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Draugo Ernst Thaelmanno 
gyvybė yra pasaulio darbininkų 
rankose. Vokietijos fašistai jau 
senai trokšta jo mirties. Dar 
pirm provokacijos,—per kurią 
patys fašistai padegė Reichsta
go namą.—jie šaukė, kad Tha- 
elmannas neišvengs mirties nuo 
fašistų rankų. Draugas Tha- 
elmannas yra vienas iš kovin- 
giausių Vokietijos Komunistų 
Partijos vadų. Jo gyvybę gali 
išgelbėti tik pasaulio darbinin
kų energingas veikimas taip, 
kaip išgelbėjo draugus Dimitro- 
vą, Popovą ir Tanevą.

No. 154

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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40,000 DARBININKŲ MILWAUKEE!

Užpuolimams ant Streikieriy Komanduoja Socialistu Valdy
bos Paskirtas Policijos Galva; Suimta 61 Pikietininkas

• “Pravda” praneša, kad 9 d. 
birželio Vienoje įvyko revoliu
cinių darbininkų demonstraci
ja. Demonstracija buvo prie to 
kalėjimo, kur yra laikomas 
draugas Rakoši, vengras kovo
tojas. Darbininkai, nepaisyda
mi fašistinio teroro, demonst
ravo su raudonomis vėliavomis 
ir reikalavo paliuosuoti drg. 
Rak oš į. Policija puolė juos ir 
kelis areštavo.

Milwaukee, Wis. — Strei- 
kieriai visiškai i 
gatvekarių važiavimą, 
keli gatvekariai, kurie 
gino su skebais dirbti, 
sudaužyti.

Trečiadienio vakare 
000 darbininkų dalyvavo 
gatvekarių streikijerių de
monstracijoj. Demonstruo
jančius darbininkus policija 
bombardavo dujų bombo
mis, daužė lazdomis, o gais
rininkai leido į darbininkus

Per tris dienas nuo strei-Į

sustabdė ko pradžios socialistas ma
joras Hoan visai tylėjo; pa
skui prabilęs veidmainiškai 
teisinosi, būk “tiktai” elek
tros kompanija kalta už te
rorą prieš darbininkus. Bet 
juk streikieriai terorizuoja
mi pagal komandą policijos 
galvos Laubenheimerio, ku
rį paskyrė pati socialistinė 
komisija.

Visi kiti socialistai valdi-

Dar 
mė- 
liko

40,-

vandenį. Darbininkai gy- ninkai taipgi yra nusistatę 
nėši. Mūšyje sužeista 12 prieš streikierius, bet 

___f_________ darbininkų ir 14 policiniu- kas tyli.
snė caristinėje Rusijoje padėtis, į kų. Priešai nuvyti. Už į Socialistų Partijos 
kaip tuojaus juodosios gaujos I streiko pikietavimą miesto 
surengdavo pogromus prieš žy- i

Caro laikais buvo numylėtas 
reakcijos žygis—pogromai prieš 
žydus. Bile pasireikšdavo ope-

surengdavo pogromus 
dus. v

“Pravda” praneša, 
birželio, Povonakuose, 
priemiestyje, surengta prieš žy
dus pogromai. Virš 80 chuli
ganų užpuolė ir sunaikino žydų 
knygyną ir kelias kepyklas. 
Daugelį praeinančių žydų ir na
mų gyventojų skaudžiai sumu
šė. Vienas buvo taip labai su
muštas, kad*greitai mirė.

žydai, kaip ir visos kitos tau
tinės mažumos, gavo laisvę tik 
Sovietų Sąjungoje. Sovietų val
džia net specialį kraštą paskyrė, 
kur^bus žydų respublika ir ga
lės plėstis jų tautinė kultūra.

kad 9 d. 
Varšavos

majoro “socialisto” Danie
liaus Hoano policija arešta
vo 61 darbininką, tarp jų 
penkias moteris.

kol 
Tačiaus eiliniai 

nariai 
atsiliepė į atsišaukimą Dar
bo Unijų Vienybės, Komu
nistų Partijos ir Bedarbių 
Tarybų ir sykiu eina į ma
sinius streiko pikietus.

IŠ LIETUVOS

Francijoje darbininkui kovos 
aštrėja. Ir ten juodasis fašiz
mas kėlia galvą. Kol kas jį 
sulaiko revoliucinis darbininkų 
veikimas, vadovaujant komunis
tams. <

Birželio 25 dieną revoliuciniai 
darbininkai ištaškė fašistų de
monstracijas Lorient mieste, 
šturmavo fašistų laikraščio lei
dyklą ir po Jwvos net miestą bu
vo paėmę į savo rankas.

Paminklas Poetui Kudirkai
Šakių Naumiestyje birže

lio 10 d. buvo iškilmingas 
atidarymas naujo didoko 
paminklo Dr. V. Kudirkai, 
pagarsėjusiam “varpinin
kui”, poetui ir rašytojui.

Susirinko 10,000 žmonių.
Iškilmėje tarp didžiųjų 

ponų dalyvavo ir Lietuvos 
fašistinis diktatorius Sme-. 
tona, kuris visai netiko prie 
Kudirkos. Nes Kudirka, 
šiaip ar taip, buvo šalinin
kas bent paprastų žmonėms 
laisvių, kurias Smetona už
smaugė.

gų. Už tai nubaustas ket
vertais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Japonijos imperialistai smar
kiai ruošiasi karan. Balandžio 
ir gegužes mėnesiais iš Jungti
nių Valstijų į Japoniją išplau
kė 32 laivai, prikrauti plieno, 
geležies ir švino. Tūli laivai iš
vežė priešorlaivines kanuoles.

SdVietų Sąjungoje jaunimas 
sveikas hį čĮr$»uą. Birželio 12 
dieną Charkovo mieste, Ukrai
noje, buvo fiz-kultūrininkų pa
radas. Dalyvavo 35,000 jau
nuolių. Visi jie tvirti, gražiai 
nuaugę, /

Naminėlės Virimas
Bagaslaviskis, Ukm. Aps

kričio. — Valdžios agentai 
niekaip negali išgaudyt deg
tinės virėjų namuose. Kuo
met “valstybinė” perbrangi, 
o žmonės įpratę gerti, tai 
slaptas . alkoholio varymas 
bujoja.

Maskvoje, Gorkio vardu par
ke, atidaryta orlaivininkystės 
paroda. Ten atgabenta įvai
riausių Sovietų Sąjungos orlai
vių, motorų, modelių ir jų tarpe 
“SSS-l” gondola, kurioje perei
tais metais mokslininkai iškilo 
į orą 12 mylių. Sovietų Sąjun
ga turi galingą orlaivininkystės 
gamybą.

Keistas Radinys
P r e i č i ū nuošė, Pakruo- 

jaus valse., iš po naktiės ra
do pamestą, aplaužytą gra
bą. Buvo didelio davatkė
lėms persigandimo. Kas 
grabą pametė, dar nesuži
nota.

Anglijos imperialistai šiemet 
rengiasi išbudavoti sekamus 
nauju* karo laivus: 3 šarvuot- 
ląhdgs po 9,000 tonų, 1 šarvuot- 

,200 tonų, 1 orlaivių ve- 
«hrl0,000 tonų,* 9 mininin- 

Į Bumbarinus, 6 aptarnavi- 
Jhofcąro laivus ir 7 kitokius 
maistelius karinius laivus.

Ilgapirštis Raštininkas
Marijampolės mokytojų 

seminarijos raštvedis pasi
savino 8,000 valdiškų pini-

Philadelphijos policija ir detektyvai areštuoja 
vieną iš SKF metalo vo liukų streiko vadų.

Vilnonų Darb. Streiko | Protestas Prieš Nazių 
Laužymo Komisija

Washington. — N RA ad
ministratorius gen. Johnson 
sulipdė komisiją, kuri turės 
su derybų pagelba sulaužyt 
135,000 vilnonų audėjų ver
pėjų pasiryžimą. i streiką. 
Komisijos pirmininku jis 
padarė žinomą organizuotų 
darbininkų priešą Robertą j 
W. Bruere. O Darbo Fede- 
racijos audėjų unijos vadai 
su visu tuom .sutinka.

Prekyba su Sovietais
KLAIPĖDA. — Sovietų 

Sąjungos atstovo sutartis su 
šio miesto skerdyklomis ir 
ūkininkų draugija jau pasi
rašyta del arklių, karvių, 
veršių ir kt. pirkimo. Iš vi
so ketina nupirkti gyvulių ministracija dėkoja drau- 
už milioną litų. ■ gams, kurte busais bei ki

tais būdais atvyks į šio dien
raščio didžiokišką pikniką 
rytoj, liepos 1 d., Ulmer 
Parke, Brooklyne.

Del jokio oro nereikia bi
jotis. Panaujintoj parko 
svetainėje juk sutelpa iki 
5,000 žmonių.

Iš pirmesnių pranešimų 
draugai matėte, jog pikni- 
kuotojai bus gausingai ap
rūpinti valgiais, gėrimais, 
muzika šokiams ir program 
ma.

Kelrodis nurodytas New 
Yorko ir Apielinkės žiniose.

Girininkas Pašovė Nekaltą 
Žmogų

Marijampolė.—Valdiškas 
girininkas Juozas Bražins
kas girtas ėmė šaudyti ir 
sunkiai sužeidė nieku nekal
tą žmogų, Feivelį Šmuklers- 
kį.

Mire Drg. V. Savukas
Portage, Pa. — Pereitą 

ketvirtadienį rytą mirė Vin
cas Savukas, 60 metų am
žiaus. Buvo karštas komu
nistinio1 judėjimo rėmėjas ir 
senas “Laisvės” skaitytojas. 
Pirmiau s dirbdavo anglia
kasy klose; bet paskutiniais 
laikais algai buvo bedarbis.

Drg. t Savukas mirė i nuo 
sužeidimų, kur bal. 15 d., be
einant jam skersai gatvę, 
trenkė į jį automobilis:< su
laužė koją ir kitaip sužeidė.

Drg. Savukas bus palaido
tas šį sekmądienį, liepos 1 
d., tautinėse lietuvių kapi
nėse, be jokių' bažnytinių 
ceremonijų.

laisves’ Piknikas
“Laisves” redakcija ir ad-

Nemokėjimą Skolų
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris Hull sa
vo pareiškime Vokietijos 
valdžiai birž. 28 d. labai ne
pasitenkinęs, kad Hitlerio 
vyriausybė sustabdė šešiems 
mėnesiam mokėjimą užsie
niams skolų ir nuošimčių.' 
Del to žymiai nukenčia ame
rikonai, kurie turi pirkę už 
$1,170,000,000 įvairių Vokie
tijos paskolų bonų. Minis
teris Hull taip pat primena 
Hitleriui, kad jo persekioji
mas žydų ir šiaip laisvesnių 
žmonių (liberalų) prisidėjo 
prie Vokietijos prekybos 
finansų nupuldymo.

Gimdymo Rekordas

ir

ALA. TEISMAS PATVIRTINO MIRTIES
BAUSMĘ DVIEM SCOTTSBORIEČIAM

Aukokime, kad Būtu iš ko Paduoti Apeliaciją Augščiausiam 
Šalies Teismui; Visi į Kovą už Negrą Jaunuolių Gyvybę!

Montgomery, Ala. — Lyn- 
čiškas Alabamos valstijos 
augščiausias teismas birž. 
28 d. patvirtino mirties nuo
sprendį dviem iš devynių 
Scottsboro negrų jaunuolių, 
Haywoodui Pattersonui ir 
Clarence Norrisui. Pasky
rė juodu sudeginti elektros 
kedėje rugpjūčio 31 d.

Skaitytojams žinoma, kad 
tie jaunuoliai buvo kaltina
mi, būk užpuolę dvi baltas 
moteriškes žaginti, bet tas 
kaltinimas buvo į dulkes su
daužytas per Leibowitza ir 
kitus Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo advoka
tus ir per nesumušamus liu
dijimus.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas tuojaus duoda 
apeliaciją į augščiausią ša-

lies teismą Washingtone. 
Tam reikia didelių išlaidų. 
Lietuvių darbininkų organi
zacijos ir pavieniai draugai, 
kuo greičiausiai prisidėkite 
su aukomis tam reikalui. Iki 
šiol Scottsboriečių apgyni
mui išleista $55,689.86, ir iž
de, kaip raportuoja Tarp
tautinis Darbininkų Apsigy
nimas, telieka tik $494.94.

Aukokime, demonstruoki
me ; siųskime protesto teleg
ramas Alabamos gubernato
riui B. M. Miller’iui ir tos 
valstijos augščiausiam teis
mui, Montgomery, Ala.,.,ir 
prezidentui Roose veltui, 
Washington, D. C., reika
laudami tuoj aus paliuosuoti 
nekaltus Scottsboro berniu
kus. ,

SLA Seime Progresyviai Nutarė Dėtis su 
Socialistais prieš Fašistų Frontą _
TELEGRAMA 

Detroit, Mich., birž. 28. 
Grigaitis komisijoj priešino-' 
si Bedarbių Darbininkų So
cialus Apdraudos Biliui H. 
R. 759$. Rytoj bus bilius 
balsuojamas. Progresyvių 
delegatai nutarė palaikyti

socialistų pusę. Fašistai ir 
sandariečiai sudarė vieną 
frontą. Nauji konstituciniai 
sumanymai atmesti. Sanda
riečiai ir fašistai nusigandę 
menševikų didžiumos.

