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MILWAUKEE, Wis. — 
Birž. 27 d. socialisto majoro 
Hoano 
streikuojančius g a tvekarių 
darbininkus. 3,000 darbi
ninkų gynėsi akmenimis ir

Darbininkai Visų Šalių,. 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p ra la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimesite 
Pasaulį!
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Devyni asmenys sunkiai su
žeisti: 10 darbininkų areš
tuota. 4,000 streikierių sus
tabdė 100 gatvekarių; ak
menim is bombarduodami 
streiklaužiškus karus, su
žeidė du motormanus ir

GELBĖKIME DRAUGI THAELMANNĄ K«: Partija Išnaujo Kreipiasi į Soc. Partijos 
■Komitetų del Bendro Fronto Kovai už Greitus, 
Svarbiuosius Darbininkų Klasės Reikalavimus

Atėjo žinios, kad fašistai 2 d. liepos pradės teisti Vokietijos 
Komunistų Partijos vadą draugą Ernst Thaelmanną. Aišku, 
kad darbininkų neprieteliai kaltina drg. Thaelmanną tik todėl,

daugiau kaip 20 važiuotojų. kad jis visą laiką nenuilstančiai kovojo už darbininkų klasės rei
kalus. Fašistų gaujos ilgai kankino drg. Thaelmanną kalėjime, 
tikėdamiesi, kad jį ten numarins.
nešus žiauriausius kankinimus, dabai’ jie ruošiasi Thaelmanną 
nužudyti teismo keliu.

Fašistų teisme negali būti jokios tiesos. Fašistai jau senai 
yra nusprendę nukirsti galvą drg. Thaelmannui. Jie teismą 

saulinio karo buvusių karei- I ruošia tik del savo bjauraus darbo pateisinimo. Jie per 1-------

BERLYNAS. — Fašistų 
vyriausybė liepė išsiskirsty
ti Plienkepurių organizaci
joms, kurios susideda iš pa-

New York. — Amerikos mas su savo
Bet išlikus jam gyvam ir per-! Komunistų Partijos Centro

Didžiausias Entuziazmas 
j “Laisvės” Pikniką“kairėn-links- 

tančia” grupe tada sakė, jog 
jie norėtų prisidėti prie ben
dro fronto su komunistais, 
bet kad užkerta kelių “seno
ji gvardija.”

| Vieningo fronto pasiūly- 
|mą Kom. Partijos Centro 

v r , , , . . , (Komitetas padarė ir šieme- uzpuolimus ant darbininku i 2. . 1 . . , .\ timam, * nesenai įvykusiam 
! Socialistų Partijos Suvažia
vimui Detroite, kur viršų

Komitetas birž. 26 d. išnau
jo kreipėsi su pareiškimu į 
Socialistų Partijos Pildantį-

keturis Komitetų, šaukdamas į 
vių. Jiems įsakoma prisidė-1 rn^nes’us kriko visokių provokacijų pagalba kaltino ir teisė drg. tam tikrus bendro fronto 
ti prie Hitlerio “šturminin- 
kų” pulkų. Plienkepuriai 
pareiškia, kad jie neklausys 
tų paliepimų, nes jų organi- 
žacijų užgiria prezidentas 
H i n d ė nburgas. Sakoma, 
kad Plienkepuriai daugu
moj stoją už kaizerio val
džios sugrąžinimų.

veiksmus, kad atsispirt

Iš Philadelphijos Atvažiuos Bent 3 Bušai 
su 200 Žmonių; Mobilizuojasi Conn. Valst.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Dimitrova, Popovą, TanevEt ir Torglerį. Pirmuosius tris drau
gus išplėšė iš fašistų nagų tik pasaulinis darbininkų revoliuci- (prieš Roosevelto valdžios 
nis veikimas ir protestai.

Draugo Thaelmanno gyvastis priguli nuo ]
veikimo. Jeigu visur darbininkai sukels gana didelius masinius 
ir audringus protestus, demonstracijas, tai drg. -
bus išgelbėtas. kų teisės organizuotis į uni-

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Centro i jas ir Streikuoti. Savo pa- 
Komitetas pasiuntė protestą į VokietijEj ir jos ambasadoriui į 
Washingtona. Mes raginame visas mūsų kuopas ir apskričius 
siųsti protesto telegramas Vokietijos ambasadoriui į Washingto
na sekamu antrašu: German Embassy, Washington, I). C. Rei-

, kalaukite, kad draugas Thaelmann tuojaus būtų paliuosuotas!
Dalyvaukite masiniuose mitinguose ir demonstracijose!

A.L.D.L.D. Centro Komitetas.

pasaulio darbininkų ^|aSgS prieg algų kapojimus
141 '■■'delius masinius . . .. . P / . . .

Thnelmannas ir Prles naikinimą darbmm-

Piknikan Rengiasi Busais Waterbury, New Haven, Hartford, 
Elizabeth, Newark, Cliffside, Wilkes-Barre.

Nekaltai Areštuotas 
Darbininkas

Saranac Lake, N. Y.—Bu-' 
vo areštuotas vienas roose- Į 
veltinės miškų stovyklos; 
darbininkas, būk jis žaginęs ! 
ir nužudęs 14 metų mergai-1 
tę Cleo Tellstone. Policija 
paskelbė, kad jis tame prisi 
pažinęs. ’ Dabar “prisipaži 
nimą” užginčija patys sto-' 
vykios viršininkai; sako, j 
veikiausia koks trokas už-1 
mušė mergaitę.

Eina nepaprasta draugų mobilizacija kaip artimose, 
taip tolimose kolonijose važiuoti į savo dienraščio “Lais
vės” metinį pikniką, kuris įvyks ateinantį sekmadienį, 
liepos (July) 1 d., Ulmer Parke, gale 25th Avė., Brookly- 
ne. Turbūt, dar niekados darbininkai taip neįvertino šį 
savo kovos ir apšvietos laikraštį, kaip dabar. Todėl su 
tokiu gyvu entuziazmu jie telkiasi pulkais važiuoti į 
“Laisvės” iškilmę, parodyti darbininkų susipratimą ir 
vienybę ir suteikti šiam dienraščiui medžiaginės ir dvasi
nės paramos gyvuoti ir pirmyn varyti svarbiausią darbą 
šiandieniniame pasaulyje. O apie draugų pasiryžimą 
spręskite kad ir iš sekančių pranešimų:

PHILADELPHIA, Pa.
Kiek jau žinoma, tai iš Philadelphijos nuvažiuos trys 

busai ir apie 10 automobilių į “Laisvės” pikniką. Tai ga
na didelis skaičius pasirodys philadelphiečių Brooklyne 
nedėlioj.

Šį organizavimo darbą veda Lyros Choras, jaunuoliai 
darbuojasi. Prie šio darbo gana daug prisideda ir Ba
gočius. Bagočius vakar pranešė, kad jis vienas suorga
nizuos busą, nors laiko beliko til$ kelios dienos. Vadinas, 
darbas eina visu smarkumu.

Draugai, kurie turite paėmę buso tikietus platinimui, 
būtinai grąžinkite birželio 29 d., 8 vai. vakare, 995 N. 
5th St., Philadelphia. Tą vakarą būtinai mes turime ži
noti ar užteks trijų busų. Mes norime taip sutvarkyti, 
kad nereikėtų nei vienam grįžti nedėldienio rytą namo, 
negavus progos važiuoti. Taipgi tie, kurie dar norėsite 
važiuoti minėtoj kompanijoj, o dar neturite tikietų, bū
tinai juos įsigykite penktadienio vakarą, 995 N. 5th St 
arba pašaukit per telefoną: J. Rainis, Garfield 0610 ir pa
duokite savo pavardę ir antrašą, o bus jums pristatyta 

j ti kietai. Tikieto kaina $2.00 į abi pusi. Komitetas.
WATERBURY, CONN.

Pranešimas Visiems Norintiems Važiuotu į Dienraščio 
“Laisvės” Pikniką

Dienraščio “Laisvės” skaitytojai ir rėmėjai pasiryžę visi Va
žiuoti į “L.” pikniką ateinantį sekmadienį, liepos 1 d.

Yra nusamdytas vienas iš geriausių ir didžiausių busų, kuris 
jau beveik pilnutis. Kaip girdisi, tai reikės samdyti antras.

Draugai, kurie manote važiuoti, greitai įsigykite tikietus, nes 
jau važiavimo laikas netoli, o antras dalykas, tai kad nereikėtų 
pykti, kad jus “paliko”. Taigi iškalno apsirūpinkite. Kelionės 
lėšos į abidvi puses $2.25.

Busas ar busai išvažiuos ateinantį nedėldienį lygiai kaip 8 
vai. ryte nuo 774 Bank St., Waterbury, Conn. O grįšime apie 
11 vai. vakare.

Tikietus galite gauti pas Joną Yesulevičių ir pas kitus drau
gus. J. S.

paėmė vadinami “kairieji”. 
Bet nuo socialistų suvažia
vimo Kompartijos Komite
tas negavo jokio atsakymo. 
Gal klausimas buvo perleis
tas naujam “kairėnlinkstan- 
čiam” Soc. Partijos Pildan
čiam Komitetui? Bet nąu- 
Ijasis jų Komitetas iki šiol 
tyli, kuomet Roosevelto- 
Wall Stryto valdžios politi
ka prieš darbininkų klasę 

■ aštrėja, karo ir fašizmo pa
vojus nuolat auga, ir mums 
gaišuot negalima.

Ką dabartinis Soc. Parti
jos Pildantysis Komitetas 
atsakys, dar nėra žinios. 
Tuo gi tarpu Kom. Partijos 
Centro Komitetas šaukia 
socialistus ir komunistus 
darbininkus visur organi
zuoti bendro fronto veikimo 
komitetus kovai prieš kapi
talistus ir jų valdžią, o ap
gynimui darbininkų reikalų.

siūlyme Kom. Partijos Cen
tro Komitetas taip pat nu
rodo, jog gali ir turi būt su- 

Įdarytas vienas frontas ko
voj už bedarbių ir darbinin
kų socialės apdraudos bilių 
H.R. 7598, už įstatymą delei 
greitos pagalbos farme- 
riams, už įstatymišką užtik
rinimą lygių teisių negrams 
ir jų apsaugojimą nuo lyn- 
čiavimų. Vieningas socia
listų frontas su komunistais 
turi būti ir kovoje prieš ka
rą ir fašizmą, ir už politinių 
kalinių paliuosavimą.

Tokios vieningos kovos 
Dalyvauja apie 10 advokatų Plan^ J*au pernai Kom. Par- 

—šalna, Bagočius, Uvikas, Jur-|tija siūlė Socialistų Partijos 
gelions, Gugis, Bordenas, Olis ir j Pildančiajam Komitetui. Še

fe kt. Apie šeši medicinos dakta-jnoji socialistų valdyba, kur 
rai, beri dentistai, kaip tai, šim- viešpatavo dešinieji Hill

quit, O’Neal, Waldman ir 
Ko., kaip žinoma, atmetė šį us, ir i 7 x 7 c

Be to 1 pasiūlymą. Norman Tho-

SLA SEIMAS
DETROIT, Mich. — Birž. 25 

d. čionai, viename iš didžiųjų 
i viešbučių (Hotel Port Shelby) 
' prasidėjo SLA 38-tas Seimas. 
Šiuos žodžius rašant (pradžioj 

i 2-ros sesijos) dalyvauja 188 de- 
I legatai. Viso buvo suregistruo- 
I ta 241, bet kiti nepribuvo.

Dar iš vakaro buvo jaučiama 
i tam tikra įkaitusi atmosfera 
■tarp įvairių sriovių vadų ir va- 
įdukų. šį rytą, tiek bagočiniai. 
Įtiek strumskiniai 
: įvairių delegatų, 
juos “pasigauti”.

(nežinia, kaip visa 
I riš.

Mandatų komisijon Gegužis, 
' paskyrė Vaidylą,
l (sandariečius), ir Bakaną—so-1 
! cialistą. Tas, žinomą, labai ne- 
I patenkino valaitinių, kurie ban- 

Trys Politiniai Kaliniai Pa-įdė kontestuoti Strumskį ir net 
bėgO iŠ Hitlerio Kalėjimo bandė skundus prieš jį gaminti. Į 

■ Oelsrtitze, Vokietijoj, SU- Atidarant seimą, vienas ren- i 
“ ’ 1------------- narįų—pirmi-

Balčiūnas, be kit
ko, pareiškė, kad rengimo ko- i 
misija išanksto nutarė, idant ■ 
šiame seime nebūtų saukiama1 

\ policija, nes komisija to neto
leruosianti. “Galit bartis ir 
peštis, bet policijos šaukti ne

sakė jis.
—Jei taip būtų daryta Chica- 

goj 1930 m.—pastebėjo kažkas,

ŠVĖLNINA JUDŽIUS
K - S - 4 ■ f*"'- ' ' J

Hollywoode, Cal., keli 
nauji judamieji paveikslai 
yra švelninami, idant įtik-' 
tų katalikiškai ir protesto- j 
niškai dvasiški j ai, kuri i 
skelbia boikotų prieš “rie-• 
bius” judžius.

lig pranešimų, vienas politi- “imo komisijos 
nis Kalinys užmušė vyresnį-1 n’nkas M. L. Be

- * * < • • • 'ZA nnv»mčdrn Iz r

jj kalėjimo sargybinį ir pa
bėgo su dviem savo drau
gais.

Teismas Prieš Močiutę
Bloor ir Du Negrus

Loup City, Neb. — šeri- Į—faį šiandien SLA kitaip sto- 
fas Saunders surinko iš gat-' vėtų.
vių šešis “prisaikintus” tei-I Atsilankė ir kun. Kemėšis su 
sėjus bylai prieš Močiutę ■ Babicku. Kemėšis Vilniaus 
Bloor, narsią darbininku i k^^mu kalbėjo. Girdi, Lietu- 
kovotoją. Jinai kaltinama vojus grūmoja. Vokietija pa- 
UŽ “riaušių kurstymą” ir|sirengusi užimti visą Pabaltiją, 
“neteisėtą s U S i r i nkimą.” ! todėl, esą, reikalinga daryti vis- 
Mat, Močiutė Bloor veikliai ką, kad suvienyti “visą tautą”, 
dalyvavo vištienos apdirbi
mo darbininkų streike. L_ 
tą pat “nusikaltimą” yra
teisman .patraukta negi ai j sirekomendavimas kaipo rašyto- 
darbfrrinkai, brolis ir sesuo | jui. <

1 r . > Advt' Uvikas ir Jurgelionis
buvo pakviesti kalbėti. Pasta
rasis savo “patriotingumu” -nu
stebino net kun. Kemešį. “Lie
tuviai”, “lietuvybė”,—buvo jo 
kalbos branduolys.

Išrodo, kad socialistai mano 
paveržti iš tautininkų tą patrio
tizmo arkliuką, ant kurio pa
starieji jodinėjo.

Nei vienas'iš kalbėjusiųjų ne
prisiminė apie darbininkų rei
kalus, apie tą sunkią padėtį, ku
rioje didžiuma pačių delegatų 
ir visų SLA narių šiuo tarpu

randasi. ,
Charakteringas Jurgelionio 

buvo pareiškimas: “Gerbūvio 
laikais mes nesirūpinom SLA, 
nes buvom perbagoti; -turėjom 
perdaug pinigų, o šiuo tarpu 
nesirūpinam, kadangi esam per
daug* biedni...”

Dalyvauja

malėsi prie 
bandydami!;

Tačiaus dar ! ^L1S’ Montvidas, Stanislovaitis, 
padėtis išsi-1 Kapočius ir kt. Taipgi du ku- 

j nigai—protestonų Kubilius, ir 
-• ■ nezaležninkų—Valatka.

i visa eilė laikraštininkų 
“Naujienų”, “Sandaros”, 
nybės”, “Tėvynės” ir kt.

Kam čia tas viskas reikėtų į 
minėti? < 
žmonės 
“smetoną” šito seimo. Jie spren
džia, 'jie stovi viršūnėse; jie 
faktinai bandys duoti “vadovy
bę” masei darbininkų delega
tų, kurie ištikrųjų atstovauja 
SLA narius. Bet apie tai teks 
pakalbėti kitu kartu.

Kiek yra pažangiųjų delega
tų—dar nežinoma. Drg. J. Mi
liauskas—kairiųjų SLA narių 
kandidatas į SLA sekretorius — 
čia pat. Suėjau su eile kitų 
darbininkiško nusistatymo dele
gatų. Jų turbūt bus keliolika

(Pabaiga'5 pusi.)

