie jau “Vil
nis

i jo.
dienraščio kvotą pervirši- pirmyn Choras po vadovyste įvyks 2 d. liepos, 
Jie taipgi smarkiai darba- r. Steponavičiaus.

vosi rinkime aukų Komunistų vo dvį liaudies dainas. Daina-
Partijos rinkimų kampanijai. vjmas išėjo vidutiniai T*x • i «i • • J • 1 T“X V 1Piknike cicerietis d. 
prašė aukų <
Partijos bile ką sutikęs, bet vyste J. Steponavičiaus. Sūdai- ~ “
buvo matyt, kad jam ir seka- navo dvi tautiečių nudėvėtas SKAITYKIT IR PLATIN
SI.

Kadangi minėtas daržas 
randasi prieš policijos stotį, 
tai policistų netrūko. Aš sto
vėdamas prie vartų nevienam 
policistui turėjau atsakyti į jų 
statomus man klausimus. Vie
no būta lietuvio, ir matyt, gero 
tautiečio. Kuomet aš pasa
kiau, kad lietuviškos organi
zacijos piknikas, jis į mane 
prašneko lietuviškai ir gana 
gerai. Aš jam pasiūliau eit 
į pikniką pasišokti. Jis atsakė, 
kad jam nevalia šokti, nėjo nė 
į pikniką.

Sėkmingas Keistučio Kliubo 
Piknikas

Sekmadienį, birželio 17 d. 
Birutės Darže Keistučio pašal- 
pinis kliubas turėjo pikniką, 
žmonių buvo daug, nes minė- j 
tas kliubas yra gana didelis 
ir jame priklauso daug pro
gresyvių. Rodos, kliubas na- 

'rių turi 1,500. Prie įžangos ti- 
i kietų į daržą buvo duodama 
3 laimėjimai: parlor setas, 

jwrist watch, ir ožys. Kas lai- 
i mėjo, neteko patirti. Bet kam 
j teko laimėti tas senas ožys, 
j tai jau bent buvo laimikis. 
[Taip pat turėjo ir įvairią pn>- 
gramą. Buvo sukviesti keli 
chorai. Taip pat ir vargšai 

Į sklokimnkai turėjo progą svie
stui parodyti su savo sklokiš- 
I kos-lgadynės choru.

Programa prasidėjo apie 
penktą valandą. Keistučio 
kliubo pirmininkas Jakavičius 
pirmiausiai pašaukė ant pro
gramos L.K.M. chorą po va
dovyste d.. Kvedaro. Kol kan
kliečiai susiiįnko ant pagrin
dų, pirmininkas pareiškė pub
likai, kad “šis Kanklių Cho
ras turi d. Kvedarą kaipo ge
riausią mokytoją iš lietuvių.

“Pats L. K. M. Choras taip
gi yra geriausias ir tvirčiau- 

!sias visoj Amerikoj. Jis

dainas.
Kliubo pirmininkas neskū-j 

pėjo .ir tam chorui reklama-į 
cijos. ■ Jis, apart kitko, tą cho-! 
ra pavadino “ateities gadynės: 
choru.” šalę manęs stovėda-1 
mas, matyt, senas chicagietis! 
sako: pirmininkas padarė [ 
klaidą, sakydamas, kad tas at- j 
eities gadynės choras. Jis bū-i 
tų daug tinkamiau padaręs, | 
sakydamas, praeitos gadynės 
choras. Jog jie dainavo to- ! 
kias dainas, ką tautiečių Bi
rutės choras dainavo 25 m. at
gal. Tai Chicagos sklokinin
kų progresas, dainuoja tautie
čių nudėvėtas ir senai užmirš
tas dainas.

Baigus muzikalę programą, 
prasidėjo sportininkų imtynės. 
Bet tuo sykiu užėjo mažas lie
tus, mes nekurie pasitraukėm 
į pastogę. Tai ir neteko ma
tyti, kas liko laimėtojas ris- 
tynių. Reikia pažymėti, kad 
piknike buvo renkamos aukos 
del Komunistų Partijos rinki- 
mų. kampanijos. Taip pat ir i 
darbininkiška literatųra buvo ' 
platinama. Galima sakyt, j 
piknikas visais žvilgsniais pa-1 
vyko gerai. Liks kliubui gra
žaus pelno.

WATERBURY, CONN.
Viri waterburieciai važiuoja į 

“Laisvės” pikniką. Drg. Jasulevi- 
čius pareiškė, kad yra du didėli, ge
ri ir moderniškiausi busai, gatavi del 
tų draugų, kurie nori važiuęt. Vjsi 
užsiregistruokite iŠ anksto, kad už- 
sitikrint sau vietą buse. Bušai išeis 

.1 liepos, 8 vai. ryte, 774 Bank St. 
Resivėluokite, nes busai nelauki ir 
greit užsiregistruokite, kąd paskui 
nesigailėtumėte.

J. Žemaitis.

<♦>

JACOB RUPPERT'S BEER
“MELLOW WITH AGE"

Painters and Carpenters
Vietos ALDLD 25 kp. mė

nesinis susirinkimas buvo 4 
dieną birželio, Lietuvių sve
tainėj, 853 Hollins St. Vei
kiausia nauja vieta, ar šiltas 
oras sulaikė,—draugų-draugių 
nedaug atsilankė.

Sekantį kartą šilta, ne šil
ta, susirinkime būkime kiek
vienas.

Svarstyta šie klausimai:
Knygius draugas J. Balsys 

rezignavo, į jo vietą apsiėmė 
V. Kučiauskas.

Palei išgalę draugai ir drau
gės mokasi duokles. Kurie

Taisome ir maliavojamc 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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKI 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT. MICH.
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ALDU) Antro Apskričio Rezoliucijos
Šafin bmeriaktiiiis Karas ^raunam‘vis, didfsniais m°-r kesciais. Darbininkai

Visa tarptautinė padėtis ro- gingieji ūkininkai, negalėdami 
į pakęst tų visų sunkumų, vis 

vjg! tankiau pasipriešina fašistų
valdžiai. Smetonos fašistinė 

i valdžia stengiasi tą darbinin- 
! kų pasipriešinimą, užgniaužti.
Lietuvos Komunistų Partija 
nugrūsta požemin, visa revo
liucinė spauda užgniaužta, 

I profesinės darbo unijos išar
dytos ir visos kitos progresy-; 
vės organizacijos sunaikintos.