R. Mizara.

Plieno Streikui Sulaužyt Prezidentas Rooseveltas 
Paskyrė Trijų Darbininkų Priešų Komisiją

.Trijų Kūdikių Motina Bus 4 į 
Numarinta kaip Žmogžudė 1

; Sing »Sing, N. Y-, kalėji
me birž. 28 d. naktį buvo 
paskirta numarint elektros 
kedėje Anna Antonio^ 28; 
metų amžiaus^ trijų kūdikių 
motina, kaipo savo vyro už
mušėja. ■ Su 1 ja ■ turėjo būt 
nužudyti ir’du piktadariai, 
kurie dalyvavo jos vyro>nu
žudyme. Bet mirties nuo- 
spendžių įvykdymas, pagal 
g u b e r n atoriaus ■ įsakymą, 
dar liko atidėtas. >

Washington.—Pagal kon
greso suteiktą prezidentui 
galią, Rooseveltas birž. 28 
d. paskyrė Nacionalę Plie
no Darbo Santikių Komisi- 

UetuvošYkinlnkas"’ A kuri turi “sutaikyti”, tai 
paduoda štai kokį gimdymo . a, pasmaugti plieno darbi- 
rekordą:

Nežymiam Franci jos mie
stely viena moteris per vie
nerius metus pagimdė pen
kis sveikus kūdikius. Pirm 
dešimties mėnesių ji pagim
dė trynučius, o dabar i nese
niai dvynius. Tai ištikrųjų 
nelengvąi sumušamas rekor
das. t Prie šio čia dar noris 
paminėti vienas faktas, 'ap
rašytas; Buero Vienoje XIX 
šimtmetyje. Ten moteris

Kuomet kelios savaitės 
atgal Kanadoj gimė Dion- 
nų šeimynai penkios mer
gaitės vienu pradėjimu, tai 
buvo nepaprasta žinia. Da
bar

įninku streiką. Į komisiją 
Rooseveltas įstatė North 
Carolinos augščiausio teis
mo teisėją W. P. Stacy, ad-

Nazių Bombos Austrijoj
Viena. — Bir. 28 d. hitle

riški fašistai Austrijoj iš
sprogdino daug bombų prieš 
Dollfusso katalikiškai-fašis- 
tinę valdžią. Bpųiba Mira- 
bell parke sužeidė du žmo-

pagimdė 32 kūdikius. Ir iš j nes; išsprogdinta bomba Le- 
jųjų 3 kartus po 3, du kar- Į opoldskron vandens valymo 
tus po 4, o kitus kartus po 
du. Ji pati buvo kilusi iš 
keturių,, o vyras iš dvynių.
O jos. motina turėjusi 38 
vaikus. ; Tam ko (panašaus, 
berods, nesgirdi ir taip re
kordus pamėgusiame mūsų 
amžiuje.

mirolą Henry A. ir 
Dr. James Mullenbachą, ku
rie visi trys yra patyrę 
streiklaužiai. O Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas Wm. Green sako, kad 
jie “yra tinkami kūrybi
niam darbui.” Plieno dar
bininkai, organizuokitės 10- 
vai!

Kunigai Streikam Laužyt
Washington. — Valdžia 

atranda, kųd kunigai yra 
tinkami streiklaužiai To
dėl į komisiją Milwaukee 
gatvekarių streiką laužyti 
paskyrė kunigą F. J. Haas, 
o San Francisco laivakrovių 
streikui krikdyti pasišaukė 
talkon arkivyskupą Hanna.

stotyj; padėtą bomba į ka
talikų laikraščio “Tyrolia” 
leidyklą; padaryta bandy
mai išsprogdint kelias gelž- 
kelio stotis. Vietomis bė
giai taip išbombarduoti, kad nius- 
tupėjo sustot traukinių —- 
vaikščiojimas. (Daugiau žinių 5-tam pusi.)

Washington. — šalies val
džia uždraudė be iždo mini
sterijos leidimo vežti iš 
Amerikos sidabrą į užsie-

RYTOJ VISI BUKITE DIDŽIAME “LAISVES” PIKNIKE!
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sumobilizuotas. Nė

Žiežirbos
seimui - Tarp

spėjama vertė sulig Viniko ra-

šiandien čia

sąraše sekretorius
ttiau-

tavo

būdu

IIUNTSBURG, Ohio.—Kait-

SLA SEIMASjau

niachijas ir bendrai reikalau-

MpmhHhKmr

13,314
11,480

Jonas—Tai tu laimingas. Ma- 
i ir dienos metu mano, kad

kad .tik 
gerame

raporto gali 
greitai tapo

valdiški 
stovyje.

$39,860
rezervas

$233,986 gryno 
nuostolis tur būt

Iš viso deficito
Iš to matyt, kad lėšų fondo 

tapo visas ištuštintas.... ♦
Kelios skaitlinės iš Viniko 

truputi paaiškinti, kodėl taip
suvalgytas didelis SLA lėšų fondas. Sekre
torius paduoda, kad vien 1932 ir 1933 me
tais tapo išmokėta:

riausiai žino. Reiškia, kreip- j 
tis į minias vienas dalykas, o :

1930
1931 m.
1932 m.
1933 m.

nematai, kiek 
koki jų

Tu Laimingesnis
Petras—Jonai, prastai, mano 

i žmona pereitą naktį sapnavo

Katras Puslapis
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Už Bendrą Frontą Komunistų 
Partijos ir Socialistų Partijos i 

Prieš Kapitalo Ofensyvą
Dabartiniai Socialistų Partijos vadai, 

kaip Norman Thomas, Kreuger, Daniel 
ir Hapgood, savo laiku kalbėjo už bend
rą frontą su komunistais. Sakė jie, kad 
tik ‘Senoji gvardija”, kaip Oneal ir Hill- 
quity griežtai nusistatę prieš bendrą kovą 
su komunistais. • Bet šiandien jie turi 
progą darbais įrodyti savo žodžius. Ame
rikos Komunistų Partija atviram laiške, 
kurįo turinys jau buvo apibūdintas vakar 
dieribs “Laisvėje”, vėl siūlo Socialistų 
Partijai bendrą frontą. Savo konvenci
joj pasiūlymo Socialistų Partija ne
svarstė. Tai jau buvo vienas parody
mai kad Thomas ir kompanija traukiasi 
nuo,’;;pirmesnių savo žodžių.

Mūsų supratimu, Komunistų Partijos 
pasiūlymas yra teisingas ir remtinas vi
sos darbininku klasės. Dar karta Komu- ų< ■ *" *"

»nist)ų Partija pasirodo, kaipo vienytojas 
*ir ųflpbilizuotojas visų spėkų prieš kąpita- 
lizn^ą,. prieš karo pavojų, prieš fašizmą. 
Lietuviai revoliuciniai darbininkai gali 
tik karštai sveikinti šitą Komunistų Par
tijos žygį. J :

Ęęt būtų klaida iš mūsų pusės paskęsti 
iliuzijose ir įsivaizdinti, kad Socialistų 
Partijos lyderiai priims Komunistų Par- 

^tijds siūlomą bendrą frontą be didžiausio 
masinio spaudimo iš tdg*pacios partijos 
naiįfų pusės. Tą puikiai numato Komu- 
nisįų Partijos Centralinis Komitetas ir 
todgį savo laiške šaukia eilinius socialis- 
tusllr komunistus tuojaus ant vietos su
sieiti į daiktą, susitarti ir sudaryti bend
rą frontą tuoj autiniais klasių kovos rei
kalais. Dirbtuvėse ir kasyklose prieš bo- 
susj? reformistinėse darbo unijose prieš 
reakcinius vadus, miestuose ir ant far- 
mų*; visur, kur tik verda klasių kova, ko
munistai ir socialistai gali ir privalo vie
ningai veikti.

Kokiais pamatais bei klausimais toks 
bendras frontas galimas sudaryti? Ko
munistų Partijos laiške nurodoma:

T;. Už algų pakėlimą, kad atmušti pa
brangimą pragyvenimo; už sutrumpi- 
niiūą darbo savaitės; už išgrūdimą iš 
pramonės kompaniškų unijų; už drąsius 
ir energingus streikus kožnoj pramonėje, 
ka<įuprivertus išpildyti šiuos reikalavi
mus; už energingą kovą darbo unijose 
prieš- Green, Woll, Lewis ir t. t. politiką 
ir už įsteigimą revoliucinės darbo unijų 
vatjpvybės.

Ž^Už ūmų priėmimą Darbininkų Be- 
dartįes Apdraudos Biliaus H. R; 7598; 
kovįi, už tuojautinę bedarbiams pašalpą, 
už J Rudavo j imą tvirtų bedarbių tarybų ir 
už Susivienijimą tusų veikiančių bedar- 
biųjl'organizacijų.

31Už ūmų priėmimą Farmers’ Emer- 
geriiėy Relief Biliaus.

Už greitą priėmimą Biliaus Už Ne
grų Teises, už nuslopinimą linčiavimo si- 
steflaos, kasdieninė kova už lygias teises 
negjrams ir t. t.

& Bendro kova prieš karą ir fašizmą, 
ž gynimą Sovietų Sąjungos.
ffcUž galimai plačiausį suvienytą vei- 

miestuose, dirbtuvėse ir darbo uni- 
Mfį, kiekvienu klausimu, kuris liečia dar

us ir abelnai darbo mases.
Kaip matome, klausimų daug ir visi la

bai-svarbūs. Bendras frontas siūlomas
, - .. ____________ _________ _ _____ ; .Lj * 1

plačiausiu maštabu. “Komunistų Parti
ja pakartoja savo prisirengimą išvystyti 
kovos bendrą frontą”, sako pareiškimas, 
“bile kuriuo vienu iš tų klausimų, arba 
visais tais klausimais, pakeltais mūsų 
laiške Socialistų Partijos konvencijai ir 
šiame laiške pakartojamais. Mes pasi
rengę susieiti į konferenciją su S. P. Na- 
cionaliu Pild.Komįtetu, arba su bile loka
line grupe arba organizacija delei apdis- 
kusavimo šių visų kausimų.”

Mūsų lietuvių darbininkiškos organiza
cijos didmiesčiuose, kaip Brooklyne, Chi- 
cagoję ir kitur, tuojauš turėtų surengti 
plačias diskusijas apsvarstymui ir išpo- 
puliarizavimui šio Komunistų Partijos 
pasiūlymo del bendro fronto. Pasire
miant šia mūsų partijos programa, mūsų 
pareiga šaukti į bendrą kovą visas masi
nes organizacijas prieš karą ir fašizmą. 
Tuo svarbiu klausimu turi kilti susirūpi
nimas visame mūsų komunistiniam judė
jime.

S.L.A. Turį Labai Didelių 
Finansinių Nuostolių ■

Chicagos menševikų “Naujienos” (bir
želio 27 d.) analizuoja SLA sekretoriaus 
Viniko raportą Detroito 
kitko, tenai skaitome:

Iš bondsų sąrašo matyt, 
ir geležinkelių bondsai yra 
Bet jų Susivienijimas turi tik už $159,000. 
Viešųjų reikmenų ir industrinių bondsų Su
sivienijimo buvo nupirkta už $752,502.00. 
Jų “metinė
porto esanti itik $415,150, ir ‘amortizuota” 
verti $518,51,6. Reiškia,’ geriausiam atsiti- • 
Rime iš viešųjų ir industrinių bondsų šian
dien Susivienijimas turi 
nuostolio. Faktinai tąs 
bus daug didesnis.

Investuoto SLA turto
VinikAš paduoda; morgičių kūmoj $427,4£$. 
Tečiaus morgiČiųi sąrašo raporte nėra ir nie
ko nepasakoma apie tikrąją tų morgičių 
verfę. Raporte tik padrikai miniiųa aptei 
foykliožuojamus. nahius hr ttys namai ;pą- 
duodami kaipo SLA nuosavybė po forklibza- 
vimo — Thompsonville, Conn., Waterbury, 
Conn, ir Detroit/Mich; Yra paduodama 
daug išlaidų forkliozaviino reikaluose.

Lėšų Fondas Išbaigtas
Iš sekretoriaus Viniko raporto skaitlinių 

matyt, kad išmokėjimai iš lėšų fondo pas
kutiniais keturiais metais buvo labai dideli. 
1930, 1931, <1932 ir 1933 metais išmokėta 
daug daugiau negu įplaukė, ir tokiu 
fonde pasidarė sekamas deficitas: 

m.$8,443

Viršininkų ir komisijų kelionės
lėšos ..............   $10,984.95

Legaliai patarnavimai (nepri-
skaitant forkliozavimų) ..... 2,095.29

Aktuaro lėšos ................    1,456.00
Taigi apskritai skaitlinės sekretoriaus 

raporte beveik perdėm pasakojo daug liūd
nų istorijų kaip apie blogus investmentus 
taip ir apie pinigų eikvojimą...

IH
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Olympia, 
eksploziją

Drg. Browderis Ragina Visus Ateivius 
Darbininkus Remti ‘Daily Workerio’ 
Vajų už Gavimą Naujų Skaitytojų

Draugai darbininkai: Di
delėj dalyje sumobilizavi- 
mas Amerikos darbininkų 
revoliucinėms kovoms pri
klausys nuo išplatinimo 
“Daily Workerio”-. Mūsų 
“D. W.” yra Komunistų 
Partijos veidas Jungtinėse 
Valstijose. Jis turi pasiek
ti darbininkų mases šiame 
krizio laikotarpyje. Atidė
jimas šio darbo reiškia pa
likimą darbininkų nežinio
je apie mūsų partijos tiks
lus.