Babickas pareiškė, kad jis ne- 
Už manęs ir nežinojęs, jog tokia 

lietuvių organizacija esanti Atn- Į 
erikoj. žinoma, tai prastas at-

Floyd ir Loretta Boothai. 
Parankų už Močiutę Bloor 
uždėjo vienas 90 metų am
žiaus socialistas farmerys. 
Močiutė Bloor tol nėjo iš ka
lėjimo, kol buvo paleisti tie
du negrai. Bet paskui po
licija išnaujo juos suėmė.

Teisme visus tris gina 
’tarptautinio Darbininkų 

jjgynimo advokatas Ben- 
R Chicagos ir vienas vie- 

įįpfa padėjėjas.

- IS
Vie- BAIGIANTIS LDS 2-ram SEIMUI

sudaro, tatp sakant, LDS Šaukia Amerikos Lietuvių Kongresų Prieš Karą ir Fa
šizmą; Kreipiasi j SLRKA ir APLA, kad Prisidėtu

24 Pasveikinimai, $121.75 Aukų; Sekantis Seimas Bus 
Rochester yj, N. Y.

DETROIT, Mich.—Lietuvių stę, susidomėję seimo eiga. 
Darbininkų Susivienijimo Ant- mažai ir svečių dalyvauja, 
ram Seimui pirmininkavo P. Jo-11 .. . I .
čionis iš Detroito. Dėka jo su- 
gabiam pirmininkavimui, sutau
pyta mažiausia diena laiko.

Mainieriai, Dalyvaukite Konferencijoj
U. M. W. of 9-to Distrikto tyt, išdirbt planus veikimui 

eiliniai nariai, opozicijoj prieš j Kaip pasiliuosuoti iš po tos pra- 
Lewiso-Brennano pardavystes 
mainierių reikalų šaukia konfe
renciją 30 birželio, Girardville, 
Pa., Opera House svetainėje. 
Pradžia 2 P. M. Jau nereikia 
aiškinti, kokia čia bloga yra 
mainierių padėtis, net tų, ku
rie dar kiek ir dirba. Kaip ži
nome, keli streikai buvo iššauk
ta trumpoj praeityj, ir vis bu-! 
vo lewisines mašinos parduota 
operatoriams, taip kad ta unija 
šiandien padaryta kompanična, 
ir jos vadai mainierius ėste ėda! 
Todėl yra lokaluose susidarę 
opozicijos grupės, , nuo kurių 
bus pasiųsta delegatai į šią 
konferenciją.

»Taip pat yra kviečiama, kad 
iri nerinkti delegatai kuo skait
lingiausia čia suvažiuotu svars-

Ne- 
Ei- 

na rezoliucijų skaitymas, komi- 
;sijų ir valdybos rinkimas. Da
roma pakeitimų komisijose; ma
žinama komisijų skaičius, ven
giama geografinių kliūčių, tau- 

22 d. birželio, po pietų atsi-1 poma išlaidos. Išrinkta seka- 
darė septinta sesija. Einama! mos komisijos: 
prie seimo pabaigos. Visi dele- Į 
gatai sėdi kaip prikalti, užsimą- ■ Komitetas: P. Bokas, 31 kp., 

i Oakville, Conn.; J. Bimbienė, 14 
kp., Maspeth, N. Y.; D. Krūtis, 
33 kp., Ęljzabeth, N. J. '

Sveikatos , ir Apšvietos: Dr. 
, pav., Cambridge, 

____ , St. Jasilionis, 6 kp., 
Binghamton, N. Y; A. Smith, 
5 kp., Philadelphia, Pa.

Nepuprastos Pagalbos Kom.: 
A. Deikienė, 53 kp., Chicago, 
Ill.; A. Grigienė, 127 kp., Chi
cago, Ill., A. Zixiene, 109 kp., 
Chicago, Ill.

Darbininkiškas lietuvių jau
nimas bus organizuojamas ir 
šviečiamas globoje /Liet. Darb. 
Susivienijimo. Išrinktas Jau
nuolių Komitetas iš sekamų 
ypatų: A. Jeskevičiūtė, 200 kp. 
Brooklyn,.N. Y.; T. Sincus, 200 
kp., Brooklyn, N. Y.; A. Kat
riutė, 200 kp. B’klyn, N. Y.; H. 
Kaunas, 200 kp., B’klyn, N. Y.; 
J. Orman, 200 kp., B’klyn, N. 
Y.; B. Fulton, 200 kp., B’klyn,

(Tąsa 5 pusi.) ;

I gaištingos lewisines-brennani- 
nes reakcijos ir bosų žiaurios 
priespaudos.

Reporteris A. A.

Įstatų, Skundų ir Apeliacijų

ELIZABETH, N. J.
, Repshys, 
Mass.: S

Hitleriečiai Nuteisė dar 
22 Komunistus

Breslau.—Hitlerio teis
mas pasiuntė kalėj iman še
šis komunistus trims iki 10' 
metų, o šešioliką komunis
tų nuteisė 1 iki 3 mėnesių 
kalėti.

Potviniai Indijoj 
Calcutta

Assamo srityse Indijoj per 
lietus taip ištvino upės, kad 
nunešė daugelį' kaimų.

- Bengalio ir

Draugai ir draugės, kurie norėsite važiuoti į “Laisvės” pikni
ką busu, tai prašom užsiregistruot išanksto L.D.P. Kliube, 408 
Court St. pas drg. Kiršlį ir pas dr-gę Liauksminaitę. Ateinantį 
sekmadienį busas išvažiuos nuo L.D.P. Kliubo 12:30 vai. po pies
tų. Kelionės lėšos į abi puses bus 75 centai.

Komisija>r(k'

Dar $30,000,000 Karui 
Prieš Gliiny Sovietus
Shanghai. — Pranešama, 

kad fašistinė Chinų Chiang 
Kai-sheko valdžia gaus dar 
$30,000,000 paskolos iš 
Jungtinių Valstijų. Sako, 
kad tai įvairiems’ “pagerini
mams”, bet yra supranta
ma, kad tie pinigai bus nau
dojami karui prieš Chinijos 
darbininkų ir valstiečių So
vietus.

Naziy Pinigų Smukimas
Berlynas. — Vokietija tę- 

turi jau tik 76,500,000 mar
kių auksu ir “tvirtais” už
sieniniais pinigais, kaipo už
tikrinimą popierinėms mar
kėms. Tas “užtikrinimas” 
birž. 15 d. dar buvo apie 3 
nuošimčiais, o dabar jau tik 
2 nuošimčiais su trečdaliu. 
Taip “sekasi” šeimininkaut 
fašistams.

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)
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Vokietijos Fašizmo Prieblanda
•ifelios dienos atgal pasakė “karštų” 

prakalbą ponas Papen, Vokietijos Hitle- 
rib’pagelbininkas. Jis nurodė, kad fašiz
mas pridarė krašte nemažai kiaulysčių, 
kad tuo keliu toliau Vokietija nebegali 
mįęršuoti. Tai buvo lig ir netikėta kriti- 
katfašizmo. Ji nušfebino- ’kruvinąjį Hit
lerį Tuojaus Papeno prakalba buvo nu
slopinta, griežtai uždrausta laikraščiams 
pfejspausdinti. Betgi Hindenburgas pa
stotė Papenui pasveikinimo laiškų ir 
pavadino jį “geriausiu draugu”. Paskui 
Papenas ir Hitleris lankėsi pas Hiden- 
burga ir laikė pasitarimų. ,

Hpapen yra katalikų bažnyčios klerika- 
W;ir atstovas galingos katalikų bažny- 
čios hierarchijos Vokietijoje. Iki šiol ta 
kldrikalijada šimtu procentų palaikė Hit
lerio diktatūrų. Dabar, matomai, toj fa
šistų bendro fronto kempėje kilo pasida- 
lipimas, verda vidurinė smala. Papeno 
tęęis yra, kad Vokietijoj turėsiąs pakilti 
toks vadas, kuris būsiąs visai “beparty-

.4 Taip pat buvo pranešta, kad Vokietijos 
arįn’ijoje atsirado zurzėjimo prieš Hitle
riu viešpatavimų. Vienas generolas at
sikreipęs prie Hindenburgo ir reikalavęs 
pastumti Hitlerį į šalį ir steigti grynai 
mflitarinę diktatūrų, nes, girdi, grūmoja 
rimtas komunizmo pavojus. O birželio 
26 d. New Yorko “Evening Post” kores
pondentas rašo, kad Vokietijos fašizmas 
gyvena prieblanda, kad einama prie civi- 
lio karo, o tame kare, girdi, gali laimėti 
komunizmas. Jis nurodo, kad komunis
tai turi suorganizavę grupes (branduo
lius) kiekvienam fabrike, kiekvienoj dar
bavietėje, kiekvienoj masinėj fašistų or
ganizacijoj ir net kiekvienoj fašistų ar
mijos kompanijoje. Nelegalė komunisti
ne literatūra esanti skleidžiama po visus 
Vokietijos kampus. Komunistų Partijos 
organas “Rote Fahne” išplatinamas virš 
miliono kopijų! Nelegalės darbo unijos 
taip pat susiorganizavę ir veikių!

•‘Vadinasi, iš vienos pusės pačioj fašis
tų kempėje vaidai, pasidalinimas, iš ki
tos-, pusės—revoliucinis proletariatas Ko
munistų Partijos vadovybėje. Galima ir 
reikia laukti Vokietijoj svarbių įvykių.

‘Žinoma, būtų didelė klaida iš mūsų pu- 
sesja/i įsivaizdinti, kad hitlerizmas jau 
SU'šmuko, jau pakratė kojas, o tik beliko 
palaidoti. Jis dar spardysis, bandys atsi

I. 5> 
ne M

griebti', 'sVViėttyti saVo ell’e^ 'feTdrizmas 
prieš darbininkus dar padidės. Hitleris 

l ban'dys jĮdkeliti sų^b jjiasekėjų ūpą, pri
dengti į jo programos šiismukimų panau
jintu (teroru prieš komunistus. Štai ka
me tprasmė Hitlerio Valdžios nutarimo 
pradėti teismų prieš draugų Thaelman- 
ną, Vokietijos Komunistų Partijų. Ban
dys jam galva nuimti nuo pečių, kaip jau 
nuėmė daugeliui mūsų kovingų draugų. 
Tuo žygiu bandys uždegti fašistų frontų 
karštu kerštu prieš komunistus, prieš vi
sus fašizmo priešus. Kiek daug tas pa
gelbės , budeliui Hitleriui pasilaikyti ga
lioje, tai, žinoma,' kitas klausimas.

• Mūsų gi pareiga aiški. Kaip tik šiuo 
tarpu reikia sudrebinti Vokietijos fašiz
mų galingais pasaulio proletariato pro
testais ir reikalavimais, kad drg.-Thael- 
mann būtų paliuosUotas.’ Amerikos Ko
munistų Partija stovi priešakyje tų pro
testų ir reikalavimų kampanijos. Visos 
mūsų masinės organizacijos, visi pavie
niai veikėjai ir darbininkai privalo mes
tis į ta kampanijų. Iš naujo reikia pri
imti rezoliucijas ir siųsti Hitlerio val
džios ambasadoriui Washingtonan ir pa
čiam Hitleriui Berlynan. Kiekvienas pro
testas šį tų reiškia.

-Holiandijos
joje ir kitur. O tas turi la
bai, didelę reikšmę. Jeigu 
vienur susisiekimo linija 
perkirsta, laivynas gali > be 

! jokių, keblumų gauti alie
jaus iš kitos vietos.” An
glija, kaip matyti, žino, kad 
būsimame kare ne karta 
bus perkirsti jos susisieki
mo keliai. . 1

Japonijos vienas imperia
listas pareiškė: “Aliejus 
būtinai reikalingas šalies 
palaikymui ir be jo negali
ma apsieiti karo metu. Kle- 
manso sakė, kad talkininkų 
pergalė priguli nuo to, kaip 
greitai į Francija bus pris
tatyta Jungtinių Valstijų 
aliejus,” del tankų, motori-

.dromis spėkomis ; RaaseveL. 
to valdžia, kapitalistai ir 
p a r d a vingi reformistinių 
unijų vadai.

Naujas pasireiškimas Ju
ngtinių Valstijų darbininkų 
streikų metu yra tas, kad 
moterys ir vaikai ima daly- 

ivurną. Jau daugelyje strei
kų moterys ir vaikai, greta. 

I su savo vyrais ir dr&ugais, 
buvo pikietų linijose. Jos •

Pasaulinė imperialistų ko- i so kompanijų unijoms ir 
va už žibalą (aliejų) : auga.! 45.7 nuošimčiai nepriklauso 
Drg. Stalinas savo prakal-jl?k*oms unij°ms. Žinoma, 
. . . _ . hie buvo paėmę tas įmones,boję sake, “kad kariauti be; v /. v. . ,... ’ , Ikur yra tvirciausios kompa-aheiaus negalima, o kas tu-i .. .. ~ x •.. . , . . ... imiu ūmios. Bet ir tai neri pirmenybę gaminime alie- v J . . .. . .. , i . organizuotu darbininku yraįaus, tas turi progas ir per- v :. ..J : v. . i „ didelis nuošimtis, galei siu laikų kare.

T . .. x.................... ! “Naujoji dalyba” neša di-I Imperialistai ruošiasi prie i . .. . .v . . .. i v -ir- įdėlius pelnus išnaudotojams, naujo karo uz persidahm-!,,^.^, Cįty Bank of 
mą pasaulio Jie; daio viso-, New York” paskelbė, kad 11 i atliko didelį darbą streikų • 
kius suokalbius, kad tik ap-Įanglieg kompanijų, 1933 m., metu ir jos dar daugiau, ga- 
sirupmti karo metu aliejų- pasidai.č $2,702,000 pelno, lės pasitarnauti klasių i ko
mi, kad nesustotų jų karo, Ju h. kįtu )<on i voj ateityje. ?
laivai, orlaiviai, tankai, tro- • U - tkai ir automobiliai. Dabar metals p±al bl” Jungtinių Valstijų Komu-
armijos yra mechanizuotos /. didesni, n®8'u 1932 me nistų Partijos rolė dabarti- 
ir visos tos mašinos veika- // Jas patsal lr kltoSe . nėse streikų bangose yra di- 
lauja aliejaus. darbo sakose’ { dėlė.. Nepaisant to, kad Ko-

Žiaurus išnaudojimas, pa- munistų Partija dar nepa-

Streikų. Banga Jungtinėse Valstijose 
Ir Jų Priežastys

Kodėl fašizme užviešpatavo krizis? 
Pamatinė priežastis yra ekonominė. Ko
munistų Internacionalas teisingai apibū
dino padėtį Vokietijoj nuo pat hilerizmo 
užviešpatavimo. Komunistai nurodė, 
kad fašizmas neišriš ekonominių proble
mų, nes fašizmas yra kapitalizmas. Te
roras prieš darbininkus dar neduos Vo
kietijos pramonei naujų užsakymų, dar 
nesuteiks Vokietijos dirbiniam naujų 
rinkų užsienyje. Priešingai, kaip tik tas 
teroras karčiai turės atsiliepti į ekonomi
nį Vokietijos gyvenimą, rinkos užsienyje 
kaip tik dar sumažės, nes prasidės Vo
kietijos produktų vienoks ar kitoks boi
kotas ir t.>t.’ Taip ir išėjo.' Bedarbė te
beviešpatauja. Liaudies vargas padidė
jo. Vokietijos prekyba su užsieniui nu
krito. Nepasitenkinimas fašizmu auga 
ne tik darbininkuos, bet prasideda nusi
vylimas juomi smulkiojoj buržuazijoj, 
profesionaluose, farmeriuose.

O kaip į ta klausima žiūrėjo visokio 
plauko pesimistai ir oportunistai? Jie 
tuoj aus užtraukė komunizmui amžino at
ilsio giesmę. Sakė, kad viskas žuvo Vo
kietijoje, kad fašizmas bus amžinai, kad 
Vokietijos Komunistų Partija “susmu
ko” ir “nebeatsikels”. Bet susmuko ne 
Komunistų Partija, o tie visi renegatai, 
visi tie komunizmo graboriai. Ir šian- - 
dien jie teberodo liežuvį prieš Vokietijos 
komunizmą, kuomet komunizmas mar
guoja pirmyn ir rimtai grūmoja fašiz
mui. Kuomet Hitleris rengiasi nuteisti 
ir nukapoti galvas geriausioms komuniz
mo vadams, tai tie oportunistai loja prieš 
komunistus ir kursto darbininkus prieš 
juos. Vadinasi, visokio plauko Prūsei- 
kos, Lovestonai ir Trockiai agentauja 
Hitleriui, padeda jam tęsti terorą prieš 
komunistus.

