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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Pavienio Numerio Kaina

Detroit, Mich., birž. 25.— 
Susivienijimo Lietuvių Am
erikoj Seime yra apie 200 
delegatų, beveik 20 progre
syvių. Socialistai turi daug 
savo delegatų, bet ne daugu
mą. Mažai tėra jaunuolių.

Darbininkai Visų šalių, 
J ! M;

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Mizara.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LDS. Antras Seimas

Ir

Per mušeikų už-

m.

16,000,000 Šelptinų Bedarbių Šalyje

iš

poje, ir policijos kvietimą į kuo
pos susirinkimus išmest komu
nistų pritarėjas. Visi 120 kuo
pos skundai prieš Centro Val
dybą atmesti.

D. Lieponio prašymas priimt 
į L.D.S. atmesta ne vien tik del 
jo seno amžiaus, 56 metų, bet 
del jo neteisingo skundimo L.D.

tu.
Žmonės be darbo, norėda-

120 kp. iš St. Louis, Mo., pri
duota apie 20 kaltinimų prieš 
Centro Valdybą. Tikrenybėje, 
didžiuma tų kaltinimų priklau-

Jei negalėtų išleisti “Tiesos” 
savaitraščiu, tai gali daryti su
tartį su minėtais dienraščiais ir 
duoti vieną iš jų kartą į savaitę 
savo nariams kaipo organą.

Nutarta sulig augščiau pa
duotos nuomonės.

P. Bubnys.

Fanny Darb. Streikas
Bridgeton, N. J.—Laukų 

Darbininkų Unija Seabrook |

Sulig komisijos raporto, 
pačiam seime daktarai Palevi- 
čius ir Kaškiaučius peržiūrėjo 
vietinių kuopi] daktarų liudiji
mus ir surado, kad K. Lendans-

Atplaukė 5 Sovietų Lę <ai
{ Klaipėdos uostą, tarp kitų 

laivų, įplaukė ir 5 Sov. laivai su 
miško medžiaga. ' 
atvežė popiermalkių, kurios ve
žamos į Tilžės cėliuliozos fabri
ką, o. du JaKai atvežė miško 
medžiagoj, Klaipėdos lentpjū
vėms apdirbti.

Sakoma, kad kun. Tiškus 
buvo baliauninkas.

Neilgai jam lemta buvo gyven
ti, Išbuvęs 3 dienas—numirė.

Nukentėjo Sodai

Šičia yra vaizdas iš Mendieto valdžios šalininkų demonstracijos Hava
noj, Kuboj, kur neva “kairieji” fašistinės ABC organizacijos nariai iš 
kulkasvaidžių nušovė 14 dalyvių.

Priimta Endowment Policy'mesti nauji aplikantai, norinti 
DETROIT, Mich., birž. 22 d. |

—Sesija šešta atsidarė 9:15 vai. 
rytą. Po vardošaukio imama 
svarstyti Endowment Policy.

Trys laivai • piktadarių, kurie už pi 
nigus padeginėjo namus bei: 
krautuves, idant jų savinin
kai gautų apdraudas iš 
kompanijų.

Lietuvių-Latvių Vienybės
• į i] ; Kongresas

j i^CjAŲNAS. Elta. Lietuvių- 
latVių, , yįenyhės 10 kongreso 
prdga Kaune 1934 metų birže
lio 9 d., susirinkę visų šešių Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vieny- 

‘bės draugijų atstovai nuspren
dę kad visų trijų valstybių są
jungos siekiantį reikia suderin
ti jėgas, ir nutarė: įsteigti visti 
Šešių draugijų valdybų atstovų Į 
laikiną komitetą ir to komiteto 
veikimo pagrindams sudaryti ir 
pačių draugijų veikimui supras- j 
tinti ir pagyvinti Rygoje L 
metų liepos 1 d. sušaukti minėto 1 
komiteto antrą posėdį, kuriame 
dalyvaus minėti šešių vienybės 
draugijų atstovai.

Italijos Karo Laivai 
Negeistina Alabani jai

19 Italijos karo laivų , 
ūmai atplaukė į “svečius” i 
ties Durazzo miestu, Alba- i 
nijoj; koks pulkas Italijos’ 
kareivių išėjo iš laivų į mie
stą. ' Albanijos valdžia p rei
kalavo, kad karo laivai tuo-1I jaus išplauktų. Yra mano-į 
ma, jog šis kariškas Italijos j 
manevras yra pagrūmoji- i 
mas Francijai, kuri skubo- { 

: tai mezga draugiškus ryšius I 
su įvairiomis kitomis šąli-; 

j mis. Mussoliniui atrodo, | 
šių | kad tai daro prieš Italiją.

Automobiliu Užmuštas 
Kun. Jeronimas Tiškus

Forest City, Pa. — St. 
bažnyčios lietuvis t

kunigas Jeronimas Tiškus iš

NAUJOSIOS ANGLIJOS DELEGATAI 
Iš LDS SEIMO BUS ‘L’ PIKNIKE

Tik Tie Svečiai Turės Progą Laimėti Pinigines Dovanas, 
Kurie Bus Pirkę Tikietus Išanksto

Kačiukas su 3 Galvom ir i
12 Kojų Į Mary’s

PANEVĖŽYS. — šiomis die-!
nomis Fegelmano bute, Ramy- ,
galoš gątvžje, katė atsivedė vie-' Eynon> atvažiavęs ailtomo- 
ną keistą kačiuką, kuris buvo su 7)illu i Forest CltY, pasista- 
3 galvom ir 12 kojų. Į tė mašiną ir ėjo skersai ga-

Kačiuko < paskutinės kojos ir tvę. Bet į jį trenkė smar- 
± Vuen! k.rŪVJ S kiai važiuojantis John Hen- 

nemutho automobilis, ir už- I 
! mušė kunigą, numesdamas 
jį kokias 15 pėdų priekin.

1 ' GELVONAI, Ukmergės- ap., Automobilistas areštuotas. 
Matyt, del didelės sausros, kuri 
tęsėsi visą pavasarį, apylinkėj 
labai nukeritėjo sodai ir k?t. 
vaiskrūmiai;. Pav.» labai žydėjo 
obelys, kriaušės, vyšnios, slyvos, 
bet užsimezgusių vaisių labai 
mažai yra. Serbentams nema
tomi kenkėjai visus lapus nuėdė, 
kad liko vien tik stagarai.
- ‘ ;~ M t ♦’ j laimėjus balandžio mėnesį j Klausia daugelis delegatų. Tas 

KAP^AM°lI?STlS,eVainiūnų!dlflesnes alSas ir sąly-Į planas tai naujas dalykas, kai 
k. geg. 29 d. apie 7 vai. ryto.gų pagerinimą. Dabar sam-puriem išrodo komplikuotas.

“Endowment Policy” yra toks sė 120 kuopos valdybai, už be- 
’ima; todėl 400 darbininkų planas, sulig kuriuo nariai, iš-1 tvarkęs ir suiručių kėlimą kuo- 

Vado- 1 buvę 20 metų Liet. Darb. Susi- , 
i vienijime, dar gyvendami gau
na pilną savo apdraudą (pomir
tinę) .

Endowment Planas suaugu
siems turi 3 skyrius: $300, 
$500 ir $1,000.

Į tą skyrių bus priimami na
riai nuo 15 iki 55 metų am
žiaus. !

Endowment Planas vaikam 
turi 2 skyrius: $300 ir $500. 
Aplikantai bus priimami nuo 3 
iki 15 metų amžiaus.
SKUNDAI IR APELIACIJOS

1 Paduodu pačios komisijos 
Chicagoj, Ilk, uri skamba

sekamai:
“Tenka pažymėt, kad seimui 

I priduota tiktai, vienas skundas 
drg. A. Rochester, iš Benld,- Ill., 
delei neišmokėjimo pašalpos už 
jos sirgimo laiką, šiamą atsiti-, 
kime 'Centro Valdyba’ lafiije^i,. 
kad laike jos sirgimo suspenda
vimo'laikas už dtioklių. nerrio-’ 
kėjimą dar buvo neužsibaigęs. 
Nariai įrodinėjo, kad buvo už-‘ 
sibaigęs. Tikrenybėje pačioje 
konstitucijoj buvo neąiškumą 
kuriuos šis seimas išlygino. .Pa
šalpa nutarta išmokėt.

Kiti visi skundai tai pasek
mė renegato Prūseikos. sukfaiJ 
dintų sekėjų vedamos demorali
zacijos, tai yra iš 95 kuopos, 
Rockford, Ill., ir 120 kp. St. 
Louis, Mo.

95 kuopoje drg. J. Rulis; bu
vo suspenduotas už nesilaikymą 
jokių konstitucijos patvarkymų ; 
suspendavimas panaikintas be 
jokių tolimesnių kuopos tari
mų. ' ’ . ' • < >;

Toje pačioje kuopoj buvo'at-

Centro sekr. E. N. Yeskevičiūtė i]<as jr visi kiti, kurių buvo ap- 
perskaitė rezoliuciją del įveda- Rkacijos priduota ir kuopa at- 
mo Endowment plano Liet, metė, buvo priimti į L.D.S.
Darb. Susivienijime. prispirtas 95 kp. pirmininkas

Yra Tai Endowment'7' Petl'onis> kad laikytųsi tvar- 
farmose buvo per streiką i Planas?” kos susirinkimų vedime.

!. . . . tv. _ . i

pasikorė to kaimo gyv. Jurko- > dytojai tuos laimėjimus at- 
nienė.
. vXras buvo išvažiavęs į į§nauj0 sustreikavo.
kams, einantiems į mokyklą, pa- ĮvauJa «U.U. j., . pi ie uot 
gaminti valgyt. Parvažiavęs vy- pagelbsti Bedarbių Tarybų 
ras rado vaikus dar nevalgiu- nariai.
sius ir nerado žmonos. Prade- puolimus sužeista du strei- 
jus’ jieškoti, Jurkonienė rasta i Rįerjai
ant trobos jau sustingusi. | ’_____________

uždarė Beturčių Valgyklas Labai Sumažės Kviečių
šiomis dienomis Kauno• • ■

savivaldybė uždarė veikusias 5 
beturčių valgyklas, kurios šelpė 
3415 asmenų.

London.—Europos kvie
čių derlius šiemet iš priežas
ties sausros bus 260,000,000 
bušelių mažesnis negu 1933 
m., kaip apskaitliuoja Tarp
tautinė Kviečių Komisija.

Skaitlinga Naujosios An-Įsom užsiregistruot išanksto 
glijos delegacija, grįžtant iš' L.D.P. Kliube, 408 Court 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo seimo, dalyvaus 

i “Laisvės” piknike ateinantį 
nedėldienį, liepos (July) 1 
d., Ulmer Parke, Brooklyne, 
gale 25th Avė.

i Metiniuose “Laisvės” pik
nikuose visuomet būdavo 
pulkai svečių iš kitų kolo- Į 
nijų- i" ' -

ijų bus dar daugiau.
brooklyniečiai ir apielinkės i 
lietuviai darbininkai juo ge
riau čia galės atnaujinti se- 
nąsias pažintis ir uzmegsti tikietug pardavin6t( visi tu.

pas drg. Kiršlį ir pas dr-gę 
Liauksminaitę. Ateinantį 
sekmadienį busas išvažiuos 
nuo L.D.P. Kliubo 12:30 vai. 
po pietų. Kelionės lėšos 
į abi puses bus 75 centai.,

Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
Šiemetiniame piknike 1 Paskutinis Pranešimas Kas 

Tad i Link Busu Važiavimo į
Brooklyną į “Laisvės” 

Pikniką
Kurie esate paėmę busų

S. valdžios įstaigoms, ir pa
smerkta 120 kuopos valdyba už 
melagingą D. Lieponio patari
mą priimt į L.D.S. ir užgyrimą 
jo melagingų skundimų L.D.S. 
valdžiai.

G. Boryso reikalavimas išmo
kėt jo ligos pašalpą buvo atme
sta, kadangi jis buvo sužeistas 
muštynėse streiklaužiaudamas.

ORGANO KLAUSIMAS
Eina diskusijos. Vieni iš de

legatų proponuoja “Tiesą” lik
viduoti ir vietoje jos paimti už 
organą vieną iš dienraščių, 
“Laisvę” ar “Vilnį”. Kiti kal
ba, kad ‘Tiesa” būtų leidžiama 
kas savaitė. Drg. Juris iš Chi-
cagos duoda įnešimą, kad orga- dieną tik prie įžangos var
no klausimą palikti Centro Ko
miteto nuožiūrai su tuom pata
rimu, kad C. Komitetas gali j . .................
duoti nariams savaitinį organą. veltui įeiti į pikniką, pri

naujas ir sužinoti, kaip gy
venimas eina, kaip darbinin- į 
kų judėjimas vyksta kitose i 
vietose.

Jau žymėta, jog “Lais
vės” piknikan yra užsakyta 
desėtkai busų. Garbė kolo
nijų draugams už tą rūpestį 
ir pasidarbavimą. Kitas 
svarbus darbas — tai par
duot kaip galint daugiau ti
kietų išanksto, žymint, jog 
tik perkantieji juos išanksto 
gaus progą laimėti vieną iš 
trijų piniginių dovanų — 
penkis, tris bei du dolerius. 
Bet tos progos neturės, ku
rie pirks tikietus tą pačią

rite grąžint ne vėliaus kaip 
i penktadienį 29 birželių 
(June), Liaudies Name, 
995 N. 5th St., 8 vai. vaka
re. Taipgi visi komisijos na
riai turite būt, nes reikės 
viską sutvarkyt.

O kurie norite dar užsU< 
registruot ir tikietų neturi
te, tai pašaukit per telefo
ną: J. Rainis, Garfield 0610 
ir paduokite savo pavardę 
ir antrašą, o bus jums pri
statyta tikietai.

Komisija. T .

Industrinė Plieno Darbininkų Unija Tęsia Kovą 
Už Unijos Teises, 30 Darbo Vai. Savaitę ir Kt.

Worcester, Mass. į 
Atsišaukimas j Naujosiom 
Anglijos Moteris Spaudosh

Pikniko Klausimu
Draugės! ALDLD mote

rų kuopa Worcester, Mass.,' " 
laikytame specialiame susi
rinkime birželio (June) 21 
d., plačiai diskusavo atei* 
nantį didįjį spaudos pikni
ką, kuris įvyks liepos (July) 
4 d. Maynarde, Mass. Apart 
kitko buvo svarstoma dova
nų laimėjimas.

Draugės moterys nutarė 
surengti namie gamintų val
gių stalą. Delei tokio mil-.

valo gauti savo miesto Be
darbių Tarybos paliudijimą.

Nepaisant koks būtų oras, 
“Laisvės” piknike visi galės 
ištisą laiką linksmintis, nes 
svetainė yra taip padidinta 
ir pataisyta, kad joj liuosai 
gali sutilpti bent 5,000 žmo
nių ir nepaisant oro, sma
giai laiką praleisti.

Šokiams grieš dvi parink- 
tinos orkestros—viena lietu
viškus, kita amerikoniškus kiniško pikniko tai didelisWashington. — Nors Am- šiuos_ reikalavimus ministe- 

erikos Darbo; Federacijos 
viršininkui perleido plieno 
darbininkų reikalus į ran
kas Roosevelto komisijos ir 
fabrikantų atstovų, tačiaus 
Industrinė Plieno-ir Metalo 
Ejarbininkų Unija sako,1 jog 
tubm klausimas - dar neuž-i 
baigtas. Birželio 25 d. at
vyko į darbo ministeriją šios 
revoliucinės unijos delegaci
ja, kurios pirmininkas yra 
Patrick Cush; organizacijos 
prezidentas; su juom Wm. 
F. Dunne, Darbo Unijų /Vie
nybės Lygos komiteto narys 
ir keturi negrų ir .baltųjų 
delegatai tiesiog iš dirbyklų.