ŠYPSENOSFinansų komi raporUš, kurį 
davė adv. Olis, Grisius ir p. 
Varkala, buvo labai ilgas ir pla
čiai išrodąs netikslumus bei 
nuostolius SLA finansuose. Ka
dangi apie finansus ir įvezdini- 
mus bus patiektas specialis 
straipsnis arba straipsniai, tai 
čia daugiau tuo reikalu ir ne
rašysiu.

Beje, popietinėj sesijoj so
cialistai su sandariečiais susita-' 
rė ir atšaukė prieš piet pada
rytą atmetimą p. Rastenio ra
porto. Dabar skundu ir ape
liacijų komisija gaus $200 “už 
parašymą poros laiškų,” anot

Partijos distriktai, vienos delegatės išsireiškimo.
■ ■ M ‘ ' šiandien, darbininkiški dele- neturi pakankamai jėgų.

; gatai, su d. Miliausku priešą-1
kyj, įteikė rezoliucijų komisijai 
rezoliuciją priimti seimui užgi- 

, riant H. R. 7598 bilių.
Artinasi seimo pabaiga. ‘Va-!
,” jiešką šiltų vietų, prakai

tuodami dirba už “suiainiavi- 
i mą” sau daugiau šalininkų.
■ Tikras kermošius! 1

Kairieji delegatai laikosi sa- j 
kampanijos komite- vystoviai ir žiūri, kas čia bus.!

padvigubinimo “Daily Wor
kerio” skaitytoju iki sausio 
1, 1935.

Atsiekimui šio tikslo, vie
nok, visas partijos aparatas 
turi būt
minutės neturime praleisti 
veltui. 7 
sekcijos, kuopelės ir f rakei-; 
jos pakinkyta į darbą. Sve-! 
timkalbių organizacijos bei 
draugijos turi būt įtrauktos 
į šitą kampaniją, 
jos turi būt įtrauktos j šitą dai, 
kampaniją.

Kiekviena or g a n i zacija 
privalo išrinkti “Daily Wor 
keri o” 
tą ir paskirti “D. W.” agen
tą bei atstovą. Kiekviena 
organizacija privalo pasi
skirti kvotą ir paskui pada
linti tarpe kuopų. Tos kuo
pos taip pat turi išsirinkti 
“Daily Workerio” kampani
jos komitetus ir agentus.

Lai Jis Paaugs
Tėvas—Ona, bet jau laikas 

kad Jurgutis mane vadintų tė- •< • 
vu.

žmona—Aš nenoriu, kad jis 
žinotų, kad tu jo tėvas, kol jis ..

Ji Vis Tokia •
Jurgis—Kaip nauja jūsų ste- 

nografė?
Jonas—Graži. Bet.., bet, ne- ‘ 

sukalbama.
Jurgis—Taip, iš pradžios ji 

į vis tokia. Taip buvo ir tarp 
, mūs.

Valgykloje
Ponas—Taip, taip, James pir

mas atgabeno kalakutą j Ameri
ką.

Patarnautojas—šis bene bus 
tas pirmas kalakutas.Prūseika net su pasididžia

vimu rašo apie Doriot, kurį 
išmetė iš Komunistų Partijos 

kaipo oportunistą.
Prūseika sako: “Doriot krei
piasi į minias.” Tačiaus tame j ]<ad ji apsivedė su milionierium. 
visai nieko naujo. Juk ir;

tesik rei-

- v. . . .. iFrancijoj,Šių broliškų organizacijų I „ 
kampanija gavimui “Daily I pi ‘ ' 
Workeriui” naujų skaityto
jų turi padengti pardavimą Į Prūseika kreipėsi ir iesiMei-.no 
laikraščio gatvėse, palei stu-1pia minias, bet kokios iš to j esu milionierius.

n- ui. - • • i •' !pasekmės, tai pats Leonas ge- --------bas, dirbtuvėse, susirinki; i L ’ 1
muose ir t. t. (

Svetimkalbių spauda turi gauti minių pritarimą—kitas

čia Bus Jų Daug
Petras—Jonai, 

i bus daug vyrų.
“Klampynėj” rašoma • apie į Jonas—Kodėl?

kriaučių diskusijas apie unijas, i Petras—Ar tu 
kur aprašyta apie E. Butkaus! daug merginų ir 
“puikią” kalbą. Vienok tarp dymosi drabužiai, 
kitko piktai pasakyta šiaip: 
“Kas link Rusijos, tai Bim
ba gerai žinąs, kad Butkus iš 
ten nepabėgo.” žinoma, kad 
nepabėgo, bet išvijo, kada pra
dėjo ir tenais sklokai jieško- 
ti pritarėjų.

Kada Grigaitis ir kom. kau-
iš

EARL BROWDĮ|K

Visose srityse kapitalisti
nės spėkos aštrina užpuoli-1 
mą ant darbininkų klasės i atlikti savo pareigas, pla- 
gyvenimo.^/'Atmusšimui šit/čiai nušviesdama “Daily 
ataRų Komuni^tii Partija | Workerio” vajaus reikšmėj 

5 ir tikslus, taip-pat šaukdd-j 
m a masines organizacijas ir 
savo .skaijtytojuę į. talką, 

i Amerikos <s v’e tu rgimiaį 
darbininkai! Ar mes gali! 
me tikėtis jūsų revoliucinės1' 
paramos? Ar “Daily Wor-li
keris” bus paskleistas tarpe 
angliškai kalbančių svetur- 
girnių masių, taip pat tarpe |lma Plni^us Js Jengvatikių TT|rjnjnL|| Rprlne Crjj, 
r i n • i- neva antram skridimui i Lie- UKlIjliIKŲ DvUUo. UI Usvetimkalbių tėvu įaunuo- . . . _ .. 1 T 1u v J Ituvą, tai Prūseika savo gazie-j 

’ toj sako: “žioplą yra priešin
tis tam ar kitam individualiam j 

I skridimui, jeigu yra lakūnas,' 
i kuris nori skristi ir jeigu yra j 
žmonių, kurie nori aukauti.” j 
Vadinasi, Giigaičio skymas'.j sausa vasara sunaikins ūki- 
yra geras kaulinti pinigus iš|ni’nkus šiais metais. šieno di- 
dar nesusipratusių darbininkų | džiumoje nereiks pjauti. Kvie- 
ir Prūseikai jau tik “žiopla”: .jaj išdegė, avižos iškepė kait- 
tam priešintis. Nu, o kaip «ia!roje, pasSti kornai per mgnesį 
dar nesenai Prūseika Grigaitį ]aiko „eišdygo. Didžiumai 
kitaip ii nevadino, kaip tik Qkjninkų pranašaujama badas. ...
šmoku. Broliškas bučkis tarp , 
Prūseikos ir Grigaičio pilnai 
įvyko, o su tuo ir visi nesusi
pratimai dingo. Susiėjo kirvis Į 
su kotu.

turi kalbė.ti .Ijįašdięną^.į Tuos 
darbininkus ta kalba, kuri 
suprantama daugumu}: dar
bininkų. ' iKaipoi centrahnis 
organas, mūsų “Daily Wor
ker” yra Komunistų Parti
jos oficialis balsas—švietimo 
ir organizavimo spėka, kuri 
nušviečia ir pabrėžia mūsų 
kovu svarba. V i*

Mes pradėjome energingą 
kampaniją už gavimą “Dai
ly Workeriui” 20 tūkstančių 
naujų skaitytojų bėgyje 
dviejų mėnesių. Šį tikslą 
tutime ir galime atsiekti. 
Tai bus pirmas žingsnis link

Plaukai, Bet...
Vyras—Dūšyte, daug 

plaukų ant mano drabužių.
žmond—Taip, taip, bet tai-pe 

mano. Mano juodi, o Čia gel
toni.

lių? Pirmyn, link Soviet!
' nės Amerikos!

Earl Browder,
Generališ Sekretorius į 
Komunistų Partijos,,

moja Didelis Bado . 
Pavojus

Tačiaus, paėmus Raginską 
“nagan,” pagrasinus, jis sulep- 
šėjo ir, pagaliaus, sutiko su 
Strumskiu.

Raportas priimtas abiejų.
Adv. Rastenis išduoda skun-

Taigi, vien ant bonų SLA turi apie 
ketvirtdalį miliono dolerių nuostolių! 
Ant morgičių, juos suvedus, ko nepadarė 
p. VinikaSj.i’rgi bus apie tiek pat riuosto- 
•lių. Tai stačiai milžiniškos sumos. O ki- , 
ti desėtkai tūkstančių dolerių iš lėšų fon
do išleista ponų kelionėms ir sugaištims.

Tai viena pusė medalio ponų viėšpata- 
vimo Susivienijime Lietuvių Amerikoje. 
Kita pusė dat liūdnesnė. Nuo 1930 me
tų ponai yra išvaikę apie devynis tūks
tančius SLA narių! Ir Detroito seimas, 
kaip atrodo, paliks arba tuos pačius SLA 
parių peprietelius vadovybėje) arba M1 ; i 
statys kitus panašius sutvėrimus! • 1

Detroit, Mich., Port Shel
by viešbučio skiepas, birž. 
27 d.—Per dvi dieni delega
tai piakaitavo šitam be die- ų. apeliacijų komisijos rapor- 
nos šviesos, troškiam skiepe, 

i Žinoma, pasiturintiem dele
gatam, ponam, advokatam, 
daktaram bepig. Jie čia pat 
turi puošnius kambarius, 
,su voniom ir kitais patogu
mais; jie kasdien f mainosi 
drabužiais, 'tūb būdu jiems 
gera ir patogu. Bet kaip 
jąučiasi mąinieriai, plieno 
darbininkai ir\kt. industri
jų delegatai, galima įsivaiz
duoti ! •’ - t .i . , ,

Koks didelis skirtumas tarpe 
to,-kas buvo pereitą savaitę Lie
tuvių svetainėje ir šiamb troš- 

I kiame sklcpųkyj!
Seka iždo globėjų

Kompanijoj 11 darbininkų

Su gyvuliais taipgi bėda, 
daugelis baigia badu dvėsti.

i Nėr kuo šerti, nėr gerti, nei 
įpirkti norinčių neatsiranda.' 
' Milionierių ūkininkų, valdžia 

Valonis irgi bando pasiro- ■ atperka, bet neturtingų ūki- 
............. ;r todėl ninku šauksmo? valdžia ne- 

Klampynėj” pliekia iš peties '^’’di-
I ūkininkai, ilgiau nemiego- 

palyginti i kite, stokime į kovingas orga-
* iiinnki i oc iv* hondroi alalia,

galvų kime greitos pašalpos, protes- 
kaipo tuokime prieš didelius taksus,

tą. Jo “raportas” tai pluošte- dyti išmintingu vyru ii 
lis žodžių, mažai ką beturinčių
bendro su pačiu dalyku. ’ : apie rašymą istorijos ir tenais!

„ . , . v i bando “gudriai” ]
Tuojau kyla opozicija prieš! Tl.oekio neva ištrėmimą iš 

'.■’*.P0.±A lr 'smo komisi- Francijos ir kapojimą 
ją1 $200 čia griežčiau pasiro-: komunistam Vokietijoj, 
de socialistai, eiliniai delegatai viena h. tol dalyka 
-nariai. Gegužis darė viską uz; Wpll . .*
išgelbėjimą Rastenio, bet nebe-’1 . ,/ v , , ’ .‘ , ms tik uzdyka sukapajėgė. Raportas tapo atmes- . , .. ® v , ... ’ mizerna galva tokiaistas 50 uz atmetimą, o tik 48 / .' • mais, kaip apie rašymą

o! ,v. . vj - v. rijos. Verčiau ValonisSkaudžiai uždavė Gegužio ... . v
mašinai šis balsavimas! Tai bu- im 1,1 au^iau ,as-v 1 apie 
vo taip sakant pajėgu išbandy- *r ti} ,bu!iaus 
mas • ■ kurį kadaise jis rasė.

Sveikatos kom. .raportas pri- J*s ^ai žinovas, 
imtas.

Priimtas Apšv. Kom. ir kt/ 
km. raportai.

Sesija VI.

Valo- 
savo 

klausi- 
isto- 
užsi- 

; lapę 
apie 

Tame •

kuriais esame apkrauti ir ku
rių negalime išmokėti*

Rašykite atsišaukimus per 
laikraščius į ūkininkus. Ir tuoj 
mes susispiesime organiatyviai 
žinosime savo veikįmą tuose 
klausimuose!