Nežiūrint visų tų persekio- į 
jimų, Lietuvos darbo masių 

i revoliucinis kovingumas auga 
[ į gylį ir plotį. LKP. organi
zuoja ir traukia darbininkus; 
į kovą prieš fašistinę valdžią 
ir visus išnaudotojus. Pirmą 
Gegužės, Kaune, įvyko de
monstracijos net keturiose vie-; 
tose. Darbininkai prie viešų
jų darbų jau keletą kartų tu
rėjo demonstracijas, reikalau
dami didesnio užmokesčio iri 
geresnių darbo sąlygų. Visos;

i kovos yra vadovaujamos L. i 
: Komunistų Partijos.

ši konferencija ragina vi
sas ALDLD kuopas ir pavie- 

pri- ; nius narius visais galimais bū- 
visos dais Lietuvos darbininkų ko-j 

į-'vas paremti. Turime skelbti! 
kovą visokiem fašistiniams' 
agentams čionai Amerikoje ir į 
teikti finansinės paramos poli-1 
tiniams kaliniams ir Lietuvos 
Komunistų Partijai. Teikdami; 
moralę bei mateyialę paramą,' 
mes sustiprinsime visą revo-į 
liucinį veikimą Lietuvoje ir j 
pagreitinsime galą fašizmui.

šalin Smetonos fašistinė ■ 
valdžia! Lai gyvuoja Lietuvos i 
Komunistų Partija!

i nori priversti skaitytis su 
■ pitalistų paskirta taryba.
įstatymas, tai tiesioginis 
žymas darbininkų unijų,

ka-
Šis

Jau
tai

do į artėjantį karą.
Kapitalistinė spauda 

garsiau kalba apie padidini 
mą ginkluotų spėkų Chinijoj, ' 
neva naikinimui banditų, bet 
tikrenybėje — pasidalinimui i 
Chinijoš ir prieš Chinų Sovie
tus. Paskutinis Tautos Lygos, 
“taikos” pasitarimas išėjo ka-' 
ro pasitarimu : kiekviena im
perialistinė šalis budavos dau
giau karo laivų ir orlaivių. 
Fašistinis perversmas Vokieti
joj, Bulgarijoj, Latvijoj ir ban
dymai kitur, labai rūpestingas 1 
fašizmo rėmimas per visas im- j 
perialistines valdžias, sykiu ir 
J. Valstijų, rodo imperialistų 
tikslą sustiprinti karo frontą 
prieš Sovietų Sąjungą. Laivy
nų manevrai, pradėję smarkiai 
veikti amunicijos fabrikai, 
spaudos, radio, teatrų ir pa
mokslininkų riksmas už “Tė- 

^vynės Apsaugą,” liudija artu
mą sekamo karo.
Kova Prieš Karą Ir T- 

terų Kongresas

Sulaikymui karo mes 
valome sudaryti bendrą 
darbininkų klasės frontą, 
traukiant į jį inteligentiją, 
profesionalus ir visus priešin
gus karui. Moterys sudaro pu
sę visos darbininkų klasės ir 
jos karo laiku užims svarbią 
vietą industrijoj ir pagelbinė- 
se karo srityse. Be moterų su
sipratimo ir aktyvaus įsitrau- i 
kimo į prieškarinį - priešfašis- 
tinį frontą, negalima bus su- 
/JaikytFkarą, negalima bus jam i 
(iškilus pasukti mases į kovą 
prieš savo šalies imperializmą 
ir už proletariato diktatūrą. 
Mes turime įtraukti moteris į 
prieškarinį-priešfašistinį dar- ! 
bą. Tuo tikslu yra šaukiamas 
Tarptautinis Moterų Kongre
sas prieš Karą ir Fašizmą 
28, 29 ir 80 dd. liepos, Pary- i Vokietiją 
žiu j e,

^ALDLD. 2 Apskričio Užduotys į
Sąryšyje Su Kongresu

Mo-

ir var- ažgyrimas kompaniškų unijų.
Ši konferencija pasisako už 

kovą prieš šį bjaurų įstatymą, 
prieš vykdymą fašizmo. Mes 
raginame visas ALDLD kuo
pas ir narius, Amerikos Ko
munistų Partijos vadovybėj, 
stoti kovon, kitus traukti į tą 
kovą ir padaryti galą kelian
čiam galvą fašizmui.

šalin fašizmas! Lai auga 
darbininkų bendras frontas 
prieš fašizmą!

Kovokim Prieš Augantį 
Fašizmą Amerikoje

Amerikos kapitalistinė val
džia pradeda pasekti Italiją,' 

ir kitas fašistines 
valstybes. Jau ir šioje šalyje 

i buržuazinė demokratija meta
ma į šalį, o steigiamas fašiz- 

i mas. Prezidento Roosevelto 
Amerikos Lyga Kovai prieš; naujoji dalyba yra niekas ki- 

Karą ir Fašizmą veda plačią tas, kaip tik kelias į fašizmą, 
kampaniją įtraukimui moterų Rooseveltas bando išvesti ka-1 
j prieškarinį-priešfašistinį vei- pitalizmą iš krizio darbininkų l 
kimą ir siunčia 15 delegačių į lėšomis. Roosevelt, įvesdamas-! 
į Paryžiaus kongresą. ALDL- naująją dalybą, žadėjo labai 
D tame darbe privalo imti pil
ną atsakomybę. Kiekviena 
šio apskričio kuopa privalo 
nusistatyti veikimo programą 
per visą mėnesį iki delegacija 
išvyks. Programoj turi būti! 
planai pasiekimui tos koloni
jos lietuvių ir kitų darbininkių 
su kongreso atsišaukimu, Ly
gos organu “Fight” ir kita 
prieškarine literatūra bei sa
gutėmis, taipgi sukėlimui pini-

’gų delegačių kelionės lėšoms j kur 
ir vedimui agitacijos.