Delegaciją išstatė minis
terijos advokatui Th. Ellio- 
tui tokius darbininkų reika
lavimus; Įvest1' 30 valandų 
darbo savaitę; mokėt j bent 
pb’ dolerį valandai, pripažint 
tik darbininkiškas unijas if 
laukan 1 iššluot; kampanines 
unijėles. -J •
' Darbo ministerijos . advo

katas pasižadėjo perduoti

valdiška bedarbių apdrau- 
da panaši kaip Anglijoj. Bet 
j tokios apdraudos fondą 
yra verčiami mokėt ir pa
tys darbininkai.

Visi darbo žmonės turi

Washington, birž. 25 —; Hopkins, todėl, sako, kad 
Vyriausias .bedarbių pašai-i Amerikoj turės būt įvesta 
pos administratorius H. L. 
Hopkins šiandien pripažino, 
jog dabar Jungtinėse Vals- 
tijose 16 milionų bedarbių 
gyvena iš šiokios bei tokios

• pašalpos. Jis priminė, kad
valdžia skiria 3 bil. dolerių stengtis, kad Amerikoj būtų 
statybos darbams, bet sako, išleistas tikros bedarbių ap- 

4 -darbai gal prasidės tik d raudos įstatymas sulig bi- 
ir duos kokiems ■ liaus H. R. 7598; tuomet vi- 

xnilionam darbininkų I sas bedarbių šelpimo lėšas 
^ęt kur dar ke_ turėtų sumokėti patys fab- 

milionų bedarbių? rikantai ir kiti turčiai.

rei Fr. Perkins, kuri juos 
turi išsiuntinėti fabrikan
tams: o kuomet įvyks dery
bos, turi jose būt ir atstovai 
nuo kovingosios darbininkų 
industrinės unijos.

Baltųjų Goveda Užmušė 
Negrą Dick Wilkersona

Manchester, Tenn. — Bal
tų padaužų goveda įsiveržė į 
negrų šokius birž. 25 d. Ne
gras darbininkas Dick Wil
kerson sudavė į žandą vie
nam užpuolikui, Goveda 
tuomet .išėjo iš šokių ir pa
darė pogromą Wilkersono 
namelyj, viską išgriovė, iš
ardė, , išlaužė. O kada šo
kiai pasibaigė, baltieji pik
tadariai pasigrobė Wilker- 
soną, įsimetė jį į automobilį, 
kirviu užmušė ir išmetė lau
kan. Vyriausybė del visko 
areštavo aštuonis žmogžu
džius; bet abejotina, ar jie 
bus baudžiami...

šokius.
Meniška programos dalis 

užtikrinta, kaip matote iš 
eilės dalyvausiančių chorų. 
Tinkamais valgiais ir gėri
mais visi būsite ! aprūpinti. 
Todėl galite duoti poilsio sa
vo draugėms-šeimininkėms 
nuo savo valgių gaminimo 
ir vežimosi į pikniką.

Sąmoningi darbininkai su
pranta, jog šio klasinio 
dienraščio piknikas nėra 
vien pasilinksminimo proga, 
bet susitelkimas minių pa
remti savo Itovos ir apšvie- 
tos organą ir išreikšti dar
bininkų vienybę imtynėse 
už savo reikalus prieš 
naudotojus.

ELIZABETH, N. J.
Draugai ir draugės, ku

rie norėsite važiuoti į “Lais
vės” pikniką busu, tai pra-

darbas. Todėl mes prašo
me Naujosios Anglijos drau
gių ALDLD narių, mūsų 
spaudos skaitytojų ir rėmė
jų paramos: pagaminkite 
įvairių pyragų, pyragaičių ' 
bei tinkamų kepsnių ir pri- 
duokite piknike tuo tikslu 
paskirtai komisijai.

ALDLD Moterų 
Komisijos Narė.

Anglijoj Galės Būt Užgrobti 
Vokiečių Pinigai

London. — Angį 
mo atstovų rūm suteikė 
valdžiai pilną galią užgrobt 
pinigus Vokietijos biznierių, 
esamus Anglijoj, jeigu V o- . 
kieti j a ištikrųjų šešiems mė
nesiams sustabdys atmokė- 
jimus užsieninių skolų r ir 
nuošimčių.

raugiau žinių 5-tam pušį.)
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Diėįiraščio “Laisvės” 
Didžiosios Iškilmės

I *

Liepos 1 dieną Brooklyne ir liepos 4 
dienią Maynarde, Mass., rengiami dien
raščio “Laisvės” piknikai. Tai bus dvi 
milžiniškos iškilmės, suvažiavimai pažan
giosios lietuvių darbininkijos. Kaip gir
dėtis^- tai abiejuose piknikuose svečių bus 
iš višų rytinių valstijų. Retai kada pra
eityje taip rūpestingai ir energingai mū
sų kbvingi draugai ir draugės rengėsi 
prie Isavo dienraščio parengimų. O tas 
tik parodo, kad “Laisvės” susirišimas su 
lietuvių darbininkų masėmis kasmet da
rosi stipresnis, artimesnis. Taip pat tas 
parodo, kad revoliuciniai darbininkai vis 
daugiau įvertina savo klasinio dienraščio 
vaidmenį.

k

Aiškus dalykas, kad “Laisvės” pikni- 
Jcąi ;iiebus tik pasilinksminimo sueiga. 
Tai j)us savo rūšies tvirtos mūsų komu- 
nistihių spėkų demonstracijos. Tą su
pranta komunistai ir jų simpatikai. Štai 
kam# priežastis to rūpestingumo prisi- 
rėfcgjme prie liepos 1 ir liepos 4.

Tiesa, kad laikai sunkūs, darbininkų 
finahsinis išsisėmimas be galo didelis. 
Tūkstančiai proletarų,- kurie norėtų da- ; 
lyvajiti “Laisvės” piknikuose, negalės 
pasiekti dtel neturėjimo ištekliaus pa
dengti kelion&s lėšų? 5 Mes tą žinome. 
Mes; tinome, tačiaus, kad tų mūsų kovin
gų į^bletarų mintys ir simpatijos bus su 
tais .’’ tūkstančiais, kurie dar ištesės at
vykti į “Laisvės” piknikus liepos 1 ir lie
pos IĮ.

Musų piknikų tikslas yra dvejopas— 
parėmimas dienraščio finansiniai ir lie
tuvių darbininkų revoliucinių spėkų de- 
morlStravimas. Kuomet suvažiuoja į 
daiktą tūkstančiai darbininkų, jie jau
čiasi; stipresni, panaujina savo klasinę 
energiją, pamato savo eiles, savo solida- 
run$ą. Šita moralė “Laisvės” piknikų 
reikšmė visam mūsų judėjimui esti labai 
didėlė.

Tb'del redakcija karštai ragina visus 
dierilraščio skaitytojus ir prietelius nesi
gailėti šiomis keliomis likusiomis dieno- 

•misjjnei energijos, nei laiko mobilizavi
mui;;! plačiosios visuomenės į Brooklyno 
pikniką, kuris įvyks šį sekmadienį, ir į 
Majihardo pikniką, kuris įvyks ateinantį 
trečiadienį. Smarkus kelių dienų pasi
darbavimas labai gražiai atsilieps į pa
rengimų didumą. Labai daug reiškia as- 
menjška agitacija tarp darbininkų. Bū
tinoj jreiki a prieiti prie mūsų brolių dar- 
binūjkų kitų srovių, pakalbinkime juos 
važ&pti į “Laisvės” parengimus. Kurie 
važiuosite mašinomis, jeigu tik vietos tu
rite*/ jatsivežkite su savim tuos, kurie te
bėra įtakoj priešdarbininkiškų vddų. Te
gul* jie pamato ir susipažįsta su mūsų 
parengimais, su mūsų revoliucine publi
ka. į; Tas pagelbės jiems pasiliuosuoti iš 
po Jos priešdarbininkiškos įtakos.

^RAYMOND, WASH
* 1H

•4*

Birželio 17 dieną visi kapi- 
taliftų laikrščiai rašė, kad 
laivfgkrovių darbininkų unijos 
prezidentas Ryan susitaikė su 
b0M*. Reakcinis elementas

Komunistų Partijos Didelis • •; ų' 
Užsimojimas, Kurį Privalome 
Visi Energingai Remti

Komunistų Partijos Centralinis Komi
tetas paskelbė vajų už gavimą naujų 
skaitytojų partijos organui “Daily Wor- 
keriui”. Iškelta obalsis, kad bėgyje dvie
jų mėnesių būtų gauta dvidešimt tūks
tančių naujų skaitytojų, o kad iki pabai
gos metų dienraščio skaitytojų tiražas 
būtų padvigubintas. Šiandien “D. W.” 
turi tarpe 40 ir 50 tūkstančių skaitytojų. 
Jeigu iki pabaigos metų pasiektų 100 
tūkstančių, tai būtų be galo svarbus lai
mėjimas visam komunistiniam judėjimui 
Jungtinėse Valstijose.

Lietuviai komunistai ir simpatikai tu
rėtų rimtai prisidėti prie “Daily Worke
rio” vajaus. Verbavimas skaitytojų ne
turėtų remtis keliais draugais. Visiems 
reikia apie tai galvoti ir tuomi rūpintis. 
O progų pasitaiko. Susieinate su pažįs
tamais, lietuviais, ar amerikonais, arba 
bile tautos žmonėmis, kurie skaito ang
liškus, buržuazinius laikraščius. Kodėl

Pasakojimas apie Shanghajaus Portaviky Gyvenimą
Vertė Skurkis

Vasariniai portaviko drabu
žiai, tai nudriskusios kelinės.

“Atvažiavę į SSSR, mes pa
tekome kaip į kitą pasaulį.”

Kada mes buvome cechuose, 
dirbtuvėj “Elektrosila”, darbi
ninkai klausinėjo mūs: kaip 
mes gyvenam, kuo maitinamės, 
kuo apsivelkam.

Aš dirbau gruzčiku (laivakro- 
viu) Shanghajaus porte;. mūsų 
darbas labai sunkus. Jokių 
techninių mašinų porte nėra. 
Rankos ir nugara—tai tik ką

kiaušius maišus iš garlaivio į 
daug augštū namo : sandėlius. 
Dirbam 14! valandų,’ bet tan
kiausia dirbam ir daugiau, arba 
visai daji’bo nebūna. Prasėdi vi
są dieną ir eini be kapeikos.

I Poilsio dienų mes, porto dar- 
! bininkai, nežinome. Eksploa
tuoja ne tik kapitalistai, bet ir 
prižiūrėtojai. Pastodamas į dar- 

jiem neparodyti “Daily Workeris” ir ne- > .bą graikas turi dirbti 5 dienas 
pakalbinti užsiprenumeruoti? Jeigu tuo-. be atlyginimo, del <prižiūrėtoju.

■ O vėliau -irgi apie pusė ūžmb- 
kesnio eina prižiūrėtojui. Pa
čiam darbininkui lieka apie 40 

i kapeikų į dieną, o jei darbo ma- Iv J • '

jaus ir negausite skaitytojo, bet nors at
liksite tą svarbų darbą, kad laikraštį pa
garsinsite, paagituosite už Komunistų 
Partijos politiką. Nereikia bijotis dis
kusijų.

Šis “Daily Workerio” vajus turėtų eiti 
tikru masiniu maštabu. Komunistu Par
tijos organo rėmimas, platinimas ir pa
laikymas yra viso darbininkų judėjimo 
reikalas.

Kaip visuomet, taip šį sykį, be abejo
nės, atsiras draugų, kurie gal pasakys- 
Well, mes turime du lietuvišku dienraš
čiu, kuriuos reikia remti ir palaikyti. 
Tas tiesa. Bet ką tas ištikrųjų reiškia? 
Tas reiškia, kad mes turime galingą ma
sinį komunistinį',judėjimą. Jeigu nėtij- 
rėtuhiėme dienraščių, tai. jūd.ėjimas bu
tu mažytis, silpnutis, sektantinis^ 'tik sau
jelė' draugų tebū^umę^ JTada visąi nega- 
lėtumemei prie jokiom didelio, darbo prisė
dėti. Tik todėl, kad mes esame tvirti, 
kad mūsų yra daug, kadx mes. turime 
daug skaitlingų nlasinių organizacijų, du 
dienraščiu—kaip tik todėl mes galime ir 
privalome ištesėti prisidėti' prie pasieki
mo amerikonų, angliškai skaitančių dar
bininkų su komunistine propaganda ir 
agitacija. Tai ABC dalykas.

Todėl žiūrėkime į “Daily Workerio” 
vajų už naujus skaitytojus kaipo į savo 
locną dalyką. “D. W.” yra dalimi to pa
ties revoliucinio judėjimo, kurio yra mū
sų dienraščiai “Laisvė” ir “Vilnis”. Iš
tikrųjų, kaipo organas Komunistų Par
tijos ir reiškėjas jos politikos, “Daily 
Workeris” yra mums visiems, mūsų vi
sai spaudai, mūsų visam judėjimui kelro
dis. Jo stiprinimas, jo plėtimas yra stip
rinimas ir plėtimas mūsų lietuvių komu
nistinės spaudos, mūsų lietuvių komunis
tinio judėjimo. Tegul tik pradeda įsi
traukti į revoliucines kovas plačios ame
rikonų darbininkų masės, tegul tik “D. 
W.” pradeda pasiekti šimtus tūkstančių 
tų darbininkų, pamatysite, kaip daug 
daugiau energijos, spėkų ir pasiryžimo 
atsiras lietuvių darbininkų komunisti
niam judėjime. Kas to nemato, tas dar 
nematę toliau tiž siauro tautinio judeji- 
mof tas nesupranta AnheHkos darbinin- 
kų klasčs svarbiųjų problemų. f- 
: Dvidešimts tūkstančių naujų skaitytų
jų “Daily Workeriui” į du menesiu!

Padvigubintas “D. W.” skaitytojų tirą 
žas iki pabaigos 1934 metų!5 • <

Štai obalsiai Amerikos revoliucinio pro 
letariato.

prižiūrėtojai. Pastodamas į dar-

ža, tai ir tų negauni.
Svarbiausia maistas yra 

tiniai raguoliai (lepiaški) 
maišyti su porto dulkėmis.

mil- 
su- 
jei 

piiiigų yra, tai nusiperki puodu
ką virtino vandens, o jei nėra, 
arba trūksta, tai pasisemi van
dens iš Van-pu (upė Shangha- 
juje).

Ypatingai turime smarkiai dar- pamatinių socialistinių darbi- 
buotis organizaMmbi vaikų įfr ninku kadrų, ^ų są£inftgU*t$-; 

nešimą prie socialistines'stary- 
J. G. j Los. Tai rodo, kad visa auklė

jimo darbo sistema, sulyg ku
ria organizuoja partija dirbtu
vėje—augina naujus žmonės, < 

i kurie jaučia, kad jie laimės tuo- 
I met, kuomet gins pamatinius są- 
vo klasės reikalus. Tai ne ne
tikėtumas, kuomet ginčuose grą
žint, ar ne, 800 rublių Gusaro- 
vo brigada tvirtino: “Kuo dau
giau imsim nuo valstybės sau.ir 
mažiau duosim, tuo tolinsim pa
saulinę revoliuciją.”

Augščiau aprašytas atsitiki
mas toli ne pilnas aprašymas, « 
kad parodyti pilnumoje mQsų 
darbą. Čia tik maža dajelė iš 
daugelio dailaus mūsų dąrbinin- s 
kų gyvenimo. Pasilįuęsąvimas 
viso pasaulio proletariato gali- " 
mas ir įvykdomas gąlęS būti 
tuomet, kuomet visos jo dalys 
bus tampriai sujungtos ir gerai 
supras savo reikalus. Minimos . 
brigados nariai visi yra org. 
Mopro nariais, reguliariai ren- ' ' 
ka pagelbą draugams politkali 
niams, esantiems kalėjime Nea
polyje. Nieko nėra stebėtino, 
kad prie didelio darbo pirmas 
penkmetės planas buvo išpildy
tas per 4 metus. Bus pilnai tei
singai pasakyta, kad antra 
penkmetė taipgi bus išpildyta.