ALDLD 51 kp. Korės

Prūseika dar vis naudoja 
darbininkų klasės obalsį ant

1 I savo šlamšto: “Darbininkai
I visų šalių vienykitės! Jūs nie-

Pietų laiku kalbėjausi su vie- ’

KLAIDOS ATITAISYMAS

“Laisvėj”, 151 num., strai 
nyje: Kapitalizmas nuo Kri

raporto 
svarstymąs., Kaip žinia Ragins- ___ ... v. • ■—

’ . Pietų laiku kalbėjausi su vie-į ko nepralaimėsite, tik retežius. Perėjo prie Savotiškos Depre-
portį, kuris nesutiko su Štrum- nu socialistų vadu, kuriam pas-( o laimėsit pasaulį. ”
kas buvo išdavęs mažumos’ ra-

.” Aš ma- 
tebėjau, kodėl, jie nieko nesakė nau, kad jau Prūseikai laikas 
del Gegužio raporto. * Į'tai. jis tą obalsį nuimti nuo savo or- 
man atsakė: Todėl, kad, jei bū-įgano, o užsidėti savotišką, bū
tum mes atakavę Gegužį bei Vi- tent: Renegatai visų šalių vie- 
,niką, tai s.andariėčjai tą patį bū- nykitės! Jūs nieką daugiau 

n^turit ką pralaimėti, kaip 
Taigi jšis faksas ir parędo xtą tik savo kailį, o išlaimėti vir- 

jięšvarum% jįuris apsire^kia vę politiniam pasikorimui. 
abiejbsėSi'upėše! ‘ A •

sijos’' antrame paragrafę tilpo 
skaitlinės. Ten yra pasakyta: 
“Pasaulinė gamyba geležies.
ir 1.1., o turėjo būti: “Pasaulinė 
mėnesinė gamyba geležies.
Ten paduotos skaitlinės 
kiek buvo pagaminau 
į mėnesi, laiko 1932 ir' 
tais.

sįį.o, j įKilOK visa ieilė>gj{nčųz ir 
abejonių. Vinikas vėl smarkiai 
pagrąsino Ėaginskuf “už žemi
nimą:’ SLA,” ‘s Raginskaš, mat, 
surado, kad yra kur kas dau
giau ų, negu se-

$

“Birutes” Bąnkiūtas
užmušta: ir labai daug sjh ŠIAULIAI;p.s»sibank-

užsidaro ^Birutes" kur kas dagiau namų foreięlo- 
Powder gaminama amunicija karui, saldainių fabrikas. zuota, negu oficialiai skelbiama.

tų darę su mūsų Gugiu.. .

Wash. — Per
Den

žeista. Ten .skubiai buvo pūtavo ir
Rumboniškis



.adien., Biržei. 30, 1934
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2Q Tūkstančiu Protesto Susirinkime
Treiias Puslapis

( 3 Cheers už Atlantiko strei
ką!
J 3 cheers už generalį streiką!

John Baker.FRANCISCO, Calif.— įniršę ant pono Rossi ? Buda- j
Birželio .19 d. streikieriai su- mas miesto majoru, ponas1 P. S. Būtų gerai, kad ir 
engė masinį protesto susirin-' Rossi parodė atvirai vienpu_ “Vilnis“ patalpintų šią kerės

imą Civic Auditoriume, di- .51 1 •• t pondencija ir išplatintu kuo. . . , , . . siskumą, kam jis tarnauja. Ka- . v. . v 1ziausioj miesto svetainėj, D . .. . . , plačiausia,
urią telpa 20 tūkstančių Plūstam visa galia, 
monių. Neapsiriksiu pasa-

o dat 
monių. Neapsiriksiu paša- bininkam nieko apart batonų,!

kęs, kad kaip ta svetainė sto- areštų, teismų ir kalėjimų. Nuo
Bedarbių 1 
nukenčia, ■ 

Tarybos 
rinkosi, Jaunų Komunistij Ly- j Komitetas, kuris veda atkaklią 
gos chorai dainavo revoliuci- (kovą už išgavimą pašalpos, 
nes dainas, pritariant streikie-; del alkanų, nekalbant apie K.! 
riam ir publikai. Streikieriai p. prieš kurią yra vedama, 
priparodė savo tvirtą dvasią provokatoriško pobūdžio pro- 
revoliucijos dainas dainuoda- paganda. Kapitalistų 1___
mi ir savo vargus ant valandos įam apgjnti ponas Rossi turi 
pamiršdami.

Prasidėjus prakalboms, at
ėjo ir San Francisco majoras j žįam valią turėti 
ponas Rossi su didele apsau-; streikieriui nevalia 
gą detektyvų po komanda ka-lnuo žemės paimti; 
pitonų W. T. Healy. Vidu je į Prasižengimą 
svetainės buvo apsčiai polici-! kaįp 
jos ir specialiai stovėjo prie 
telefonų, o lauke prie svetai- 

trol
Darbininkai nors ir į 

buvo,! bet parodė savo kantry-| 
bę ii tvirtumą. ______ ___
Rossi tikėjosi, nesulaukė. Bet!yra visaip sužalotų? Virš dvie- 

" ' I J V Acill
griausmu | Tarptautiniam Darbininkų Ap-I 

ė ir Švilpė poną Rossi, ne1 sigynimui, kitaip būtų pilni 1 
kūną,j miesto kalėjimai! Už ką? Kas, 

elektrikos viela, perėjo.! aprnoka ponui Rossi ir jo po- 
Ponas Rossi ėjo galvą nulen- Jįcijai algas, jei nė darbinin- 
kęs, kaip “Kristus su kry-jkaį? Kas išbudavojo prieplau-- 
žium*\ ant estrados. Darbiniu-[ kas> laivus ir sukrovė kompa-i 
kai aiškiai parodė jam, kad jie nijom milionus? Darbiniu-1
moka ir žino ką pagerbti ir ką kai, dirbdami už badaujan-| 
paniekinti. Taip darbininkai' čias algas!” 5,000 jūreivių 
ir darė, savo vadus pagerbė j (“Seamen”) dirbo ilgas valan- 
atsistojimu ir griausmingais ' das, vieton 12 mėnesių, 14 mė- 
rankų plojimais, o pardavikus j nėšių į metus už $35 per mė- 
ir savo priešus niekino sėdėji- į nesį. Tai mūsų protėvių bau- 
mu, perkūnišku baubimu ir.džiava, kurią pragyveno Ru- 
švilpimu. E. B. O’Grady, vaka_įsįjoj, Vokietijoj ir Anglijoj, 
ro pirmininkas prašė publikos! 3,000 laivakrovių darbo va
kari nusiramintų ir duotų pri- ]andų neturėjo, dirbo nuo šc- 
vilegiją pasakyti, ką ponas šių ryto iki vėlybo vakaro, iš- 
Rossi norį pasakyti.

iį sako, “gal jūs
ii turite

vi, pirmą syk| patalpino sa-|jo administracijos 
vyje tiek daug žmonių. | Taryba ir daug

Prm prakalbų, kol žmonės ■ ypatingai Bedarbių

J. B.

HUNTSBURG, OHIO
a

Šturmuoti

ALDLD 51 kuopa rengė 
pikniką birželio 3 dieną drau- 

reika- gų Rūbų ūkėje. Piknikas bu- 
i vo gerai prirengtas ir įvairus, 

'teisių—gali apginkluoti tryli- Ypač buvo skanių valgių, ku- 
, ką šimtų policijos ir streiklau-< riuos ALDLD 51 kuopos komi- 

ginklus. 'tetas pagamino.
plytgalį Į Pilnai vertos pagyrų drau- 
už tokį gės Rūbienė ir Valentienė. Ne

baudžiamas, j 
kriminalistas. Teis-!

me didžiausi užstatai reikalai!-, 
jami. Tarpe 3-4 tūkstančių Į

urų laukė gatavi du pa- darbininkų vargsta dieną nak- i 
vežimai. tį pikieto linijoj, darbininkai 

įniršę daužomi, šaudomi. Du
I mirę nuo kulkų, keli yra pali- 

Ko ponas kę amžini paliegėliai. O kiek 
i • • • v , , r. -r r- V , .

yra

jam
blik; 1 perkūnišku
baul
vien im . šiurpuliai per
kaip

pasordžius svetainėje, pu- jų šimtų sėdi kalėjime. Ačiū

kęs, kaip “Kristus su

p n

Ponas stOvėjo ant šalygatvio pas bo- 
indjvi-! Sų kontorus, tikėdami gauti 

neapykantą' darbo, o darbą gavo tas, kat- 
mane, bet, susimildami, • ras žinojo kam paspausti į 

pripažinti savo vyriau- ranką. 2,500 ugniagesių dir-l 
r būti gerais Amerikos i)0 nepakenčiamose darbo ap-j 
| ir atlikti savo užduo- ; linkybėse. Jų algas nukapojo! 

iblika baubė jam. Ponas po $25 į mėnesį. Čia tik ke-l 
vėl kalba, o publika i lįas šakas suminėjau, na, o j 

kiekvieno Rossi saki-j kur kiti darbininkai, kurie pri-j 
ia. Sako Rossi klauso šiai industrijai? Tarpe, 

šito baubimo aš i 35,000 ir 40,000 darbininkų' 
lą, kad Čia yra to- dirba įvairiose šakose Pacifiko 
ia komunistų), ku- 
ramaus susitaikymo, 
ramus 

u, negu 
os.“ 

čia

susitaikymas 
kad prievar-

pajūryj.
Streiko Debesis Jau Nuo . • 

Senai Čia Kabojo

Ačiū kompanijų vadams,
nenaujiena, sugebėjo darbininkų judėjimą 

lai yra gerai apsipaži- Į užgniaužti, o vėliau NRA taip-
kaip su bulvėm— 
Sako Rossi: “Išlai- 

po prievarta nebus

ii ne melas. Jeigu lai- 
ijom kulkos pagel- 
imas būtų užtikrin- 

Pacific jūrų portuo- 
i būtų buvusi jau nuo 
ios streiko.

irai žino ir 
kulkos ir

as tada ____ _ _
vartė j a prieš darbi- 

a kapitalizmo pa
yra sukirmiję.

l|apitalizmas nuo ko- 
galvos apsiginklavęs 
kaip drebulė, kad ir 
mų darbininką.

Ryan, prezidentas 
s tą paradavikiš- 

ktą, pabėgo į rytus, 
lijos pačios ves dery- 
ivų kompanijom per 

Dešimts uni- 
eltų • streike. Kiek- 

rija turi išrinkus po 
elegatus, kas sudaro 
Fronto Komitetą iš

Darbinin. 
supranta 
durtuvo, 

kulka su

gi darbininkus apgavo, kaip ' 
tas balandėlis su alyvos šake
le. Darbininkai buvo gatavi 
išeiti į streiką kovo 24 d. 
Rooseveltas prisiuntė telegra
mą ir laišką laivakroviam su 
perspėjimu, kad duotų progą 
Roose veltui ištirti įtemptą san- 
tikį tarp darbininkų ir laivų 
savininkų, bet darbininkai nie
ko nesulaukė iki 9 d. gegužės. 
Darbininkai pamatė, kad Roo- 
sevelto gerovės sugrąžinimo 
aktas yra muilo burbulas. Ge
gužės 9 d. išėjo į streiką, šian-

Tame'dien San Francisco darbinin-

Fronto Komitetas 
^eda derybas per ma- 

: su laivų kompa- 
akcijos to komiteto 
rijom.

Patį Streiką ir 
ninkus

minkai yra taip

kai kovoja skaičiuje 12,000. 
Kaip kompanija turi teisę nu
statyti kainą ant pervežamų 
ar parduodamų produktų, 
taip ir darbininkas turi teisę 
nustatyti kainą savo darbo 
rankų. Kaip pirklys neperka 
sugedusio produkto, taip ir 
kapitalistas neperka—nesam
do darbininko be rankų. San 
Francisco ir Oaklando darbi
ninkai yra su rankom, todėl ir 
streikuoja už didesnę kainą.

Susirinkimas priėmė ir pa
siuntė rezoliuciją j visus At
lantiko portų ILA darbinin
kus, kad išeitų į streiką ir pa
gelbėtų Pacifiko darbininkam 
laimėti streiką. Vietinės unijos 
vienos jau nubalsavo, kitos 
balsuoja už generalį streiką. 
Publika griausmingu balsu 
šaukė.

gana, kad jos daug dirbo, bet clevelandiečiai, pikniko rėmė- site generolais be armijos, 
taipgi ir aukavo dovanų lai-! jai, buvo 
mojimams, 
sas pastangas, 
pikniką piniginiai 

igu.

Sekanti draugai aukojo:
Rubienė didelį sūrį,
Valentienė du gaidžiu,
Michulsienė gražų zuikį, 
Valiniavičienė 2 stiklines

agurkų ir didelę beskę donacų.; lyvaujam miniose.
Pikniko eiga buvo smagi. 1.jom palšųjų daugumą, bet ko-' 

Apie 4 valandą po pietų pra- del jūs, draugai, draugės, mus 
sidėjo laimėjimai ir žaislai. 
Pirmas žaislas buvo bulvių so
dinimas, 
lenktynės 
traukimas 
miestiečių, 
pralaimėjo

Pikniko 
džiumoje 
klausanti 
zacijose.

per kurią turės būti suma—r.
sekanti: draugai Jūs kvietete ūkininkus orga- /intcl Anglijos skolų suma 

Draugės dėjo vi-į Ivanauskai, česnulis ir Nava- nizuotis. Na, ūkininkai veikia1 . ...
kad padarius rauskai. 1<UO puikiausiai. Mes susirinki- c 1 d .

pasekmių-. muose laikome pamokas, skai-
šie di augai daugiausiai pa- tome prelekcijas, o jūs karš-! 

■rėmė mūsų, ūkininkų, pikniką. Ičiavimais ]aika leidžiate. Už-• 
j Ret kurgi buvo tie clove->£aj mes ūkininkai išreiškiame 
, landiečiai progresyviai? R’-, jums, clevelandiečiams, didelį ■ 
džiumoje save vadinasi vado-1 papeikima 
vais, visa burna rėkauja :‘| ‘ q
“mes tai veikiam, dirbam, da-: ___________

Mes ture-' •

Anglai Reikalauja Su-j 
mažini Karo Skolas

Vėliaus sekė vyrų 
maišuose, virvės 
tarp ūkininkų ir 
Gaila, miestiečiai

įgnoravot?