Kiekviena kuopa privalo pa
siųsti delegates į apielinkės 
konferenciją, 7 d. liepos, ku
rioj bus renkamos delegatės

kalavimas paliuosuųt Tom | A C i *1’ Dq4n 
Mooney ir Billings ir Scotts-' Hlpbld Ujo DdUU JU Ci 
boro jaunuolius, pasiųstas ata- 1 • ’• • •
tinkamoms įstaigoms.

Pasiųsta laiškai visiems aps-; 
kričio kongresmanams, reika-1 
laujant remti Darbininkų Be-! 
darbės Apdraudos Bilių II. R 
7598.

Rezoliucijų Komisija:
S. Sasna,
A. Gilmąn,
J. Weiss.

Įvairūs Dalykai

Budavokime Komunistinę 
Spaudą

Matydami ir gerai žinoda-į vicuvjv 
mi, kaip didelę rolę lošia dar-Įdėlį žemės plotą, 
bininkų kovose su išnaudoto
jų klase komunistinė spauda, 
kaip kasdieninėse kovose už 
ekonominį gyvenimą, taip ir 
už visuotiną panaikinimą l.„ 
pitalizmo, ši konferencija ma
to būtiną ir neatidėliojamą 
reikalą visais galimais būdais 
remti ir stiprinti komunistinę 
darbininkų spaudą. Būsiantį 
spaudos vajų, kuris įvyks spa
lio mėnesį, konferencija ragi
na, idant 
Apskričio 
pastangas 
tik tatai 
skaitytojų 
gauti kuodaugiausia 
spaudos. Idant spaudos va
jaus darbą padaryti pasekmin- 
gesniu ir naudingesnių, A.L.D. 
L.D. Antro Apskričio Komite
tas turi imt iniciatyvą tą va
jaus darbą prižiūrėti. savo ri
bose: raginti ir paskirti tūlus 
savo narius del to darbo; taip
gi, del didesnio paakstinimo, 
jeigu galima, paskirti prenu
meratų rinkėjams ir pinigines 
dovanas.

visos ALDLD 
kuopos dėtų 
jį išnaudoti, 
galima, 
del

narius, bedirbančius prie 
i naujo namo statymo. Keli 

: kuojanti Politkaliniai i užPuolikai suimti, kiti pabė- 
- 'go-

Tarybos veikėjai j ~ n >I Žuvo Rekordinis Lakūnas
Patterson, La. — Pereitą 

sekmadienį viso tik iš 300 
ir už- 

vienas garsiausių 
lakūnų, James R. Weddell, 
bemokindamas lakioti stu
dentą F. Snearingą. Wed-

Hillsboro, Ill. — Trys Be-;
i darbių
; randasi arti apalpimo nuo | 
i bado streiko. Jau daugiau I 
i kaip savaitė badu streikuo- 
|ja 11 kovotojų už bedarbių pėdu augščio nukrito i 
I reikalus. Jie suimti neva .
i už “priešvaldiškus sumoks- 
! lūs.” 30 lokalų Progresyvių 
!Mainierių Unijos atsiuntė 
i šerifui reikalavimus paliuo-; 
Isuot šiuos politkalinius.

Sovietų Sąjunga ir Jūros
Sovietų Sąjunga didžiau- į Japonijos Kurstymai į 

šia pasaulyje šalis, kuri vie-1 — - - - -
noje vietoje užima tokį di-1 
' * Sovietų
Sąjunga turi arba prieina 
prie trylikos jūrų ir trijų 

. did jūrių. 7 
ka- i Prie Finijo

Įsigyk Sau Namus!

2-ro 
visas 
kiek 

stengiantis
komunistinės 

naujų

Daugiau Atydos Kovingiau- 
siam Vadui

Jau visiems aišku, jog 
pitalizmas vis arčiaus ir 
čiaus prilipa savo viešpatavi
mo liepto galą: šiuo metu 
ekonominis krizis toks didelis Į 
ir toks baisus, iš priežasties 
netikusios kapitalistinės tvar
kos, kokio pirmiaus da nėra

ka- 
ar-

dell pirmiau buvo padaręs 
greitumo rekordą, nulėkda
mas po 306 mylias per va
landa.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

JI iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekrn adieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

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—Bronxc, Brook-

1 lyne, Maspethe ir kitur.
Parduodame Pigiai ir ant 

Lengvų Sąlygų
Galima Papirkti už Mažą $500 

Pradinį Įmokėjimą
Likusius kaip rendą išmokėsite I 

Nepraleisk šios progos!
Ateik ar rašyk:

SAMAS WITTE, Advokatas ' 
ir

ANDRIUS FRANCIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas

1440 Broadway, New York
Per tas jūras So- nijoj, būk Sovietai turį slap- i Room 2100 arba teief<muok Pennsyl- . ... . , . . . . w I n o o no A < 1.. c.,,,.,.. '

Karą prieš Sovietus į
Japonijoj rodoma kurs

tantis prieš Sovietus juda
masis paveikslas “Augščiau- 

jis vaiz- 
už-'

FOTOGRAFAS

Leningradas yra sias Pasiryžimas
>s užlajos, kuri duoja Sovietų lėktuvų 

yra dalis Baltijos jūrų.! puolimą ant Japonų sosti-1 
Šiaurių Sovietų Sąjungos! nes Tokio, ir rodo “idcologi- 
krašte yra Baltosios, Baren-' nį pavojų” iš bolševikų pu- 