“Elektrosilos” Dirbtuvės 
Darbininkas,

Adomas S kur teis.

Detroit, Mičh.

NAUJI ŽMONES
Sovietų Sąjungos laimėjimai

žiemos laiku vatinis chalatas matomi; nors daug yra kliūčių, 
o ant kojų bet vis gi yra žinomi, štai del- 

O kuomet ko aš čia neimsiu aprašyti kas- 
šalta — apsigaubi mai- dieninį mūsų darbą. Aš čia no- 

I riu trumpai papasakoti apie 
gruzčikai praleidžia i naujus žmones, kurie auga. Ir 

Naktinbutis, tai tokius gali išauklėti tik proleta- 
Apie ką

Tai rodo, kad visa auklė-

ant nuogo kūno, 
šiaudiniai tufliai. 
labai 
šais.

Naktį
naktinbučiuos.
paprastai mažas dviejų augštų į rinės diktatūros šalis, 
namas.
vena pats gaspadorius ir maži i būt, ne iš kart bus supranta- 
pirkliaį, ir t.t., apatiniam—por- ■ ma, dėlto, kad panašūs apsi- 
tavikai darbininkai, šviesos ir reiškimai kapitalistinėse šaly- 
mebelių (rakandų) nėra. Mie-'.se yra svetimi ir nesupranta- 
ga-ant lentynų, padarytų prie mi. Aš noriu aprašyti apie 
sienų keturiom eilėm augštyn.' vieną geriausių udarninkų-ob- 
Kuomet nebūna ir 10 kapeikų 1 matčikų mūsų dirbtuvės, “Ele- 
nakvynei, tuomet miegą porte ktrosilos”, 
ant gatvės. Laimingiausias apįe d. Gusarovą F. S. 
krovikų darbininkų laikas, tai' 
-^-vasara. Nakvoja porte, ne
karšta, o svarbiausia—be mo
kesčio. ; ,.

Pas mus, jei susergi lengvai, 
tai ant kojų perneši. Sunkiai 
apsirgai—neišvengiama mirtis. ______ __

Patekęs į SSSR, aš sužinojau,' baigė mašiną, pasirodė, kadTel 
kas tai yra socialis draudimas. jje apmokės teisėtai už visas va- 
Visai nepanašus Shanghajaus | ]andas—už fizinį darbą dirbu- 
darbininkų gyvenimas po dvi-jsiems, tai pas juos dar ‘liks 800 
gubu jungu: svetimtaučių tur-! rubliu.
tuolių ir savų išnaudotojų, į i Iš kur šitie 800 rublių? Kaip 
turtingą, laisvą, daug įvairų jje atsirado—klausimas, kuris 
Leningrado darbininkų gyveni- jaudina visą brigadą, ypač seC 
mil- ‘ ną darbininką draugą Gusaro- i

Mums atrodo, kad patekom į‘Vą? Brigadoj, kurioj* dirba 10 I 
kitą pasaulį. j žmonių, kilo ginčai. Vieni siū- '

| lė. kad šituos 800 rublių, gau-
' tus pilnai teisėtai nuo dirbtu- j 
| vės, pasidalinti tarp savęs. Ki- ' 

,j ti statė klausimą taip:- šitų pi- [ 
inigų mes neuždirbome, jie pri- 

ro didelę didžiumą delegatų. ■ klauso dirbtuvei ir todėl reika- i 
Jie; afvyk-o. tiesiai, iš darbavie-, įlinga juos grąžinti. .

Ginčijosi, karščiavosi ir ga- '

Viršutiniam augšte gy- ■ aš čia žemiau imu pasakoti, tur i

LDS Rolė Darbininkų Judėjime

metai—visai 
Organizacija

turbinų korpuso,

Dirbo 50,000 kilovatu gene
ratorių. Mašina į dirbtuvę pa
teko pirmą kartą. Darbas ne
įprastas, nebuvo tvirtai nusta
tytos normos ant minimos ma
šinos.

Kuomet Gusarovo brigada

10-5-34.

ŠYPSENOS

Tėvas:—Ar matai tas žuvis?5

nių, kad išnaudotojai išvien sulaužymo streiko, o ■ biznie- 
[ su valdžia laužys darbininkų ■ riai, kad darbininkai nedirbda- 
streiką. Jie rašo, kad del 
streiko apsistojo visos lantpju- 
klėsi Pilni kiemai medžių, 
nes juos niekas nekrauna į lai. 
vus.

Raymond Chamber of Com-
jau ?6ntru kartu buvo sutaisęs1 merce sušaukė visus biznierius 
plarių pardavimui darbininkų..į susirinkimą. Jie ten visit 
Betilįada patiekė tą savo pla- skundėsi, kad jiems prastai ei-

LDS ,Antrajam Seime aiš-
1 ’ j j i J, •klausiau atspincĮ^jb šios organj- 

zaęiljos palių encLi^iazmas ir pa
siryžimas sūbūdavbti skaitlin
giausią ir .tvirčiausią tarp, .lie- 

I tdvių. ' Savišalpos ;ęrganizacjją. 
■ Delegatai rapbrtūojh, jogei į L- 
! DS gaut naujų narių nesunku. 
Kiek nors padirbėjus,; lengvai 
galima šią v oi’^anižaėiją narią 
Skaičium padvigubinti ir tuomi 
pralenkti SLA.

Centro pirm.'$$izaros ir sekr. 
Jeskevičiūtės Raportai parodė 
pilną organizacijos subrendimą 
visais atžvilgiais. Tiktai ketu
ri metai, kaip jinai susiorgani
zavo. Keturi 
trumpas laikas.
>visai jaunutė. Kas galėjo tikė
tis, kad per tokį trumpą laiką 
jinai išaugs iki šešių tūkstan
čių, pasieks 177% finansinės 
garantijos, ko. nėra pasiekusi 
nei viena sena organizacija?! 
Virš tūkstanties jaunimo! Ar 
yra bent viena kita lietuvių or
ganizacija, turinti tiek jauni
mo? 20 nuošimtį visos LDS or
ganizacijos sudaro jaunimas, 
bet jeigu ir toliaus taip smar
kiai jaunimo skaičius augs, tai 
greitu laiku gali pasiekti 50 
nuošimčių.

Suprantama, LDS augimo ir 
i spartaus sutvirtėjimo priežastis 
visai nėra priepuolinga. žino
ma visiems, jogei ši organizaci
ja gimė griežtoj kovoj, klasinėj 
kovoj’. Per ilgą laiką SLA or
ganizacijoj ėjorikova tarp darbi
ninkiško elementb ir buržuazi
nės vadovybės.“ vToji kova pa
siekė čiukurą keturi metai at- i *•

Į gal SLA Seime, kuomet fašisti- 
.1 nis ir socialfašįstinis elementas 
j’su policijos pagelba išmetė iš 
i seimo didžiumą delegatų, dau
gelį jų areštavo ir kai- kuriuos 
sumūšė. ;
smarkus darbas* organizavimui 
naujos organizacijos. Įvyko 
pilnas skilimas SLA organizaci
joj. Geriausieji darbuotojai

čių, nuo pikietų linijų, iš klasių 
kovos’ lauko, užsigrūdinę toj ko-, putinas Gusarovo F. S. žodis C Jos maitinas mažytėmis'safdin- 
yoj, su pilnu proletariniu supraD “Pinigus grąžint dirbtuvei 
timu.' ( Vieųas pas juos supratir , laimėjo.
rhas-^-LDS turi būt -darbininkiš- j Reikalinga suprasti, kad to-1 kaip jos kenukaš atsidkro ? ’ 5. » 
ka organizacija, kuri turi rū- kie įvykiai sąžiningo atsineši-j ——— * 1 rrt
pintis nę tvien savišalpos reika- į 

lu, bet visais darbininkiškai^ 
reikalais, ir turi pasilikti Ko
munistų Partijos vadovybėj. 
Renegatas Prūseika su savo lei
tenantu Lieponiu visaip bandė 
bent dalį delegatų nukreipti nuo- 
darbininkiškos linijos, bet be 
pasekmių — nerado nei vieno 
delegato, pritariančio renega- 
tiškai politikai.

Centro Valdybos raportai iri 
abelnos diskusijos kaip tik pa-, 
rodo, jogei LDS pusėtinai dar-1 
buojasi abelnam darbininkų ju-j 
dėjime. Scottsboro jaunuolių: 
gynimas, bedarbių apdraudos! 
bilius H. R. 7598, kova prieš1 
karą ir fašizmą, ateivių gyni- ■ 
mas, negrų teisių gynimas sto
vi LDS programoj. O tasai 
darbas kaip tiktai įleidžia tvir
to kraujo į šią organizaciją, j 
padaro ją daug gyvesne, kovin-| žinau> kas man yra. Aš 
gesne ir naudinga visai- darbi-' moteris 25 metų amžiaus, 
ninku klasei. . 
rie dar nepriklauso prie šios or- - * ■ - -'
ganizacijos, juk seka jos dar- j nesergu mėnesinėmis,

komis. ; '
Vaikas: -— Sardinkomiš? O

Nemyli Meluot m '
Praeivis:—Pas jus čia labai 

būt • b

mo prie dirbtuvės turto, savo i 
klasės reikalam, yra ne tik tur
binų korpuse, kur dirba šita' puikus ežeras. Jūs; tur 
brigada, bet ir kituos cechuos, i naudojate maudynėms’ir žib- t 
Kiekvienais metais tokie faktai i vavimui ?
lieka tankesni ir tankesni. Apie j Farmerys: — Ne. Naudoju 
ką kalba šitas pavyzdis? Kai- i del atskiedimo pieno. • • 
ba apie neperstojantį augimą . J. Robziw,

.................

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. 1.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA *

MĖNESINIŲ NĖRA
Prašau ir aš patarimo.

jlite turėti visokio sveiko mais
to. Jums miestas duoda ko-

i kio pigiausio maisto, kad tik 
žmogus badu nenumirtum.
Jūs galite pilnai, sočiai prisi
valgyti—ir tuo patim tarpu 
badauti, dėl stokos tūlų es- • 
mingų mineralų, vitaminų, pa- ,

1 sekoje ko išsivysto netik ma- 
i žakraujingumas, bet apsilpsta 

kokiu nrip-i žmogui orSanab liauką ir tą- 
«nqtnfi mp 'da ima Pasireik$ti kad ir tpkįe 

mtarimn Dykumai, kaip kad dabar ir M 
’ i Jūsų. Kas daryt ?.. "Maisto .
!Jums reikia žmpniškeisnioA.;j‘ I z d S CI cl K c d “ . . v • • . • v ikiaušinių, pieniškų,: šviežios 
i mėsos, žuvų, kepenų, vąįsįų, 
į daržovių. - ■
■ Maistas daug padčs: 'krau- • 

Šio krizio laiku daugelis tokių i suvartojau, bet nieko geriau pui atsigauti.
. Kaip tiktai atbu-'nesijaučiu. . . Mano vyras ne-!

lai su darbininkiškomis organi-J dirba ir aš nedirbu, iš miesto į monium 
zaci jomis. 7 
smarkiai auga.

Ne
esu ! “
Jau

Darbininkai, ku- metai praėjo, kaip vedusi. Aš
- ’ jau daugiau, kaip 4 mėnesiai

, ir nesi-. 
bus ir matydami, jogei jinai ge- j jaučiu apsivaisinusi. Ir nieko . 
rai rūpinasi jų reikalais, stoja. man neskauda, ir nežinau, kas ■ 
į LDS ir bendrai sudaro didės- man y^a Valgyt aš viską ga-j 
nę spėką kovoj prieš kapitaliz- ]iu> ir nežinau, dėl 
mąj

Štai keletas faktų.: SLA, SL- 
RKS ir kitos tokios savišalpos,! kas man daryti, 
organizacijos, nacionalės ir lę- 
kalines, kurios tiktai priešin- ( 
gos darbininkų reikalams, šiiįo. jis man sakė, kad mano yra 
laiku smarkiai puola žemyn, kraujas paslobęs, ir davė man 
kaip nariais, taip ir finansais.'vieną bonkutę vaistų. Tai juos

žasčių galėjo man 
jnesinės. Prašau

Tiesa, aš buvau 
ra du mėnesiai laiko atgaF. Tai i

Nuo to laiko prasidėję bankrutuoja.-ii.. • • • . . - . .

mi, nieko negali pirkti. Visi jie
kaitina darbininkus . Išnaudo- metė SLA* ir Stojo būdavot nau- 
tojai nori darbininkus priversti ja organizaciją.’ Nugalėta visos 
dirbti už bado algą, bet dąr- kiltys, visi skundai, ‘‘išgauta 
bininkai jau jiems nepasiduo
da. Dabar visi darbininkai

Bus naudos 
: “Iron am- ;

____  ____________ , ________ ... Ibi” dru
LDS ir krizio laiku pašalpos gyvenam, o Kanadoj j Copper sulphate 1 gr.” Pus*- 

Taipgi ir In- menkai šelpia. Tai ir daugiau I kvortėj virusio vandens ištar- 
ternational Workers Order. į negaliu nueiti pas gydytoją. I pinkite pirma geležies drus-

Šis LDS seimas dar daugiau Patarkite per “Laisvę”. ką, o paskui ir Vario.1 Imkite

■ j c< i ui

[vartoti ir tonikai: 
citrate %

Šis LDS seimas dar daugiau Patarkite per “Laisvę”, 
pabrėžia reikalingumą veikti re-11 atsakymas
voliuciniam darbininkų judėji- į 
me—Komunistų Partijos vado-! Jums daktaras sakė, kad žuvų aliejaus, bent po ŠaUkš- 
vybėj. j Jūsų silpnas kraujas, maža- tą kas dieną, kad užtikrinus

Suprasdami tbdel naudingu- kraujingumas. Ir tai yra visai! sau vitamino A ir D. kiekį, 
mą tokios milžiniškos organiza-1 pakankama priežastis mene- imkite iodo tinktūros, po lašą

* [dukart kas savaitę, su van- 
koVbjančios už darbininkų rei- Į Gerai, Drauge, Jūs sakote, deniu. Maudynės, karšti kom- 
kalus, tūrimė daug Smarkiau valgyt viską galite, bet, Jūsų presai, karšti išsiplovimai ir- 
jarbūotis:gavimui naujų narių.! aplinkybėse, žinau Jūs nega- gi patartina. “ <

po šaukštuką po valgio, per 
keletą mėnesių. Vartokite Ir

Čafferis > it;, padėta tvirtaš šiai 
organizacijai pamatas.

r ‘. *2-z ■■ * *s 
taipgi aiškiai parodo, kilt yra 
pamatas šios ohganizacijos au
gimui it btijojirilui. kašyklty, 
plieno, geležies, drabužio it ki- 

mdtistrijif ifdtįiiitaai šUdS-

da. uaoar Visi darbininkai, organizacijai pamatas.
kdip ąteiyiai, ;talp iį/čią^iijhiai(LDS Aptro įSeimoV $ųdėti
daugiau kovingi ir nepasiduo
da išnaudoti, šis streikas pa-

, ną 3<>k alų susirinkimams, tai'na biznis ir kaltino dąrbinin-Į rodė; kad darbininkai darbsi 
Ji ;atmot.č.,; Dabar pilni 1

; kapitalistiniai laikraščiai ži- jie negauna stheikiaužhj del
kus. Kapitalistai skundėsi, kad radikajiškesni.