Mes pas jus žiema-vasara 
lankome parcngimus-pikni- 

’ kus. Atsiminkite, mos pirmuti
nį pikniką rengėme naujai su
organizuotai kuopai ir kvietė
me jus ' clevelandiečius atsi

pus ūkininkus./ Bot

Washington. — Anglijos Į 
vyriausybė birž. 27 d. pra
nešė Jungtinėms Valsti
joms, kad negalės visų ka
ro skolų atsiteisti šiai ša
liai nei tąvorais nei pini-; 
gaiš. Išreiškia viltį, jog j 

artimiausi I Clevelande taip miegosite, lik-'bus sušaukta konferencija,!

publika buvo di- lankyti
pilkoji, arba nepri- jūs, draugai,, j mūsų. užkviųti- 
progresyvių organi-

Mūsu ;
mą neatsiliepėte. Jei jūs ir

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grnpių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavua 
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
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

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

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

Įvyks Ketvirtą Dieną Liepos <
FOURTH OP JULYVOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS

PUIKI DAILĖS IR SPORTO PROGRAMA. TAIPGI KALBĖS ŽYMŪS LIETUVIŲ KALBĖTOJAI

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

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

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

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

Iki šiol sužinota, ; 
lyvaudami įgysite plačios

DEŠIMTIES KAVALKU ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
jog jau penkios mašinos yra susiorganizavę iš New Yorko vykt į šį nepaprastą parengimą. Todėl čia da- 
riačios pažinties su savo idėjos draugais iš tolimesnių kolonijų.
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■ A. Novikov-Priboj Vertė D. M. S.

Šarvuotis “Osliabija”
Court Place, Pittsburgh, Pa. 
Paremkime Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą, kuris taip 
ištikimai gina klasių kovoj nu
kentėjusius draugus ir drauges 
kovotojus.

Antifašistas
(Pabaiga)

Dešiniame laivo šone pasirodė kimigas- 
inykas. Tai buvo vyras vidutinio am

žiaus, riebus ir sotus. Su palaidais plau
kais, išverstomis akimis, jis priminė žmo- į 
gų, kuris būtų tik ištrūkęs iš pamišėlių Į 
namo. Matydamas šarvuočio pražūtį, jis | 
baisiai rėkė:

—Broleliai, broliukai! Jūreivėliai! Aš 
nemoku plaukti, išgelbėkite mane!

Bet kiekvienam jo patfes gyvenimas 
buvo brangesnis, kunigas nusirito nuo 
laivo ir dingo jūros bangose.

Aplinkui šarvuotį ^Osliabiją” plaukio- j 
jo žmonės. Bet daugelis iš jūreivių, tar- | 
turn nenorėdami atsiskirti su laivu, vis 1 
dar buvo ant jo denio. Ir tas buvo iki to 
laiko, pakol plieno milžinas visai neper- 
sivertė ant kairiojo šono. Laivo denis 
pasidarė status, kaip siena. Nuo jo ri
tosi žmonės, kartu su jais geležies ir plie
no dalys, iškritusios iš gūštų kanuolės, | 
dėžės, kėdės ir kiti dalykai. Laužė jūrei- j 
vių rankas ir kojas, skaldė jiems galvas. 
Nelaimė buvo dar didesnė tuom, kad ja
ponai nuolatos daužė laivą. Aplinkui krito 
kulkos, žudydamos ir žeisdamos tuos, 
kurie dar laikėsi ant jūrų paviršiaus. 
Dar daugiau, iš laivo kaminų, kurie gulė
jo-ant vandens, ėjo tamsūs ir kartūs dū
mai, kurie nuodijo visus aplinkui jūrei
vius. Besigelbėjimo valtys buvo sudau
žytos mūšio bėgyje ir dabar plaukiojo 
tik dalys jų, už kurių graibstėsi žmonės. 
Pilnas oras buvo balsų besišaukiančių pa
galbos. Ir tarpe šio baisumo, kur galvos 
kjjšojo iš vandens, tai vienur, tai kitur 
kįilkos krito ir metė į viršų didelius van
dens stulpus bei nelaimingų lavonus.

TKomandierius Ber, nepaisant, kad ap
linkui jį sukosi liepsnos.liežuviai, neap
leido kapitono tiltelį. Visiems buvo aiš
ku, kad jis nusprendė žūti kartu su laivu. 
Atrodė, kad visas jo noras buvo tiktai 
tajne, kad išsigelbėtų jo pavaldiniai. Lai
kydamas už audeklo, kuris pridengė jo 
tiltelį, jis iš visų jėgų šaukė, norėdamas 
kitus perrėkti:

-—Plaukite toliaus nuo laivo! Šalin 
nito laivo! Kad velnias jus griebtų! Ša
lin nuo laivo, nes jis nutrauks jus į jūrų

dugną! Plaukite šalin nuo laivo!
Galimas daiktas, kad ir prieš mirties 

veidą jis stovėdamas negalėjo atsisakyti 
nuo parodijos, bet šiame laike jis atlikdi- 
nėjo gerą darbą.

Šarvuotis apsivertė į viršų dugnu ir 
pirmutiniu galu pradėjo nerti į jūrą. 
Varomasis sriubas dešinėje pusėje dar 
sukosi, jis iškarto sukosi ore, o paskui 
jūrų vandenyje varydamas “Osliabiją” į 
dugną, putodamas vandenį. Tai buvo 
paskutinis veiksmas bežūstančio šarvuo
čio.

Iš mašinistų ir mechanikų nei vienas 
nepasiekė laivo viršų. Visi jie, apie 200 
žmonių, buvo uždaryti plieno dangčiais 
ir taip nugrimzdo į jūras. Kiekvienas 
jūreivis gali lengvai sau persistatyti, kas 
su jais atsitiko. Kada laivas apsivertė 
dugnu į viršų, jie ir visi daiktai, kurie tik 
nebuvo pritvirtinti prie grindų, pasekė 
laivo padėtį. Didelėje laivo kambarių 
tamsumoje: žmonių balsai susimaišė su 
bildesiu įrankių, anglių ir kitų daiktų. 
Bet vienas iš trijų šriubų ir po to dar 
sukosi, aišku, kad dirbo ir varomoji jį 
mašina. Vanduo į tuos tvirtai uždary
tus kambarius negalėjo iš karto įsigauti. 
Reiškia, tie, kurie, laivui apsivertus, ne
buvo užmušti, dar ilgai buvo gyvi, gal 
būti tokiais pasiekė net jūrų dugną. O 
gal būti ne viena valanda laiko prabėgo 
jūrų dugne, pakol baisioji mirtis užbaigė 
jų kančias.

Į šarvuočio “Osliabija” žuvimo vietą 
priplaukė minininkai “Buinyj” ir “Bra- 
vyj” ir pradėjo rinkti jūreivius, kurie 
dar laikėsi ant jūrų bangų. Jiem pavyko 
išgelbėti apie 400 žmonių. O visi kiti 
žuvo.

Nenuskendo ir admirolas Von Filker- 
zam savo uždarytame alumininiame gra
be. Apsivertus šarvuočiui, jis iškrito ir 
išplaukė ant jūrų paviršiaus. Kokį lai
ką už jo užsikabinęs gelbejosi nuo mir
ties vienas jūreivis. Jūreivį išgelbėjo mi
nininkas. O grabas su mirusio admirolo 
kūnu plaukiojo, vienodai supdamasis virš 
jūrų bangų, tartum miręs admirolas nu
sprendė išsilaikyti ir dalyvauti iki galo 
sunaikinimo cariško laivyno.

SCRANTON, PA.
Paremkime “Daily Workerį”
Komunistų Partijos organas 

“Daily Wor.keris” šiandien lo
šia labai svarbią rolę Jungti
nėse Valstijose klasių kovoje. 
Tai darbo klasės žmonių skais
ti žvaigždė, kuri veda visą Am- 

j erikos biednuomenę prie pasi- 
liuosavimo. O kapitalistų kla
sei “Daily Workeris” yra 
Įėję įstrigęs kaulas.

Bet finansiniai ‘Daily 
keris” stovi labai blogoje

Pikniką
Partijos

Scrantono

gerk-

Wor- 
padė- 

tyje. Todėl po visą plačią Am
eriką eina vajus už parėmimą 
komunistų dienraščio. Todėl ir 
mes nutarėme ar šiokiu ar tokiu

budu peremti “D. W.,” suke
liant finansų. Tam tikslui yra 
rengiamas piknikas liepos 7 ir 
8 dienomis. Tai bus dviejų 
dienų piknikas, prasidės šešta
dienį ir baigsis sekmadienį. 
Piknikas įvyks ant gerai žino
mos J. Rimo farmos. 
rengia Komunistų 
Scrantono sekcija.

Pranešame visai
apielinkei, kad minėtose dieno
se nieko nerengtumėte, o visi 
važiuotumėte į “Daily Worke- 
rio” pikniką. Taipgi užkviečia- 
me svečius iš kitų miestų— 
Wilkes-Barre, Forest City, 
Binghamton ir tt. Mes tikime, 
kad pribus ir šenandoriečiai, 
nors jiems pusėtinai toli.

Piknikas bus labai įvairus ir 
gražus. Bus visokių žaislų ir 
juokų, taip pat puiki muzika. 
Bus užkandžiu ir gėrimų. To
dėl visus lietuvius kviečiame da
lyvauti.

Rengimo Komitetas.

Worcesterieciai Smarkiai Rengiasi prie 
laisvės’ Spaudos Pikniko

tinio Darbininkų ApsigynimoWORCESTER, Mass.—Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li- piknikas bus 22 d. liepos. Kuo 

Į teratūros Draugijos 11 kuopos
susirinkimas įvyko 24 d. birže- tame piknike.

pa išrinko darbininkus dirbti

Svarbiausias klausimas bu- i ALDLD 11 ir 155 kuopų ben- I 
dras piknikas įvyks 26 d. lie- ■ 

pos Olympia Parke. i
Komisija pranešė, kad nuo • 

koncerto, kuris buvo rengtas i 
“Laisvės” naudai, pelno liko tik j 
$10.

Aplaikyta kelios blankos įvai-1 
riais darbininkų reikalais, rin- ' 
kimui parašų ir aukų. Blan- « 
kas pasiėmė draugai ir draugės j 
ir leisis darban. i

ną liepos (July) visiems žinomoj kimas, kaip seniems,. taip ir jai 
vietoj, Lynwoode, bus programa, gar
džių valgių ir skanių gėrimų, tad 
kviečiam visus atsilankyti ir pra
leist linksmai dieną. Dalyvaukite 
visi ir paremkite finansiniai mūsų 
organizaciją.

Komitetas.
(153-154)

niems. • Kviečiame visus dalyvauti.

‘ GREAT, NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį 2 dieną lie
pos (July) 8 vai. vakare, A. J. Dau
gelio svetainėje, 139 Steamboat Rd

Draugai ir draugės visi malonėk 
te dalyvauti skaitlingai, ypątjng 
tie draugai-gės, kurie dar nėra p: 
simokėję du'hles, tuomet gausit 
antrą numei “Šviesa”. Taipgi bu. 
išduotas raportas iš 2 Apskričio kon-

LAWRENCE, MASS.
K. Biuras rengia masinį susi

rinkimą, kuris įvyks 30 dieną birže
lio (June) 2:30 vai. po pietų miesto 
darže (Conn). čia kalbės geriausi ; ferencijos, taipgi bus ir kitų svarbių 
kalbėtojai, kalbės apie ateinančius dalykų apkalbėjimui, 
rinkimus, aiškins kokios partijos yra sus dalyvauti ir atsivesti naujų na- 
ir blogos ir kodėl jos geros taip yra, 
ir už kurios partijos kandidatą bal
suot. Tai bus labai svarbus susirin- <

L.

rių.

Kviečiam vi-

Sekr. V. A.
(158-154)

Nieku negalima pavaduot
LAIKĄ!lio.

i vo, tai spaudos (“Laisvės”)
i piknikas, kuris yra rengiamas
4 d. liepos, Maynard, Mass.

■ Draugė Sukackienė raportavo, 
kad “Laisvės” pikniko tikietai 
platinasi labai gerai. Bušai iš
eis nuo Lietuvių svetainės, 29 
Endicott St., 12 vai. diena. Bu-

-i' sais kelione į abi pusi labai pi-
i gi, tik 75 centai ypatai. Pir
miau buvo garsinta, kad bus 
$1, bet gauta pigiau busai, tai

| pigesnė ir kelionė.
Draugai, kurie esate paėmę 

platinimo tikietų, tuojaus par
duokite ir pinigus grąžinkite at
gal tiems, nuo ko tikietus pa
ėmėte.

Visi masiniai ruoškitės į šį 
“Laisvės” pikniką, nes “Laisvė” 

: yra revoliucinių darbininkų or- 
i ganas. “Laisvė’ ’ yra Komunis- 
i tų Partijos
darbininkų organizavimui ir 
švietimui. Komunistų Partija | 
yra visų mūsų vadas.