Japonijos laikraščiaicovo, Karskos, Laptevič ir. sės.
Sibiro jūros, kurios visos į išspausdino pasaką, būk Su
yra Sovietų Sąjungos ran-‘vietų ambasadoriaus sekre- 
kose, nes iš kitos pusės su 1 torius Tokio apmoka už ko-1 
jomis rubežiuojasi Šiaurinis monistinę propagandą Japo-' 
didjūris. 7 
vietų valdžia atidarė šiau-; tą sutartį su Chinija prieš į I t > < A » Vt ' / i 
rinį vandens kelią į Vladi- Japoniją, būk jie planuoją į vimą! 
vostoką, kuris turi kelis kariškus kelius į vidurinę Į- 
tūkstančius mylių ilgio. Si- Mongoliją ir t. t. Sovietų 
biro jūros tęsiasi iki pat Si- Kompartijos organas “Pra- 
biro rytinio galo, kur So- vda” 
vietų Sąjungą atskiria nuo t “Izviestija 
Aliaskos (Amerikos) 
Beringovo peria j a, kuri 
tik apie 50 mylių pločio, 
čia Amerika su Azija 
taip arti, kad kada bus iš- • 
vystytas geras susisiekimas,1 
tai galima bus sakyti, kad 
iš Europos sausžemiu bus 
galima atvykt į Ameriką,1 
nes vandens kelio bus tik 
kokiai vienai valandai ir 
pusei.

Iš rytų pusės tarpe Sibi
ro ir Alaskos yra Beringo- 
vo jūros; tarpe Primorijos 

• ir Kamčatkos—Ochotskos

■vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
i savuosius gauna sąžiningą patarna-

PUIKI VAKACIJOM 
FARMA

ir valdžios organas: 
įrodo, jog tai 

tik yra tušti išmislai, kurių 
yra. tikslas, tačiaus, yra kursty
si- ti Japonijos gyventojus ka- 

yra ran prieš Sovietų Sąjungą.

Skaudžiai Teisiami Žydy 
Užpuolikai Sovietuose

Maskva; — Skaudus teis
mas laukia tų juodašimčių, 
kurie užmušė jauną žydą 
komunistą ir pavojingai su
žeidė jo brolį ir motiną.Bū- 
rys tų caristinių palaikų, 
užpuolė visus tris šeimynos

Didelis sodnas įvairių vaisinių mo
jų, visokių prie namų auginamų 

uogų nuo anksti pavasrio iki vėlai 
! rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNĖS
j Yra puikus prūdas maudytis; pasi- 
i vaikščiojmui plačios pievos ir miškai.

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

KAINA LABAI ŽEMA
Kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis,
Cautcrskill Avė.,

Catskill, N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gr>’pių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kainp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N- Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

BROOKLYN LABOR LYCEUM 113 WEST 42ND ST.buvę; milionai darbininkų ba- juros ir toliau tarpe Primo
rijos ir Japonijos—Japoniš
kos jūros.

Pietų dalyje, Azijoje yra 
Arališkos jūros; o tarpe 
Azijos ir Europos Kaspijos 
jūros, prie kurių iš pietų 
pusės prieina ir Persija. 

| Azovo jūros visos Sovietų 
teritorijoje ir jos susijungia 
su Juodomis jūromis, prie 

I kurių iš pietų pusės yra 
CV IYCV1 O1V nilZilV. C . 1

Darbininkų kovas šiandien Turkija, o iš vakarų Bul-

dauja ir net miršta iš bado, 
nors produktų net ir perdaug 
yra pagaminta. To nepakęs- 
dami darbininkai sukyla. Bi

ke ršto ir
nepagerėjo, sukilimo del tokios padėties,

daug. Sakė, prašalins bedarbę 
ir sugražins 1929 metų ger
būvį. Bet po metų laiko mes 
matome, kad darbininkų pa- i jodami darbininkų 
dėtis nei kiek
Teisybė, kiek tiek darbininkų pasaulio kapitalistai rengia di- 
gavo darbus prie-viešųjų dar
bų, pora šimtų tūkstančių jau-į sį karą, kokio da nėra buvę, | 
nuolių paiimta į z civilės kon-j idant sukriušinti tą darbininkų 
servacijos kempes, kur lavina- i kylančią kovą už panaikini- 
mi karinio muštro ir priren- mą kapitalistinės tvarkos, kuri j 
giami būsiančiam karui. Kai yra kaltininkė šio krizio.

valandos sutrumpintos,
i vienur, kitur centas-kitas pa-, matome visame pasaulyje: di- garija ir Rumunija, 
kelta užmokesties, bet už tai i džiausi streikai ir net stačiai | 
pragyvenimo reikmenys paki-į sukilimai įvyksta šiandien be- -1 
lo taip, kad darbininkai dabar veik kiekviename industrinia-• 
mažiau tegali pragyvenfrnui 
reikmenų išpirkti, negu pir
miau.

J Roosevelto naujoji dalyba 
1 pagelbėjo kapitalistams. Vi
sų didžiųjų industrijų pelnai 
pakilo labai daug, bet darbi-

j ninku padėtis nei kiek nepa
gerėjo. Visi įstatymai, ku
riuos Roosevelto valdžia iš
leido, neva labui darbininkų, 

n LliX'-i* u n L* • 1 Jšėjo ant naudos kapitalistams. 
KeMn UetUVOS Uarbimnky Daugelis darbininkų jau pra-

Kovą
, kaip ir visose ka- ■ gavyste. uinmnc* 

valstybėse, eko- Į industrijų, kaip tai: 
eina vis blo< bilių, tekstilės, “taxių, 
įra visais ga- kroviai—buvo išėję į 

produktų į už-; f“ 
tokiu 
pat mažinasi. * von.

ui ir didini- 
priespaudos a- gelba reakcinių unijų vadų, 

vis daugiau. | bando pastoti kelią kovojan- 
nių spėkų tiems darbininkams. Tik da- 
didina išlai-įbar, išvakaryj plieno industri- 

tų išlaidų turi Jos darbininkų, streiko, pasi-
i bei var-Į skubino išleisti įstatymą, drau- 

ai, kurie ap-'džiantį streikuot. Darbininkus

Kiekviena kuopa turi pati 
surengti arba aktyviai daly-j 
vauti surengime masinių mitin
gų išklausymui raporto, kada 
delegatės sugrįš.