ėijos, kaipo savišalpos ir sykiu sinių apsistojimo. 
koVbjančios už darbininkų rei-! Gerai, t 1 . iii. -4 • • . . ’
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Didžiausias Lietuviu Piknikas

pareikšti

Worcester, Mass., Aido Choras, vadovybėj M. Meškienės

Pasarga hpo Gaspadoriy Kaslink laisvės
Pikniko, Kuris įvyks Liepos 4 d., Maynarde

tiks
nau

Corbeil, Canada
kios sykiu gimusios Dionnų 
mergaitės yra sveikos ir au-

pritaria 
ir dikta- 
Bendrovės

Saliuną Uždėjo, Bet Finansų 
Kontrolės Dar Neįvedė

kad ji( 
konstitu

Gaspadorius M. P.
W. S. Richards.

Darbininkų Viešas Teismas (vyko, bet 
' Kaltininkai Nestojo

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių

darantis kaltinimus, kalba ir 
nurodo, kodėl šis teismas yra 
surengtas ir kokie kaltinimai 
yra daromi Bendrovės komi
tetui. Kaltininkai turėjo progą 
savo kalbą pareikšti, bet jie 
ta proga nesinaudojo.

Prasideda Faktų Įrodymas 
Kaltininkams

Teismą • atidarė T. Sarapas. 
paaiškindamas teismo formu- 
lą, kad teisėjus gali rinktis- 
statyti po lygią dalį iš vienos 
pusės ir iš kntros ir teisėjai 
neturi būti Bendrovės nariais. 
Bet kaltininkai oficialiai į teis
mą nestojo ir teisėjų rinkime 
nedalyvavo. Tuomet publika 
išrinko iš penkių teisėjus. Tei
sėjai: J. Pliauplis, E. Malkū- 
nienė, M. Dovidonienė, D. 
Zurbienė ir M. ;Grigunįenė.

Gerbiami draugai ir drau-1 draugai važiuodami į pikni
ką busais ir automobiliais, 
malonėsite parduot įžangos 
tikietus dar tiems, kurie ne
turėtų. Tai mums pagel- 
bėtumėte labai daug, nerei
kėtų mums tiek daug centų 
turėt, nes jų labai daug rei
kia su šiais tikietais del z z >✓ v • < «cencio.

Taipgi, kuopos, kurios at
vesite kokius nors laimėji
mus 
tokus del to pasidarę. Pik 
niko darbininkai iš kitų ko 
lonijų atvažiuokite ne ve

Saliūną užsidėjo kaipo drau 
gija, bet naudojas tik 
nariai, kurie turi 
torius rankioti. Mat 
kontrolė palaikyti, 
pridėti darbo ir1 energijos 
čia reikia daug energijos, kad 
prižiūrėti, įdant neįeitų darbi
ninkiškos apšvietus bent ki
birkštėlė! O taipgi reikia iš tų 
saliūno jeigu panaudoti ir 
kovai prieš pažangiuosius. O 
jei bus finansinė kontrolė, tai 
tuomet bus sunkiau tas pada-

Norwood, Mass. —Kadan
gi dabartinė NALP. Bendrovės 
valdyba pradėjo savo fašisti
nę diktatūrą naudoti Bendro
vės susirinkimuose, net ir su 
policijos apsauga, tai 
pažangiųjų Bendrovės narių 
surengė viešą teismą Bendro
vės komitetui. Teismas atsibu
vo 27 d. gegužės, Lietuvių Sve
tainėje.

Bendrovės komiteto prasi
kaltimas :

9 d. gegužės Bendrovės su-; 
sirinkime, iš kalno apsistatę 
svetainę policiją ir pirminin
kas P. Blažys pareiškė dikta
toriškai ,Bendrovės konstituci-į 
jos permainą. Girdi: “Mes1 
direktoriai suradom, kad ne
reikalinga trijų ketvirtadalių • 
balsų, del priėmimo naujų na
rių.” Sek. P. P. Kručas u/.ci
tavęs konstituciją pareiškė:' 
“Šį konstitucija nėra narių pri-1 
imta.” Protestai nieko negel- ‘ 
bėjo, nes pirmininkas Blažys: 
diktatoriškai klausimą uždarė i 
ir nariam apkalbėti visai ne
leido ir savo diktatūra vykdo 
gyveniman. konstitucija, per 
septynius metus praktikuota, 
padėta po stalu. Todėl, dalis 
Bendrovės narių, norėdami 
komitetą įtikinti ir visuomenę 
supažindinti su tokiu teroriškuĮ 
konstitucijos pakeitimu, suren- j 
gė Bendrovėj komitetui viešą 
teismą.

Visai- Bešališkas Teismas

■itskiri 
progą kvo- 

finansinė 
ai reikia

O|ges vienminčiai visų apie- 
įlinkių! čion jums pranešam, 
i kad iš mūsų puses viskas 
I jau prirengta, mum rodos, 
kuo geriausai. Visiems pra
nešam, kad turėsim visokių 
valgių ir gėrimų. Iš namų 
nieko nesiveškite, nes čia 
visko rasit užtektinai. Taip
gi turėsim ir garsiakalbį 
del programos pildymo — 
prakalbų ir dainų,—kad vi
sa publika viską aiškiai gir
dėtu.

Taipgi mūsų

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

lyvaudami įgysite plačios pažinties su savo idėjos draugais iš tolimesnių kolonijų.

VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.
PUIKI DAILĖS IR SPORTO PROGRAMA. TAIPGI KALBĖS ŽYMŪS LIETUVIŲ KALBĖTOJAI

Blažiui ir Jo Kolegoms Nerei
kalinga Jokios Taisykles i 
Štai faktai: ALDLD. 9 kpJ 

atsikreipia su la/šku, kad: 
Bendrovė suteikti^ 'svetainę del i 
mokyklos porai vakarų. Laiš-1 
ką priima ir leidžia apkalbė
jimui. Kalba keletas narių už 
suteikimą svetainės del mo
kyklos už dyką, kiti kalba 
ir prieš davimą. Bet kada pri
eina prie balsavimo, tai dikta
torius Blažys pareiškia, kad 
jis to klausimo balsuoti neleis 
ir klausimą taip aklai palieka, 
“kad svetainė nebus duodama 
mokyklai.” Gali nariai protes
tuoti kiek tik nori, bet Blažio 
žodis ir taškas.

Kas Likos Iš Apšvietos Ir Kul
tūrinės Įstaigos

Rimtam studijavimui, moky
klai, tai užtenka pirmininko 
kūjelio, kad padaryti “tari
mą,” nevalia susirinkti. Bet 
girtavimui ir blevyzgom, tai 
svetainės durys atdaros per 
24 valandas į parą. Tas ir pa
rodo, kokis elementas dabar 
svetainę valdo ir kokiem 
lam tą darbininkų įstaigą 
(įoja.

Del to nedyvai, 
spjovė ant draugijos 
cijos.

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

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

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

nuvargkite b e v a ž i uojant, 
kaip kad kitados būdavo, time 
O darbininkų kapitonai at
važiavę, pirmiausia turite 
priduot surašus gaspado- 
riams, o gaspadorius, visi 
galėsite pažinti, nes visi 4 
turėsime po raudoną platų 
ribiną prisisegę ant krūti
nės. Ir nėr skirtumo lys ar 
snigs, visi ir visos atvažiuo
kite būtinai, padarykim šį 
pikniką pavyzdingiausiu ir 
didžiausiu, kokio dar, nėra 
niekas matęs!

N e p a m irškite, draugai, 
atsivežti įžangos tikietų an

tai atsivežkit ir tikie-1 trus galus del traukimo lai
mėjimų ir pinigus už juos. 
Viską sutvarkykite prieš at
važiavimą, kad paskui nebū- 

apielinkės j liau kaip 10 vai. ryte. Ne- tų trukdymų per pikniką,

čėnąs irgi, kaipo bu- 
onstitucijos pagamini- 
isijoj, patvirtina, kad 
dja taip yra priimta, 
skamba. Ir dar Ma- 
idūrė: ‘Kada mes tą 
d ją rašėm, tai tuomet 
iiui ir kitiems, dabar 
lutiems gaivalams, 
d ja buvo gera, bet da
tų rįiiti kitokius- tik- 

ido su policijos pagel-1

Pirmą iššaukia Olgą Zaru- 
bienę, buvusią per 6 metus 
Bendrovės fin. Sek. Zarubienė 
skaito Bendrovės konstituciją, 
kurią išėmė iš “šteitauzės.” 
Labai aiškiai, juodu ant bal
to parašyta, kad narių priėmi
mas turi būti trim ketvirtada- 
liais balsų susirinkime esančių 
ir balsuojančių.

Taipgi Zarubienė paduoda 
ir kitus faktus, kad konstitu
cija buvo pilniausiai legaliai 
pataisyta ir narių priimta, nes 

\įi turi visus ant rankų argu- 
rt^entus, nariams siųstus laiš
kas, tuo laiku, kaip buvo kon
stitucija mainoma.

Iššaukia S. Karalių, kaipo 
buvusį komisijos narį del kon
stitucijos parašymo. Karalius 
patvirtina tą konstituciją, ku
rią’ti!k ką skaitė Zarubienė ir 
Karalius stebisi iš pono šar- 
galic,' kaip jis gali užmiršti tą, 
ką pats parašė ir nariai veik 
vienbalsiai prieėmė.

Karalius sako: “Aš labai 
piktinuos tokiu dabartiniu ko- 
miteto-direktorių pasielgimu, 
laužyme konstitucijos, kas 
reiškia atėmimą teisių iš na-

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

tančiai lietuvių darbininkų, remiančių revoliucinį darbininkų judėjimų.

ves- 
grnpių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

K sudarau su 
n. amerikoniškais

Reikalui esant 
Bl *r Padidinu to- 
■ kio dydžio, ko- 
BV kio pageidauja- 
|y ma. Taipgi at- 
y maliavoju įvai

riom spalvom, 
Kair.os prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

ba konstituciją sulaužyti.”
Iššaukiamas naujas narys, 

M. Dulkė. Galgauskas klau
sia: Ar Tamsta žinojai ką 
nors apie Bendrovės konstitu- 

grupė ciją? Atsakymas buvo: “Nie
ko nežinojau.”

Iššaukiama Bendrovės pir
mininkas P. Blažys. Bet jis, 

. kaipo kaltininkas, atsisako į 
i klausimus atsakinėti. Bet jam 
buvo leista nuomonę išreikšti, 
ir Blažys pareiškė: “Tokie 

; klausimai gali būti rišami tik 
i draugijos susirinkimuose, o ne 
(Viešuose.” Blažiui Galgauskas 
.atsakė: Kad Bendrovės susi- 
! rinkimuose vartojot diktatūrą 
i ir to klausimo neleidot disku- 
I suoti. Juk pats pirmininkas 
į pareiškė ‘Darykite ką jūs no
rite, o mes narius priimsim 
paprasta didžiuma.’ Vadinas, 

į susirinkime nariams burnos 
i uždarytos. Todėl mes turėjom 
; rengti viešą teismą. •

J. Pakarklis didžiuojas, kad 
konstitucija po policijos ap
sauga buvo sulaužyta. Jis sa
ko: “Tas konstitucijos punk
tas buvo reakcinis ir mes jį 
nuvertėm, kad ir su policijos 
pagelba. Vadinasi, mes esame 
revoliucionieriai. O kurgi jū
sų revoliucioniškumas ?”

Dar buvo paklaustas nau
jas narys, A. Poškevičius. Gal
gauskas klausia: “Ar jūs, Po- 
škevičiau, galite pasakyti, ką 
reiškia bile draugijos konstitu
cija del draugijos narių?” 
Poškevičius atsakė: “Man 
konstitucija nieko nereiškia.” 
Tas parodo, kad naujas narys 
Poškevičius pilnai 
konstit. laužymui 
turai, dabartiniam i 
komitetui.

Iššaukti teisėjai 
savo nuomones po išklausymo 
argumentų. D.d. Pliauplis, 
Malkunienė ir Grigunienė pa
daro pareiškimą, “kad aky- 
vaizdoj visij čia išdėstytų fak
tų ir atsisakymas kaltininkų 
eiti į viešą teismą, rodo, kad 
Bendrovės komitetas ir direk
toriai yra kalti už laužymą 
konstitucijos, ir verti visuome
nės pasmerkimo.” Zurbienė 
ir Dovidonienė su pirmųjų pa
reiškimu sutiko. Tas reiškia, 
kad vienbalsiai pripažinti kal
tais Bendrovės diktatoriai. 
Aišku, pažangesnieji nariai, 
stovinti už narių teises ir kon
stitucijos palaikymo, kaipo 
pamato Bendrovės nariLj teisių 
užtikrinimo, turės griebtis aš
tresnių legalių teisių, kad pa
stoti kelią monarchiškai dikta
tūrai.
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Dvikov-Priboj Verte D. M. S

Šarvuotis “Osliabija”
(Tąsa)

Kitų laivų oficieriai ir jūreiviai, maty- 
dąmi ant “Osliabija” bokšto Von Filker- 
zaino komandos vėliavą nežinojo apie tai, 
kad jis jau guli grabe. Nežinojo to ir ja
ponai, kada jie atidarė pasiutusią ugnį

kirstą perlaidą elektros jėgos, bet jau bu
vo pervėlu. Į bokštą pateko du dideli ja
ponų šūviai. Neišlaikė jis jų galingo 
sprogimo, nušoko nuo bėgių ir persikrei
pė. Plieno sienos atvirto, o du dešimt- 
colinėmis gerklėmis kanuolių vamzdžiai

r CXISVI
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J. P. Ryan Gavo Didelę Nosį nuo 
San Francisco Laivakroviu

ant kelįo, kad pastotų Jcęvąi 
laimėjimams, taip, kaip pada
rė Vulcan Works foundrės 
molderiai.

organizacijos, 
m jtu-

atsibūvu

Nix

Birželio 16 dieną, San Fran
cisco kapitalistų geltonlapiai 
išleido specialius numerius su 
didžiausiais antgalviais, itkin- 
dami publiką, kad J. P. Ryan 
ir kiti darbininkų pardavikai 
pasirašė sutartį su miesto ma
joru Rossi, be atsiklausimo 
streikierių, ar jie sutiks ant

Marine Cooks and Stewards, 
Marine Firemen, Marine Engi
neers, Master, Mates and Pi
lots, Teamsters, Oilers and 
Water Tenders, Machinists and 
Painters. Unijų delegatai pra
nešė ant to paties susirinkimo, 
kad jų unijos jau nubalsavo 
išeiti į generalį streiką. Kitos

Jaunuolių Raportai bei 
Diskusijos

liabija”. Galimas daiktas, kad paprastas 
audeklo šmotas, kabantis ant “Osliabija” 
bokšto, pagreitino to šarvuočio nuskan- 

'dinimą.
Su mirčia admirolo Filkerzamo ko

mandavimas antro šarvuočių skyriaus 
perėjo į kapitono Ber rankas. Bet kada 
jis pamatė japonų laivyną, tai nedavė sa
vo šarvuociams nei vieno nurodymo, kas 
daryti. Kiekvienas iš jo komandai pa
vestų laivų darė, ką jis norėjo.

Gegužės 14 dieną įvyko apsišaudymas 
su japonų žvalginiais kreiseriais, o ant
rą valandą pasirodė ir visas Japonijos 
karo laivynas, šarvuotis “Osliabija” da
vė karinį signalą. Visi jūreiviai ir ofi- 
ciėriai užėmė savo vietas—stovėjo tvar- 
kiai ir parodiškai. Patsai Ber sto’ėjo 
ant kapitono tiltelio prie karinių įsaky
mų perdavimo aparato, žiūrėdamas, kaip 
iš ^kairios pusės prisiartina prie mūs ja
poniškas karo laivynas, rūkė vieną po 
kitam cigaretą ir buvo ramus.