30žiai—37 nuoš. ir mesa 
nuošimčiu, v.

Įvedimas Paskubos
Greta to, kaip su n 

darbininkų gyvenimas 
pragyvenimo reikmenų pa
brangimo, darėsi sunkesnė 
jų padėtis ir darbavietėse.

su-

Žiaurus išnaudojimas, pa- munistų Partija dar nepa- 
; skuba, pragyvenimo bran- kankamai skaitlinga, bet ji • 
j girnas, politinis darbininkų i išvien su revoliucinėmis dar- 
1 subrendimo pakilimas i 
šaukė streikų bangą. Rei-^ii^ streikų.
kia atžymėtf, kad 1933 in įvertina Komunistų Parti-: 
1934 metais Jungtinėse Val-jJ0S kaipo vado rolę. iMasi- ! 
stijose darbininkų streikai ,nčs demonstracijos, ištoji-- 
pasižymėjo kovingumu ir ii- mab kas kart vis daugiau

Ką gi reiškia aštrios gauna darbininkų pritari-.
Toledo automobiliu m0- Vien Baltimorėje lai- :

iš-ibo unijomis vaSddvavo visų:.!
” Darbininkai

gumu.
kovos Vien Baltimorėje lai-

Jel i gaminimo darbininkų? 5,000 Ke laivakrovių darbininkų
Į ----- rn’i.x efrpikn i T< nrminiRt.il Part.i-

laudami pakelti algas 
nuoš.

New Yorko taksių valdy
tojų streikas buvo vienas iš 

bininkai dirba 36 nuošim- i kovingumo pavyzdžių. West

Jung. Valstijose streikų 
banga 1933 ir 1934 metais 
yra ant pakilimo laipsnio. 
Ji ritasi nuo Atlantiko iki 

| Ramiojo vandenyno ir nuo 
Į šiaurių iki pietų rubežių. 
{Streikų banga palietė mai- 
nierius, automobilių indus
trijos darbininkus, orlaivių
gamintojus, kriaučius, audė-; Įvedus NRA, vietomis 
jus, prieplaukų darbininkus,' trumpinta darbo laikas. Pa
laksiu valdytojus ir kitų inV lyginus tą su 1929 metais, 
dustrijos šakų proletarus, {tai tūlose darbo šakose dar-

Jungtinės Valstijos nuo ----------------- -- --------  !xr. . .. . - ’ on AAA
1920 metu dar nematė tiek «ais trumpiau, bet atskiro j Virginijoje streikavo 30,000 
streiku, kiek ju buvo 1933 'darbininko produkcija padi- imainierių Alabamoje ko- 
ir yra 1934 metais. Strei- dė'° 15-7 ,,uoš- kalP rašo vesi 21,000 mainienų. Ken- 

i ------ x —n Išnau-'tucky ir kitose valstijose

darbininkų energingai laikė- streiko į Komunistų Parti- . 
si ir mušėsi su nacionale ‘ j°s eiles įstojo 125 nauji na- 
gvardija! Jie kovojo reika-iriai ir tai didžiumoje čiagi- 
laudami pakelti algas 10 ' miai darbininkai. New Yor- ;• 

ke laike Pirmos Gegužės de
monstracijų socialistų, o 
kartu ir kapitalistinės val
džios, pasitraukimas iš 
Union Aikštės ir užleidimas 
komunistams, nėra mažos

po įvedimo ’ “Current History.
valdžia, Stojai to atsiekė pagelba energingai streikavo mai- 

nauiu įvedimo naujos mašinerijos jnieriai. Masinis ir —

Į kai prasidėjo
I per Roosevelto
i “naujos dalybos/7 naujų 
įstatymų. N RA, “nauja
dalyba” palietė daugiau L. 
lifikuotu darbininku uždar
bį. Padarytas palyginimas ; 
šešiolikoje industrijų, kur 
daugiau lavinti darbininkai 
1932 metais proporcionaliai 
turėjo po $26.53 algos į sa
vaitę, tai 1933 metais ji jau 
buvo tik $20.56. Tuom pat 
kartu, kada algos sumažėjo, 
tai kainos ant drabužių pa
kilo 21 nuošimtį, ant mais
to 7 nuošimčius ir ant kitų 
gyvenimo reikmenų nuo 10 
iki 15 nuošimčių.

Jeigu sekinėje “naujos da
lybos” vietomis mažiausiai ninku streikai, 
uždirbančių darbininkų ai- prieš 
gos ir buvo pakeltos ant ke- streikai už teisę organizuo-! 
lių nuošimčių, tai pabrangęs ti savo kovingas unijas jau 
maistas, drabužiai, randa ir yra politinio pobūdžio.
kitos reikmenys prarijo tą | Darbininkų Organizacijos 
priedą ir dar gerą dalį pir-jr streįkai 
mesnės algos. Net tokis ka-1
pitalistų bernas p. Green, ’ Jungtinėse Valstijose vis

Masinis ir tvirtas

tvirtą masių nusistatymų už 
Komunistų Partijų.

Ateityje, Komunistų Par-
uni-a-dįa ir paskubos darbo. Ypatin-i solidarumas pasireiškė tar- tijai ir revoliucinėms 

kva- &'ai ivesta baisi paskuba, ,pe Amerikos darbininkų ko- joms prisieis dar energin-
žiaurus darbininkų išnaudo-;vose prieš išnaudotojus, giau dirbti del organizavi- 
jimas prie “naujos dalybos.” , kaip suminėtų streikų me- mo neorganizuotų masių, 
Daviniai rodo, kad nuo ko- Ui, taip ir tarpe laivakrovių, apjungimo Į Atskirų unijų, 
vo iki birželio mėnesio, 1933 apsiavų gamintojų ir kitų disciplinizavimo revoliucinių 
metais, atskiro darbininko ■ darbo šakų. 250,000 plieno batalionų ir vadovauti dar 
produkcija paaugo 44.9 ir 300,000 audimo darbiniu-! smarkesnes darbininkiško- 
nuoš., tuomet, kada jis tik ruošėsi kovai, bet laiki-'vas.
14 nuoš. ilgiau dirbo, kaip nai jų streiką suturėjo ben-i D. M. ŠolomskaS.
kovo mėnesį. į

Baisi paskuba, tai ir yra 
viena iš priežasčių streikų 
bangos—ekonominiai reika
lai. Bet yra ir antra prie-, 
žastis — politiniai reika
lai. 1934 metais darbi- 

išstojimai 
kompanijų unijas,

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

V.

Kova už Juodą Auksą ir Prisirengimas 
Prie Naujo Karo

, ATSAKYMAS !
Lais- . Patarčiau, Drauge, vely eiti 

Aš pradėjau kosėti pa- Į ligoninę ar sanatoriją. Jūsų 
i istorija visgi paiki. Nors Jums 
'Seilėse ir nerado džiovos bak
terijų, tuo negalima pilnai pa
sitikėti. Neretai taip esti, kad 

i džiova, 
giriasi, ; 3 ar 4 savaites, o, kai parpuo-jo jo spjauduliuose bei skrep-

PAKOSTI, ČIAUDI
Prašau patarimo per ‘ 

vę.
vasarį. Paskui, man bedir

bant prie šlapio darbo, prasi-

mjų.
Labiausiai trokšta alie-1 - ' - - 17 n i i? a A--Q

jaus šaltinių Japonijos imJ venimo reikmenų kainos pa- /arbo federacija
Nuvežė ligoni-1 vos peru ir gana. Tiesa, vienas 

yra geras daiktas, kad Jūs 
gerai galite valgyti ir turite 
gerą apetitą. Tai būtų lig ir 
ženklas prieš džiovą, nes džio
vininkai paprastai >menki val
gytojai ir nupuola svoriu. 
Jūs sau sveri ate gerai. ’

Vis dėlto kam tas kraujas, 
kada kiek susišaldot? Jis juk 

kad neturiu sukatų ba-. iš kur nors iš plėvių išeina: 
| gal kur iš plaučių, gal iš go- 

v . v. , . I mūrio, iš nosu viršąus/į$Čia' 
as n- nežinau, kuriam į d;( 5ku|iuotj neverta. Eiki. 
O taip turiu ant va - te . sanaloriją! ten nęgi kalg.

šventi . ijimas. Nepatiks—išeisite. O
ten Jus gerai ištyrinės ir iš
mokins, kaip užsilaikyti.

Tuo tarpu, kolei kas, valgy
kite daug gero maisto, ypač 

’ pieniškų ir kiaušinių, taipgi 
riebalų, daržovių, vaisių. Im
kite žuvų aliejaus, bent po 

'šaukštą tris kartus dieną. Bū-

šaltinių Irak Petroleum Co,. kurios, ištektu trims dienoms
O

/

Jie

<

r,

OVV p,a | (J JĮ, J

nuoš., miltai—^60 nuoš., ry- 9.3 nuoš. jų yra unijų na-' kur kitur ?

je jo veik visai neturi. Vi-|sa]ygu del realio algų pake-i
sų metų Japonijoj pagamin-i limo.” Tikrumoje, 1933 me-{ voliucinės Darbo Unijos tu-i

a

’ darbininkus 
ie organizuo-

kitą pusę Jungtinių’ ValstL |
jų Standard Co. ( __ v_ _ _ ____ __ ___ _ ___ ____
lerio kompanija) ir Franci- • nuoš. iš Jungtinių Valstijų, i tas’ praneša, kad kovo mė- įų, vis tik yra mažas nuo- 
ja. Nesenai pratęsta rynosijj labiausiai ryja seilę žiū-lnesį, 1934 metais, ant mais-! šimtis. Didžiausia dirva 
į Haiffą (Anglijos- koloni- rėdama j'Sovietų Sąjungos to kainos btivo didesnės 20' plėstis revoliucinėms darbo

pusę akcijų turi Anglija ir. karo laivynui. Dabar Japo- -20 nuoš. 1934 metais tikro-i Tat net ir 'kompanijų 
tų’ ValstL nija perkasi' 40 nuošimčių ' jo uždarbio mažėjimas eina, g a n i z u otus” d------

(Rokefei-J aliejaUs iš Anglijos ir 551 tolyn. Darbo departmen- priskaitant pri 
L-;nupš. iš Jungtinių Valstijų, j tas praneša, kad kovo mė-

Q'alva Amerikos Darbo Fe-' dar tik mažuma darbininkų muse kr<iujas per gerklę. Pir-Į, —
deracijos, pripažino: “Gy- Via organizuoti. Amerikos ma to aš kosėjau, tik nelabai,; žmogus tikrai serga 

i
'kilo labai greitai ir ačiū tam .^ad ji turi apie 3,000,000 na- liau ant slidžios aslos, tai man {liuose negalima surasti džio- 

perialistai, nes jie savo šaly-><na • „ ^a]yba’ nesudarė rių. Nepriklausomos darbo į nudiegė širdį, y—n-—- i vnc ,v n-ona
unijos turi arti 300,000. Re-! n^n tos dirbtuvės, tai žinai, 

1 • I daktarai stoja už kompaniją.
i . . .AAAAA . i • i Tris savaites pagulėjau: nus-

darbininku tikrasis , y1 apie 130,000 ir kompam-j tojo kraujas bėgti. Parvežė
i namo ir paskui jie norėjo, kad 

OI’- j eičiau dirbti, bet aš nuėjau pas

P a s4i u 1 i nė imperialistų tinių išnaudojimui sudaryta
tyya už paveldėjimą juodo specialč kompanija vardu to aliejaus* karo” metu vos tais, _______ ... ______ ...

jos (realis) uždarbis sumažėjo '.iLJ unijos tarpe 2-3,000,000. j
___ ____ _ . ... rn„į ___ r • 1.___n______________ I

aukso (aliejaus) 
neapsistoja nei vienai die
nai1. Aštriausia kova eina 
tarpe Anglijos ir Jungtinių 
Vąfstijų imperialistų.
dąro išvadas iš pereito im
perialistinio karo.

Nors ir slaptai kovo mė- 
nee| buvo sušaukta Fran
ci jos ir Jungtinių Valstijų 
Standard Oil Co. konferen- 

. d ja, bet ji žinoma visiems 
ir čėn buvo svarstoma apie 
viso pasaulio aliejaus šalti- 
XlitiS; Daugiausiai buvo kal- 
bd^na apie Irako (Mesopo
tamijos) aliejaus šaltinius. 
Po pereito karo juos užgro
bė nuo Turkijos. Tų šal-

ją) ir Tripolį (Francijos). aliejaus laukus—Sachaline, nuošimčių, palyginus su kai- 
Fraricijos i m p ė r i alistai Primorijoje, Sibire ir į Hol- ’ 1 " • —

savo šalyje veik neturi alie- landi jos koloniją Naują
“ x Gvinėją.

Aliejaus karalius ponas 
John Codman rašė: “Mūsų 
(Anglijos) laivynas ‘ nepri
guli nuo aliejaus viėnoje 
vietoje. Atsitikime karo, 
jis gali gauti aliejų atski
ruose punktuose; Pietų Am
erikoje, Persijoje, Indijoje,

jaus. Jie deda 5svarbą ant į 
Irako aliejaus laukų ir rei
kalauja plėsti tos kompa
nijos produkcijų. Anglijai 
Irako aliejus taipgi turi di
delę karinę strategiškų 
reikšmę. Ji mažiną aliejaus 
įvežimų iŠ Jungtinių .Valsti
jų, bet didina iš savo kolo-

imi joms—organizuoti neor
ganizuotus desėtkus milionų 
proletarų.

“National Industrial Bo
ard” padarė palyginimų 
3,314 darbo įmonių darbi
ninkų. Viso, tose įmonėse 
dirba 2,585,740 darbininkų 

ypatingai kainos pakilo ant ir darbininkių, arba 27 nuo- 
daugiausiai vartojamų mai- šimčiai iš dirbančiųjų skai
stu produktų: bulvės ant 75 čiaus. Pasirodė, kad tik

nomis kovo mėnesio 1933 m. 
Kainos ant drabužių balan
džio mėnesį, 1934 metais, 
buvo 29.6 nuoš. aųgštesnės, 
negu tuo pat laiku 1933 me
tais. Pagal to paties val
džios biuro ųpskaitliayimų,'

kitą gydytoją, tai jis sako, 
gal džiova. Nusiuntė spjauda
lų Į laboratoriją, tai gavau at
virutę, 
eilių. €

Tai 
tikėti, 
gio gerą apetitą, 
sv. Dabar kosu išryto, bet, kad j 
tik bent kiek pašalu, tai kosu 
su kraujais, ir labai dažnai | 
eiaudžiu, labiausiai išryto. Ir 
skauda krūtinė, kairė pusė, 
kai kada abi pusės. O dabai' 
tai guliu ant saulės, tai biski 
jaučiuos geriau.

Tai aš nežinau, kas padary-1 kite ant saulės, su pridengta 
ti, ar eiti miesto ligoninėn ar'galva. Pasilsėkite gerai. Ne- 

’ j užmirškite sanatorijos.

nrminiRt.il


Ketvirtad., Biržei 28, 1934
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LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI
4JAU LAIKAS SKUBIAI RUOŠTIS, APSIRŪPINTI BUSAIS, SUSIRAŠINĖTISU DRAUGAIS IR RENGTIS VYKTI Į ŽEMIAU PADUOTUS MŪSŲDIENRAŠČIO NAUDAI PIKNIKUS

f".
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Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

LYROS CHORAS Iš PHILADELPHIJOS
Gavome pranešimą nuo draugo Poto, kad šiame 

piknike tikrai dalyvaus Philadelphijos Lyros Choras.

Trys Dovanos Pinigais Tiems, Kurie Iš Anksto Pirks 
Įžangos Tikietus

Pirma $5 Cash, Antra $3 Cash, Trečia $2.
Tos dovanos yra skiriamos vien tik tiems, kurie 

iš anksto pirks įžangos tikietus. Prie vartų pirkusieji 
tikietus dovanų negaus.

LAISVĖS CHORAS IŠ HARTFORD
Atvyksta ir Laisvės Choras iš Hartford, tai, vei

kiausia, bus bendras choras visos Connecticut valsti
jos choras. Jie prie savęs susitelks geriausius dai
nininkus iš visos valstijos.