Apskričio komiteto pareiga 
prižiūrėti, akstinti ir pagelbė
ti kuopoms tame darbe.

Lietuvoje, ka; 
pi t ai iltinėse va 
nomint padėtis 
gyn. dalūs ūkis 
laią Brėžimai 
«tai| jauttja, 
irimo* taip

milžtai* 
letona

džiausiąs skerdynes, didžiau-

Amazonka Upė
Amazonka išplaukia 

Peruiškų kalnų ir teka per 
Braziliją į Atlantiko didjū-

I rį. Amazonka yra virš

s deda suprasti, kad Roosevelto 
l visi pažadai yra tik didelė ap- 

Darbininkai nekuriu 
: automo- 

laiva- 
kovą. 

Plieno industrijos darbininkai 
būdu į-' taip pat pasirengę stoti ko-

Roosevelto valdžia, su pa-

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Nepasivčluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą

n

NEW YORK, N. Y.

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

me centre. Geriausi ir ištiki-! 
miausi tų kovų vadai, aiškiau- ! 
šiai mato visi, yra komunis- _ 
tai. Taigi, Komunistų Parti- 
ja ir Kominternas yra ir vi-; U 
suomet bus tuo tikruoju dar-[5,000 kilometrų ilgio ir tai j 
bininkų vadu jų kovose, kaip j ilgiausia pasaulyje upė. ! 
del ekonominio šiandien gyve
nimo, taip ir del kapitalizmo 
tvarkos panaikinimo.

Būnant šitokiam faktui, 
konferencija ragina, idant visi 
ALDLD Antro Apskričio na
riai ir kuopos visuomet steng
tųsi gauti naujų narių Komu
nistų Partijai, visuomet jų 
dienotvarkiuose būt Kompar
tijos reikalai pirmiausiai, ir 
kad kiekvienas rūpintųsi stip
rinti Kompartiją finansiniai 
visais galimais būdais.

Už Paliuosavimą Kovotojų
Konferencija pasisako už 

tuojautinį ir besąlyginį pa- 
liuosavimą d. Ernst Thael- 
manno ir siunčia šį reikalavi
mą Vokietijos ambasadoriui 
Washingtone. Toks pat rei-

iš

pasaulyje upė. I 
Upės plotis žemutinėje daly
je turi iki 20 kilometrų, o 
įpuolimo jūron vietoje ji pa- 
siskleidžia net ant 80 kilo- i 
metrų pločio ir jau suskilus 
į kelias upes įplaukia į At- 
lantika. —D. M. š.

Havana. — Birželio 24 d. 
buvo išsprogdinta bomba 
amerikoniškos Westing
house Elektros Kompanijos 
fabrike. Žmonių judėjimas 
prieš Amerikos kapitalistus 
kasdien smarkėja.

Viena.—Hitlerininkų bom
bomis pereitą sekmadienį 
Austrijoj vienas žmogus už
muštas ir penki sužeisti.

; 1934 M. “PRIEKALAS” toliai:
; rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
; proletarinės literatūros kėlimu, 
! ŠSRS socialistines statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucines darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie-; 
tuvių komunistinėj literatūroj. ;

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

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina!
Amerikoj ir kitose užsienio vals-! 
tybėse metams tiktai 1 doleris,;
pusei metų — 50 cGntų, ;
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”! 

redakcijos adrėšu: > y !
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.;

“PRIEKALAS” !
Galima taip pat išsirašyti per; 

“Laisvę” ;

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Oratorius 
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



tešlas Puslapis EAISVI Antradien., Biržei 26, 1934

Į NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Entuziastiška Jaunų Komunistų 

Lygos 7 Konvencija
St. Nicholas Arena pilna. Į ir baltų jaunuolių. Tas inci- 

Delegatų pribuvo iš visų J. i dentas sukėlė didelį entuziaz- 
Valstijų kampų, skaičiuje apiejmą.
250. Kalifornijos delegacija i Korespondentui teko būti 
areštuota pakeliui į New Yor- JKL 1931 metų konvencijoj, 
ką. , kuri buvo tik, ot, taip sau dar
‘ Komunistų Partijos sek re-I vienas mitingas. Įsivaizduoki- 
Jorius, d. Browddris, sveikino, te tik! Į tris metus JKL pata-

sąmoningus darbininkus, užsi
dėti sau už pareigą šias pas
kutines dienas išnaudoti “L.” 
reikalams. Dirbkime petys 
petin likusias 5 dienas, kad 
galėtume džiaugtis savo darbo 
vaisiais šeštą, tai yra 1 d. lie
pos.

S.

Griausminga Buvo Tha- 
elmanno Demonstracija

būkite susirinkime, nes yra 
svarbus. Šiuo laiku eina ko
va už paliuosavimą draugo 
Thaelmanno, Vokietijos Ko
munistų Partijos vado ir kitų 
draugų, kuriems gręsia galvų 
nukapojimo pavojus. Tūkstan
čiai darbininkų yra suareštuo
tų ne vien tik Vokietijoj, bet 
ir čia pat Jungtinėse Valstijo
se.

Didžiuma narių dar tebėra 
nemokėję už šiuos metus, tai, 
draugai, ateikite ir užsimokė-

su kokia prasimanyta žmog-į 
žudyste ir taip ištraukdavo . 
pinigus. i

Valdžia Gauna Įplaukų Nuo į 
Gėrimų

New Yorko valstijos Įplau
kos, surenkamos taksais nuo 
gėrimų, kaip tai: vyno, degti
nės, alaus, pašoko virš milio-į 
no dolerių per mėnesį laiko 
nuo gegužės 15 iki birželio 15 
dienai.

Daugiausia, sakoma, Įplau-! 
kos padidėjo iš bausmių ir del j 
sezoninio alaus vartojimo pa-• 
kilimo, kuris visuomet paste-1 
bimas vasaros metu.