Bet čia ir atsitiko tas, ko niekas nelau
kė- nuo kapitono Bėro kaipo komandie
riaus antro šarvuočių skyriaus laivyne 
admirolo Roždestvenskio, į kurio kari
nius sugabumus taip aklai tikėjo Peter- 

. burge. Po pirmojo karinio žioplo ma
nevro, ačiū mūsų komandieriui, šarvuo
tis “Osliabija” buvo pastatytas į tokią 
padėtį, kad buvo priverstas sulaikyti ma
šinas, kad nesukūlus priešakyje einantį 
kitą mūsų karo laivą. Japonai pasinau
dojo ta suirute ir, eidami greta su mu
mis, atidengė pasiutusią ugnį į “Osliabi-

Jų kulkos pradėjo iš pat pradžos deng
ti .ųnūsų šarvuotį. Trecias japonų šūvis 
pataikė į šarvuočio pirmgalio inkarinę 
skylę ir nunešė visą. kampą, o inkaras 

' nusileido j jūras, laivas turėjo stovėti. 
Japonai pasinaudojo ta proga ir daužė 
jį.’* Dar daugiau, apsistojimas “Osliabi- 
jo&” kenkė ir kitiems karo laivams, kurie 
plaukė iš užpakalio, nes kievienas turėjo 
staigiai aplenkti jį. Japonų kulkos dau
žė-’šarvuočio denį ir šonus. Mūsų šar
vuotis ilgai stovėjo, tartum tiksliai duo- 
dąpias japonams daužyti jam šonus. Pa
gavaus šoko jis pirmyn iš visų 14,500 
arklių pajėgos, užpakalyje jo pradėjo 
suktis visi trys varomieji šriubai, puto
dami vandenį, bet pirmagalinėje jo da
lyje jau buvo išmuštos kelios skylės.

^-Gaisrininkai ir mechanikai į laivo 
' pirmagalį!—pasigirdo komanda.

Pirmagalinėje dalyje prie pat vandens 
linijos sprogdamas didelis japonų šūvis 
išlauže skylę. Per ją ritosi į laivą jūrų 
bąpgos, užliedamos pirmąjį ir antrąjį jū
reivių gyvenimo kambarius. Per plyšius, 
pramuštus denyje, laiptais ir sumuštais 
ventiliatoriais vanduo ritosi į laivo amu-• . r.. £nitįjos sandėlius. Nuo dūmų ir gazo ne
buvo galima matyti lemputės. Skylė bu
vo^ pusiau apsemiama vandens. Laike 
laiyo plaukimo ir didelio jo supimo nebu- 
voĮįgalinpa užlopyti ją. Vanduo buvo su
laikytas prie antro atidalinimo pirmaga
lio! kambarių, bet priešakyje jis užsemė 
dinamo (elektros gaminimo) mašinas ir 
tofįpėdinius prietaisus. Pradėjo šarvuo- 
ti4!plaukti nuleidęs nosį ir, nežiūrint kaip

■ energingai darbavosi gaisrininkai ir me
chanikai su Uspenskiu priešakyje, jau 
laivus plaukė giliai nerdamas pirmagalį 
į jhrų bangas. Tik dalinai pavyko jiems 
pąfireipti laivą į dešinę pusę, tiksliai 
piįtidus vandens dešiniame šone į kori- 
defrių ir kulkų sandėlius.

Jvarbiausis elektros perlaidas, per- 
kulkos, nustojo dirbti, to sekmė- 

leyjpirmagalyje dešimt-colinių kanuolių 
bdįlfttas turėjo sustoti veikęs. Viso iš šio 
bgjtfto kanuoliu padaryta tik trys šūviai, 

vėliaus mechanikai ir sujungė nu-

<

Prie šio kanuolinio bokšto, dar pirm 
prasidėsiant mūšiui, buvo tiksliai pasta
tyti du jūreiviai mirti. Tai buvo jūrei
viai Karalius ir Suslenko. Iki pat susiti
kimo su japonais juos laikė karceryje. 
Suslenko buvo areštuotas už apiplėšimą 
bažnyčios dėžutės, o Karalius už sukili
mą ant kreiserio “Nachimov”. Vyresny- 

! sis oficierius juos pastatė ten ir prisakė:
—Atsitikime gaisro, tai gesinkite jį iš 

guminių dūdų. Niekur, o niekur iš čia 
nevalia eiti. Kuris bandysite bėgti, tai 
nušausiu!

Japonų kulkos abu juos suplėšė į šmo
telius.

Šarvuotos kepurės ant kanuolių viršų 
nuversta. Matomai kulka pataikė į sky
lę prie kanuolės ir pasiekė vidų. Po šar
vais vienam jūreiviui nutraukė galvą, o 
kitus visus sunkiai sužeidė. Iš ten girdė
josi dejavimai ir riksmas. Vėliaus iš ten 
išnešė komandierių Bobkovą su nutrauk
ta koja. Kada jį nešė į ligoninę, tai jis 
piktai ir žiauriai ką tai koliojo.

Kapitono tiltelis buvo sudaužytas. Ten 
pirmiaus stovėjo prietaisai sistemos 
“Barro” ir “Studo”, kad nusverti priešo 
tolumą. Prie jų buvo leitenatas Polecki 
ir keletas jūreivių. Kulkos sprogimas 
juos visus išmėtė į šalis ir taip sužalojo, 
kad nieką iš jų, apart oficieriaus, nebu
vo galima pažinti. Oficierius gulėjo su 
sulamdyta krūtine, vartė nusiminusiomis 
akimis ir pirm mirties baisiai šaukė:

—Izumo... Japonijos kreiseris Izu- 
mo... Trisdešimt penki sieksniai... Izu- 
mo... penki... trisdešimt...

Už minutės laiko Poleckis jau buvo 
miręs.

Greitai buvo sukriušintas viršutinis 
šarvas ant šešiacolinės kanuolės. Į tą 
šarvą pataikė dvi japonų kulkos. Šarvai 
atvirto ir užgriuvo ant laiptų skylės, o 
kanuolė išlėkė iš savo gūštos. Vėliaus 
japonai sudaužė ir dar dvi šešiacolines 
kanuolės. Visos mažosios ir didesnės ka
nuolės šarvuočio “Osliabija” kairėje pu
sėje buvo sugurintos į 25 minutes laiko. 
Didžiuma jūreivių ir oficierių, kurie bu
vo prie tų kanuolių,—išmušta, o likusieji, 
neturėdami ką veikti, sulindo į laivą ir 
pasislėpė po jo plieniniu deniu.

Sprogo kulka kanuolinių skyriuje. Ten 
pirmiaus buvo jūreivis su būbnu, iš jo li
ko tik mėsos šmotas be galvos ir be ko
jų. . Kulkos gabalai įlėkė per langutį plie
no sienoje del tėmijimo, kaip eina mūšis. 
Kanuolininkas Prokius, kuris stovėjo 
prie sienos, nuvirto negyvas.^ Sužeista 
keli štabo ir šarvuočio oficieriai. Kaip 
kurie iš jų nuėjo pas daktarą ir daugiau 
nebegrįžo į komandieriaus skyrių. Ko- 
mandierius Ber išbalęs, krauju aptašky
tu veidu, iššoko iš kambario ir pradėjo 
garsiai rėkti:

—Pašaukite man vyresnįjį oficierių 
Pochvisnevą!

Kas tai iš jūreivių nusiskubino išpil
dyti jo paliepimą, o patsai komandierius 
užsitraukė cigaretą ir vėl dingo į savo 
kambarį, kad. valdyti jau bežūstantį šar
vuotį.

Kairiajame sparne ties viduriu japonų 
kulka pataikė į vežimėlį su mūsų kulko
mis. Įvyko sprogimas. Visus jūreivius 
ir oficierius šiame punkte sužeidė arba 
užmušė, o šešiacolinę kanuolę visai su
gadino. Kairėje pusėje buvo veikiančios 
tik dvi šešiacolinės kanuolės, bet ir iš jų 
nebuvo galima šaudyti del didelio laivo 
pasvirimo. , Abelnai nuo mūsų laivo šau
dyta visai nedaug. O ir mūsų kulkos bu
vo siunčiamos daugiau ant vėjo, negu į 
cielių, nes tuom laiku jau niekas nemie- 
ravo priešo atstumą ir nedavė informa
cijų.

tų jų išlygų, ar ne. Miesto 
majoras Rossi, buvo tuo įna
giu nuo laivų savininkų 
“chamber of commerce” ir 
Industrial Association.” Visi 

i rankas trynė iš džiaugsmo— 
“Big sell out business.” Bet 
neilgam. Birželio 17 d. strei- 
kieriai sušaukė masinį susirin
kimą į “Eagles Hall”, kur J. 
P. Ryan pasirašytą kontrak
tą pridavė. 2800 streikierių 
slaptų balsavimų išėjo prieš 
Ryano pardavikišką “sell out” 
kontraktą ir visi suriko di
džiausiu balsu “no”! J. P. 
Ryan, pamatęs tokį streikierių 
tvirtą ūpą (kaip Chinijos Sie
ną), bandė persiprašyti už 
pardavimą ir teisinosi, kad jis 
esą nežinojęs, kad streikas 
yra taip plačiai įsiplatinęs ir 
kad streikieriai taip tvirtai lai
kosi (“sticjk together”). Susi
rinkimas išrinko po penkis de
legatus į Bendrą Streiko Ko
mitetą nuo šių unijų: Long
shoreman—ILA, Sailors Union,

unijos prižadėjo tuoj balsuo-

į generalį streiką išeis Cloak 
Workers, Waiters, Bookbind
ers, Window Cleaners.

Moterys Organizuojasi 
Vyrams j Pagelbą

(Bus daugiau)

EASTON, PA
Konferencija Už Bedarbes 

Sociales Apdraudos 
Bilių—HR 7598

Pėtnyčioj, birželio (June) 
29 d. yra šaukiama konferen
cija tikslu, kad geriau apdisku- 
savus ir sudarius planus, kaip 
pasekmingiau vedus kovą už 
Bedarbės ir Socialės Apdrau
dos Bilių-—HR 7598. šis bilius 
yra pateiktas kongresai! per 
kongresmaną p. Lundeen, bet 
kol kas kongrese dar nesvar
stytas ir nebus svarstytas, jei 
plačiosios masės darbininkų 
nedarys spaudimo. Nors jau 
tapo supažindintas geras 
sluoksnis darbininkų su tuo bi- 
lium kiaurai visą šalį, tačiaus 
dar nepakankamai, idant kon- 

| gresas imtų žingsnius biliaus 
Į perleidimui. Tokiu būdu, ko- 
i va yra vedama visuose mie
stuose ir miesteluose, tad ir 
šioj apielinkėj, ši konferenci
ja nustatys pamatą tolimesnei 
kovai del šio giliaus. Nemažas 
skaičius organizacijų jau yra 
oficialiai užgyrę tą bilių, taip
gi nekurie valdininkai tą pa
darė, k. t. kongresmanas iš 
šio distrikto p. Walters, Phil- 
lipsburgho buvęs majoras 
Fisher ir kiti.

Konferencija įvyks Bakers 
Hall, 36 N. 7-th St., Easton, 
Pa. Prasidės kaip 8 vai. vaka
re. Yra kviečiamos visos orga
nizacijos, kuriose priklauso 

į darbininkai, be skirtumo pa- 
, žiūrų, dalyvauti per savo at
stovus šioj konferencijoj. Ku- 

Įrios organizacijos neturėjo su- 
Įširinkimų po aplaikymui ofi- 
cialio kvėtimo, yra kviečiamos 
valdybos dalyvauti. Taigi ne
pamirškite išpildyti mandatus. 
Be jų nebus suteiktas spren
džiamas balsas.

Bendro Fronto Komitetas.

Ir

“Firecrackers Lured Youths”
Po tokia antrašte tilpo ži

nutė vietiniame “Easton Ex
press,” birž. 23 d. Ten sako
ma, kad du jaunuoliai, būtent, 
Arthur Nicotero ir Walter 
Marks (Markauskutis), pa
starasis lietuvis, tapo sugauti 
beimant “firecrackers,” šovi
nius; kuHiioss vartoj a per “for- 
džiulajų.” Abu po 14 metų 
amžiaus. Tapo patalpinti tam 
tikroj jaunuolių įstaigoj iki 
teisjno. \

Kas iš to. bus, tai klausi
mas, bet tėvams dabar nesma- 

'gųmo ir ašaros. Kas liečia

Jaunuolių raportai ir dis
kusijos nacionaliam suvažiavi
me parodė gryną faktą, ilgą 
spritką, kuri muša Prūseikai
nosin, kad va, pakelk savo 
sklokišką snapą ir pažiūrėk, 
kad mes, jaunuoliai, pažįstame 
tą politiką, kurią veda Ko
munistų Partija ir jos broliš
kos organizacijos.

Vienas jaunuolis, kalbėda
mas apie pietinį Illinojų, pa
reiškė, kad mes baltąjį šovi-

' 1 /.TT'. ' fl-

klausyti prie tokios 
kaip ALDLŲ. Taipgi »» 
rim svarbių < reikalų 
tyti. Išgirsime raportų
šio 2 apskričio pikniko. Nesivėluo- 
kite, ir atsiveskite savo draugus.

Org. J. P.
(151-152)

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 del “Laisvės” pikniko, kuris 
įvyks 4 dieną, liepos, Maynard, Mass. 
Reikės sutvarkyt įžangos ir laimėji
mo tikietai. Todėl visi nariai daly-

įvyks 4 dieną liepos, 
Reikės sutvarkyt 
mo tikietai. Todėl 
vaukite, 7:30 vai.

G. Shimaitis.

Streikierių moterys pradėjo 
smarkiai organizuotis į Wo- njzmą nepanaikinsim tuo neti-' 
men’s Auxiliary Marine Wor- ^usįu būdu, tik šokimu pa
kers Industrial Union ir į rengimuose su juodveidžiais 
“Women’s Auxiliary Interna-1 bei juodveidėmis. Mes turime 
4 „i t i Ar.^^z.,0 , dgįį pastangas bendrai dirbti I

su negrais darbininkais visose 
jų ir sykiu mūsų kovose už 
geresnį gyvenimą. Tik kas
dieninis darbas už tinkames
nes gyvenimo sąlygas.—duoną 
ir pastogę, duos galutiną smū
gį baltajam šovinizmui. Tai 
kaip tu manai, Prūseika, ar 
jis nepažįsta mūsų politikos?

Kita jaunuolė 
kalbą, sakydama: “Mes esą-i 
me ateities Amerikos piliečiai, 
mes nenorime tokio gyvenimo, 
kokį mūsų tėvai turėjo. Mes 
turime kovoti, kad įsteigus 
tokią tvarką, kokią turi So- Į 

darbininkai.” i 
Ji ragino visus jaunuolius eiti 
toliau, negu ALDLD ir LDS 
organizacijos, gavimui naujų ■ 
narių į jaunimo eiles. Matyt, • 
kad ji žino, ką kalba.

Trečias jaunuolis kritikavo 
“Youth Section” vedamus 
tuos visokius “Snap Shots” ir 
kitus netikslumus, kurie pasi
rodo jų skyriuose. Kuomet ■ 
strimagalviais  ̂lekiamą prie fa- ' 
šizmo, pasauliniai imperialis-i 
tinio karo, tad reikia daugiau 
dėti naudingi raštai, kurie j 
neša apšvietą ir organizavimą 
jaunuolių. Pasakojimas, su ko
kia mergina šoko Jonas, kaip 
jis atrodė meilus ir kaip kitos 
merginos buvo pavydžios, tai 
tuščias laikraštyj vietos užėmi
mas.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarpt. Darb. Apsigynimo 1 

distriktas rengia 9 metų sukftktūves. 
Todėl T.D.A. 9 kp. kviečia visus; » 
visas atsilankyti ant parpįnėji- 4 
mo. Bus didelė programa ir gJri 
kalbėtojai, kurie paminės New Gar- - 
riek Hali, 507 South 8th fit., 8 vąLu, 
vakare. Visi lietuviai dalyvaukite.

tional Longshoreman Associa-I 
tion”. Moterys visais būdais 
gelbsti vyrams. Jis eina į pi- 
kieto linijas su vyrais. Jos su
rengia susirinkimus ant gatvių 
tuščių lotų netoli pikieto arba 
prie pikieto linijos ir laiko 
prakalbas, nežiūrint kazokų ir 
policijos, kuri pulkais apstoja 
jų laikomus susirinkimus. Už 
tokią karžygišką kovą, kokią 
jos veda streiko fronte, pri
guli moterims didelis kreditas. 
Bravo!