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00

Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

Dovanos
$100 

75 
50 
35 
25 
20 
15 
10 
10

yra

Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00

M

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

sekamos:
10. pinigais
11. pinigais 

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

$10 
$10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

vertės

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

aukojo drabužių

to
Ph-iladelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana
4. Dovana
5. Dovana

grynais pinigais $75 
grynais pinigais $50 
grynais pinigais $25

$5

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais
pinigais 
pinigais 
pinigais

19. A. J. Katkauskas
20. J. Baltramaitis aukojo daiktais vertės $2.50
21. H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50

Išanksto samdykitės busus važiavimui j minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.

Šiuose piknikuose* dalyvaus tūkstantinės masės žmonių. Juose daugelis nustebs netikėtu pasimatymu su senai nematytais, pasiilgtais žmonėmis 
Kas gi nenori susipažinti su naujais kovingais už savo klasės reikalus draugais? Šiuose piknikuose tai proga įsigyti plačios pažinties.

mi mm ia«

LD.S. Seimo Įspūdžiai

ĮĄĮĮĄĮĮĄĮĮfWtfUtĄĮĮnMQĮĮĄĮĮĄĮ«nĮiĄitQMĄHĄĮĮĄĮtnMnĮĮĄĮiĄĮtĄĮtAHĄ^^ J

džią prakalbėlę išrėžė šaunus 
jaunuolis d. V. Rastenis, šika- 
gietis: Subrendusio, kovingo, 
klasiažinaus darbininko pažiū
ros į unijas, į atžagareivių va
dų išdavikišką rolę darbo kovo
se ir tt.

Iš eilės seka įvairių pastovių 
komisijų raportai. Smulkmenin- 
gai patiekta kuopų mokesčiai, 
aukos, paskolos, likviduotų kuo
pų iždai, taip gi išlaidos, mo- 
kestys, taksai ir tt.

Raportuoja Įstatų Komisija, 
Skundų ir Apeliacijų Komisi
ja,. Kontrolės Komisija, Apšvie- 
tos Komisija, Nepaprastos Pa
galbos Komisija, Jaunuolių ir 
Sporto Komisija. Čia paliečia
mi įvairūs specijalūs reikalai, 
paramos klausimai, tūlų kuopų 
kivirčiai bei nesusipratimai, nu- 
veikimai, atsiekimai.

Atėjęs J. V. Komunistų Par
tijos vadas, d. Weinstone pasako 
karštą, pamatingą prakalbą. 
Nurodo atatinkamus mūsų or
ganizacijai kelius, Komunistų 
Partijos vadovybėje, vengiant 
bile kokių atskalūniškų bei re- 
negatiškų iškrypimų. Parinkta 
$15.96 aukų Komunistų Parti
jai ir Jaunųjų Komunistų Ly
gai.

Paeiliui seka konstitucijai 
taisyti įnešimai bei pasiūlymai.

I Papunkčiui nagrinėjama, svars-
Seka svarstymai, diskusijos. į tomą ir nubalsuojama—ar pri- 

Po trumpų apsvarstymų ir , Vienas delegatas kritikuoja būk imt ar atmest tas ar kitas įneši- 
užklausimų, sekretorės raportas ' netikusią “Tiesos” politiką; kai- i mas. ’•

' _____J..’ Iu_ _____ „ ,_____ ~ .___, ______ ________•___ •

loni pramogėlė. Juokai, juoke- tikrai maloniai pamargino kon* 
liai, komplimentai, šokiai, pasi-1 certinę programą, 
vaikščiojimai blandžioje mėnu
lio šviesoje...

Gyvo susidomėjimo 
įvedimas naujo Sutaupą (En
dowment) Skyriaus LDS ribo- skaito patiektas rezoliucijas, bei 
še. Vadinas, vaikas, jaunuolis i pasiūlymus. Pagaminta .ir:.užn 
suaugęs, mokėdamas po tam tik-1 girta 10 rezoliucijų ir 3 telegra- 

savo am- 
mokestį, po 20 metų at- 
gražiai užaugusią visą, 
savo paliudymu, sumą: 
kelis šimtus ar visą tūks- j K. Strižauskas (C.

sutikimą su tuo ar kitu raporto į $41,000. Raportas priimtas 
punktu. Atsakymai, išvadžioji-i vienbalsiai.
mai, suvados. Pirmininko ra
portas priimtas ir užgintas visų 
delegatų,
jotą. Berods, delegatų

Daktaras Kvotėjas M. D. Pa- 
levičius duoda raportą. Tūli 

rodos, dve- nariai, nujausdami kokį rimtą 
pris-. nesveikumą, skubinasi persikel- 

kaitoma 96 ir paskiau pribuvo i ti į aukštesnius draudimo bei 
da gal ai’ti desėtko. į pašalpos skyrius. Reikia labai

Vice-pirmininkas d. K. Kras-' atsidėjus kontroliuoti tokie nuo- 
nickas paduoda savo raportą, tikiai. 
kurs priimta be pasipriešinimų.! daktarai visai netikę, ypač ši- 

Sekretorė dgė. Jeskevičiutė iš- Įkagoje. 
duoda platų, smulkmeningą ra
portą. Jei ne tam tikros inter- 
liudijos Masačiuzės valstijoje 
kur prisėjo paleisti keliolika ne- ’ aplikacijų blankas—ir jūs ten 
mažų veiklių kuopų, kad paten- galite sau sirgti ir imti LDS pa
kilius tos Valstijos Draudimo šalpą... Tūli ligoniai neprisilai- 
Departamento reikalavimus, tai' ko reikalingų taisyklių, iš ko 
kuopų mūsų organizacijoje būtų įvyksta daug nesusipratimų, 
buvę, rodos, apie 165. Dabar Ypač labai-labai svarbu, kad 
toje valstijoje tegali būti pavie- kuopų finansų sekretoriai būtų 
niai LDS nariai. Jei šitokie ir > buklūs ir veiklūs savo pareigo- 
panašūs reikalavimai bus pil-' se, kad ligonių prižiūrėjimas įr 
domi tūlą laiką, tai susidarys! mokesčių rinkimas eitųsi ata- 
galimybių inkorporuoti ir gauti tinkamai, kad neįvyktų suspen- 
čarteris mūsų organizacijai Ma- davimų. Raportas priimtas, 
sačiuzės valstijoj. Yra keletas Raportuoja “Tiesos” redakto- 
susidariusių kliūčių, kurių dė-' rius d. J. Siurba. 
liai nėra galima taip ūmai gau
ti čarteris ir Pensilvanijos val
stijoj. Tenai vis da tebeina de- 

Papuošti rybos, kad sujungus krūvon 
’ raudonomis stūgelėmis, delega- APLA ir mūsų LDS. Da rei- 
tai apsėda apatinėj salėj stalus. ’ kia išlyginti keletas techninių 
Juokai, komplimentai, pasisvei- bei legalių raukšlelių, kol bus 

■ kinimai sudaro draugingo ūpo galima pakloti staltiesė šiųdvie- 
ąkiindžiasi vienas ki- ir savingai akstiną delegatų jų organizacijų jungtuvėms.

likėjo čia dabar taip ‘ aPetit’b ° P^enkinti apetitai i 
yra kuo! 1

Po pietų pirmininkas drg. R. priimtas, rodos, be jokių nesuti-' ba prieš “dubeltavas,” 
Mizara skaito sklandžiai pri- kimų. |

Dr. J. J. Kaškiaučius
Tai jau gerokai įpusėjo An-į Ištolo žiūrint, tikrai 

trasis LDS Seimas Detroite. I ant pastolio kvartetas!
Plačiai išsiskleidęs Vidurvaka-1 bau galėtų būti šaunesnis ir tin- 
rių miestas svetingai priėmė' kalnesnis! Drg. Jočionis, gyvas, 
iš visur susispietusius delega- j taktingas, įgudęs taip vadovau
tus. • i ti, kaip negalima geriau, veda

„„ , , ,. . I Seimo tvarką. Protarpiais tai-B.ržeDo 17 d sekmadienyj iš kus juokeli sklandžiai įt tas 
poryčio prie Lietuvių Salės gru- jum 
puojasi pnbuvėlių būreliai. Pa- į 
vargę kelionėj, raivosi, taiso pa-;
šiurusias plunksnas... Priėmi-' 
mo komitetas paskirsto atatin-i 
karnas buveines. Po pietų pra
sideda Lietuvių Proletmeno Sei- i 
mas. Chorų atstovai, choristės, 
choristai, daugumoje žvitrūs,.
linksmi jaunuoliai. Kas jiems 
nedamiegota naktis-kita! ūpas, 
nuotaika, entuziazmas, kunku
liuojanti, jaunutė energija visa 
ką pergali. Pasiklausyt ir pa-;

saunus
Vargu,

Penktadieny Seimas tęsia to
liau Konstitucijos pataisymų bei 

iššaukė pakeitimų darbus.
Įnešimų ir Raportų komisija

Daugybėje vietų kuopų

mimika, žvilgsnys, 
i kaip bengališka ugnelė, švysteri 
j tvarkingą Seimo eigą, jaukiai 
paįvairina rimtą vienodumą. 
Sultingos šypsos, ryškūs žvilgs
niai abiejų estrados žvaigždžių 
kaip tai magnetingai palaiko 
jaukią nuotaiką dalyvių tarpe. 

Išrinkta įvairios komisijos.
, Kolei tebeina mandatų patikri
nimas, gerokas kalbėtojų skai-

1 čius demonstruoja solidaringą, 
, vaiskų nusistatymą, pasirįžimą 

sižiūrėt’ ateina 7r' LDS Seimo veikti>. darbuo!ia- krutėti mūsų 
nekurie delegatai. Vakare gra
ži, svetinga vakarienė, šokiai, 
susipažinimai.. .
' štai ir panedėlis birželio 18 b - ritorik

d. Apniukęs, apsiblausęs oras. • . ,
Iš nakties lynota. Ir. lyg ty-l. P’etlJ Pertrauka.
čia, lyg ant tų nebuičių, kad • 
pradės, bra, lietus šveisti, tai Į 
net tyška. O čia metas dele- j 
gatams į salę vykti. “Na, ir tas į * 

/lietus,” skundžiasi vienas
tam:
pilti,—Seimą pradėt mums su
trukdys.”—“Tai niekis,” smal-i 
šiai įterpia vietinis delegatas:
“lietus čia pas mus toks retas rengtą raportą. Salėje tyla. Vi- * 
svečias. Tegul lyja,—laukai iš- si klausosi, tėmija.

organizacijos labui, Komunistų
Partijos vadovybėje! Skardus 

’ delnų plojimas pareiškia užgy- 
' rimą ir triukšmingai palydi kal-

kepinti, perdžiūvę.
Apie 11 vai. paskelbta, kad 

Antrasis LDS Seimas atsidaro. 
Keletas trumpų įžengiamųjų 
prakalbų, pasveikinimų, veliji- 
jnų. Seimo pirmininku išrink-

P. Jočionis, vice-pirmi- 
jrfnk&-*Bkaisti šikagos jaunuolė, 

Zutraitė. Šalia Cent- 
Sekretorės d. E. N. Jeskevi- 

jjjįįfcr'.-Jos padėjėju sėdo d. S.

’♦'i?-

Aplikantų dažniausiai 
i visai nė žiūrėt nežiūri, neegza- 
■ minuoja, o tik va bile kaip ant- 
! greitųjų ir gramozdiškai išpildo

Tiesai” rei
kėtų daugiau lengvesnio turinio 
raštų, apysakaičių, sveikatos bei 
higijenos straipsnių. Kas dvi 
savaitės turėtų pirmam pusla- 
pyj tilpti dviejų pastarųjų sa-. 
vaičių politinė ir ekonominė ap-1 
žvalga. “Tiesa” eina Komunistų 
Partijos nustatyta linija.

mos.
Išrinkta Centro Valdyba be 

didelių nesutikimų. Pirminin
kas R. Mizara, vice-pirmininkas 

Strauss), 
j sekretorė E. N. Jeskevičiūtė^-iž- 
1 dininkas J. J. Kaškiaučius, iž- 

pastovių (step rate) mokesčių do globėjai J. Bimba ir J. Miki- 
lentelės tūli rekomenduotini pa- ta. 
keitimai ir gi iššaukia gyvų | . Balsuojant sekamam, 
svarstymų, diskusijų. Tūli pa-į Jam LDS Seimui vietą, pareiks- 
keitimai yra reikalinga padaryti.| ta daug įvairių nuomonių. Ga- 
ir užgirti Seime, kad prisitai- į lutinai nutarta Rochester, 
kius prie Masačiuzės Valstijos Į Baigiant Seimą, delegatuose 
Draudimo Departamento, jei i pasireiškia gyvas, smagus ūpas, 
mes norime gauti teisių legaliai jauki, drauginga nuotaika. Jūh- 
veikti toje valstijoje, gauti ten kai, juokeliai, šūkiai. NOfS 
čarterį. ' i pavargę, nusisėdėję, vienok en-

! tuzijazmas ir draugingas ūnaS 
Visas trečiadienis pašvęstas ; viską viršija

Jaunuoliams. Na ir gražus, Drg. S. Jasilionis, sekretorės 
tikrai gražus suvažiavęs mūsų pa(jejėjas perskaito Antrojo 
pažangiųjų jaunuolių būrys! Lpg Seimo protokolą.
Visą tą dieną tos šaunios^ mū-1 Seimas baigta, skardžiai vi
sų atžalos seimavo, svarstė, de- sįenis dainuojant Internaciona- 
batayo sąmoningų, klasiažinių , 
jaunuolių klausimus. Tiek ten 
kunkuliuojančio1 e n t u zijazmo! 
Tiek vaiskaus, jaunuoliško ūpo!. 
ir podraug tiek politinio subren
dimo, politinio nugarkaulio! ______ __ ______
žiūri žmogus, klausais ir džiau- pia^ioje LDS dirvoje! Pildykim, 
gies, kad mū^ų jaunos jėgos praveskim gyveniman mūsų pa- 
taip sklandžiai bręsta ir auga,.!^ priimtas rezoliucijas, tai 
taip brandžiai,^ taip sultingai; maSų sekamas Seimas bus da 

didesnis, da smagesnis, da upin- 
gesnis, ir mūsų organizacija pa
sieks da didesnės aukštumos!

Three cheers Lor LDS!

Kubos Valdžios Krizis
Havana. — Atsistatydino 

Kubos ministerių kabinetas; 
bijo, kad nepajėgs atlaikyti 

smagiai sudrožė keletą melodi- prezidento Mendietos val- 
jų.. Solistai, solistės, duetai ir džios politiką prieš kylantį 
muzikinių instrumentų artistai' revoliucinį judėjimą. b

ra nustatytą, sulig 
žium, 
siima 
sulig 
ar tai 
tantį.

Pastovių (level rate) ir ne-'

Na, tai dabar visi išsiskiršty- 
sime, išvažinėsime namo. At- 

’ naujinta energija ir gyvu, ,$ię- 
’ dingu pasiryžimu meskimės, 

Draugės ir Draugai, į darbą
Protarpiais eina parengimai, 

prakalbos, masiniai mitingai,’, 
jaunuolių -mitingai, koncertas, 

išvažiavimas, žino
ma, šitokie pamarginimai daro-

’ komu- 
jnistų organizuojamas unijas;

Iždininkas Dr. J. Kaškiaučius ragina vely laikytis prie senų- 
. Juk tai .'skaito raportą.

paduodama poros metų LDS gy- LDS gražiai ir sparčiai auga.'.jog senosios darbo unijos ko-j
. i-----  i.i:.. —4... 4.----- t>:„ munistų ir “Tiesos” vadovų nė- j ma po regulinių Seimo posėdžių,

...............................vakarais.
žymėtinas gražiai pasisekęs 

vakarinis piknikas už miesto, 
girelėj, čia gražus paįvairini
mas, kad suteikus Seimo dele
gatams progos bent kiek atsil
sėti, suliaunėti, pasižmonėti, 
asmeniškai intymiai susipažinti. 
Po ilgų, monotoningų posėdžia
vimų, tokis pažmonys tikrai ma-

Finansiniai! jų unijų. Jam taikiai atsakyta, vakarinis

vavimo Istorija: kovos su kliu- Bėgiu dviejų metų tarpe Pir
timis, pastangos inkorporuoti mojo ir Antrojo Seimo, LDS 
Masačiuzės ir Pensilvanijos kuone pasidvigubino savo turtu, 
valstijose, medžiaginė organi-: pasiekdamas 
zacijos būklė, kuopų augimas, 
vidujinė—politinė LDS linija, 
santaikoje su Komunistų Par
tija ir tt. ir tt.