Penki Prigėrė Sekmadienį
konvenciją nuo K. P. Centro i po masine organizacija, kuri 
ĮKomiteto, pabrėždamas kom-'turi virš 10,000 pionierių, 
jaunuolių uždavinius. Draugas;tūkstančius^ studentų, kurie 
Browderis trumpoj savo kai- , stovi petys į petį su JKL viso- 
boj perbėgo dabartinę padėtį se kęVoše.l Ir tas atsiekta tik 
ir nurodė, kad jaunų" revoliu-! su maža pagelba :iš K. P., o 
cinių darbininkų įtekmė turi I dar su mažesne pagelba bro- 
eiti gilyn ir platyn. Ypatingai! liškų organizacijų.
kreipė daug atydos į jaunus ši JKL Konvencija įvyksta 
farmų darbininkus, kurie taip labai svarbiame momente, ka- 
pat kenčia skurdą, kaip ir'dangi Jungtinės Valstijos jau 
miestų darbininkai, pažymė-1 nuo galvos iki kojų apsigink- 
damas, kad NRA, CCC ir tt. lavę, kas valandą gali pradėti 
privedė prie bado visą darbi- laistyti jaunų darbininkų krau. 
ninkiją. ’ją. Hitleris su savo

Harry Cannes kalbėjo kom
jaunuolių spaudos klausimu ir 
kovą už paliuosavimą Ernst 
Thaelmanno, Vokietijos 
munistų Partijos vado, 
turime sukelti didžiausią 
ra ir sumobilizuoti visas 
kas už jo paliuosavimą. 
ėlmanno paTiuosavimas 
duos mirtiną smūgį kruviniems niems darbininkams jų ir sa- 
Hitlerio fašistams . ' vo kovose.

Paskui sekė keleto delega- Programoj dalyvavo Aido 
tų trumpi pranešimai iš strei- į Choras, po vadovyste draugės

'ją. Hitleris su savo naziais 
kapoja drąsiausiems Vokieti
jos kovotojams galvas; iš ki
tos pusės, 100,000 Vokietijos 
komunistų, sugniaužę kumštis, 
gatavi kirsti paskutinį smūgi 
fašistams. žodžiu, visas pa

Ko-
Mes 
aud- 
spė-1 saulis sėdi ant vulkano. Todėl

Tha- mes turėtumėm daugiau susi- 
už-; domėti ir ateiti į pagelbą jau

pusininkų 
žemval- 
praneši-

kų fronto, negrų
Pietuose kovos su 
tižiais. Kiekvienas 
mas buvo sutiktas su didžiau
siomis ovacijomis. Netikėtai 
atmaršuoja Harlemo kovoto
jai už paliuosavimą Angelo 
Herndon, būrys iš 43 negrų

Šalinaitės ir grupė jaunuolių 
sulošė iš operetės 
“Strike Me Red.” 
gabalas proletarinės 
kurio dar man 
matyti. Tuom 
pirma sesija.

ištrauką
Tai yra 

dailės, 
niekur neteko
ir užsibaigė

Penkios Darbo Dienos - Išnaudokime Jas
nežino

Laisvės” pikniką arba

na. 
svės

Šios penkios dienos, tai yra ‘ kaimynus, kurie dar 
įdėlio darbo dienos. Nuoapie 
tų penkių dienų daug pri-■ abejoja apie dalyvavimą, nes 
klausys mūsų didi šeštoji die-1 niekas jiems neaiškino, kokią

Kalbu apie būsiantį “Lai-! svarbią rolę lošia “Laisvė” 
metinį pikniką sekma- šiuo kovų laikotarpiu. Išaiš-

dienį, 1 d. liepos, Ulmer Par- kinkite jiems, delko jų parei- 
ke.

Kiekvienas “Laisvės’ 
ninkas, kiekvienas “7 
skaitytojas, kiekvienas 
ninku organizacijos 
lygiai ir neorganizuotas 
ninkas turėtų pagalvoti 
rasti būdus, kaip padaryti 
“Laisvės” pikniką sėkmingiau
siu iš visų buvusių. O mes tą 
galime padaryti, jei kiekvie
nas iš jūs, draugai, pasidar
buosite visomis spėkomis liku
sias 5 dienas.

Kaip jūs galite tą padaryti?
■Nueikite pas savo draugus bei raginame jus, kaipo klasiniai

ga “Laisvę” remti. Praneški- 
šėri- te, kad į “L.” piknikus su-

Laisvės” Į plaukia virš 5 tūkstančių svie- įaĮ įurj skaitlingėti 
r. rl i f i Ir n z-1 • <■» i i r* ■v'v iii 1 v i .darbi- 

narys, 
darbi- 
ir su-

kite, taipgi nepriklausantieji 
ateikite ir užsimokėkite, taip- 
ateikite ir prisirašykite.

Organizatorius, J. Saulėnas.

fe

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661
. arba užeikite pasikalbėti Į ofisą 

Kampas Union Avc. ir Grand St.
485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

New Yorko priešfašistiniai 
nusistatę darbininkai sudarė 
kovingą paradą ir demonstra
ciją. šeši tūkstančiai susirin
ko prie konsulato, 17 White
hall St., prie Battery Plaęe, ir 
tarsi griausmas iš jų krūtinių 
veržėsi vienas šūkis: “Paliuo- 
suokit Thaelmanną.”

Iš Union Sq. parade daly
vavo apie 4,000, kiti pilni 
2,000 simpatikų lydėjo juos 
šalygatviais.

Sugniaužtais kumščiais de
legatai sveikino savo delega
ciją, kuri vadovaujama Irving 
Potash, kovingo Adatos Amą- į delto> kad neliktų 
tų Industrinės Unijos vado,! p. pasitaisytų, nes 
prasiskverbė pro policiją ir! 
šnipus, kad perduoti konsu
lui demonstrantų ir desėtkų 
tūkstančių kitų New Yorko 
darbininkų ir inteligentų rei
kalavimus tuojau palių osuoti 
Thaelmanną, Torglerį ir kitus 
Vokietijos kovotojus prieš .fa
šizmą.