CLIFFSIDE, N* J.
Draugai, visi, kurie norite važiui 

ti į “Laisvės” piknikų užsiregistruo
kite sau vietą ant buso. Bušai išeis 
nuo Lietuvių Piliečių Kliubo 247 
Water Str. 11 vai. ryte. Galite už- 
si registruot pas draugų J. Stasiu- 
kaitį.

PUIKI VAKACIJOM 
FARMA '

John Baker.

Nicotero, tai nepažįstami žmo
nės, gi
pasakyti, kad turėjo perdaug 
laisvės iš tėvų ir todėl tokia 
nelaimė.

i žinant Marks, reikia i vietų Sąjungos

Rep.

Molderiai Streiką 
Laimėjo

NEW BRITAIN, Conn. — 
Džiuginančios žinios pers- 

kriedė per visą miestelį, kuo
met Steel and Metal Workers 
Industrial Union vadovybėje 
Vulcan Iron Works Co. mol
deriai po dviejų savaičių pa
sekmingo ir pavyzdingo strei
ko laimėjo pakėlimą algų ir 
pripažinimą dirbtuvės komite
to.

Nuo šio streiko pasekmingu- 
mo šiai industrialei unijai 
seksis plėstis visose šio mies
telio dirbtuvėse.

Kuomet tik streikas buvo 
pradėtas, tai daugelis lengva
tikių manė, kad tie 200 mol- 
derių tik susidemoralizuos ir 
nieko negaus iš kompanijos. 
Bet tinkama vadovybė ir ne
nuolaidus streikierių pasiry
žimas taip jau ėmė ir privertė 
kompaniją ir jos bosus pri
imti daug darbininkų gerų rei
kalavimų. Tokiu būdu pasi
rodo gyvas faktas, kad ten, 
kur darbininkai yra organizuo
ti, yra galimybės laimėti 
kėlimą algų ir šiaip daug 
gerinimų dirbtuvėse.

pa- 
pa-

bu-

baigė savo i Didelis sodnas įvairių vaisinių me
džių, visokių prie namų auginamų 
uogų ne anksti pavasrio iki vėlai 
rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNES »
Yra puikus prūdas maudytis; pasi- 

vaikščiojmui plačios pievos ir. miškai.
Naujai perbudavoti kambariai, pa

togūs poilsiui. Valgis gaminamas iš ‘ 
savo augintų daržovių, uogų, pieniš
ko ir mėsiško maisto.

KAINA LABAI ŽEMA
Kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, 
CauterskiH Ąve„ 

Catskill, N. Y.

Atsiųsime Medy 
Jums Į Namus

J. Nalivaika.

PRANEŠIMAI KITUR
1

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Kliubo mėne

sinis susirinkimas įvyks 1 d. liepos 
10:30 vai. ryte, Lietuvių svetainėje, į 
29 Endicott St., Worcester, 
Visi nariai malonėkite 
nes 
kų

i Tuojaus parsitraukite tikf6 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
< U ’ - ' f I

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St. . • > 

/N. Abington, Mass.
Prisiunčiame jums į namus ir 

mes\apmokame persiuntimo 
) lėšas

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

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

Mass.
nariai malonėkite dalyvauti, 

turim labai daug svarbių daly- 
apkalbėti. į-

Įsigyk Sau Namus!
Rast. A. S. 

(151-152)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp.

įvyks 29 dieną birželio, 7:30 vai. va
kare, L. P. Kliubo kambariuose, 17 
School St. Draugai ir draugės turi
me visi pribūt laiku, nes turim 
daug svarbių dalykų apkalbėti. Taip- 

| gi reikia apsvarstyt ateinantį pik- 
! niką reikės išrinkt darbininkų. To
dėl visi nesivėluokite ir dalyvaukite.

Org. S. K.__ 
(151-152)

Landers molderiai, kaip 
vo rašyta, išeis irgi į streiką, 
bet neišėjo ir nė algų pakelti 
negavo, nors buvo išstatę sa
vus reikalavimus. Pas narius 
dabar pasirodo nusiminimas ir 
nepasitenkinimas jų vadų va
dovyste. Nors Amerikos 
Darbo Federacijos vadai ir 
jiems geltonoji spauda pade- žurnalą" atydžiai 
da SU agitacija, jie be palio- persitikrinsite, kiek yra svarbos pri- 
vos gyrėsi su dideliais laimėji-i--------------------------------------
mais įtraukime į tą uniją na-,1 
rių. Tačiaus šiaip del darbi-j 
ninku nė vienoj dirbtuvėj nė-j 
ra nieko išreikalavę. Darbi-j 
ninkai veikiausiai paims pa
vyzdį. iš Vulcan Iron Works 
molderių, paimdami unijos va
dovybę į'savo rankas ir tiktai! 
tada darbininkai galės susi-1 
laukti šiokių tokių laimėjimų, i 
Per daug pasitikėjimas atvy-| 
kusiem vadam nėra galimas.) 
Reikalinga, kad eiliniai nariai 
rūpintųsi savo unijos ir darbo 
sąlygom, o tada nebus niekas

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, 7:30 vai. 
vakare, 29 dieną birželio, Lietuvių

| svetainėje, 180 New York Avė.
j Draugai ir draugės, man jau teko 
’ matyt antrą laidą žurnalo “šviesa”, 
: labai žingeidus apšvietos kūrinys. 
Ateikite j susirinkimą ir atsiimkite 

i perskaitykite ir

į Metus Laiko 
Pabrangs

Išmintingi žmones 
susirinkimas j dabar. Pirkit ir jūs! 

namų: didelius, 
garadžiais, darželiais 
apgyventose 
lyne, Maspethe ir

Parduodame
Lengvų

Galima Papirkti 
Pradini 

Likusius kaip rendą
Nepraleisk šios 

Ateik ar
S AM AS WITTE, 

ir’
ANDRIUS

Lietuvių Skyriaus
1440 Broadway,

Room 2160 arba 
vąnia 6-8378. 
savuosius gauna 
vhną!

Namai

juos perka 
Turime visokių

visose lietuvių 
3ronxe, Brook-

ir kitur.
e Pigiaii ir 
Ų Sąlygų 
ti iiŽ Mažą 
{mokėjimų 
rendų išmokėsite 
šios progos!

ant

$500

Advokatas

Vedėjas

telefonuok Pennsyl- 
itmink: Savas pas 
sąžiningų patama-

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn>

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

Tel.: Foxcroft 9-6901
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John

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST

GIMTIES TIESOS

grąžint darban visus, kurie 
buvo pavaryti už unijinį vei
kimą.

Vajus bus nuo rfabar iki 1 a. rugpjūčio (August). Tai pačiu 
geriausiu piknikų sezonu. Taigi draugai, stokite į darbą, gaukite 
natijų skaitytojų.

PHILADELPHIA; BALTIMORE;
WILKES-BARRE IR BOSTON

teisių
o pa

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Šiuose keturiuose miestuose pereitą rudenį “Laisves” vajus ga
vime naujų skaitytojų buvo silpnokas. Todėl prašome draugų 

tuose miestuose vasaros sezonu pasidarbuoti savo 
dienraščiui gauti naujų skaitytojų

jų revoliucijų ir karų.
D. M. šolomskas

Nebus nuolaidos ant prenumeratos kainos. Bet naujiem skaitytojam 
duosime dolerio vertes knygų ant metinės prenumeratos ir 50 centų 

vertės ant pusmetinės prenumeratos.

kaip 
jam 

pasi-

am Nuo Krizio Perėjo 
Savotiškos Dipresijos

savo jau- 
ir ture j i- 
senesnio 

darbo.

ii. Ir vaikas negali 
žiausiai pasipriešinti 
ti, kurie mėgtų' j 
“Kaip ten nebūtų,” 
“jie ištikrųjų negali man 
giau mokėti 
duotų 
pinigų 
taipgi

Vis ran 
nors ne

svarų sterlingų, 
metais jis buvo 
Francijos užsienio

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

Ant mano vyro nuolatinės 
ir vidutiniško didumo algos, 
mūsų vaikai pergyveno vėja- 
rauplių ir kokliušų laikotarpį 
ir pradėjo augštesnį mokslą 
ir jieškojimą taip 
adarų durų. Mes mokinome 
juos, kad jeigu jie bus teisin
gi, nuoširdūs ir taupūs, jie ga
lės, su mūsų pagelba ir išsky
rus nelaimes, dasigauti užga
nėdinančio mokslo, galinčio ką 
tai naujo sutverti, išplėsti pa
žintį ir draugų būrį, patogius 
namus—gyvenimą. Jie nebu
vo mokinami jieškoti pasise- 
kimo-LAIM®S, taip sakant, 
didžiosiomis raidėmis; jie bu
vo mokomi gyventi pilnai, ir 
dirbti teisingai, ir to pasekme 
jie galės tikėtis sau pasise- 
kimo-laimės, progų augimo ir 
išsivystymo.

Aš kalbėsiu apie mūsų ke
turis jaunus žmones su vyriš
kosios kilmės asmuožodžiu, 
nors yra reprezentuotos abi ly
tys. Pirmasis paėmė dviejų 
metų generalį kursą universi
tete, du metu praleido 
advokatystės mokykloj)

jaunas, pradėjo eiti universi 
tetan

Iš čia suminėtų arba iš ALDLD. leidinių, nauji skaitytojai galite pa
sirinkti knygas kaipo dovanas. Ant. metinės prenumeratos pasirinkite 
dolerio vertės, o už pusmetinį prenumeratą 50 centų vertės.

Per šiuos keturius miestus mes tikimės savo dienraščiui gauti 100 
naujų skaitytojų. Kiekvienas turėtų gauti po 25 skaitytojus.

žuaziją. Bet kas svarbiausia, 
kad nupuolus darbininkų ir far- 
merių įplaukoms, neišvengiamai 
nupuolė ir pirkimo jėga, to sek- 

$578,000,000. Negeriau dalykai mėje sumažėjo reikmenų “rei- 
yra ir kitose kapitalistinėse ša

Kodėl Turės Įvykti Komunizmas? 
kaina 10c.
Klausimai ir Atsakymai apie Sovie.
tų Sąjungą, kaina 5c.
Ar Stebuklai Pagydo?, 15c.
Klebonijų Paslaptis, 25c.
Karas Lietuvoje (Apysaka) 35c.
Bolševikai (Apysaka) 50c.
Motina (Apysaka) $1.00
Pirmoji Pagelba Ligoje ir Nelaimė

je, (su receptais) $1.00

ir tas. Pirmiaus po krizio per
silaužimo prasidėdavo naujas 
būdavo jimas, įdėjimas didelių 
turtų į naujas gamybas, šis 
krizis baigėsi, užviešpatavo de
presija, bet naujų budavojimų, 
niuiją kapitalo įdėjimų į pama- 
tiM* industrijas nėra. Angli- 

balandžio mėnesį, 1934 me- 
nttLnaujų budavojimų buvo tik 
ĮOĮĮiyyfti* milionus svarų ster- 
Ittabfkaa sudaro labai menką 
HHbĮ&BO* ir didžiausio krizio 
iflRĮEįįjįLviji tiek yra šiek tiek

ero,t kas i)ors* ręiįkiA: pertaisy-' binin^ų uniją ir tuojaus su- Motina NuŠOVČ 2 Vaiki! S 
nei ma- 
—yra ki- 
> darbą, 
jis sako, 

dau- 
par- 
juos

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 
DUOSIME $1.00 VERTES KNYGŲ

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

tas ir už prieinamą kainą.

Bedarbių armija, pagal pačios 
Jungtinių Valstijų valdžios pri
pažinimą, dar vis siekia 11,000,- 
000 ir vargiai ji mažės. Vo
kietijoje bedarbių yra tarpe 
7-8 milionų.

Taigi, kapitalizmas yra ypa
tingoje dipresijoje. Leninas | 
dar VII Sov. Sąjungos Komu 
nistų Partijos Suvažiavime kai 
bėjo apie kapitalistinio pašau 
lio krizį. “Kokis nebūtų... to 
limesnis revoliucijos besivysty- j 
mas, kiekviename atsitikime ob- 
jektyvė padėtis kapitalistinių 
šalių, įsivėlusių į karą, įstūmu
sių žmones į badą, suirutę, su- 
laukinėjimą pačių pirmeilinių

i šalių,—objektyve jzį, padėtis ne- 
' turi išėjimo.” j

Buržuazija gali nugalėti \vie- 
j na ar kitą krizį, išeiti iš vieno 
; ar kito ekonominio krizio. T^je 
I dvasioje kalbėjo Leninas ir tą 
nurodinėjo Stalinas pereitame 
partijos suvažiavime, kad abso
liučiai be išėjimo padėties nega
li būti, kad kapitalizmas gajus, 

1 bet jis nesuras išėjimo iš krizių 
savo sistemos.

Dabar išnaudotojai persilaužė 
per patį sunkiausi ekonominį 
krizį darbininkų ir vidutinių i 
visuomenės sluogsnių lėšomis, j 
Vokietijoje net patys fašistai j bet 
pripažįsta, kad darbininkų už-! Kapitalistinis 
darbis nukapotas ant 47 nuošim- [ prie stabilizacijos, bet prie nau 
čių. Tikrumoje jie yra dau-; 
giau nuskriausti. Jungtinėse |

jiniai darbai pasidarė reteny
bė, ir buvo duodami tik senes
niems žmonėms, žmonėms su 
išalkusiomis šeimynomis. Jis 
pradėjo imti neunijinius dar
bus, tačiaus vis su baime, kad 
kas nesužinotų ir kad nereikė
tų jam prarasti darbo, kad ne- 

kurie; būt išmestas laukan. Aš abe
joju gerumą perdidelio nuo
širdumo ir laisvės link jau
nuolių, kurie patys užsidirba 

nei

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai
Draugo Stalino apibudinimas, 

padarytas Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos XVII Suvažia
vime, puikiausiai pasitvirtina. 
Kapitalizmas jau pergyveno pa
tį didžiausį ekonominį krizį. Da
bar jis yra Savotiškoje dipre
sijoje, kokios dar kapitalizmo 
gyvenime nubuvo.

Pasaulinė gamyba geležies,
1932 metais, buvo 3,182,000 to
nų, o 1933 metais jau 3,995,000 
tonų. Plieno gamyba 1932 me
tais buvo 4,104,000 tonų, o 1933 
metais pakilo iki 5,500,000 to
nų. žibalo gamyba 1932 me
tais buvo 108,000,000 tonų, o
1933 jnetais pasiekė 118,000,000 
tonų. Audimo pramonė 1933 
metais pakilo ant 10 nuoš., lygi
nant Su 1932 metais.

Bet pakilimas kapitalistinėse 
šalyse gamybos yra labai nevie
nodas ir nepastovus. Labiausiai 
krizio paliestos yra Jungtinės 
Valstijos šiaurinėje Amerikoje. 
Sausio-kovo mėnesiais, 1933 me-, 
tais, Jungt. Valstijose buvo ga
mybos nupuolimas ant 8 nuo
šimčių. Balandžio-birželio mė
nesiais gamyba pakilo ant 18.5 
nuoš. Su pabaiga liepos ir vėl 
prasidėjo gamybos puolimas, 
kuris tęsėsi iki pabaigai metų. 
Per tuos šešis mėnesius gamyba 
nupuolė ant 20 nuošimčių. Ir 
tik sausio mėnesį, 1934 metais, 
vėl pradėjo gamyba kilti. Tai
gi pasirodo, kad per septynis 
mėnesius gamyba puolė ir tik 
per penkis kilo.