Seka svarstymai, patėmiji-
mai, užklausimai. Vienas—ki- tyčia specijalistų aktuarų. LDS 
tas delegatas pareiškia savo ne- atsargos kapitalas siekia virš

virš • $84,000. 
Finansams tvarkyti ir knygoms 
vesti naudojama moderninė 
“Bank Account Control Sys
tem,” Bankų Sąskaitoms kon
troliuoti sistema, patiekta tam

ra neigiamos, tik jų valdininkai 
kritikuotini. Kur nėra senųjų 
unijų sk., ten kartais yra reikalo 
organizuoti naujos, Darbo Uni
jų Vienybės Lygos intako j e.

Keletas delegatų visai be rei
kalo ir netaktingai 
įžaidžių, kandžių žodžių vietoj 
rimtų, šaltų išvadžiojimų prin
cipo pamatais. Labai sklan-

vartojo

riša darbininkiškos visuomenės. 
klausimus, kovas, pastangas ko
vingas!

Ketvirtadienio vakare puikiai 
nusisekęs koncertas. Publikos 
pilnutėlė salė! Sėdynių maža: 
eilėmis stovi palei sienas, palei 
langus. O ant pastolio mūsų ar
tistinės jėgos /pasirodo, ką kas 
gali. Bent du mūsiškiai chorai
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Šarvuotis “Osliabija
JRANAI 1876 METŲ

(Tąsa) u
Visas pirmutinis laivo galas jau buvo 

užpjautas vandens. Pasiekti pirmagaly
je dvi dinamo mašinas nebuvo galima. 
Jūreiviams, kurie buvo prie jų, prisiėjo 
gelbėtis, lipant viršun per pirmgalio šar
vuoto bokšto kulkų pristatymo skylę. 
Vandens paliesti elektros gaminimo apa
ratai sudegė. To sėkmėje sustojo veikti 
turbinos, varančios iš laivo vandenį, su
stojo elevatoriai, kuriais iš laivo gilumos 
buvo traukiamos kulkos, apmirė ir kiti 
painūs karo laivo mechanizmai, kurie 
buvo paleidžiami prie veikimo su pagel- 
ba elektros jėgos.

Šarvuotyje, apačioje po plieno deniu, 
buvo du daktariški punktai: vienas tik
rasis, o antras mūšio metu padarytas iš 
pirmesnės pirties. Pirmajame dirbo vy
resnysis daktaras, o antrajame—jo pa- 
gelbininkas. Vaizdai baisūs! Visur 
kraujas ir nubalę veidai, nusiminę arba 
baisjos akys. Aplinkui operacijų stalus 
voliojosi nupjautos žmonių kūno dalys. 
Greta su gyvais žmonėmis, gulėjo ir tie, 
kurie jau spėjo mirti. Šviežias kraujo 
atsidavimas svaigino galvą. Girdėjosi 
verksmas, dejavimas ir kas tai maldavo: 

—Duokite greičiau gerti, gerti! Visi 
mano viduriai dega...

—Mušk į varpą!... Į varpą, nes rū- 
kaib'-klajojo paoficierius.—Argi nema
tai, koki, dideli rūkai! Nesigailėk var
po! .

. Kanuolininkas su perrišta akimi sėdė
jo kampe ir vis klausinėjo:

. —Kur yra mano akis? Kam aš aklas 
būsiu reikalingas?

Ant operacijų stalo gulėjo jūreivis ir 
garsiai verkė. Daktaras baltuose dra
bužiuose, jau gana kruvinuose, su įran
kiu knisosi jo peties žaizdoje, traukda
mas iš jos kulkos kavalkus. Skaičius su- 

gžeistųjų vis augo.
—Broliai, nesigrūskite, nesigrūskite, 

aš negaliu dirbti,—prašė daktaras.
— Bet mažai kas jo klausė,.

Kiekvienas naujas japonų šūvis, pate
kęs į šarvuotį, pagimdydavo baisų dun
dėjimą. Visas laivas drebėjo. Atrodė, 
kad, tartum iš augštumos vienu kartu 
numesta tūkstantis gelžkelio bėgių. To
kiais momentais sužeistieji pašokdavo ir 
žiūrėjo į duris: galas, ar dar ne? Štai 
dar vieną ant neštuvų atnešė. Jam nuo 
vieno šono nulupta mėsos, apnuoginti 
Šonkauliai, iš kurių vienas buvo atsiki
šęs į šalį, kaip nulaužta šaka. Sužeista
sis verkė ir šaukė:

—Jūsų visokoblagarodije, greičiau pa- 
gelbėkite!

—Pas mane jau pilna, neškite pas pa
galbininką.

Šarvuotis labai siūbavo. Aklas kanuo- 
lipinkas pašoko, atkišo rankas į prieša
kį ir suriko:

—Broleliai, skęstame!
Sujudo sužeistieji, dejuodami ir rėkda

mi. Bet dar laivas neskendo. Kanuoli- 
ninką piktai iškoliojo ir pasodino atgal į 
kampą. Bet laivo svyravimas į kairę 
pusę vis daugiau ir daugiau didėjo, o 
kartu su tuom labiau ir labiau prisipildė 
baime sužeistųjų akys. Daktaras, nepai
sydamas to, kad jo gyvenimo minutės 
jąu btivo suskaitytos, energingai dirbo, 
suteikdamas pagelbą sužeistiems, eida
mas savo pareigas.

*Lmvą nesilioyė daužyti japonai. Jį 
daužė šeši japoniški kreiseriai, apveik
dami kulkų lietum. Nuo baisaus kulkų 
daugumo aplinkui laivą virė vanduo. Ka
da pataikindavo į povandeninę laivo da- 

iškildavo baisus vandens stulpas, 
su laivo kaminais, ir vanduo puolė 

ant dlnio, užliedamas jį ir verždamasis 
jter ikyles į laivą. Dejavimai, priešmir- 

| tįhlal riksmai, žmonių šūkavimai, bėgio- 
JOnaic sužeistųjų ir netekusių proto su- 

su kulkų sprogimais, su liepsnos 
fdįjKtijįosi ir geležies dundėjimu. Mūsų 

jau visai nutilo. Vieno kanuo- 
.Jiųftyriaus komandierius, leitenantas

Nedermiller, matydamas esamą padėtį, 
paleido ant laisvės visus jūreivius, o pat
sai nusišovė. Ant viršutinio laivo denio 
jau ūžė liepsna. Degė ir kitos vietos, 
užpakalinėj laivo dalyje vertėsi dūmai ir 
per ventiliatorius lindo ugnies liežuviai. 
Degė oficierių ir štabo kambariai. Jū
reiviai iš gaisrų gesinimo skyriaus bė
giojo, kaip šmėklos dūmuose, bet visos jų 
pastangos buvo veltui. Šarvuotis “Oslia
bija”, panėręs į jūrų bangas nosį, jau ar
tinosi pražūties, sudaužytas, degdamas, 
bet vis dar plaukė, tartum del ilgesnio 
kankinimo tų, kas ant jo buvo. Bet pra
žūtis neužilgo atėjo; kulka apie 20 pūdų 
teko į šoną apie vidurį laivo ir išlaužė 
didelę skylę. Plieno dangčiai atvirto ir 
atidengė laivo sieną. Į atvirą nuo plieno 
apsaugos vietą pataikė antra kulka ir iš
laužė tokius vartus, per kuriuos lengvai 
pravažiuotų vežimas povandeninėje lai
vo juostoje. Į laivą kriokė vanduo, rito
si ir plovė ant bombinių sandėlių. Del 
užtaisymo tos skylės pašaukė mechani
kus su Zamčinskiu priešakyje. Veltui jie 
bandė uždaryti tuos vartus medinėmis 
lentomis, bangos išmušdavo jų rąstus, o 
jie dirbo iki juostai vandenyje. Vanduo 
užsėmė anglių sandėlį ir laivas dar dau
giau pakrypo į kairę pusę.

Šarvuotis “Osliabija” pasuko iš mūšio 
eilės j dešinę pusę. Visur pasigirdo bal
sai:

—Skęstame! Žūstame! Gelbėkite!
Tuom kartu ant kapitono tiltelio buvo 

leitenantas Šablin, vyresnysis oficierius 
Genkė ir oficierius Boldyrev. Pas juos 
vienplaukis išbėgo komandierius kapito
nas Ber, su kruvina plika galva, bet vis 
laikydamas cigaretą dantyse. Nusitvė
rė jis už grotų ir tarė oficieriams:

—Taip, skęstame, atleiskite.—Paskuti
nį jau kartą tvirtai užsitraukė ir garsiai 
sukomandavo:—Gelbėkitės! Visi laukan 
nuo laivo! Greičiau laukan nuo laivo!

Bet jau buvo laikąs praleista. Šarvuo
tis greitai krypo į kairę pusę. Visi, ir 
be komandieriaus įsakymo, suprato, kad 
jau atėjo pražūties momentas. Iš laivo 
gilumos, nuo garinių pečių, iš torpedinių 
skyrių laiptais ir kulkų keliais lipo, sku
bino, griebdamiesi už ko pakliuvo, kris
dami atgal ir vėl skubindamiesi geibė
jos! jūreiviai. Kiekvienas skubino grei
čiau atsidurti ant viršutinio laivo denio, 
kur vedė visi išėjimai ir atsidurti už 
laivo.

Iš daktarų pagelbinių punktų šaukda
mi skubino sužeistieji. Kurie patys 
galėjo išeiti, tie maldavo išnešti juos 
viršaus, .bet kiekvienas galvojo jau 
apie save. Negalima buvo praleisti
vieną skundą. Vanduo upėmis jau plau
kė laivo koridoriais ir užplovė kamba
rius. Iš ligoninės skyriaus kruvini jū
reiviai, graibydamiesi viens už kito sku
binosi ant laivo denio. Bet nedaugeliui

Rugpjūčio 29 dienos ry
te, 1786 metais, 15 šimtų 
jankių farmerių susirinko 
prie teismabučio Northamp
ton, Massachusetts. Kiek
vienas farmerys turėjo su 
savim šautuvą, tą šautuvą, 
kuris tik keli metai atgal 
buvo vartojamas prieš Bri
tų raudonšvarkius.

Dabar šie šautuvai buvo 
panaudoti, kaipo peticija— 
prašymas, “idant teismo ne
būt.” Teisėjai prisiartino, 
peržvelgė “peticiją”—ir tei
smo sesiją uždarė. Nes 
kiekvienas iš tų penkiolikos 
šimtų turėjo už kepurės vie
nodą ženklą, žalią šakutę, 
reikšmingą ženklą masinės 

į revoliucijos.
1 Sukilimas—trys metai tik! jie atsirado pas specialius 
po kolonijų laimėjimo ne
priklausomybės — pasireiš
kė !

Su laiku šis farmerių su
kilimas buvo žinomas, kaipo 

j “Shays’o Sukilimas.” Da-

Lambert, gfaspadbrius Sari 
L .i. Francisco Amtorg prekyba 

_____  ‘ korporacijos, vice-konsiilątai 
teismą. Ir vėl žalios šaku-!®orisA11Rumi?^7 • ft? 
tęs ženklo nešiotojai buvo pa^ g.yVens su generaliu 
viešpačiais, o teisėjai uždą-, konsulu, 
re teismo sesiją, nei vieno 
mortgičio neuždarę, nei vie-; 15 dieną paskelbė amnestiją 
nos farmos neatėmę iš bied-, ^lsl?ms L JV.“ 
niokų.

Ir per visą valstiją, savai- Amnestija ’tiems,' 
tė po savaitės, teisėjai buvo jau užsiregistruos kaipo U.S.S. 
šitaip pasitinkami. Iš sykio R* piliečiai, visiems, kurie įva- 
milicija buvo pašaukta nu
ginti farmerius nuo teis- 
mabučio—bet su ta pasek
me, kad kiekviena milicijos 
kompanija atsuko durtuvus 
link teisėjų. Milicijos šau
kimas tuojau apsistojo.

Taipgi ūmai ir kits atsiti
kimas įvyko. “Kieti pinigai” 
ir vėl pasirodė, tik ne pas 
farmerius. Kokiu tai būdu

vice-konsulatai

Sovietų konsulatas birželio

---- , baltagvardiečiams ir 
| Rusijos piliečiams, gyvenan
tiems Suvienytose Valstijose. 

, kurie tuo-

žiavo j šią šalį pirm 1917 metų 
ir dalyvavusiems revoliucijoj 
prieš Sovietus, pasaulinio ka
ro buvusiems rusų kaliniam 
tarp 1917—1920 ir tt. Regis
tracijos laikas iki gruodžio 15, 
1934. Norintieji gali atsišauk
ti iš dešimties vakarinių vals
tijų ir Hawaii salų pas Sovietų 
generalį konsulatą 2563 Divi
sadero St., San Francisco, Ca
lifornia.

šis oficialis pranešimas im
tas iš vietinės spaudos, (“San 
Francisco Chronicle”), kuris, 
tilpo birželio 15 d.

John Baker.
milicininkus, aprūpinti val
giu ir amunicija per Bosto-1 
no aristokratiją.

Per šituos specialiai pa
samdytus milieninkus Sha
ys’o sukilėliai, nors didelės 

niel Shays buvo tik vienas didžiumos piliečių remiami,! 
iš daugelio vadų, bet kaipo i išnyko. Kam kovoti, buvo; 
farmerys, jankė, krikščionis! duodama suprasti, kada tiek , 
ir veteranas (jis buvo kapi-! dykos žemės čia pat po no- kl^,vlsl dalyvautb

1 • _ . (ialvkii ansvnrsr.vri
tonu armijoje) Revoliucinio j se ir laukia tik užėmėjų, 
Karo, jis buvo tipas to j u-1 _ „ _
risiimn. Į nuo čia, kada Vermonto

i valstijos vieta reiškė “lais-1 
Į va žemę,” kada visi vakarai 
už Schenectady niekam ne
priklausomos girios-žemė?

Kas pėsčias, kas važiuo-

ne- 
ant 
tik 
nei

HUtlSOW, MAS&
ALDLD 103 kp. » su^rialrimas 

įvyks 29 dieną birželio, 7:80 vai. va
kare,. L. P. KJiubo* kambariuose, 17 
ScjhoOl, St. Draugai ir draUgfes 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)

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

kimas įvyks penktadieni, 7:30 vai. 
vakare, 29 dieną birželio, Lietuvių 
svetainėje, 180 New York Avė.

Draugai ir draugės, man jau teko 
matyt antrą laidą žurnalo ‘‘Šviesa”, - 
labai žingeidus apšvietos kūrinys. 
Ateikite į susirinkimą ir atsiimkite 
žurnalą, atydžiai perskaitykite ir 
persitikrinsite, kiek yra svarbos pri
klausyti prie tokios organizacijos, 
kaip ALDLD. Taipgi ir daugiau tu
rim svarbių reikalų rimtai apsvars
tyti. Išgirsime raportą iš atsibuvu
sio 2 apskričio pikniko. Nesivėluo-' 
kite, ir atsiveskite savo draugus.

Org. J. P.
(151-152)

PUIKI VAKACIJQM 
FARMA

b

Tu '• 
i 

v

I pavyko išeiti.
Bet blogiausiai buvo žmonėms, kurie 

buvo laivo gilumoje prie įvairių mašinų. 
Išėjimai, laike mūšio, kad nepatektų ten 
japonų kulkos, buvo uždaryti plieno sto
romis durimis, kurias galima buvo ati
daryti tik iš lauko pusės. Jūreiviai, ku- 

! rie tam tikslui buvo palikti, patys iš bai
mės išbėgiojo ir užmiršo savo draugus, 
neatidarydami jiems durų. Kaip kurie 
vėliaus susigriebė ir grįžę bandė atida
ryti duris, bet laivas ant tiek buvo pasvi- 

j ręs, kad jie negalėjo tą padaryti. Maši
nistai su mechanikais, nepaisant kiek jie 
šaukė pagelbos, pasiliko visi laivo gilu
moje, pasiliko, kaip kapuose už ‘plieno 
storų dangčių.