Geriau, negu susitikti įtū
žusius demonstrantus ir jų de
legaciją, konsulas, Dr. Bar- 
ches, paspruko pro šonines 
duris ir jo pagelbininkas atsi
sakė primti rezoliuciją. Kada 
draugas Potash tą raportavo 
demonstrantams, pasipiktini
mo būūū-ū-ū sugriaudė ir iš
kilo sugniaužti kumščiai, liu
dijanti, kad kovos dar tik pra
džia ir kad galvažudis Hitle
ris ir jo pagelbininkai turės 
skaitytis su darbininkų valia 
anksčiau, ar vėliau. Vienbal- 

jsiai nutarta pasiųsti rezoliuci
ją Hitleriui.

Darbininku reikalavimai iš
gelbėjo Dimitrova ir kitus tris: 
Reichstago bylos dalyvius. | Nusižudė KafO Slaugė 
Jie patys darbininkų reikalą-i °
vimai dar gali išgelbėti ir d. Į Sue M. Knelly, 50 m. am- 

i Thaelmanną ir kitus. Protes- i. žiaus, tarnavus fronte pasau- 
i ir kovin-Uinio karo metu, iššoko pro

ku bal-! Pennsylvanijos viešbučio lan- 
gą nuo devinto augšto ir už-| 

juomi turės simušė. Ji gyveno Osborne j
Hali, 426 E. 26th St., Bellevue ! 
slaugių name. Ji sugrįžo iš i

ikaro fronto be sveikatos irij ; J1UI1<

i gyvenimas slaugių name, kur ( būtyje
jos iki galimiausio laipsnio iš-' ni-‘

; naudojamos ir kamandavoja

to ir kad čia bus puiki progra- g§ti. Stipraus darbiniu 
Parduokite jiems įžan- so negalės negirdėti darbinin

kų priešai ir su 
tikietus skaitytis.

ma. 
gos tikietą, primindami, kad 
pirkusiem iš anksto 
yra trys dovanos.

Taip, jūs, drauge, 
daryti. Daugelis iš 
būdu atkviestu m ėt 
po kelis naujus dalyvius, o ki-! 
ti nors po vieną.
milžiniška minia svieto būtų!1 
Todėl mes prašome jūs, mes

Įskundė Bosam Nekaltą 
Žmogų

karščiausiu
2 laips- 
birželio

atvėsti,

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJĄ^ | L

485 Grand Street Brooklyn, N. X
Telefonas: EVergreen' 7-1661 1 ‘ ‘

Pereitą sekmadienį buvo 
graži ir karšta diena. Termo
metras rodė 85 
laikotarpiu. Tai buvo 
niu virš normališkos 
24 d. temperatūros.

Jieškodami progos
šimtai tūkstančių žmonių susi
spietė į pajūrį. Coney Islande 

800,000. Toje kamša- 
3 vaikai pasimetė su tė- 
Rockaway pakrantėje 

Važiuotė taip 
buvo apsunkinta, kad dauge
liui ėmė virš valandą perva
žiuoti mylios ilgio Cross Bay 
tiltą.

Penki prigėrė besimaudant 
mas KP bjauriausiai niekino! arba valtims apsivertus.
visą darbininkišką judėjimą. Į 
Todėl man atrodė, kad tokie 
sutvėrimai turi būti be pasi-1 
gailėjimo numaskuojami. Ne
manydamas kam nors pa
kenkti, rodos, atlikau darbi
ninkiška užduotį. . ... . . _ ..■r, , ‘ . j ii • -4 įleidimai keravotiBet pasirodo, kad minėtas:... • • liūs 338 asmenims,nenaudėlis įkando visai ne-i, T . ... . . . ,,. , . • |Y. valstijos dalyse tuo patkaltą žmogų,'su kuriuomi per J
žiemą kartu dirbo prie sun
kiausių darbų. Reiškia, įgylė 
savo gerą draugą, kuris dan
tis sukandęs kentėjo ir patai
kavo jam. Įskundė bosam 
kaipo negerą, ir, kartu, patsai 
bijo į jį pažiūrėti, manyda
mas, kad pastarasis buvo au
torius to rašinio.

Todėl, nors nukentėjęs ma
nęs nepažįsta, bet kadangi 
čion didžiumoj dirba lietuviai, 
manau, šitas paaiškinimas pa-į 
gelbės nuskriaustam žmogui j 
vėl atgauti darbą.

“Gerai Žinąs.

“Gerai žinąs,” “Laisvės 
126 numeryje, 
Austin Nichols Ko.

aprašydamas buvo 
bjaurų tyje 4 

darbininkų išnaudojimą, palie- vais. 
te ir bosų draugus (teisingai į būta 400,000. 
pavadinta skebų 
Ypač mesta lazda 

•niui, kurio vardo

draugais). 
vienam se- 
neminėjau 
be darbo, 
dar būda-

Daug Prarado Leidimus
New Yorke ir jo priemies- j 

čiuose, per tris savaites, pasi
baigusias su birželio 16 d., 
atimti arba laikinai sulaikyti 

automobi- 
Kitose N.

k u prarado leidimus 139 as
menys. Matomai, New Yor- 
kas ir prastu važiavimu nori 
pralenkti kitus.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Mary Budveit, 55 m. am

žiaus, 254 Henry St., New 
York, N. Y., mirė birželio 22 
d. Laidos birželio 26 d., šv. 
Trejybės kapinėse. Laidotuvių 
apeigom rūpinasi graborius J. 

! Garšva.

REIKALAVIMAI
PARTNERYS į I

Priimsiu su j 
Geistina kad būtų • 

, kad galėtų lisen- i 
Biznis užtikrin- ; 

gerų gyvenimą daryti, j 
6 ryte iki G vakare. J 

; uždara. 151 Furman i

! R TEK ALINGAS
j restauranto biznį.
■ mažu kapitalu.
■ Amerikos pilietis
i ce gauti del alaus.
1 tas, galima ;
I Atdaras nuo
i šventadieniais
St., Brooklyn, N. Y.