Francijoje, Hollandijoje, Šve
dijoje ir Belgijoje krizis nesu
mažėjo. Italijoje gamyba spa
lių mėnesį, 1933 metais, stovėjo 
ant to laipsnio, kaip 1932 me
tais, tai yra, laipsnyje didžiau
sio krizio. Francijoje pirmu
tinėje dalyje 1933 metų buvo 
nedidelis pakilimas, bet antro
je dalyje 1933 metų ir bėgyje 
trijų mėnesių 1934 metais ėjo 
gamybos puolimas. čeko-Slova- 
kijoje, antroje dalyje 1933 me-, 
tų, gamyba buvo ant žemesnio 
laipsnio, kaip 1932 metais.

Tik Anglijoje povaliai, bet 
nuolatos, ėjo gamybos kilimas ir 
pabaigoje 1933 metų ji buvo 
ant 10 nuoš. didesnė, negu 
1932 metais. Tokis tai yra šo
kinėjimas, zigzagavimas, nėra 
pastovaus gamybos kilimo.

Kad kapitalistinis pasaulis 
yra ypatingoje dipresijoje, tai 
liudija ir tas, kad prekyba puo
la. Anglijoje mėnesinis įveži
mas nupuolė, 1933 metais, iki 
52,400,000 
o 1932 
54,400,000.
prekyba puolė 1933 ir 1934 me
tų pradžioje. Jungtinių Valsti
jų užsienio prekyba pradėjo kil
ti, bet tai daugiausiai del to, 
kad pasaulyje pasireiškė boiko
tas Vokietijos prekių kovoje 
prieš fašizmą.

Pinigų nepastovumas ir in
fliacijos kova eina toliau. Aš
triausia infliacijos kova yra tar
pe Anglijos ir Jungtinių Valsti
jų. Anglijos ponai kalbėdami 
apie pinigų stabilizavimą sako: 
“Pinigų stabilizavimas puikus 
dalykas. Bet... bet tas ne del 
mūsų Šalies.” Anglijos buržu
azijos organas “Economist” sa
ko: “Stabilizavimas pinigų ant 
aukso pagrindo būtų didžiausia 
klaida.” Panašią poziciją už
ima ir Jungtinių Valstijų ka
pitalistinė spauda.

Kad dabartinė dipresija yra 
ypatinga, skirtinga nuo visų

Teismas Thaelmanno
ir 6,000 PriešfašistŲ

Berlynas. — Liepos 2 d. 
prasidės teismas prieš Tha- 
elmanną, Vokietijos Kom. 
Partijos vadą. Po jo seks 
bylos virš 6,000 priešfašis- 
tinių darbininkų. Juos teis 
naujai • įkurti vadinami 
“Liaudies Teismai,” kurie 
yra tik hitleriškų budelių 

Trečiasis vaikas buvo labai komitetai.
National Committee to 

bet jis turėjo savotišką Aid Victims of German Fa- 
amatą, kuriuo užsidirbdavo.' seism, 870 Broadway, New 
Iki trijų metų universitete jam i York,’ renka parašus ant 
ėjo viskas puikiai. Jis susitari- tam tikrų blankų delei Tha- 
pė pinigų ir pasimokėjo pen- elmanrio paliuosavimo. Lie- 
kesdešimt dolerių įstojimui į tuvių darbininkų organiza- 
uniją. Tačiaus kevįrti metai cijos turi gauti tų blankų ir 
jau visai buvo skirtingi. Uni-j pasidarbuoti.

Dawson, N. D
Canfieldienė nušovė du savo 
vaikus, sužeidė kitus du ir 
bandė pati nusižudyt. Tapo 
areštuota. Aiškinasi, kad 
vienas vaikas, josios many
mu, būtų išėjęs iš proto, o ir 
kitiems “geriau būti negy
viems.”

kalavimąs.”
Esamoje padėtyje gamybos 

pakilimas negalimas. Imperia
listai bandė iš krizio išeiti kon
kurencijos pagalba — nušluo
dami mažesnius savo konkuren
tus rinkoje. Negelbėjo. Dide
lių tarpe prasidėjo didžiulė ko
va už rinkas pagelba infliaci
jos. Bet ir tas neišves juos iš di
presijos—nei infliacijos nei dum- 

| pingo pagalba. Dabar vienati
nė jų viltis karas už rinkas.

Karas iškyla del ekonominių 
priešingumų. Dabartiniu lai
ku yra aštriausi imperialistų 
tarpe priešingumai ir jie neiš
vengiamai veda prie karo.

Dar viena ypatybė: Europoje 
ir Jungtinėse Valstijose del 
sausros sunaikinta daug javų. 
Tas atves prie pabrangimo kai
nų ant duonos. Del to jau tri
na rankas spekuliantai 
yra prisivertę aruodus grūdų 
nuo seniau. Bet tas atves prie 
bankrūto naujus desėtkus mi
lionų farmerių, pavers juos į mokslui pasimokėti; ji; 
biedniokus. Tas dar daugiau1 sykio nebuvo pašauktas prie 
paaštrins ir taip jau didelį kri- tvarkos ar užduoties, bet mo
žį žemės ūkyje. iralė žymė buvo prasta. Kodėl

Nuo krizio perėjimas prie būt teisingam unijai, jeigu gali 
ypatingos dipresijos padėties ' užsidirbti kelis reikalingus do- 
nereiškia sumažėjimą priešingu- lerius laikantis ramiai?
mų kapitalistiniame pasaulyje, 1 Kevirtas vaikas užbaigia 

priešingai — padidėjimą. vidurinę mokyklą. Ką su 
pasaulis eina ne jllom turime daryti? Mokinti 

(profesijų? Mokytojai alkani, 
advokatai sušalę. Surast jam 
darbą? Tas juokinga. Mūs 
pačių alga sumažinta—pirmą 
syk, šeštas nuošimtis, paskiau 

! vienuoliktks nuošimtis, dar 
I paskiau septinioliktas nuošim- 
!tis; dabar buvo sugražintas 
dešimtas nuošimtis iš priežas
ties miesto ' valdininkij rinki
mų. Automobilio • apdrauda 
prašalinta pirmiausiai, o pa
skiau ir gyvasties.

Argi nėra kas daryti ? O 
taip, jeigu tik būtų karas, sū- 
nai galėtų eiti ten, o duktė 
būti slaugė. Valdžia maitins, 
pakol vaikai bus užmušti arba 
sužeisti, o duktė bus mačius 
neužmirštantį vargą ir nupuo
limą.

Tai viskas? Ne! Mums rei
kia, per drąsą, įsteigti naują 
ir teisingą padalinimo sistemą. 
Tada mes ir vėl galėsime duo
ti visiem jauniem žmonėm jų 
gimties tiesas—darbą, teisybę, 
gyvenimą.

Vertė A« Gilman.

Valstijose darbininkų uždarbis, 
pagal valdžios padavimus nuo 
1929 metų iki 1933 metų, nuka
potas ant 34 >/2 nuošimčių. Jung
tinėse Valstijose farmerių įplau
kos nupuolė per tą laiką ant 50 

naujų budavojimų ir pamatinių nuoš. Gi tuom kartu piniginė 
kapitalo įdėjimų. Jungtinėse infliacija šluoja ir smulkią bur- 
Valstijose kovo mėnesį, 1934 
metais, nauji įdėjimai buvo 
$5,000,000. Gi 1929 metais mė
nesiniai įdėjimai siekė net

Vertojo prierašas. — 
“Fight” redakcija paprašė vienos 

I vidurinės klasės moteries, nuo Pa- 
! cifiko pakraščio, idant ji parašytų, 
l kaip ji šiandien žiūri į pasaulj. Tai- 
. gi ji savo nuomonę ir parašė, trum- 
j poj formoj, kurią “Fight” žurnalas 
i ir atspausdino. Žemiau telpa raši
nėlio vertimas, 

i

Kaipo*motina keturių jau
nų žmonių, metuose nuo aš
tuoniolikos iki dvidešimt še
šių, man teko pažinti baimė, 

i šiurpuliai, netikėtinas dalykas 
ir, pagalios, piktumas, kuris 
radosi ir pas milionus kitų 
motinų, kurios pergyveno pe
reitus penkis metus. Iš sykio 
aš maniau, kad mūsų šeimy
nos patyrimai esti skirtingi 
nuo kitų žmonių; bet dabar 
aš žinau, kad tik laipsniškai 
yra skirtingesni patyrimai mū
sų viso pasaulio tėvų (išski
riant Sovietų Sąjungos. — 
Vert.)

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Algos dar Sumažėjo
Washington. — Nuo ba

landžio iki gegužės mėnesio 
abelnai šalyj darbai pakilo 
dešimta dalim vieno nuošim
čio; užtat bendra suma iš
mokamų darbininkams algų 
sumažėjo trimis dešimtada
liais vieno nuošimčio, kaip 
parodo darbo ministerijos 
raportas birž. 25 d. Tie ap- 
skaitliavimai apima 90 svar
biausių pramonių. Sykiu 
yra raportuojama, kad au
dimo verpimo darbininkams 
per gegužės mėnesį išmokė
ta 4 nuošimčiais mažiau al
gos, negu balandy j.

Somerset Hills, N. J. — 
Richard C. du Pont lėktu
vu be motoro (sklandžioto- 
ju) nulėkė 155 mylias vienu 
pradėjimu. Tai yra augš- 
•čiausias tokio skridimo re
kordas.

kas iš tų 
gaminių, kad už 

negali išrinkti; 
prastoj padėtyj, 
Vienok jo algos 

užtenka tik apsirengti, 
mokėti už važinėjimą ii 
valgyti pietus. Jeigu jis netu
rėtų gyvenimo pas tėvus, tai 
kur jis dingtų ir kas su juo 
atsitiktų? Taigi kas iš to tei
singumo ir augimo ?

Generalis Milwaukee 
Elektrininky Streikas

Milwaukee, Wis. — Va
kar buvo skirta prasidėt vi
suotinam miesto elektrinin- 
kų ir važiuotės darbininkų 
streikui. Gatvekarių kom
panija išanksto apšarvojo 
gatvekarius ir pastatė į juos j 
ginkluotus mušeikas. Dar
bininkai siuunčia delegaciją 
sužinot, kaip šiame streike 
laikysis socialistas miesto 
majoras Hoan, kuris iki šiol - 
tylėjo. Amerikos Darbo Fe-; 
deracijos vadai ir NRA tar- ( 
pininkai deda pastangas 
kaip nors sustabdyt bei iš-j 
krikdyt streiką. 1

Komunistų Partija išleido; 
lapelius, kuriais ragina dar-! 
bininkus kovoti už šitokius' 
reikalavimus: Bent 5 nuo-1 
šimčiais pakelti algą ir Ino-' 
keti darbininkams ne ma
žiau 75 centų per valandą; į 

,atmest kompaninę uniją;1 
reikalaut pripažint tik dar-(

žurnalo skiau gavo darbą ir apsiženi- 
jo. Tatai buvo 1931 metais. 
1932 metais, tą pat mėnesį, 
kada jo pirmas kūdikis gimė, 
jis prarado darbą iš priežas
ties, kad jo darbdaviai suma
žino darbininkų skaičių. Arba 
jis arba kitas darbininkas, 
kuris buvo jau ten išdirbęs 
net dvidešimts metų, turėjo 
prasišalinti. Darbdaviai būt 
pasilaikę jį geriau, kadangi 
jis jaunas ir žadantis ilgesnę 
tarnystą, vienok del 
nystės pasitikėjimo 
mo simpatijos del 
žmogaus, jis išėjo iš
Paskiau prasidėjo žiaurus, be 

pasekmiij darbo j ieškojimas. 
Mėgino bilas kolektuoti, vie
nok, pamėginęs tą darbą ke
lias savaites, aplankydamas 
biednus, bevilčius ir baisioj 
padėtyj esančius žmones, jis 
pasipriešino tokį darbą tęsti 
toliaus. Bet kam tas toks tei
singumas? Mėnesiai griebimo- 
si už šiaudo, kraustymasis iš 
vietos į vietą, skolinimasis pi- 

vadinamų I apmokėjimui gyvenimo 
iškaščių, griebimąsiš prie bile 
padienio darbo, mėginimas 
palaikyti krūvoj tą mažą šei
mynėlę. Tai yra kankynė ne
galėjime pasimokėti už suval
gytą valgį. Taigi kodėl jis tu
ri būti taupus ir teisingas?

Antrasis sūnus irgi pradėjo 
eiti universitetan ir paskiau 
išėjo dirbti. Bet krizis jau bu
vo ’gan gerai prasitesęs, taigi 
ir alga pradėjo būti nebe nuo
latinė, o paskiaus ir visai su
stojo. Paskiau sekė metai ir 
pusė tik su šešių savaičių ap
mokamo darbo. Pagalios per
eitą rudenį, po NRA., darbas 
pasirodė. Kaip linksmas jis 
buvo! Toj firma iškėtė mėly
ną arelį, ir net po šiai dienai 
tebelaiko. Bet kas nors pa- 
škudno ant to arelio sparnų. 
Vaiko darbas nuo šmotų, o už
mokestis labai mažas 
dasi priežasčių. Kas
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•eštaa Puslapis Trečia'dien., Biržei. 27, 1934

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
• 1

gauti ištirtuose ir pripažin-i 
tuose sveikais vandenyse iri 
būtų švariai, sveikai užlaikyti,! 
nenusenę, nes bile kokiu nu-1 
senusiu ir nešvariai laikomu | 
maistu galima apsinuodyti ir 
susirgti.

■s I » f M

• 41 • — > TVl •! n 01 i Nat. Committee to Aid Vic-LHlSVeS 1 įknikas DUS □kaitlingas ftims of German Fascism, 870 
IBroadway, New York City.

' Sulyg gaunamų pranešimų menki ir nekartą pasižymėję) 
atrodo, kad “Laisvės” pikni-į chorai: Brooklyno Aidas, Phi-1 
kas šiemet bus vienas iš di
džiausių, o gal būt—didžiau
sias. Visa plati apielinkė 
■100 —500 mylių atstume turės 
savo atstovybę piknike. Ir dar 
Jcokią atstovybę—desėtkais, 
gimtais. Bušai, iš kai kurių 
kolonijų, kaip Newarkas, 
Hartfordas-, New Haveno, Phi- 
ladelphijos, Pattersono, po ke- 
Įius, iš daugelio kitų vietjj po 
tieną, atgabens nemaža svie
to. O dar mašinos, kurių pas 
?įaugelį randasi*.

Vietiniai, beje, nelėčiau ren
giasi. Ir kas gi galėtų iškęs- 
-ti riesirengęs tokiai "milžiniškai 
iškilmei. 

'C, Pikniko programa žada bū
tį! labai gera. Dalyvausian
tieji chorai visomis jėgomis 
praktikuojasi, kad pasirodžius 
geriausiai. Mat, čia bus lyg 
ir meno šventė, lenktynės. Še
ši chorai vienu kartu pasirodys 
programos pildyme. Visi ne-

ladelphijos Lyra, Newarko'TDA Sckcijd ĮsiStei^Č RcLŠhlięC 
Sietynas, Hartfordo Laisvė,.
Great Necko Pirmyn, Elizabe- 
tho Banga. Pirmyn Choras 
jauniausias iš visų, tačiaus ten 
daug jaunimo ir abelnai gret- j 
neckiečiai yra energingi, tąd; 
galimas daiktas, kad tas jau-j 
nasis Pirmyn bus labai rimtas1 
konkurentas kuriam nors iš 
savo susiedų. O kuris gi norės 
užsileisti?