Piknike dalyvaus tūkstančiai į 
j darbininkų.
žvilgiais geras ir smagus. Prie
įžangos tikietų bus net 23 dova- j mūsų pritarėjus dalyvauti tą dieną ! 
--- kurių augščiausia yra j ant mūs išvažiavimo ir prašome or- j

Piknike kalbės geriausi gan^įl. kad tą dieną nieko ne-, 
rengtų, bet dalyvautų kartu su mu-. 
mis ir praleistu linksmai laiką.

(154-155)

JACOB RUPPERT'S BEER
MELLOW WITH AGE

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

m-

PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS
-

Z4

Čia

Vedama Kova prieš Karą
Rep.

ne-

Lietuvių Biuras.

bus 
Graži 

Įžanga

pa- 
ne-

IV

4;

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
I tonas, tai legališkas svoris. Prista

tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

šiame
Pasirodyki-

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. ir K. P. Lietuvių FTakcija 

jis bus visais at-i rengia draugišką išvažiavimą 15 die- 
Į ną liepos, Burholm Park. Atsišau- 
I kiam į visas organizacijas ir visus

ir lenkais darbininkais. ALDL . delegačių į Paryžių. Daugelis 
D Pirmas Apskritys rūpinasi, pasižadėjo smarkiau padirbėti, 
kad delei lietuvių likęs pelnas kad reikiamą sumą sukėlus.
eitų naudai dienraščių “Lais
vės” ir “Vilnies”.

HARTFORD, CONN.
Tarpt. Apsigynimo susirinkimas ‘ 

įvyks 2 dieną (July) liepos, 57 Park , 
St. Susirinkimas’ yra labai svarbus, j 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Visi malonėkite dalyvauti 
laiku ir skaitlingai. Atsiveskite ir

organas lietuvių savo draugus prirašyti.
Org. A. Kundrotas.

(154-155)

Piknikas Naudai Darbininką 
«• Knygyno

Liepos 4 Darbininkų Kultū
rinio Kliubo vardu rengiama di
delis piknikas Sugar Camp, Pit
cairn, Pa. Visas pelnas skiria
mas tarptautinio Darbininkų 
Knygyno naudai. Tai 

tautinis piknikas, 
a. Puiki muzika.

tiktai 10 centų.
-Visi turime rengtis 

piknike dalyvauti.
jogei mes neatsiliekame nuo 

kitų tautų. Automobiliais nu
važiavimas geras. Taipgi veš 
trokais. Gatvekariais iš Pitts
burgho galima važiuoti sekan
čiais: 55-64-87 iki East Pitts- 
burghui ir ten pasimainyti ant 
Trafford gatvekario, kuris nu
veš iki Pitcairn ir ten, atvažia
vus ant Wall Ave., prie pirmos 
Stop Light reikia išlipti.

Tikietai galima gauti pas drg. 
veikėjus. Tie* draugai ir drau
gi, kurie aplaikėt tikietus, 
laikykite kur nors padėję, bet 
tuejaus platinkite. Galima 
tarti pirkti ir tiems, kurie 
gaUtų važiuoti. Juk tai būtų 
vistiek auka Darbininkų Knygy
nui

nos,
$100.
lietuvių ir anglų kalbėtojai ir 
bus labai turtinga programa.

ALDLD 11 kuopa buvo išrin
kus komisiją rinkimui skelbimų 
del šio pikniko programos. Drg

O

I y

“Laisvės” ir “Vilnies” 
Nndai Piknikas

Taipgi kalbėta, kaip geriau ir 
i sėkmingiau vesti kovą prieš fa- 

Rengkimės todėl šiame pikni- šizmą čia ant vietos. Pirmiau- 
ke kuor.kaitlingiausia dalyvauti, šia nusitarta nuolatos pikietuo- 
Įžangos tikietai iš anksto par-; ti, delegacijas siųsti pas Vokie- 
davinėjami. Dalyvaudami jame, 
gražiai laiką praleisime ir mū
sų mylimus dienraščius pa- 
remsime.

Rengimo Komitetas.

tijos konsulą Pittsburghe. Pri
imta rezoliucija reikalaujanti 

I paliuosuoti Thaelmanną ir ki- 
i tus Vokietijos politinius kali- 
! nius. Išnešta protestas prieš 
| vietos valdžios terorą prieš dar- 
i bininkus.

Birželio 24 Pittsburghe įvy
ko labai svarbi konferencija, su
šaukta Pittsburgho Lygos prieš 
Karą ir Fašizmą. Tai buvo 
skaitlinga konferencija. Delega
tų buvo net iš tolimos Pittsbur
gh© apielinkės. Lietuvių visgi! 
nedaug dalyvavo. Mat kai kurie 
išrinkti delei ąpsileidimo neat
vyko. Tai sarmata tiems drau
gams, kad neatlieka jiems pa
vestų pareigų.

Svarbiausias k o n f e rencijos 
tikslas — pasiuntimas delega
čių į Paryžiuj įvykstantį pa
saulinį prieškarinį moterų kon
gresą. Išrinkta dvi delegatės 
ir viena alternate. Nutarta 
taipgi, jeigu bus sukelta pakan
kamai pinigų, tai galės ir visos 
trys važiuoti.

Labai gerą raportą išdavė 
Pittsburgho Lygos prieš Karą ir 
Fašizmą pirmininke E. O’Con
nor. Geros buvo diskusijos. Ne

si u utim ui

Nedėlioj, liepos 8, Adorno 
Darže, turėsime didelį pikniką 
bendrai su r usais, ukrainiečiais mažai sukelta atiku

Nuolatinės Delegacijos pas 
Vokietijos Konsulą

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas daugiausia rūpinasi 
nuolatinėmis delegacijomis pas 
Vokietijos konsulą Pittsburghe. 
'Pastaruoju laiku kasdien dele
gacijos aplanko konsulo raštinę 
ir priduoda protestas. Delega
cijas, siunčia j vairių darbininkų 
organizacijos. Lietuvių organi
zacijos irgi siunčia delegacijas.

Rengiamasi taipgi greitu lai
ku Sudaryti nUolatihė pikieto li
nija. Spėkos tam organizuoja
mos. Tuo klausimu taipgi rū
pinasi Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas. Mūsų visų parei- 
ga tą svarbų darbą paremti.

Beje, Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo raštinė dabar 
perkelta kiton vieton. Su visais 
šios organizacijos reikalais rei
kia kreiptis sekamu adresu: In
ternational Labor Defense, 522

MONTELLO, MASS.
Liet. Tautiško Namo Draugija ren- 

• j gia naktinius šokius, kurie įvyks 3 
J. J. Bakšys ir d. P. Jucius I dieną liepos (July) Tautiško Namo 

Pirm to 1 Pai>ke. Piknikas, šokiai prasidės 8 
vai. vakare, turėsim ne tik gerą or
kestrą šokiams, bet bus ir gardžių 

. Kviečiam visus at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

Komitetas.
(153-154)

vieną dieną gavo $6.
jau drg. Bakšys, patsai vienas 
buvo gavęs už $51.50 skelbimų, valgių ir gėrimų. 
Ačiū draugams už tokį gražų 
pasidarbavimą “Laisvės” pikni
kui !

ALDLD 11 kuopa išrinko 6 
darbininkus dirbti spaudos pik
nike. Girdėjau, kad ALDLD 
155 kuopa, kuri yra vien mote
rų, taipgi yra išrinkus daug . 
darbininkių ir turi gerą dovaną, ' 

i kuri bus piknike išleista..
Visi darbininkai masiniai da

lyvaukite šiame spaudos pikni
ke. Neklausykite Pruseikos ir 
Butkaus pasekėjų, kurie viso
kias neteisybes skleidžia • (prieš 
dieriraštį “Laisvę.” Dalyvauki
te ir pamatysitej bad tūkstan
čiai darbininkų stovi tvirtai už 
“Laisvę.”

ALDLD 11 kuopos ir TDA 
atstovai pranešė, kad Tarptau-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

SCRANTON, PA. ,
Bedarbių Taryba rengia didelį pik-' 

niką, kuris įvyks 4 dieną liepos' 
(July) ant draugo J. Kūno farmos,; 
10 vai. ryte ir tęsis iki vėlumos. ■ 

i Bus programa ir gardžių valgių ir , 
I gėrimų. Yra graži vieta pasilinks- Į 
minti, todėl visi dalyvaukite; pra- > 
leiskite linksmai dieną ir tuo pat ■ 
kartu paremkite darbininkišką orga- , 
nizaciją.

Komitetas.
(153-154)

PLYMOUTH, PA.
Plymouth Bedarbių Taryba rengia j 

didelį pikniką, kuris įvyks 1-mą die- j

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros į

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH..
..................................... ............. ....... ...............----- ----------------------------------- ~ '■■■■■ J............

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
. ' 278 Hąrvard St., ' 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, ,MASS.
OFISO VALANDOS:

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

te

Sovietu Sąjungą
$1873?

Infliacijų Nekenkia Turai į 
Sovietų Sąjungą

World Tourists
Incorporated

New York

Brooklyn, N. Y.

175 Fifth Ave

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia 
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų ( 
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nere 
kėti gydytojui. '

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkSs, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi iiunAiam ii 
į kitus miestus.
Tel: Stagg 9645

t mū 
val- 

į išmo-



i
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‘eštadlen., Biržei Penkias Pus'

otinos. i Įsigyk Sau Namus!i jau turima šalyje, kur vieš- apipuvusį kūdikio I
• patauja proletariato dikta- Policija jieško jo motinos. |.UGŠCIAL1SIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE

The Supreme Lodge of Lithuanians of America
N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fair/ax 5512

Svajonės Virsta 
Tikrenybe ' tūra.

Seliomija.
1335 Medley St.r

eriau Prižiūrėti Duoklių 
Mokėjimą.

Per vasaros karš|įu$'Visados 
organizacijų nariai' ne
skaitlingai lanko stt&^ikixnu^. 
Taip yra ir su AP¥;A*ftariais. 
Todėl ir duoklių mokėjimas 
vasaros laiku esti mažesnis. 
Kuomet mažiau lanko susirin
kimus, suprantama, kai kada 
pamiršta laiku ių duokles su
simokėti. Iš tos priežasties 
kai kurie susispėnduoja arba 
visai iš draugijos išsibraukia. 
Todėl vasaros laiku susispen- 
davimų ir išsitraukimui esti 
daugiau, negu » kituose metų 
laikuose.

Reikia todėl daugiau atydos 
kreipti į prižiūrėjimą tų narių, 
kurie apsileidžia ir neapsižiū
ri. Būtinai reikia jiems laiš
kučiais arba ypatiškai apie tai i 
priminti. Būtų gerai, jeigu' 
pats finansų sekretorius negali; 
visų tokių atlankyti, išrinkti 
tam tikrą komisiją tuos narius 
atlankyti ir paraginti duokles; 
užsimokėti, taipgi jaugiau pa-' 
aiškinti apie savo organizaci
jos reikalus.

Jeigu mes peržiūrėtume 
kuopų ir narių stovį, tai su
rastume, jogei tos kuopos, ku
riose daugiau rūpinamasi pri-, 
žiūrėjimu narių, nepuola narių j konstruktyvės kritikos kaip 
skaičium, bet kai kurios dar tiktai tvirtina mūsų organiza- 
paauga. Jeigu tiktai kuris iš- ciją. Todėl kviečiami visi; 
sibraukė/ arba mirė, tuojaus draugai ir draugės bendrai 
darbuoj; .naši atpildyti tą vie- darbuotis ir taipgi geriau pri- 
tą nauj is nariais. Tuo geru žiūrėti savo organizaciją, 
darbu / mėtinos sekamos kuo
pos: 5, 12, 20, 29, 50, ir 58 

tąip n daro? O tai gali pada
ryti. A va * ♦ ' *

Naują Narių Gavimas—Labai

I jų narių buvo daug geresnis] poms protesto revoliucijas, 
|^jl932 vajų. Tačiaus ir pas- j reikalaujančias paliuosuoti E. 
tajjppju laiku daugelis kuopų 
yiei vieno naujo nario nėra 

„gavusios. Argi tai ne sarma
ta? Pittsburgho apielinkėj ga
lima paminėt sekamas kuopas, 
kurios nieko nepasidarbavo: 
3, 8, 9, 11, 14 ir 15. Dabar tos 
kuopos būtinai turėtų padir
bėti, kad savo vardą kaip nors 
pataisius. O jeigu padirbės, 
mažiausia po vieną naują na
rį gali gauti.

Vajus ar ne vajus, visados 
reikia darbuotis gavimui nau-j 
jų narių.

Centro

Thaelmann, Vokietijos darbi
ninkų vadą, ir taipgi kitus 
200,000 politinių kalinių. Pri
ėmus rezoliucijas reikia siųsti 
sekamu adresu: President Von 
Hindenburg, Berlin, Cf erm any.

APLA Centro Sekr.,
J. Gasivnas.

Maskvoj Nuteisė Mirt 
j Du “Subvės” Vagilius

Maskva. — Trys baigiamo 
požeminio gelžkelio darbi
ninkai buvo patraukti teis
man kaipo vagys geležies, 

posėdį, kuriame bus j vinių ir kitų medžiagų. Du 
' aptarta daug svarbių klausi- už tai nusmerkti sušaudy- 
Į mų. Jeigu kuopos arba na- 
i riai turėtų kokių nors klau- 
; simų Centro Komiteto svars
tymui, kviečiami tuojaus siųs
ti. Jeigu matote, kad kas 

į nors negerai organizacijoj, kas 
nors reikia taisyti, tuojaus 
siųskite Centro sekretoriui, 
kuris viską priduos Centro 
Komiteto posėdžiui aptarti.