(149-151)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurantas ir sa- ' 

liūnas kartu. Savininkas ligon-
* ir todėl negali prižiūrėt biz-

i. ‘ Moteris parduos už bile kokią
I sumą. Kreipkitės greitai po
i antrašu: 125 Bedford Ave.

tpua; SVARBUS T. D. A
■ SUSIRINKIMAS i
Kokia tai j Tarptautinio Darbininkų Ap- mos, matomai, buvo jai aitriai , North 10th St. Brooklyn, N. Y.

šiuo
cor

sigynimo 17 kuopos susirinki- grasus, 
mas įvyks šį trečiadienį, bir- ' 
želio 27 d., 8 vai. vakare,

Tai tokia “laimė” visų ko
vojusių už “Tėvynę, Vėliavą iri

(150-152)

PARSIDUODA Lunch 
alaus laisniais, vieta

suRoom 
apgyventa

sy™ PIKNIKAS5ims 
' DRAUGYSTES ŠVENTO JURGIO

Šeštadienį, Q H June
Birželio U 1934

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

PRADŽIA 2-rą VALANDĄ PO PIETŲ

Muzikantai, po vadovyste Prof. Retikevičiaus, grieš 
lietuviškus šokaus ir antras orkestras* pb. vadovyste Ed. 
Levandausko grieš amerikoniškus šokius.

Kviečia Rengimo’ Komitetas.
ĮŽANGA 40 CENTŲ YPATAI

-  . , . ......... — -   >----------------- c-------------------- J r f
DIRECTIONS; Take the Jamaica,Line fL” and get off at ĮEJderts 

Lane Station, and the park is right there. ■.

! “Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Draugės ir draugai: Mitin
gas turėjo įvykti antrą trečia
dienį kiekvieno mėnesio, bet 
kad organizacijų, komitetai 
nežiūri į “L.” knygas, kad ne
užkenkus TDA., paima tą 
dieną masiniams mitingams, 

.tad TDA 17 kuopos mitingai 
negali įvykti reguliariai. Jei 
taip, tai kam ir surašų knygą 
laikyti; Šiais metais jau tris 
TDA 17 kp. dienas paėmė del 

I prakalbų, rodos, kad kitos 
i dienos nei nėra, kaip tik ant
ras trečiadienis.

Tas labai užkenkia kuopos 
darbams. Kitų organizacijų 

1 komitetai turėtų žinoti, . kad 
TDA yra viena iš svarbiausių 
organizacijų, kuri kovoja už 
politinius kalinius. Tokiu bū
du visoms organizacijoms rei
kėtų priklausyti ir remti TDA, 
bet ne užkenkti. Antrą tre
čiadienį mėnesio daugiau pra
kalbų nerengkite, nes ta diena 
yra TDA 17 kuopos paimta ir 

,į “L.” knygą užrašyta. * .
TDA nariai ir pašaliniai

Demokratiją” — kapitalistų 
milionus. Darbininkė? neturi 
laukti kol karas atims milionus 
gyvybių ir sunaikins sveikatą, 
bet tuojau stoti į' kovą prieš 
imperialistinį karą ir nedaleis- 
ti daugiau karo. Dabar, ren
giantis prie Tarptautinio Mo
terų Kongreso prieš Karą ir 
Fašizmą, turime geriausią pro
gą tatai padaryti.

Dvylika Apkaltinti Nebūty 
Užmušėjysčiy Pramanyme

Queens apskrityje lig šiol 
sulaikyta dešimts vyrų ir dvi 
moterys, kurie užsiiminėjo 
traukimu iš tūlų asmenų pini
gų, baugindami raportuosią 
juos policijai, kaipo kaltinin
kus tankiausia visai prasima
nytų užmušėjysčių.

Pasirodo, kad jiems ne
blogai tatai vyko ir jie esą iš
traukę tokiu būdu apie 
$100,000 iš'šios apielinkės gy
ventojų. Nelaimingiesiems 
persistatydaVo, kaipo teisda- 
rybės agentai, neva turį nuo
žiūrą ant to asmens sąryšyje

Įvairių tautų žmonėmis, arti šapų, 
biznis eina gana gerai. Kaina pigi. 
Taipgi parduodu Willys Knight, 29 
metų modelis, gerame stovyje. Del 
tolimesnių informacijų kreipkitės se
kamai: 249 So. 1st Street, Brooklyn, 
N. Y. ,

147-154) ;

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
____________________  I

“Laisvės” įstaigoj'e galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj pukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos ganas žemos:

Kvorta 75c ir gaunas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikan vyrų ir 

moterų ligaa kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir Slapume

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Telephonas MEdallion 3-1328

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

Juozas Levanda , 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsanidau automobilius kiekvie-

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoja tin

kamai ir už prieinama kaina 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, EVergreeri 8-9770

.1. G ARŠVA
Graborius (Undertaker)

. .J J • v.f

LAIDOTUVIŲ ‘ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirūfeius 
ant visokių kapinių) phlsatn'do' au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pa^<^5jtn)ąn»F

I 231 Bedford Avenue- 
i BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyru ir Motenj 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Od<js 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau*- 
dūliai/ Skilvio, 
Žarnų ir Mėšlą* 
žarnės Ligos, A* 
beinąs Nusilpi* 
mas, ^Jervų Įdejp 
girnai ir Cronifc 
k i Nesveikavi*

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

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

Prieinamos Kairios’
\ Sąlygos paffaLjūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

O R. 21NS
no East le ffr.iN. (.

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

, , . New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. ML,
O Sekmadieniais D4 iki 4 P. M.

------- *--------—--------------- < i ■

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
' ’ f - i

Praneša visuomenei, Jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn*
arti Grand Street ' » > 6 | Os 1

Telefonas Evergreen 8-10494
. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subalomi* 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais. '■ <5.

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J• ’ ■ - .

Kampas E. 23rd 8t.t iiflR : 4