Ant viršutinio laivo denio buvo baisi 
scena. Kaip kurie šoko į jūrų bangas, 
nesuspėję užsidėti nei gelbėjimui diržus. 
Kiti dėjosi ant sąvęs gelbėjimo lankus 
ir korkinius diržus. Kaip kurie drą
suoliai dasigavo į kambarius, iš ten iš
nešė lentas ir mete jas jūreiviams, ant 
kurių buvo galima laikytis virš vandens.

(Bus daugiau)

r

i Didelis sodnas įvairių vaisinių me- 
d žiu, vis kių prie namų auginamų 
uogų nuo anksti pavasrio iki vėlai 
rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNĖS
; Yra puikus prūdas maudytis; pasi- 
I vaikščiojmui plačios pievos ir miškai. 
! Naujai perbudavoti kambariai, pa* 
Į togūs poilsiui. Valgis gaminamas iš 

į ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks' savo augintų daržovių, uogų, pieniš- 
12 dieną liepos (July) 7:30 vai. vaka-Į ko ir mėsiško maisto.
i re, Liet. Tautiškam name, malonė- j

, nes turim daug j 
dalykų apsvarstyti ir reikia išrinkti 1 
darbininkus ir darbininkes del pik- !

' s 4 dieną liepos.
E. Beniulienė.
(152-153)

LINDEN, N. J.
L.D.S. 135 kp. susirinkimas įvyks

3 dieną liepos (July) 7:30 vai. yak., 
Linden Hall, (skiepe).

Draugai ir draugės, malonėkite vi- ' 
si dalyvauti ir laiku susirinkti, nes i 
turim labai daug svarbių dalykų del ; 
apkalbėjimo. Taipgi LDS. 135 kp. j 
kviečia tuos draugus ir drauges i 
ateiti į susirinkimą, kurie mano įstoti į 
į

PRANEŠIMAI Iš KITUR

MONTELLO, MASS.

j mažiau negu šimtas mylių niko’ kuris *vyks
j dėjimo.
i

Kodėl turėjo būti šitokie; 
žmonės, buvę pirmiaus di 
deli patriotai, sukilėliais?

R e v o liuciniai veteranai, 
grįždami atgal namo iš ar-

KAINA LABAI ŽEMA
Kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis,
Cauterskill Avė., 

Catskill, N. Y.

Atsiųsime Medų 
Jums į Namus

mijos, parsinešė gan daug tas’ šeimyna ant šeimynos 
užmokesčio. Pilnas kišenes, .Pa.

rinių pinigų, kuriu nei krau- \l|pakaly- ...
J, nei mortgečių Migracija-Bėgimas j 

savininkai ir nei taksų ko- iva;ai us> tai liūdnas begi- 
lektoriai neėmė. Kieti' pi-1raas nuo vargo-knzio, dau-1 
nigai buvo “išnykę”; juos Įlaa 
tik buvo galima rasti pas 
bagotus karo pelnagrobius

ištikrųjų—bet pilnas popie- mi krizį, skolas ir bausmes
Prasidėjo Di-

L.D.S.
Sekr. C. Andriunas.

(152-153)

tuvininkai,

l negu 
avan turizmas.

Naujos žemes

• Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St. , >> i , 
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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks ' 
dieną liepos, July, 7:30 vai. vaka- 

ma- 
, nes turim 

daug svarbių dalykų apkalbėti. Taip-; 
gi antras numeris ^Šviesos” jau čia; .

i, ir blankos, kurios j 
turi būt išpildytos tam tikslui, kad ' 

l” galėtų gauti antros klasės ' 
___ mą pašte. Visi dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų nariu.

Valdyba.
(152-153)

2
re, 995 N. 5th St. Visi nariai 

romantiškas1 J.on5kite dalyvauti laiku,

}A Q 0'1 TYQ p| M PfcilCSitC RtSlilTlt-I 
_____ ____ a---___ tur. bQf i5nikIv1 

pajūriniuose miestuose, ku. | optimizmą; revoliucijos ve- -šviesa 
rie tuos pinigus siuntė ! į“ grelt pamirso sav0! 
kitas šalis apmokėjimui už ■ 
nupirktas iš ten prekes. 
Farmeriai, apkrauti visokių 
skolų iš priežasties ilgo ka
ro, niekur negalėjo rasti 
rinkų savo produktams. Ta
ksos, iš priežasties karo, 
buvo nesvietiškai pakeltos.

Atėmimas per teismus 
nuosavybės atėjo tirštai ir 
skubiai — ir herojai-didvy- 
riai sekančių metų, ’76-tų ir; 
‘77-tų, ’78-tų ir ’79, ’80-tų ir 
’81-mų, ’82-rų ir ’83-čių, 
pradėjo pasijusti, jog lieka 
benamiais, kaipo užmokės- j 
čiu' už jų ilgą kovą del ne
priklausomybės. Prasisko
linusių radosi pilni kalėji
mai; ir šitie netikėtinai bai
sūs urvai buvo pripildyti 
pirmiaus buvusiais patrio
tais, kurie supliekė karalių. 
Pirmas tautos krizis pasi
rodė.

Tuo pat laiku bagočiai 
miestuose voliojosi gery
bėse. Nes advokatų pridy
go visose pusėse, o teisma- 
bučiai dirbo viršlaikį, idant 
farmerių-veteranų farmos 
virstų bagočių dvarais.

Palengva farmeriai išmo
ko seną lekciją. Suprato, 
jog tai buvo bagočių karas, 
kuriame biedniokai turėjo 
muštis.

Išmokę ir; supratę savo 
lekciją, farmeriai pasileido 
į darbą.

Už savaitės po įvykio 
Northamp tone, teisėjai at
sikraustė Worcesterin, 
kančiam apskrityj,

Bet ir vėl veteranai suži-! 
nojo, jog tai nėra jokios! 
naudos muštis bagočių kare,: 
. . . . v | tsuftii iiiniuidb jvynn j. u. ucpv.-> |jog “atlyginimas” UZ patar- . 10:30 vai. ryte, Lietuvių svetainėje, j 
navimą kapitalistinėse ar- ... . . . , u . . ..c 1 i Visi nariai malonėkite dalyvauti,
mijose yra kančios vargo- ■ nes turim labai daug svarbių daly- [ 
krizio. Hooveris Anacosti-, 
joj, o Rooseveltas su savo! 
bonų kareiviams kapojimu, 
farmų atiminėjimu už sko
las ir javų auginimo apru- 

! bežiavimu, veikia pagal “ge
riausias” Amerikos valdan
čios klasės tradicijas.

Kada sekantis imperialis
tų pašaukimas bus, mes, be 
abejonės, suprasime pir-; 
miau rūpintis apie savo far- • 
mas, negu eisime padaryti 
saugia Mandžuriją, ar kitą 
kokią šalį del amerikoniškų' 
pelnagrobių. ’ i

Iš “Fight.” i 
Vertė A. Gilman.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Kliubo mėne

sinis susirinkimas įvyks 1 <1. liepos

■ 29 Endicott St., Worcester, Mass. įsigyk Sau Namus!

>

kų apkalbėti.
Rast. A. S.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkė.į 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.

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmones juos perka 
dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus,’ be ir su 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 

Brook-

ant

$500

i apgyventose vietose—Bronxe, 
; lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir 
Lengvų Sąlygų

I Galima Papirkti už Mažą 
Pradinį {mokėjimą

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir .
1 ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas pas 

I savuosius gauna sąžiningą patarna- 
I vimą!

se- 
laikyti

'i

Atidarymas Sovietų 
Konsulato

SAN FRANCISCO, Calif.—( 
Birželio 12 dieną Sovietų ge- 
neralis konsulas F. M. Gal- 
kovitch randavotąm bute, la
bai dailioj vietoj ant pat kal
no, kampe Divisadero ir Broad
way gatvių, rezidencijos dis-: 
trikte, atidarė pastovią lega- • 
riją. ' , • ,

Kitų šalių konsulatai daly
vavo atidaryme šio svarbaus' 
konsulato ir bankiete, kuris 
buvo paruoštas . Dalyvavo | 
gubernatoriaus pasiuntinys, | 
armijos ir laivyno oficieriai, i 
miesto administracija, J. M. I

čia

8701

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

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

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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



Lietam Kaualo 
SetattMrka N< 

Dingusi

Dar ir kaip,” sako tautie

Reikale "Laisvės--Pik 
nike, Liepos 4 Dieną, 

Maynard, Mass.
(Tąsa iš 1 pusi.) 

kelios dešimtys. Patirsime
kas geresnio ir optimistirfgeš 
nio. Vengė jis paliesti tas mil 
žiniškas išlaidas, surištas si

Cicero Plieno Darbinin- 
Jką Vienybė Laimėjo

Cicero, Ilk '— National 
Malleable and Steel Cast-

vakar padaužos sužeidė; dar 
tris piKietininkus; 5 darbi
ninkai areštuoti už lapelių 
skleidimą. Priemiestyj Oak- 
lande atgaivintas įstatymas 
prieš streiko pi kietus, kaip

Netikėtai
tis, “jog jinai visus P. Kalvai
čio reikalus taip gerai tvarkė, 
kad dabar Kalvaitis nė su
prast negali, ar jo pasirašyta 
po dokumentais, ar sekretor-

Į Visus A.L.D.L.D. 
komitetus!

kuopų
apie tai vėliau.

GEGUŽIO RAPORTAS

Aną vakarą dūlindamas 
Chicagos 
Halsted gatve, 
tautietį seną 
tuoj mane 
naujo” ? Aš 
“nieko tokio 
sau dulinu 
‘savo’ tautiečių biznius.

Pažįstamasis tuoj užklausė 1 
manęs, “ar girdėjai apie įvy-! 
kį Lietuvos konsulate?” Aš at-j 
sakiau jam nieko negirdėjęs.

“Nagi, Lietuvos konsulo ] įgalinus.
Kalvaičio sekretorka P. Gai- į Kaip tik patyręs Lietuvos 
žaitė visiškai netikėtai prasi- į konsulas Kalvaitis, kad jo 
šalinus.” _AŠ sakau, argi gale- j konsulate blogi popierai, būk 
J® taip būti? Kodėl laikraščiai, jg net apsirgęs.
nieko nerašo apie tai ? I A v u . T.; As sakau, argi Lietuvos

“Nagi, Kalvaitis priprašė ; konsulas tokis žioplas galėjo 
lietuviškų laikraščių, kad nie- būti, kad nieko nesuprato apie 

atidavė 
nieko

lietuvių garsiaja, kos. Sako ir tas per ilgą laiką 
gerą [taip tęsėsi.”
jis’ Pagalinus Lietuvos valdžia 

“kas būk ėmus suprasti, kad kas 
jam! tokio nepaprasto Kalvaičio 
Vot, j konsulate ir instruktavo New

sutikau 
pažįstamą, 
užklausė, 

atsakiau
svarbaus.

žvalgydamasis į J Yorko konsulą P. žadeikį vykt 
Į į Chicagą patirt ir sutvarkyt 
' dalykus, žadeikis būk orlai
viu atskridęs į Chicagą. Kaip 
tik sužinojus Kalvaičio sekre- 

| torka P. Gaižaitė apie žadei- 
■ kio atsilankymą, jinai ir pra-

Prez. Gegužio raportas buvo 
miglotas, perdaug “kazionas”. 
Tai daugiau pasigyrimas ir, ži
noma, agitacija. Pradedant ra
portuoti, nei vieno iš delegatų 
suplojimo nebuvo. Tik pabaigus, 
truputėlį, “iš mandagumo”, kaip 
kurie suplepeno delnais.

Prieš p. Gegužio raportą iš
stojo J. Miliauskas, iš McKees 
Rocks, Pa. Jis aiškiai ir nuo
saikiai išdėstė tai, kas raporte 
buvo negera. Jis ragina delega- 

' tus raportą prezidento atmesti 
• del sekamų dalykų:—

'N Pildomoji Taryba, su 
I Gegužiu galviny, paskyrė į 
! S. L. A. sekretoriaus kandi- 

y datus p. Viniką, kuris buvo i 
’ I suspenduotas už neužsimokėji- 

. mą už 6 mėn. duoklių. Susi- 
i spendavimą Piki. Tar. nuėmė 

* i remdamosi tuo, kad būk Vini- 
, , . .‘[kui kp. sekretorius nebuvo pra-arba darbi- i

Revo-

“kelionėmis ir sugaištimis”, ku
rias padarė pp. Gegužis, G ūgis 
ir k t.

Kalbėdamas apie p. Viniko 
raportą, d. Miliauskas pažymė
jo, kad jis aiškus ir tobulas, 
jei tik yra teisingas.

RAGINSKAS iškelia tą fak
tą, kad

Mano pažįstamas sako:

ko nerašytų apie tai.” Aš vėl savo darbą, bet viską 
sakau, jeigu laikraščiai žinotų■ vest savo sekretorkai, 
apie tą įvykį, tai parašytų.1 neprižiūrėdamas ?” 
Jis sako: “ “Naujienos”, “San- Į 
dara”, Draugas” žino, bet ne- “Mat, Lietuvos ponai ne dar-
rašys. O bolševikų laikraš- bui dirbti, bet riebias algas 
čiai, matyt, dar nežino apie tą imt neva už savo darbą.” 
įvykį. Tie tai neklausys Kai-:
vaičio prašymo, ba jie rašo,' žįstamojo, ar teisingos tos ži- 
jeigu tik sužino, nepaisydami nios ? Ar taip tikrai 
nieko.”

Aš juokaudamas sakau:
“Nu, kaip ten nebūtų, argi ga- porą savaičių atgal, ir 
Įėjo taip būti, kad Amerikos ’ cagos lietuviška 1 
lietuvaitė ‘būtų 
autoritetingą poną, kuris Lie- vęs apie tai. 
tuvos fašistų valdžią atstovam kos labai slepianti tą žinią, 
ja Amerikoj.” I Reporteris.

Bet ir tasings kompanija oanae dau
giau kaip trečdaliu numušti 
algą tūliems darbininkams. 
Tuojaus sustreikavo ir visi 
kiti, dieniniai ir naktiniai 
darbininkai. Taip kompani
ja ir buvo priversta palikti

negelbsti.

Dearborn, Mich. — Fordo 
policija areštavo “Daily 
Workerio” pardavinėtoją 
Karo. Žada nubaust 10 die

tas pačias algas. Plieno ir'nu kalėjimo arba $10.
fr , i T~X 1 • • 1 T T • • ' V i

Draugai ir drauges! 
bucinės spaudos piknikas į- 
vyksta 4 d. liepos, Maynard, 
Mass. Kaip jau visi daviniai 
rodo, tai publikos skaitlingu- 
mu bus milžiniškas, nes iš vi
sur draugai ir draugės ener
gingai darbuojas.

Net iš 22 miestų ir miestelių 
organizuojasi, demonstratyviai 
dalyvauti darbinikiškos spau
dos piknike, 
kaitliuoja, kad 
mažiau 10,000 
likos- I (1)

Bendras visų apskričių po-1 
sėdis nutarė atsišaukti į visas j 
A.L.D.L.D. kuopas, kad kurios! 
tik išgalite, paaukaukite kokį j 
tinkamą daiktą. Padarykite I 
tikietus ir atsivežę ant pik-; 
niko išleisite laimėjimui. Tą 
patį gali padaryti ir atskiri j 
draugai-draugės, 
ninku judėjimui 
biznieriai. , —Gerai,—tęsė Miliauskas,—

Kuopų Organizatoriam Ir | jeigu taip, tai šis seimas, priim- 
Spaudos Platintojam! j damas p. Gegužio raportą, įve- 

Draugai, saryšyj su organi-į^a oiganizacijon naują dalyką.
- • • • -'suspenduoti nariai gali būti ne- 

spaudos pikniką, mes turime j suspenduoti, jei jiems kp. sekre- 
I toriuis nepranešė apie suspenda- uesetKa.s j nari(J_labai

;.. . Bet kaip elgėsi ta pa
ti Pild. Tar. su nariais-darbi- 
ninkais?! Kiek daug narių, 
pav. mainierių, negavo ligoje 
pašalpų, bei mirusiųjų narių gi
minės pomirtinių, už susispen- 
davimą tokiu pat būdu, kaip p. 
Vinikas! Vadinasi, Pild.. Tar. ' Padėka LDS 
turėjo dvi mieras: ----v .
niams nariams, o kitą—tiems, trumpai ir skambiai, 
kurie jiems patinka! j veik be diskusijų.