Turime dar priminti vieti
niams draugams, kad įsigiji
mui iš anksto tikietų beliko; 
keturios dienos. Pikniko die-j 
ną tikiethi bus vien ta pati; 
kaina 40 centų, bet prie tų Į 
tikietų nebus . dovanų, kurios ' 
duodamos iš anksto pirku- 
siems. Anksčiau perkantiems 
tikietus yra trys dovanos $5, 
$3 ir $2. Tad neapsigaukite 
atidedami tikietų pirkimą pas-1 
kutinei dienai, bet įsigykite 
tuojau. R.

Sužeisti, Bet Pribuvo JKL Konvencijon
• Pereitą pirmadienį į ketvir
tą Nacionalės Jaunų Komunis
tų Lygos Konvencijos sesiją 
pribuvo sužeisti Kalifornijos 
delegatai. Vienas su sulau
žyta ranka ir nosimi, kitas su 
dešimčia susiuvimų galvoje, 
trečias skaudžiai sudaužytas. 
Jie visi tapo sužeisti, kuomet 
jų automobilius susikūlė. Ket
virtas, jaunas San Pedro jū
rininkas, turėjęs pasilikti Den
verio ligoninėj, perdaug pavo
jingoj padėtyj radosi jo svei
kata, kad tęsti tą ilgą kelionę.

Reikia Labai Daug 
Nakvynių

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Williamsburgh 
sekcija įsisteigė savo raštinę, 
82 Graham Ave. Raštinė bus 

i atdara nuo 8 iki 10 vai., va- 
■ karais, kiekvieną pirmadienį, 
1 antradienį ir penktadienį. Su 

^'visomis mokestimis, taipgi La
bor Defender, knygų, blankų 
ir šiaip visokios medžiagos pri
reikus, kreipkitės į sekcijos 
raštinę, nes įsisteigus sekcijai, 
distrikto raštinėj tie smulkūs 

■patarnavimai nebebus atlie- 
* kami. 
! šiuo tarpu sekcijoj bus pora 
|svarbių 
Į teismas 
puolime 
Kliubo. 
tadienį, 
Galileo 
trose Avė. 
tsboro masinis mitingas, antra-, triktas nusistatė į trumpą lai- 
dienį, liepos 10 d., Mt. Car-1 ką pakelti New Yorke 
mel bažnyčioje, 50 Moore St. I ly Workerio 

-----------------  dešimčia

ir palaikymu. Negalima 
rėti j narių pereidinėjimą, 
po į technišką dalyką. Tai yra 
politinės svarbos dalykas, su
rištas su visu Jaunų Komunis
tų Lygos budavojimo klausi
mu, pareiškė d. John Marks.

kai-

Įsteigtame Thaelmanno 
Kampelį

Komitetas Gelbėjimui Vo
kietijos Fašizmo Aukų ragina 
visas organizacijas savo susi
rinkimu svetainėse-centruose

raštinėn, Šiemet

Draugų ir draugių brook- 
lyniečių prašome kiekvieną 
turimą savo namuose kam
pelį, nežiūrint kaip mažą, 
prirengti svečių nakvynėms 
ir tuojau apie tai pranešti 
“Laisvės
ypatingai daug svečių atva
žiuos iš toliau. Daugelis jų 
dalyvaus pirmą kartą. Jie 
neturi giminių nei pažįsta
mų arba jų antrašų neturi, 
tad pikniko komitetas turės 
juos visus aprūpinti nakvyr 
nėmis. Suteikiančiųjų nak
vynes pasitarnavimas 
labai įvertinamas.
“Laisvės” Pikniko Komisija.

bus

1) Masinis
kaltinamos
Jaunuolių

įvyks penk-

mitingų :
policijos,

Socialio
Teismas

birželio (June) 29 d.,
Temple, 17-19 Mon-

2) Ilerndon-Scot-

Sugrįžo į Darbą
Draugė A. Pakalniškienė, 

j “Laisvės” knygvedė, jau pa- 
' sveiko ir sugrįžus “Laisvės” 
j raštinėn kovoja su užsilikusiu 
į laike jos ligos darbu. Jaučia-į 
! si gerai, bet vis dar ne labai I 
drūta, nes tik keturios savaitės; 
atgal turėjo operaciją anti 
appendicitis.

REIKALAVIMAI
RTEKALINGAS PARTNERES į 

restauranto biznį. Priimsiu su 
mažu kapitalu. Geistina kad būtų 
Amerikos pilietis, kad galėtų lisen- 
ce gauti del alaus. Biznis užtikrin
tas, galima gerą gyvenimą daryti. 
Atdaras nuo 6 ryte iki 6 vakare. 
Šventadieniais uždara. J51 Furman 
St., Brooklyn, N. Y.

V**

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

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

Brooklyn, N. Y.485 Grand St

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJAI

485 Grand Street Brook!
Telefonas: EVergreen 7-166

“Daily Workerio” Tiražas 
Kyla

“Daily Workerio 
mo klausimas pastatytas griež
tai. Komunistų Partijos dis-

PARDAVIMAI
į PARSIDUODA restaurantas ir sa- 
| liūnas kartu. Savininkas ligon- 
į būtyje ir todėl negali prižiūrėt biz- 

platimi- ' nį. Moteris parduos už bile kokią 
sumą. Kreipkitės greitai po 
antrašu: 125 Bedford Ave. 
North JOth St. Brooklyn, N. Y.

(150-152)

šiuo
co r

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Telephone, EVergreen 8-9770

“Dai- 
platinimą visa

_______ tūkstančių. “Daily 
Šiandien TDA 17 Kuopos į Workeris” šaukia visas orga- 

- - - - - i nizacijas ir atskirus asmenis
imtis “D. W.” platinti. Dabar- 

Tarptautinio Darbininkų Ap-j tiniu laiku paskelbė vajų už 
sigynimo 17 ku'opos susirinki- gavimą 200 darbininkų, kurie 
mas įvyks šį trečiadienį, bir- nuolat užsiimtų “D. W.” pla- 
želio 27 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. ! jų. Pirmadienį “D. W.”

TDA nariai ir pašaliniai j spausdinta 40,200. Tėmykit 
būkite susirinkime, nes yra I šios skaitlinės augimą, 
svarbus. Šiuo laiku eina ko-! 
va uz paliuosavimą draugo, 
Thaelmanno, Vokietijos Ko-) 
munistų Partijos vado ir kitų 
draugų, kuriems gręsia galvų 
nukapojimo pavojus. Tūkstan
čiai darbininkų yra suarėštuo-i 
tų ne vien tik Vokietijoj, bet' 
ir čia pat Jungtinėse Valstijo-Į 
se.

Didžiuma narių dar tebėra i 
nemokėję už šiuos metus, tai

Susirinkimas

tinimu. Jiems yra duodamas 
svetainėje, 46 Ten j nuošimtis nuo parduotų kopi- 

l.iu-

Pasirodžius sužeistiems, bet įsteigti ‘‘Thaelmanno Kampelį’, 
pasiryžusiems deelgatamš, še- Tas primintų Thaelmanno pa
siją pertraukė karšti sveikini- į liuosavimo judėjimo drau- 
mai pribuvusiems užsispyrė-1 ^ams įr visiems tą centrą lan
giams delegatams. j kantiem darbininkam svarbą
£ Kitų didžiausių ovacijų , tos kampanijos prieš augantį 
punktu buvo perstatymas Leo j Vokietijos fašizmą ir paragin- draugai, ateikite ir užsimokė- 
Thompsono, jauno Pennsylva- tų aktyviau joje dalyvauti. 
lĮjjos mainierių organizato- 
tįaus, kuris atbuvo Blawnox 
sunkiųjų darbų kalėjime du 
metu. Draugas Thompson bu
vo kalėjime žiauriai persekio
jamas ir išėjo su pakirsta 
sveikata, šis buvo jo pirmu
tinis pasirodymas kovos fron
te po sugrįžimo.
' Konvencijoj paaiškėjo, kad 
Lyga nariais padvigubėjo per 
pastaruosius tris metus, ta
čiaus toli to negana, sako de
legatai. Gauta per tą laiko
tarpį tūkstančiai narių, tačiau 
tik apie penktadalis jų pasili
ko pastoviais nariais, kiti pasi
traukė. Lyga turi daugiau su
sirūpinti naujų narių gavimu

Thaelmanno kampelį reikia 
atžymėti didele iškaba (pos
ter) su Thaelmanno paveiks
lu. Tokių “posterių” galima 
gauti minėto komiteto centre 
po 3 centus kiekvieną. Taipgi 
yra 5 rūšių lapeliai, kuriuos 
galima šiaip skleisti arba par
duoti. Kiekviename kampely
je turėtų rastis Thaelmanno 
atviručių ir kampelį prižiūrin
ti draugai turėtų rūpintis jų 
platinimu. Lapelius galima 
gauti tūkstantį už $3.50, atvi
ručių šimtą už 50 centų, bro- 
šiuraičių nuo 2 iki 
už kopiją. Visa ši 
yra anglų kalboje, 
ti galima sekamu

kite, taipgi nepriklausantieji1 
ateikite ir užsimokėkite, taip- 
ateikite ir prisirašykite. į

Organizatorius, J. Saulėnas. ,

Browderis Kalbės Apie So
cialistų Partijos Konvenciją

Šiandien, 27 d. birželio, 8 
vai. vakare,- 
eum, 66 E.

' ke, kalbės
I Komunistų
! sekretorius.
I buvusia S. i

’•kur link eina
( Kviečia visus dalyvauti mitin- 
i ge, taipgi statyti klausimus ir 
diskusuoti.

Mąnhattan Lyc- 
4th St., New Yor- 
d. Earl Browder. 
Partijos nacionalis 

Jisai kalbės apie 
P. konvenciją ir 

toji partija.

suPARSIDUODA Lunch Room 
alaus laisniais, vieta apgyventa 

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,

147-154)

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N 
Neai* Manhattan Avenue

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrintus kraujo ir šlapumo

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

Now York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Telephonas MEdallion 3-1328

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

Tikro Bičių Medaus
I

Kainos gana žemos:
Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

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

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedf^d

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kaHetas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

Nėra Pašalpos Šeimynai 
Iš Septynių Ligos GydomosUnijos Stoja už 7598 Biliu

Amatų Unijų Vienybės Ta
ryba užgiria fraternalių fede
racijų konferencijos išrinktą 
delegaciją, kuriai pavesta eiti 
pas majorą LaGuardia su rei
kalavimu, kad jis pasisakytų 
už Darbininkų Bedarbės Ap- 
draudos Bilių H. R. 7598.

AUVT šaukia visus unijistus 
dalyvauti viešame susirinkime 
City Hall Plaza, šeštadienį, 
birželio 30 d., 1 :30 po pietų, 

nnfmąn-lkur bus delegacijos raportas.
“Bedarbės ir Socialė Ap- 

drauda yra vienu iš degančių 
i reikalų, ypač darbo unijoms. 
Dėlto mes turime bendrai su 
fraternalėmis organizacijomis 
reikalauti pravedimo šio vie- 

1 nintėlip bedarbės biliaus, kuris 
ištiesų siekia sušelpti bedar- 

. bius darbininkus,” sako A.U.
1 V.T. pareiškimas.

New Yorko bedarbiui, Bal- Į 
las Bassassis, tapo sulaikyta ; 
pašalpa dėlto, kad jo vyriau-! 
sias sūnus, Angelo, atsisakė. 
sugrįžti į verstino darbo CCC ■ 
kempę; kur jis išbuvo šešis J 
mėnesius ir pilnai apsipažino j 
su jų gerove ir kariniais-fašis-J 
tiniais tikslais.

CLEMENT VOKETAITIS STEPHEN BREDES, JR
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

7 centų 
medžiaga 
Užsisaky-

PIKNIKAS 5i™a«
* • ____ ■ '■

DRAUGYSTĖS ŠVENTO JURGIO

Šeštadienį, Q H
Birželio d"

June
1934

Ankstybosios Viešnios
Pradeda 

ji “Laisvės” pikniko svečiai-! 
viešnios, šiomis dienomis atsi
lankė dvi jaunos viešnios, tai 
Aldona Janušauskaitė, scran-i 
tonietė, ir Marė Švedienė, 
tonietė. Kadangi jos vis 
na rengėsi būti’ “Laisvės” 

“nike, tai atvyko anksčiau, 
turėti laiko pamatyti šį 
miestį. 'Iš-abiejų kolonijų 
.masi daugiau Svečių.

atvykti ankstybie- ■

bos- 
vie-; 
pik-' 
kad 
did-; 
tiki-!

Phone
Valandos:

YORK, N. Y.

Bryant 9-7763 
nuo 1—6 po pietų

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

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

PRADŽIA 2-rą VALANDĄ PO PIETŲ

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

Kviėčia ‘ Rengimo Kįomitetas.
JŽANGA 40 CENTŲ YPATAI

: Take the Jamaica Line “L” and get off at Elderts 
Lane Station, arid the park is jight there.

Baus Perdrąsius Plaukiotojus
Plaukiotojai, kurie plaukia 

, pertoli Nustatytų saugumo li- 
1 nijų bus baudžiami 25 dole- 
| riais arba 30 dienų kalėjimo 
1 bauda, ar abiem. Tokį pasiū- 
ilymą įteikė Aldermanų Tary- 
! bai Rockawiays distrikto Al- 
I dermanas, John J. . Lenįhan. 
Jisai* gavęs skundų, kad dau
gelis viešų plaukiojimo vietų 
naudotojų nesivaduoją sąmo
ninga saugumo logika. '

Gal kas sakys, kad niekam 
tas neturi rūpėti, nes jie savo 
gyvybę rizikuoja, tačiaus yra 
faktas, kad žūsta daug gelbė
tojų, tad neątsargięji išstato 

ne

Kliamsai Sveikas Valgis
Pastaruoju - laiku .buvo ra

portuoti ,4 susirgimai typhoid1 
karštlige, kaipo pasekmė vai-- 
gymo nevirtų kliamsų, pa
gautų Jamaica užlajoj., Dėl
to dai^g asmenų kreipėsi į 
sveikatos department^, klaus-1 
darni, ar visi, kliamsai yra pa-Į 
vojingi. Sveikatos departmen_ 
tas atsako
kaip ir kitos jūrų žu^ys yra 
labai 'reikalingi' ir ndūdingi 
sveikatai, nes juose randasi 
apsčiai iodo, be kurio niekas 
negali apsieiti .

į * Tačiaūs ‘ p^tariartia apsi
žiūrėti} kįr įperkamu ■ i? ko

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

parem, krikštynom ir kito- 
reikalam. < >
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

kad kliamsai,

ir kito gyvybę pąyojįn 
yieh Wvoj |t į ' į.rt J \ kius perima,: katį būtų P&-|.

Telefonas; Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystčs 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.

Gydomą Odos 
Išbėrimai, Krau- 

l jo NesVelkumai, 
Nervų Ligos, 
Chronižki Skaū- 

*" d u iiai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žamčs Ligos, A- 
beinąs Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Cronii- 
k i Nesveikavfc

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrtį ir Moterų lir 
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su,. pasitikėjimų 
ateikite pas Dr. Zins^ <

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų IšmirkŠtimai. J

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. Z,INS
110 East 16 ST. N.

Įsisteigęs 26; Įąetąi 
Tarp '4th? A?e> if ifrvjįg 

Nėw York
Valandos—9 A. M. iki t P. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P.

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

Williamsburghe: . , • ■ « t .
252 Berry St., Brooklyn;

arti Grand Street . ’ $
Telefonas Evergreen 8-10494 .1?'

iki 4 kasdien, Seredomis ir .Subatomb 
iki 7:30 vai. vakarais. ' ? < <

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ifi ryto

t

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue

Kampas E. 2Srd St. »