Kuopų ir visų narių koope
racija su Centro Komitetu ir 
visokios naudingos pastabos,

Kode! visos kuopos

;, Svarbus
2 j opos finansų sekreto

rius, V. Yonikas, šiomis 
4 dieni lis prisiuntė vieną naują 
i narį r rašo: “Dar aš gausiu 
j keletą\naujų narių.

4 i 
vo ntu 
pawI skaičj’rtn. j Tam draugui blo
gi laj ai nekenkia, nes jis dir
ba st visa energija ir turi ge
ras i sėkmės.

Pę aitas vajus gavimui nau-

Tik rei- 
buotis.” O jis jau ga- 
ažai naujų narių. Kim
iai pasidvigubins narių

ži
pat

ią iki 25th Avenue.

Liepos 
Pildomas 
mėnesinį

Komiteto Posėdis

15 APLA Centro 
Komitetas laikys tri- į

Visų Remtinas Sumanymas

LDS Antrame savo Seime 
nutarė kviesti APLA, SLA ir 
LSRKA prie šaukimo visuoti
no lietuvių organizacijų kon
greso prieš karą ir fašizmą.

Tai labai naudingas suma
nymas ir visų lietuvių organi
zacijų turėtų būt remtinas. 
Toksai kongresas gali sulošti 
labai svarbią rolę. Jis gali su
vienyti įvairių sriovių žmones, 
nusistačiusius prieš karą ir fa
šizmą.

Taipgi reikia daugiau koo
peruoti su Amerikos Lyga 
Prieš Karą ir Fašizmą. Reng- 
kimės prie prieškarinių de
monstracijų rugpjūčio 1.

Prisiunčiame visoms kuo-

Leningradas — Gana tan- Bijo VilllOIlŲ Darbininkų 
kiai tenka matyti obalsiai 5^ pjrma(|ienį 
dirbtuvėse,” 
kultūringą pietų poilsį 
tt.

Balandžio

uz geresnį 11^ Washington. — Pirmadie- 
inį gręsia 75,000 vilnonų au
dimo verpimo darbininkų 

mėnesį man, streikas Naujojoj Anglijoj, 
kaipo namų šeimyninkei, Federacinės unijos vadai 
netikėtai teko užeiti papie- Į nuduoda, būk jie reikalauja, 
tauti į valgyklą dirbtuvės I kad NRA sugrąžintų darbi-

mui, vienas 10 metų kalėji- 
jman. Nuosprendis teisin
gas. Nes kuomet tūkstan
čiai darbininku net “šven
tadienius” paaukoja liuos- 
noriam darbui, kad greičiau 
“subvė” būtų užbaigta, tai bininkės, 
ve atsiranda vienas kitas pietus, 
niekšas ir vagia būtinąsias '1 ’ 
greitam darbui medžiagas.

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmones juos perka 
dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius,, mažus, be ir su 

, gar darželiais visose lietuvių
apgyventoje vietose—Bronxe, 
lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir 
Lengvą Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą 
Pradinį Įmokėjimą 

Likusius kaip rendą išmokėkite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

Room 2160 arba telefonuok Pennsyl 
vania 6-8378. Atmink: Savas pr 
savuosius gauna sąžiningą patam; 
vimą!

Brook-

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTE 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums i namus ir 
mes apnfokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1«25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

ant

$500

“Elektrosila.” Įėjus į prie
šakinį kambarį, nusivilkau, 
išsirinkus ant kortos “me
nu” valgius, užsakiau pie
tus sulig mano skonio. Įė
jus į valgyklą-salę, malonu 
buvo sėsti už stalo, apdeng
to balta staldengte. Ant 
kiekvieno stalo stovi gyvų 
gėlių vazonai.
lė salė,y bet niekur nematy- kams.
ti mažiausio poperiuko bei -------------------
ko nors kito, kas duotų pa- j 5Q vįenos Politkalinių Bado i 
mato pamanyti apie nešva- n, .1 1 1 n 1 v. 1riima Streikas del Kakosio
1 imi d.

Aukščiau ant 
griežia stygų orkestrą. Dar- 

kurios paduoda 
apsivilkę baltais, 

kaip sniegas, chalatais, at
rodė lig gulbės ant vande
nio. Skubiai padavinėjo 
pietus kiekvienam ateinan
čiam darbininkui pietauti. 
Jų skaičius atrodė daug di
desnis negu kad ištikrųjų 
buvo. Tai šešėliai—atspin- 

, kurie

ninkams tokias algas, kaip 
buvo 1929 metais.

Apalpo Močiutė Bloor
Loup City, Neb. — Teis

me apalpo Močiutė Bloor, 73 
metų amžiaus. Ji teisiama 
už padėjimą streikuoti viš- 

Nors dide- tienos apdirbimo darbiniu-

50 politinių 
kalinių paskelbė bado strei
ką; tai protestas prieš val
džios rengimąsi teismiškai: 
nužudyti Rakošį, vengrų ko
munistų vadą.

estrados i VIENA.

Anglų-Francūzų Nauja 
Prekybos Sutartis

London. — Anglija pasi
rašė naują prekybos sutartį
su Franci j a, kur viena šalis džiai veidrodžiuose 
duoda pirmenybių prekybo- kabo ant sienų, 
je antrai, lyginant su kito
mis šalimis, neturinčiomis 
panašių sutarčių.

Gėrėdamosi visų apystovų 
vaizdu, perskaičiau vidury
je sales ant raudonos len
tos obalsį. “Už kulturinį ge
ros rūšies visuomeninį mai
tinimą.”

Juk caro laikais valgyklų 
—Franci jos vy-; dirbtuvių teritorijose

JERSEY CITY.—Dar keturi! 
darbininkai, pikietavusieji Mil j 
]erh^ dirbtuvę, sufrėmuoti, nu-į 
teisti po 30 dienų kalėjimo. 
Tuomi manoma įbauginti dar
bininkus ir priversti FWI Uni
ją apleisti kovą prieš majorą 1 
Hague, norintį apsaugoti bosus 
nuo darbininkų reikalavimų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lenkija Jungia Kariškas 
Savo Jėgas su Francija

Varšava. —Franci jos vy-; dirbtuvių teritorijose visai; 
riausio armijos štabo gene- i nebuvo. Po Spalių Revoliu- i 
rolas Debeney keturias die- cijos jos pradėjo sparčiai | 
nas kalbėjosi su Lenkijos atsirasti, bet daug ko jose i 
armijos vadais ir Pilsudskiu i trukdavo. _ 
delei kuo arčiausio vienos Penkių Metų Planą, svajo-i 
šalies armijos sandarbinin- nes virsta tikrenybe. Kas i Rudžiui, . i 
kavimo su kita, jeigu ištiktų negalima ir nesuprantama i savininkui, 
karas. I kapitalistinėje tvarkoje, tas kiekvieną

‘LAISVĖS’ PIKNIKAS BROOKLYNE

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

1
.-TO

3 Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

asac5

Užmokėjo 60,000 Litų už 
Paprastų Akmenukų 

Dėžutę
KAUNAS. — Pernai pa-j 

vasarį Irša Chaimovičius | U JLYW JVUV I C
Baigus Pirmąjį' pardavė dėžę raudonų “auk- 

; siniu” akmenuku Aizikui' I C V
druskos malūno1 

Sakė,
akmenuką. esą ■ 

įdėta po 5 iki 10 aukso rub
lių. Tą lobį jis kur tai užti
kęs įkastą žemėje. Įrody
mui, jis persklė vieną kitą 
akmenėlį ir išėmė auksinius' 
pinigus. Tvirtino, kad ak-1 
menukuose esą 27,000 auk- 
so rublių.

Prasidėjo derybos ir viso- į 
kios ceremonijos iš žuliko; 
pusės. Rudis už tą auksą 
sumokėjo 60,000 litų, net pa-' 
siskolindamas 20,000 litų iš 
banko. 'Bet kuomet pirki- 
kas Rudis atplėšė atneštą1 
“aukso akmenų” dėžutę, joj 
atrado tik paprastus nuda
žytus akmenukus ir plytga
lius. . ■ ■ .

Paskutiniu laiku įvyko 1 
teismas, kuris nubaudė 
Chaimovičių 6 metais sun-j 
kiųjų darbų kalėjimo.

kad į

<f>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lai ’

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

į jv v / , • f ; . '. " • • ’ "a • » ’

Raitas-;Kūdikio Lavonas

y,Oje' TyPėlkų kaimeT- rado

Notary Public Tel. STagg 2-50

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LaLSNUOTAS graborius

BROOKLYN, N.660 GRAND ST

<

Padidinta šokiams svetainė, sutaisytas stogas, kad lyjant nevarvėtų, dvi or- 
kestros šokiams ir vietos po pastoge yr a del 5,000 ypatų.

Piknikas įvyks Nedalioje, 1 dieną Liepos-July
III MED DADIČ Gale 25th Avenue 
U Lili LR I AKU Brooklyn, N. Y.

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

vana $2 cash.
w gelis chorų dalyvaus “Laisves” piknike; iš toliau atvyks Lyros Choras iš Philadeiūhijos, Laisvės 

iš Hartford, Conn. Taipgi ir apielinkes chorai dalyvaus programoj, kaip tai: Sietyno Choras 
. Newarko, Aido Choras iš Brooklyno, Pirmyn Choras iš Great Necko, Bangos Choras iš Ėlizabetho. 

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

i Pradžia Pikniko 10 Vai. Ryte. Įžanga Tik 40 Genty. Nesivėlinkite Ateiti.
|įpagaminta visokių valgių, mėsiškų ir pieniškų; taipgi bus ir šaltų gėlimų. Iš namų nesiveškite 

nieko, nes visko bus čia pat.

ĮSITĖMYKITE KELRODĮ
Važiuojant iš New Yorko Miesto, važiuokite per Manhattan tiltą į Flatbush Avenue, ir juomi 
jįp^ važiavę parką, važiuoti Ocean Park'ay iki pasieksite Bay Parkway, čia sukite po dešinei ir va- 

tada pasrsukit po kairei į Cropsey Avė., ir čia rasit 25th Aveilue, sukit po dešinei ir čia bus

duodami, imkit 14th Street line, ir ant Union Square persimąinykit ąnt West End jo-
iki 25th Avė., čia išlipę eikit 25th Avenue į pąmarį ir Čia.pradžioje 25th Avenue bus>pąrkas. .< 

iš New Jersey ir iš Uptown New York, patartina važiuoti ant Union Square ir imt West, ,End

1 t *

Vokietija Atšaukė Savo Ve-j 
terinorius iš Lietuvos

Vokietija laikydavo Lie-' 
tuvoj aštuonis gyvulių dak
tarus (veterinorius), kurie 
patikrindavo išvežamus į 
Vokietiją gyvulius ir mėsą.; 
Bet dabar Vokietija veik jo
kių įvežimų riš Lietuvos ne
įsileidžia; todėl ur .'atšaukė j 
visus.. savo .yetei*in<>rĮųs. .į

--'tt—I

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myl 
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valando 
kreipkitės pas mus, patarhavimas bus užtikri 

tas ir už ^prieinamą kainą.



šeštadii

YDYTOJĄIBROOKLYN© LIETUVIAINIOS

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 foster avenue

VALAN

Antradii

VAtA

MIRTYS LAIDOTUVES

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone, EVergreen 9770

J. GARŠVA

IUS

A. Baltaitis

IŠRANDAVOJIMAI

STEPHEN BREDES, JRREIKALAVIMAI
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

kitas Telephone Stagg 2-7057

DRAUGYSTES ŠVENTO JURGIO

PRADŽIA 2-rą VALANDĄ PO PIETŲ

isučme-

CTIONS

Street, Brooklyn,

štadienį, 
Birželio

231 Bedford Avėtfu

BROOKLYN, N. Y

Odos
-au-

iki 4 kasdiei 
iki 7:30 vai

FLATS TWrOFjS 
2220 Avenue V

Kampas E. 23rd

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST. 7

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

NpOS: 
l?-2 p. p. 
6Į—8 vakare 
Ir pagal sutarti 
Mansfield 6-8787

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

REIKALINGAS janitor prižiūrėti 6 
šeimynų namą. Damokant $6.00; 

gausite 3 kampinius kambarius. Jei-

2 p. p.
8 vakare 
n i ai s Uždaryta 
i publife 9-6964

NEW YORK, N. Y. ( 
Phone Bryant 9-7768 

Valandos: nuo 1—6 po pietų

NEDALIOMIS 

ęiuo lO iki 12 vaL iš

VALANDOS: 
;f7»48—10 ryte 
frrA-41"“"2 P- P* 
Vi>Į6—8 vak. 
fiv&rti dieniais susitarus 
r^MKver. 8-9229

nazįai veid-
Vadina “Liaudifes” 
kurio vyriausias tik- 
nužudyti Vokietijos

PIKNIKAS -

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurantas ir saliu

tas už prieinamą kainą, arba, pri
imsiu partner j, Del platesnių infor
macijų kreipkitės sekamai:
233 Caly'er Sir. ' Brooklyn, N. Y, 
(Greenpoint). - L /

. ' Vagys išnfeše 400 “siutų” iš 
kriaučių šapos, 2,567 Atlan
tic' A^e., Brookiyne. Jų ver
tė apkaįnuojama $6,Č00.‘ Va
gystę užtiko samdinys, Joseph 
Rozano, kada jis pastebėjo iš
muštų skylę sienoje, kuri sky
rė siuvyklų nuo tuščio namo. 
Ši dirbtuve jau apvagiama tre
ciu kartui į 4 įpėnėsius. i, J ’ <

igų ir draugių brook- 
f prašome kiekvienų 
savo namuose kam- 

ežiūrint kaip mažą, 
’ i svečių nakvynėms 

(au apie tai pranešti 
?s” raštinėn. Šiemet 
gai daug svečių atva. 
š toliau. Daugelis jų 
's pirmą kartą. Jie 

iminių nei pažįstą
ją antrašų, neturi, 

tiko komitetas turės 
,«sus aprūpinti nakvy- 

Suteikiančiųjų nak- 
s pasitamavimas bus 
i įvertinamas.

išveš” Pikniko Komisija.