Pluoštas Pasveikinimų 
Aukomis

raporte skaičiai nėra 
Jis duoda kelis pavyz- 

Iškyla diskusijų.
jau laikas vėlus,

Metalo Darbininkų Unija 
išleido lapelį, kuriame ragi
na darbininkus kovoti už

Rengėjai aps- 
gali būti ne-i 
rinktinės p u b- i

džius.
kadangi
diskusijos pertraukiama ir II-ra
sesija uždaroma.

Bet bent 60 centų į valandą pa
tai prastiems ir 75c lavintiems 

darbininkams.

M. S. Francisco Prieplauka

i Vokiečiai Skubina Pirkti 
Reikmenas

Vokietijoj žmonės už pas- 
! kutinės markes skubinasi 
i pasipirkt reikmenų, nes bai- 
igiantis aukso atsargai vaL 
idžios ižde, toliau gali mar- !1— 1 • 1 1 • 1 J — •

■ BANGIANTKTLDS 2-RAM UŽblokaduOta [k6s Hkti bevertgmis-
OllillVUJl 1 -i • -------------------------------------------------------------------------------------------

-! Aš dar užklausiau savo pa-! žavimu lietuvių darbininkų į, *••“1 • ••• i v • ft rt i t zJ z-\ rt t Ir1 i lx C T" 11 “fc*! I
i galėjo progą susitikti su

į būti? Pažįstamasis patvirtino, Į pažangių darbininkų. Ta pro- i 
įsakydamas, kad tas įvyko apie ga pasinaudokime ir bandyki- it J;.

■ ’ • Chi- me gauti narių į ALDLD kp.
buržuazija Taipgi ir darbininkiškai spau- 

prigavus tokį pašnibždomis kalbasi tarp sa- dai skaitytojų.
Bet nuo publi- pačiam piknike turime tai at

siminti ir tūkstančius darbinin- 
i kų-kių pakalbinti į organi- 
i zuotu darbininkų eiles stoti.

Šis spaudos piknikas, tai yra 
! mūsų visų rugiapjūtė. Dėlto
I visi ir energingai darbuokimės 
: iki

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
N. Y.; A. Kazokytė, 13 kp., 

! Woodhaven, N. Y. 
Nuo rez<

j Dr. Kaškiaučiūs skaito seka
mas rezoliucijas: 1. Thaelma- 

v . v . ! nuo paliuosavimo delei. 2... . ,. >nesęs apie neuzsimokejima mo-1 \ . ...pritarianti j ^esv. “ j Scottsboro jaunuolių ir lom
i Mooney klausimu. 3. Bedar
bes ir sociales apdraudos bi- 
lius H. R. 7598. 4. Lietuvos’ i 'politinių kalinių klausimas. 5. < 

j paraginimas pasidarbuoti LDS j 
i labui. 6. Kvietimas, kad SLA, į 
i SLRKA ir APLA prisidėtų i 
i prie kongreso prieš karą ir 
! fašizmą. 7. Padėka “Vilniai” 
; ir “Laisvei” už bendradarbia- 
[vimą LDS. 8. Del susidėjimo 
su APLA. 9. Prijautimas TDA.
10. Prijautimas 1WO. 11. Pa- 

[ dėka ir bendradarbiavimas su 
, Meno Sąjunga ir ALDLD. 12.

> komitetams ir 
/ vįena eili- i darbininkams. Visos parašyta 

Priimtos j

oliucijų komisijos P^ukose.

San Francisco, Cal. — 
Streikuojantieji laivakroviai 

'dar tebelaiko visiškai užda
rę, užblokadavę darbus prie- 

Sumobilizuota 
policija ir gengsteriai nepa
jėgia sulaužyt streikierių 
pasiryžimo. Kompanijos ža
da parsitraukti miliciją. Už-

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerkles
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomis 
vakarai* 
iki 1

Taip pat ir

o s
3-čias

mia ir juo labiau trokšta kuo- i 
daugiausia 
tų. Koks 
ar jis
Musollinis, ar Smetona, jie visi ■ 
vieno plauko, visi 
talo pareigas....

Farmerių Pieno

išskersti komunis-1 
draskunas nebūtų, i 

Hitleris, Rooseveltas,;

galo.
Bendras Darbininkų 

Organizacijų Komitetas.

Baltimore, Md.

(2) Kitas dalykas—preziden-1 
to ir iždininko pagelbininkai! ' 

| Kiek daug pinigų jšeikvojama ' 
[be reikalo,—sakė Miliauskas. O i

SU

su
III.
42

Gerai Pavyko Demonstracija 
Pas Vokietijos Konsulatą už 

Draugą Thaelmanną

Birželio 23 d. A m e r i k 
Komunistų Partijos
Diatriktas ir prieš karą ir. fa
šizmą lyga surengė protesto 
demonstraciją prieš Hitlerio 
žmogžudžius, kurie paskerdė 
jau ne vieną darbininkų vadą 
ir dabar pasirengę jau nukirst 
žymiausiam Vokietijos prole
tariato vadui galvą, draugui 
Thaelmannui. Demonstracija 
atsibuvo 12 vai. dieną 1420 
Chestnut Str. Apie tą laiką po
licija jau pasiskirstė į abi pu
ses. Apie šešios poros pike
tuojančių moterų su didelėm 
iškabom vaikščiojo aplink visą 
bloką, o minia susirinkus sim
patingai j#s sveikino, šauks
mai: “Šalin Hitleris! šalin 
kruvinasis fašizmas!” ūžė iš
tisai visą bloką. Iš augščiau- 
sių budinkų užsikimšo žmonė-1 
mis langai. Vieni ‘tyčiojosi, 
kiti, tarytum, nesuprasdami, II I •!! Hff 
kas čia darosi. Pasipylė lape HaVCirhlll, McISS 
Jiai, iškilo maži iškabų veliu-1 
kai su “šalin Hitler! Laisvė 
drg. Thaelmannui.” Vienas 
jaunuolis pradėjo ritmuoti ir 
komanduoti: “šalin Hitleris!” 
Policijos kapitonas 
grasinti pirštu kaip 
vaikui.

Ant to bloko buvo
gatvė ir tūkstančiai mažų ak
meny (darbininkai dirbo ant 
jos). Vienas jaunuolis iškėlęs 
iškabą prieš Hitlerį ir maršavo 
skersai gatvę, bet pamatęs po- kiek reikės paimti busų, kad 
licijos pasiučiausias kapitonas visus, norinčius važiuoti, būtų 
ėmė vytis ir du areštavo. Jis galima nuvežti, 
pradėjo komanduoti pulti de- nuo Lietuvių 
mftnatrantus, bet viršesnis už
jj patvarkė, kad išvalios išskiiv visi būkite ant paskirto laiko, 
styt, kas jiems ir pavyko. Jei Kelionė į abi puses vienas do- 
ten but iškilus kova, tai ne vie-1 ierjs.

. na* “tvarkos” vedėjas būt ga-' Apie pikniko vietą tai nėra 
i reikalo daug ir kalbėti, visi, 

pažymėti tą faktą,; kas tiktai ten esą buvę, sako, 
žmonės, sykiu'kad piknikui vieta tai viena iš 

fašizmas.” De-■ puikiausių. Šokių svetainė di- 
puikiai pavyko.! dėlė, valgykla didelė, ežeras 

ayt kaizerio šunis pilnas vandens, kuriame galės

ye» fctffal.
reikia

pradėjo
mažam

išgriauta

pildo kapi- (
i Tarptautinio Darbininkų Apsi- liauską. Daugelis jam pritaria

Nepasivėhiok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

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

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

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

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gmpių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavug 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

4 k p. Nanticoke. Pa. 
[pereitas seimas pasisakė prieš $J0.()0; 95 kp. Rockford, 
i tai! Tuo būdu Miliauskas siū-;su $4.25, Bedarbių Fondui 
! lo atmesti Gegužio raportą. De- ■ Westville, Ill. su $5.00; 
legatuose tyla. Visi žiūri į Mi-1 kp. Schenectady, N. Y. su 

L 1 $2.50, Bedarbių Fondui; 63 
Dar i kp. Benld, 111, su $2.00. Be

il darbių Fondui; 135 kp. Linden’ 
N. J. su $2.00, Bedarbių Fon-1 

‘; 77 kp. Denver, Colo, su1 
- - •• - ’ ’; 76 [ 

■ kp. Chicago, Ill. su $5.00, ($2

gynimo sukaktuvių į bet nedrįsta nieko sakyti.
paminėjimas j pora delegatų nedrąsiai trumpai

šį pirmadienį, liepos 2 d., 8 i pasisakė prieš.
rengiamas! Balsuojant, apie 30 rankų pa- ^U11

farmerių, pieno vartotojų kon- Tarptautinio Darbininkų Ap- kilo už raportą ir apie 15-ka, $'^.00, Bedarbių Fondui , 
ferencija, į kurią suvažiavo 76[sigynimo 9 metų sukaktuvių.prieš. Kiti susilaiko. i“1" VT’ 7 •
' ’ ■ • -- ... Parengimas i-| Čia ir pasirodo tasai beprinci- i Bedarbių Fondui, $3 nepaskir-.

vyks Workers Center, 209 So. piškumas, kuris pasireiškia t. v. ti) ; 5 kp. Philadelphia, Pa.'
' ............... ’ “ Sunras-'su $5.00, Bedarbių Fondui; 21

kp. Detroit, Mich, su $5.00, | 
Bedarbių Fondui; 123 kp. Pa-, 
terson, N. J. su $2.00, Be-' 
darbių Fondui; telegrama nuo 
Laisvės štabo, Young Commu
nist League. Su šiais pasveiki-i 
nimais ir iš augščiau paduo-' 
taisiais aukų įplaukė $121.75. j 

Labai didelės svarbos daly-'

Sušaukta

Gerą Pagrindą
Birželio 23 dieną atsibuvo vai. vakare, yra

delegatai nuo 32 organizacijų, paminėjimas.
Ant konferencijos buvo svar- ---------- ----- , — - ,
bių raportų apie pieno atskie-'Bond str. Apsigynimo garsus Į bagočinėj opozicijoj, 
dimą ir jo spekuliaciją del • advokatas Bernard Ades bus j kit, nei vienas nepasakė nei žo- 
pelno, apie priežastis bankrū-Į vyriausias kalbėtojas. m 
tavimo farmerių ir tt. Konfe-' pat kalbės gerai žinomas neg-1 
rencija padėjo pamatą suorga- ■ ras kovotojas Ed. Williams, 
nizuoti farmerius ir jungt juosi Bus ir dainų programa. - Dai- 
į bendrą frontą su miestų dar
bininkais ir jų unijomis.

Apie šią konferenciją teks 
i parašyti plačiau.

Rausvietis.

Taip ■ džio prieš raportą, nors prieš 
>•_ i patį Gegužį pakampėmis zurza!

Vice-prez. Mikalausko rapor
tas taip-jau priimtas su mažy- 

kvartetas ir bus temis techniškomis pastabomis, 
įžanga [ Čia taipgi pasirodo beprincipiš- 

• kūmas, atsižiūrint į tai, kad

Viešas Pranešimas Vietiniams 
i|* Apielinkes

Laisvės Choras ir ALDLD 
85 kp. nutarė važiuoti 4 d. 
liepos į didžiulį pikniką May
nard, Mass. Taigi, visi, kas tik
tai manote važiuoti ir kartu 
su visais linksmintis, tai steng- 
kitės užsiregistruoti pas Lais
vės Choro arba ALDLD 85 
kp. narius kaip galima grei- 

;čiau, kad komisija žinotų,

Bušai išeis 
Svetainės, 324 

River St., 11 vai prieš pietus.

Dafku ayt kaizerio šunis pilnas vandens, kuriame gale; 
dabar Amerikos bu r- maudytis tie, kas turės mau 

Belaukia kaizerio sugrįž-j dymosi drapanas.
jft tosto, užtai Hitlerį re-i Darbininkė

nuos negrų 
gražios muzikos. O 
visiems veltui.

Bernard Ades kalbės apie'tarpe Mikalausko ir Gegužio
T.D Apsigynimo istorija ir i buvo nemaža kovų Pild. .Tar. kas is šio seimo tarimų yra pro- 

“ - r .ponavimas, kad visos naciona-
Tas viskas rodo, kad Bago- .Igs lietuvių fraternalinės orga-1 

nizacijos šauktų Amerikos Lie-1 
tuvfų Kongresą prieš Karą ir

Jo tikslas Fašizmą. LDS 2-ras seimas 
'matomai, bus, kad tik kaip nors kreipiasi su šiuo sumanymu į 
[ įsigauti į prezidento vieta. Ar Susivienijimą Liet. Amerikoje, 
! pavyks? ' i Susi v. Liet. Rymo Katalikų

Eina kalbų, kad Grigaitis no- ■ Amerikoje ii į Augš. Piieglau- 
j rįs Bagočių “išduoti”. Jis, Gri-. ^mt- Amerikoje. |rt . rx v« • i gaitis, nenorįs Bagočiu matyti rrontas Paryžiuje! sla prezidentu.

Paryžius. - Užbaigtinai' 1<artą, jočius paras ė Gri- 
sudaryta bendras' frontas g!ic,!ui,la,s,kl»’ kn lkuoda"iaš « J . . . i uz “nelojalumą , tai is Grigai-
tarp komunistų ir. vietinių j gavo mag.daug sekamą at-
•• sakymą: “Gal dideliems žmo- 

eihnių jos narių kovai pries ngms įas išrodo klaidinga, bet 
fašizmą. Socialistai Fran-1 
ciios seimo atstovai iš pra-1 
džios protestavo prieš tokią | 
kovos vienybę, bet turėjo bi- 
skį aptilti, kada pamatė, §|uo įarpu kandidatuoja į dak- 
kaip socialistų darbininkų, tarą-kvotėją. Neišrodo, vienok, 
masės eina išvien su komu-. kad. jam tas pavyks, 
nistais prieš fašizmą. i

Saaro srityj taip pat susi-' VINIKAS RAPORTUOJA.— 
organizavo panašus sociaiis-' Kadangi apie sekretoriaus Viniį 
tų-komunistų bendras fron- įaPbH^ą bus rašyta atskirai,, 
tas. " ’ y ‘ J M ‘

per devynis metus vestas ko- i posėdžiuose!
vas
mas ____ ___

[bus ir įdomus.
me visus Baltimorės lietuvius, traciją principiniai, 
jame dalyvauti.

Komitetas. .

prieš reakciją. Susirinki-
visais atžvilgias bus svar- čiaus šalininkai, nebandys nie- 

Labai ragina- kur išstoti prieš esamą adminis-

Socialistą-Komunisty

mums, mažiems žmonėms, išro- 
ro rimta ir gera...”

Dr. Graičiūnas, “amžinas
i kandidatas” į SLA prezidentus,

tai čia tik tenka priminti, kad 
jis buvo labai platus ir, esmi- 

Gibson Island, Md. — Dr.niai, rodąs rimtą padėtį, pačioj
Szeerari išrado būdą, kaip organizacijoj. Vienas aišku: p. 
“nupleityt (metalo kevalu ; Vinikas darė ištraukas iš savo 
aptrauki) guminius daiktus.' spausdinto raporto tik apie tai,

Aiškus dalykas, kad darbiniu-! 
kų mases sveikins šį suvažia-. 
vimo sumanymą visų sriovių ir ' 
darbuosis minėtose organizaci- 
jose, kad kongresas įvyktų.

P. Buknys. i

NRA DAR NEGANA 
STREIKUS LAUŽO?

Chicago, Ill. — Amerikos 
Pramonės Tarybai atrodo,1 
kad Roosevelt su savo NRA 
dar negana ardo unijas ir; 
streikus. Todėl tos Tarybos' 
kapitalistai atsišaukia į “ge-! 
riausiai protaujančius pi-1 
liečius”/kad’ prisidėtų, prie j 
unijų naikinimo Air streikų 
laužymo; o dirbtuvės nepri
pažintų kitokių unijų, kaip 
tik kompanines.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Notary Public ,... Tel. STagg 2-5043
I ’

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.



NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

SUSI Siuntė Mušeikas į Milwaukee

SUSIRINKIMAI

Nevalia Streikuoti ir Pikietuoti Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

REIKALAVIMAInuteis

Telephone, EVergreen 8-9770

Graborius (Undertaker)156PARDAVIMAI

Helena Mantuškaitė 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

147-154)
197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg 2-7057

DRAUGYSTĖS ŠVENTO JURGIO

PRADŽIA 2-rą VALANDĄ PO PIETŲ

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

NEDĖLIOMIS
DIRECTIONS Nuo 10 iki 12 vai

Civilių
Lilian

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

Vyry, ir Motery 
Ligos Gydomos

Pikietavo Brooklyno Subves 
su Thaelmanno Iškabom

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

Valandos-
O sekmadieniais 9

Šiandien Motery Kongreso 
Komiteto Susirinkimas

Sergančiu 
Chroniškos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ t

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių khpiniųį pęarsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

SKAITYK LAISVE 
KITIEMS UŽRAŠYK

vaisino 
bedar-

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Reikia Labai Daug 
Nakvynių.

Tinkamai Pasveikino Majorą 
La Guardiją

Aštuoni Pikietai Areštuoti 
Prie Naziy Konsulato

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue’ J -.

Kampas E. 23rd 8t.

prirengti 
ir tuojau 
“Laisvės” 
ypatingai 
'žiuos iš toliau 
dalyvaus pirmą kartą. Jie 
itieturi giminių nei pažįsta- 
jttiŲ arba jų antrašų neturi, 
itad pikniko komitetas turės 
;juos visus aprūpinti nakvy- 

nak- 
bus

Takę the Jamaica Line “L” and gėt off<at Eldęrts 
Line Station, and the park is right there.

ligon- 
prižiūret biz- 
\v. bile kokią 

šiuo
cor

Komunistę Partijos Pik
nikas Liepos 4 Dieną

KoĮmūpistų Partijos • Antras 
Distriktas smarkiai rengiasi 
metiniam piknikui, kuris įvyks. 
4 d. liepos, trečiadienį. Ka
dangi partija vykdo 1776 me
tų revoliucines tradicijas ir 
pritaiko Nepriklausomybės 
Deklaraciją šių dienų sąly
goms ir klasių santikiams, tai 
ir metiniams piknikams pasi
rinko Nepriklausomybės Die-

Williamsburgo sekcijoj yra 
sudarytas laikinas TMK komi
tetas, kurio susirinkimai įvyk
sta kas savaitę, šiandien, bir
želio 28 d., to komiteto susi
rinkimas įvyks* 8 vai. vakare, 
82 Graham Ave. Lietuvių or
ganizacijos kol kas dar atsto
vių bei atstovų neprisiuntė. 
Kadangi susirinkimai ir veiki
mas yra čia ant vietos, tai la
bai lengva būtų dalyvauti ir 
padėti darbe. Kuopų valdybos 
turėtų 
vietos

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

5^ PIKNIKAS si“

ėję pėsti, kiti prekiniais trau 
iniais ir tt

jausti atsakomybę už 
veikimą.

Draugų ir draugių brook- 
lynieoių prašome kiekvieną 
turimą savo namuose kam
pelį, nežiūrint kaip mažą, 

svečių nakvynėms 
apie tai pranešti 
raštinėn. Šiemet 

daug svečių atva- 
Daugelis jų

JERSEY CITY, N. J—Se- 
Miller 

tapo 
ir kad 
pikie-

Artėjant liepos antrai die
nai, kurioj prasidės nazių pra
simanytas “Liaudies Teismas”, 
kuris tikrenybėje bus darbi
ninkams galvų kapojimo įstai
ga, auga ir darbininkų protes
tai prieš nazių bučeriškus pla
nus.

Pereitą antradienį prie New 
Yorko konsulato tapo areštuo
ti 8 darbininkai, kuomet po
licija užpuolė Jaunų Komunis
tų Lygos suruoštą pikieto lini
ją prieš nazių konsulatą 17 
Battery PI. Nežiūrint policijos 
atakų, pikietas už paliuosavi- 
mą Thaelmanno ir kitų Vo
kietijos kovotojų prieš fašizmą 
tęsėsi visą popietį.

Šeši Chorai Pildys laisvės’ 
Pikniko Programą

prieinamą kainą, arba pri 
Del platesnių infor 

sekamai:
Brooklyn, N. Y

Antradienį! darbininkai si 
iškabomis “Paliuosuokit Tha 
elmanną” pikietavo Brookly 
no požeminių gelžkelių stotis 
garsindami atviro oro demons
traciją, kuri įvyks šį penkta
dienį, Boro Park, 44th St. ii 
13th AVe.

PARSIDUODA Lunch Room su 
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, 
N. Y.

nėmis. < i Suteigiančiųjų 
vynes pasitarnavimas 
labai įvertinamas.
'^Laisvės” Pikniko Komisij

PARSIDUODA restaurantas 
liūnas kartu. Savininkas 

būtyje ir todėl negali 
ni. Moteris parduos 
sumą. ' Kreipkitės greitai } 
antrašu: 125 Bedford Ave 
North J Oth St. Brooklyn, N. 

(150-152)

Daugelio iš mokyklas lan
kančių jaunuolių sunku prisi
prašyti, kad ką pagelbėtų. Gi 

j Helena gana daug dirbo dar- 
j bininkiškame judėjime lanky- 
I dama mokyklą. Turime vil- 
j ties, kad, baigusi mokyklą, 
pradėjusi darbininkės gyveni- 

I mą, draugė Mantuškaitė bus 
,kovinga savo klasės narė.

PARSIDUODA restaurantas ir saliu 
n as už

imsiu partneri. I 
macijų kreipkitės 
233 Calyer Str. 
(Greenpoint).

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

Retai kada tokia iškilmė pa
sitaiko, kad šeši chorai suva
žiuoja iš plačios apielinkės į 
viena vieta ir vienu tikslu. O 
jų tikslas kilnus—papuoštų 
paįvairinti darbininkų dien
raščio “Laisvės” pramogą 
skambiomis dainomis, sukelti 
dalyviuose kovingą dvasią, at
gaivinti energiją. Ir prie to 
jie puikiai rengiasi,* nes jiems 
'svarbu ne vien tik atvažiuoti 
jir pabuvoti, bet' atlikti pro
letarinių menininkų užduotį.

Iš kur ir kas tie mūs taip 
laukiami pienininkai ? Lyros 
Choras iš Phil'adelphijos, iš

APLA 22 kp. susirinkimas Įvyks 
2 dieną liepos (July) 8 vai. vakare, 
Laisvės raštinėje. Draugai, visi ma
lonėkite dalyvauti laiku ir skaitlin
gai, nes turim daug svarbių dalykų 
ir darbų užbaigt. Taipgi atsiveskite 
naujų narių.

nuveš busais.
Ruošiama įvairi koncertinė 

programa su Workers Labora
tory Theatre, WIR Benu, LSU 
sportininkais ir įvairiais žais
lais. šokiai nuo 2 vai. po 
pietų iki U vai. vakaro, žo
džiu, piknikas žada linksmą 
dieną visiems dalyviams. Įžan
ga 25 centai.

Max Perlowo, unijos genera- 
lio sekretoriaus, tapo sufrė- 
muoti per teisėją McGovern.

Kada kaltinamųjų advoka
tas bandė įrodyti, jog kompa
nija sulaužė kontraktą, kuo
met, išsikrausčius į New Jer
sey, pravarė unijistus darbi
ninkus, tai teisėjas McGovern 
pareiškė, kad “nėra streiko 
įrodymų,” nes streikuojantieji 
nepripažįstami Millerio darbi
ninkais, jie esą tik “išlaukiniai 
agitatoriai, kurie neatėjo su 
gerais tikslais.” Taigi, prie 
NRA, streikas paskelbtas ne
legaliu, nes negalima versti 
samdytoją laikyti unijistus.

Reiškia, tas atidaro duris 
New Yorko bosams persikelti 
čion ir'operuoti dirbtuves sko
bais po pilna policijos, teismo 
ir majoro apsauga.

senos darbininkų judėjimo 
sostinės, senas choras, bet su 
daugeliu jaunų dainininkų ir 
naujų ’ dainų. Laisvės Choras 
iš Hartfordo, taipgi senai gy
vuojąs ir puikiai dainuojąs, 
bet didžiumoje susidedąs iš 
jaunuolių. Tie du chorai, tai 
mūs tolimieji svečiai. Apie ar
timuosius, Sietyną, Aidą, Pir
myn, Bangą, netenka daug aiš
kinti, nes jie daugeliui žinomi, 
kaipo turtingi jaunimu, geru 
pasirinkimu naujų darbinin
kiškų dainų ir puikiu jų išpil
dymu.

Busais Pribus Daug Svieto

Antradienio vakarą, Stadiu- 
mo koncerte, keli šimtai ko
munistų ir jų simpatikų sukūlė 
majorui La Guardijai 
nemalonų pasveikinimą: 
Gvardija geltonas šuo!” 
jam sugrąžino jo paties 
“Labdarybės” Departmento 
rastą epitetą, kuriuo 
duonos reikalaujančius 
bių vadus.

Pribuvo ir policijos, 
jai ilgai nevyko numalšinti ne
nuoramas, nes ir iš aplink sė
dėjusių buvo daug simpatijų 
komunistams.

Svarbiausias Rūbsiuvių 
Susirinkimas

S
 Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšlą* 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveik’avir 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų Ii* 
gos; o jeigu turite kokĮ negerumą, 

kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

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

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jttsų; išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui
t Vakar ji 

pabaigė Gro- 
ver Cleveland’ 
LligH School.

■gm x.. Draugė Man- 
tuškaitė yra 
Brooklyno Ai-, 

. ; • do Choro na-1
re ir protoko-• 

lų sekretorė. Ji yra narė gar-, 
siojo Merginų Seksteto, taipgi į 
narė L.D.S. jaunuolių 101 ir! 
A.L.D.L.D. 1 kuopų. Ji taip
gi geroką laiką buvo Nacio- 
naliame Jaunuolių Komitete.

Nemažiau dviejų busų lau
kiama iš sekamų kolonijų: 
Phil adei phi jos, Hartfordo, 
New Haveno, Newarko, Pa- 
tersono, Waterburio. Bus busų 
iš Cliffsidės ir iš kitur. Apie 
mašinas netenka ir kalbėti, 
nes jų bus iš kiekvienos kolo
nijos šioje apielinkėje ir iš to
limesnių Penn., Conn., Mass., 
New Yorko ir New Jersey 
valstijų dalių.

Mes, brooklyniečiai, norime, 
tikimės ir turėtume pasirodyti 
skaitlingiausiai, nes mums čia 
pat, namie. Girdisi, kad tūli 
draugai dirba isšijuosę plati
nime tikietų. Draugai, liku
sias tris dienas labai smarkiai 
pasidarbuokime tikietų plati
nime, kad mes turėtume pro
gą pasirodyti draugam sve
čiam savo darbo pasekmėm. 
Esantiem ant vietos darbas 
daug lengvesnis, negu kitų ko
lonijų draugam, tad mes tu
rime būti daug skaitlingesni 
už juos. : ‘ ’

REIKALINGAS janitor prižiūrėti 6 
šeimynų namą. Pamokant .$6.00; 

gausite 3 kampinius kambarius. Jei
gu kambariai tiktų jums, tai tele- 
f onuokite Newtown 9-5916. Namų 
antrašas J. Stankus, 84.-48 G3rd Rd. 
Elmhurst, N. Y. Del namų darbo 
kreipkitės sekamu antrašu: 610 Wat
kins St. East New York, prie 14th 
Street subway New Lot Sta
tion arba Wilson car nuo Remeikos 
bažnyčios (Bridge Plaza) ir važiuo
kite pakol karas sustos, ir ten rasi
te Watkins St.

NEW YORK, N. Y.

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

niau rašėm, kad prie 
Parlor Furniture Co 
areštuota daug pikietų 
išduotas uždraudimas 
tttoti.

• Pastaromis dienomis 
tos Industrinės Rakandų Uni 
jos narės, Ray Singer ir Sa 
rah Blecher, taipgi 
Laisvių Unijos narė 
Standry. Joms teisėjas McGo
vern, aršus darbininkų prie
šas ir majoro Hague pakali
kas,- priteisė po 30 dienų ka
lėjimo už ramų pikietą.

Darbininkai nenusileidžia ir 
pikietas tęsiamas, tat desėt- 
kai darbininkų vis tebeareš- 
tuojami ir bus teisiami. Du 
streikuojanti darbininkai, Abe 
Rothboum ir Abie Hendy, 
taipgi Goldie Perlow, žmona

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

Lietuvių rūbsiuvių 
skyriaus nepaprastas 
rinkimas jvyks 29 d. birže
lio (June), 7:30 valandą 
vakare, .11-17 Arion PL, 
Brooklyn, N. Y.

Visi rūbsiuviai būkit su
sirinkime, nes yra rūbsiu- 
viam svarbiausias susirinki
mas. Bus renkamas dele
gatas ir dalis Pildomosios 
Tarybos. Būkit visi rūb
siuviai ir laiku, kaip 7:30 
vai. vakaro. Būkit patys ir 
kuo daugiausia raginkite 
dalyvauti kitus, šio praneši
mo nemačiusius.

K. Jankaitis.

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.

“Daugiau siusime, jei reiks,” 
Bergoff prisipažino “Daily 
Workerio” reporteriui.

New Yorko Bergoff Detec
tive Service, 2 Columbus Cir
cle, prisipažino Daily Worke- 
riui, per E. H. Bergoff, kad 
ginkluota sargyba buvus pa
siųsta į “Socialistų” miestą, 
Milwaukee, ginti skebus gat- 
vekariu streike.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) J ;

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

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

Kviečia Rengimo Komitetas.
ĮŽANGA 40 CENTŲ YPATAI

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos: 

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Užsibaigė JKL Konvencija
Audroje sveikinimų, dainų 

ir šūkių užsidarė Jaunų Ko
munistų Lygos Konvencija 

Šiemet Komunistų Partijos pereitą antradienį. Išrinkta 
piknikas bus North Beach Nacionalis komitetas iš 21 na- 
Picnic Park, Astoria, L. I. Ta rio ir 8 kandidatų. Daugelis 
pakaita padaryta parankumui (tų jaunų darbininkų buvo su- 
tūkstančių darbininkų, kurie 
neišgalėdavo mokėti stambias kiniais ir tt. Visi jie veikliai 
važiavimo išlaidas į Unionport.' dalyvavo konvencijoj diskusi- 
Dabar kiekvienas darbininkas jomis arba dešimties komisijų 
galės pasiekti Astorią už vie-' darbuose, kurios rišo industri- 
ną penktuką IRT ir BMT nes, organizacines ir bedar- 
traukiniAis, o iš ten į parką bės problemas.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

, Ir Gyvuliams Bloga prie NRA
Blogi laikai su Roosevelto 

IŠIRA atsiliepia ir ant biednų 
žmonių gyvulių,► Aną dieną 

! teisėjas, Rudich, išdavė įsaky- 
I mą nužudyti biedno pedliorio 
(gatvės pirklio) arklį, nes 
kaulai kyšo ir oda padengta 
šašais. Biednas žmogelis mal
davo pąsigailėti ir sakėsi at- 

i segsiąs savo seną draugą-arklį. 
• Teisėjas davė 20 dienų arkliui 
pasilsio., Tom išsibaigus, ta- 
čiaus, pasirodė, kad 53 metų 
amžiaus senelis, Moraco, ne
pajėgė arklį išgydyti. Senelis 
vėl maldavo už gyvulio gyvy
bę ir dąr gavo pratęsimą 30 
djem|,‘ tačįaus juk negalimas 
daiktas, kad alkano gy- 
yulyę būtų ‘sotus. Neteks jis 
vbrgŠas,. saVo Vežiko, o su tuo, 

(Veikiausia, baigsis ir jo savi
ninko užsiėmimas ir duonutė.

DEXTER PARK
Jamaica Ave. ir 75th St., 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, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.Detektyvas Buvo Papuolęs i | 

Sląstus
Detektyvas, Aristide Ramos, 

buvo papuolęs karšton pirtin, 
kuomet įėjus jam į nužiūrimų 
žmogžudystėje asmenų butą, 
266 W. 77th St., užkluptieji 
užsirakino duris ir ėmė šau
dyti į nelauktą “svečią.” Tas, 
slapstydamasis po stalais ir 
kėdėmis, pylė į. juos kulkas. 
Pagaliaus atėjo jam pagelbon 
jo bendras, išlauždamas užra
kintas duris. Nužiūrimieji vie
nas užmuštas, o kitas sunkiai 
sužeistas.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniikas vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo s

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

Telephonas MEdallion 3'1328

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y
■ įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving BĮ.

New York <
9 A. M. iki 8 P. M.

4 R M.

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

Williamsburghe •
252 Berry St, Brooklyn, N.V&

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494