Juzikantai, po vadovyste Prof. RetikevičiausJ fcrieš 
uviškua šokius ir antras orkestras po vadovyste Ed. 
andausko grieš amerikoniškus šokius.

Kviečia Rengimo Komitetas.
jŽANGA 40 CENTŲ YPATAI

įANPOSs
‘ 12—2 p. p.

6—8 vakare
Ever. 8-8707

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs' graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vintu ijj palaidojimu .mirusiu. t ,■

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

I šąukite dieną ar nakty.
4Ė3 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Ulmer Parke, gale 25th Avė., 
3rooklyne, visai arti Coney 
dando.

Darbininkų dienraštis “Lais- 
5” tarnauja 'darbininkų rei
dams kas dien j metus, taip 

darbininkai rūpinasi , “L.“ 
reikalais visada ir • visur, o 
ypač ta rūpestis žymi artinan
tis “L.” metinęi švpntęi-piknj- 
kui; jie savo dTenr^ščft) nfesų-

Dar galima per šių paskuti
nę dienų daug *■ nuveikti “L.” 
pikniko naudai: aplankyti kai
mynus ir gimines ir pakviesti 
Jtios į “L.” piknikų, parduoti 
jiems ankstybų tikietų ir su
teikti jiems progų gauti viena 
iš trijų ankstybiems tikietams 
skirtų dovanų.

Kiekvienas dar gali šian-l 
dien įsigyti ankstybąjį tikietų, 
kurio kaina yra 40 centų. Su 
juo būsite įleisti piknikan ir 
galite gauti vienų iš trijų do
vanų, kurios yra $5, $3 ir $2. 
Prie vartų taip pat reikės mo
kėti už įžangos tikietų 40 c., 
bet prie to tikieto nebus do
vanų.

Turėsim Daug Svečių
Suvirs dvidešimts busų pri

bus iš kitur, kas reiškia, kad 
bus daug svečių, mūs mylimų 
draugų ir veikėjų, senų, pa- i 
žįstamų ir kaimynų, naujų pa
žinčių. savo pusės mes no
rime 1 i juo svetingęsnį, nes 

kvietėm, jų laukiam, 
imas mums reiškia la-

“Daily Workeris’,’, angliškas 
darbininkų dienraštis, nusista
tė gauti 20,000 naujų skaity
tojų į du mėnesiu. Iš to skai
čiaus 10,000 tikimasi , ■gauti 
New Yorke; kur lųikrašfis iš
leidžiamas. (Į Pradėta smarkiai 

j platinti “D,.f; W.” gatvėse, kur 
' yra nuolatinis judėjimas ir 
1 daug praeivių.Ir gerai seka- 
I si, parduodamų kopijų -skai- 

susirinkimas čius didėja., ?, Pageidaujama PASIRANDAV.OJA 4 gražiai ištaisy
ti kambariai; visi yra moderniški 
įtaisymai; šviesūs ir dideli. Paranku 
privažiuoti. bile kokia linija, Broad
way elevated, ar 14th Subway, /ir 
Fulton St. Elevetoriu. Taipgi galima 
privažiuot ir naua miesto linija, kuri 
randasi 190 Hull St. Renda tik $21 
j mėnesį. Kreipkitės pas savininka: 

M. YARASUNAS
80-22 88th Ave. Woodhaven, N. Y.

(154-156)

jfonūokite New,town 9-5916. Namų 
antrašas J. Stankus, 84-48 63rd Rd. 

1 Elnihlirst, 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.

PARSIDUODA Lunch Room su 
atauk laisniais, vieta apgyVenta 

įvairių tautų žmonėmis/ arti šapų, 
biznis eina gana, gęrai. Kaina pigi. 
Taipgi parduodu Willys Knight, 29 
metų modelis, gerume stovyje,, Del 
tolime; 
karnai

Dr. JOHN WAmKj j
161 NO. 6th STRECTjW*^ 

--------- ---------

D R. ZINS
110 EastlSST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai - 
Tarp 4th Ave. ir' Irving PL

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

Dr. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

e • 1 . '
150-01. Coolidge Avenue, Jamaica, N. Y.

j Ateinantį pirmadienį, liepos 
' . , 2 d., Vienna Mansion, Mon-

Geriausias 1 svečių priėmi-| įrose Avė., Brookiyne, įvyks 
mas, tai pačių brooklyniečių svarbus masinis mitingas, ku- 

Laisvės“ metinį pikni-! skaitlingas pasirodymas,1 pri- riame bug kalbama kaip su
interesuoti šios apielinkės dar
bininkus, ypač moteris kova 
prieš karų ir fašizmų, kurių 
pavojus diena dienon didėja. 

WiHiamsburgo apielinkės 
lietuvės moterys turėtų skait
lingai dalyvauti, nes čia ■ ant 
vietos, lengvai pasiekiama. 
Taipgi 'draugės turėtų nueiti 
į sekcijos’ darbininkų centrą, 
61 Graham Ave., .arba į . Lai
kino Moterų Kongreso. Komi
teto centrų, 82 Graham Ave., 
ir pasiėmusios pluošta lapelių 
nunešti juos į keletą stubų. 
Aprūpinti pora trejetų stu
bų lapeliais nėra sunku. Ten. 
taip pat rasite lapelių del pa
rado, kuris rengiamas 6 d. 
liepos.

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

Juozas Levanda
XLevandauskas) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
-Gydau fimiaa ir chroniškas rynj ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

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

New York, N. Y. 
Valandos Priėmimo i

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 Valandai vakarė

Telephonas MEdallion 3-1828

Vakar užsidarė New Yor- 
ko viešosiom mokyklos ir- 1>- 
200,000 mokinių ir 3(>,000 mo
kytojų paleista vakacijoms. 
Well, mokytojai, kurie iš sa
vo menkų algų turėjo prisidė
ti ne vien prie savo šeimynos 
bedarbių maitinimo ir dengi- 

i mo, bet ir ;prie alkanų moki- 
I nių gyvybėė. palaikymo, turės 
j ne kažin kękias vakacijas.

Su studentais dar blogiau. 
Didelė didžiuma jų darbinin
kų ir, będarbių vaikai ir jie 
praleis “pą’siląį” tvankiuose, 
aplūžusių ir puvėsiais'atsiduo
dančių lušųų tarpduriuose ir 
gatvėse tarp Jųm;ų,.vdulkių, ir 
automobiliu ratų. ,Daugelis jų jgu :kambariai tiktų jurns^ taijtęle 
į mokyklų nęsugrįš

Liepos Antrą Dieną 
Thaelmanno Mitingai

Liepos 2 dienų atidaromas 
Vokietijos linčininkų teismas, 
arba kaip patys 
mainingai 
Teismas,” 
si as yra 
darbininkų vadų d. Ernst Tha- 
elmanną ir tūkstančius kitų 
kovingų fašizmo priešų. Dėlto 
Amerikos darbininkai tą die
na visur rengia masinius pro
testo susirinkimus.

Brookiyne, pirmadienį, lie
pos 2 d., tokie, susirinkimai 
įvyks sekantai:' 1

Grand St. Extension. Kalbės 
Pauline Rogers ir Sam Nessin.

Pitkin ir Hppkinson Avės. 
Kalbės M. Epstein ir Norman 
Tailentire. ■: 1 > ■■ ■

Utica Ave. ir Eastern Park
way. Kalbės Pat Toohey ir 
Cabot.

Borough Hall 
bus pietų laiku. Kalbėtojai dar i daugiau platintojų. Ypač be 
nepaskirti. ;

Visus šiuos susirinkimus ren
gia- bendrai Priešfašistinė Fe
deracija ir Amerikos Lyga 
Kovai prieš Karų ir Fašizmų.

Mirė Jilin Kasper
Vietos daibinirikų, o ypatin

gai armėnų revoliucinis judė
jimas neteko nenuilstančio or
ganizatoriaus ir kovotojo drg. 
John Kasparo asmenyje. Jis 
mirė džiova, kurios gydymui 
jis mažai kreipė atydos, nes 
buvo paskendęs organizaci
niam darbe.

Draugas J. Kasper buvo ži
nomas po plačia Amerika savo 
darbais. Jisai buvo veiklus 
narys Darbo Partijoje, dabar 
Komunistą Partijoje. Jis or
ganizavo ir vadovavo darbi
ninkus Pittsburgh, Braddocke, 
New.arke, Astorijoj ir kitur. 
Taipgi buvo vadovybėje Ar
mėnų organizącjjos HOC.

. i Buvo gimęs Turkijoj) 1903 
metais. Atvyko į J. Valsti
jas 1920 m. ir per visą ta laikų 
gyveno kovingo ir valdžios bei 
bosų persekiojamo komunisto 
gyvenimu. Su jo mirčia liko
si didelė spraga darbininkų 
judėjime ir mūs, likusiųjų, 
pareiga ja užpildyti.

DEXTER PARK
75th St., Brookly

Gydoma 
Išbėrimai, 

. > jo Nesvei
I Nervų 

Mi Chroniški 1 
W (Hiliai, . 
k I žarnų ir 
s' I žamčs Lij 
< / b elnius <t 
y/ mas, Nen 
7 gimaj ir 
L k i Nes' 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpi 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir* Mo 
gos; o jeigu turite kokį nei 
kurio nesuprantate, su pasit 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrini 
rūmų ir čiepų Išmirkštiir

* Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išga-v 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Demonstracija už Socialę 
Apdraudę

šiandien New Yorko darbi- 
■ ninkai eis pas majorų LaGaur- 
dijų su reikalavimu, kad ma

joras pasisakytų už- Darbinin
kų Bedarbės ir Socialėš Ap- 

[. R. 7598 ir 
i reikalautų jo pravedimo. Fra- 
ternalės organizacijos šaukia 

.visus savo narius ir abelnai 
darbininkus skaitlingiausia su
sirinkti šiandien City Hali par
ke, ' 1:30 vai. po pietų.

Demonstracijų šaukia Fra- 
ternalė Federacija del Socialės 
Apdraudos. Yra paskirta .de
legacija! iš 25 įvairių organi
zacijų 1 atstovų,’ su kuria, tįki-i 
masi, eis1 paš‘ majorų' ir trys 
J j ■ Valstijų Kongresmanai, at
stovai' Sirovitch, Rudd; -ir 1 Gelt- 

|leK hės jie yra pareiškę norų 
dalyvauti su delegacija ir ;pa- 
remti jos reikalavimus. > ;

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 

2 dieną liepos (July) 8 vai. vakare, 
Laisves raštinėje. Draugai, visi ma
lonėkite dalyvauti laiku ir skaitlin
gai, nes turim daug svarbių dalykų 
įr ^larbų užbaigt. Taipgi atsiveskite 
naujų narių. ...

Katherine Kausyla, 50 m. 
amžiaus, 345 18th St., mirė 
birželio 28 d. Laidos birželio 
30 d., šv. Jono kapinėse. Lai
dotuvių apeigom rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

yQueęns majora^, > |Harvęjj, 
reikalauja, kad 698 Visudnie- 
nines Pašalpos pepartm,ento 
prižiūrėtojai būtų paliuosuoti 
iš da.r)bo ir,; tųomi sųtaupįonaa 
$75,000 į mėnesį. Jis nedrįsta 
atvirai nukapoti jiems algas, 
tad sittlo jtios paliuosuoti Jr 
pasamdyti kitus, mažiau ap
mokamus darbininkus,, v JR

i darbiams ■ gWa proga atlikti 
naudingų dkrbų ir užsidirbti 
sau keletą ęentų, nes yra duo
damas nuošimtis nuo parduotų i • • ’'ikopijų.

REIKALINGA paskola (mortgičius) 
$2,400 ant šešių šeimynų namo po 

penkis kambarius su įtaisais, vanios, 
baltos sinkos, naujai pabudavoti pia- 
zai. Randos per mėnesį gaunu 
$125.00. Namas vertas $9,000; ap- 
taksuotas ant $9,000 pirmas mort
gičius bankoje, $3,000, ir 
$2,000. Turi būt atmokėta 
savaites laiko. :

Prašau suteikti' paskolą, mokėsiu 
gerą nuošimtį, nes kitaip priverstas 
būsiu atiduoti namą kam nors pus
dykiai. Kreipkitės greitai sekamai: 

MARTINAS UŽUNARIS
t Lynnville Terrace, 

Dorchester, Mass.
(153-155)

E. NEW YORK, N. Y.
Šį pirmadienį, liepos (July) 2 d., 

įvyks L.D.S. 12-tos kuopos mėnesinis 
susi rinkimas Kyburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite pribūti.
Komitetas.

‘Laisves’ Didžiosios Iškilmės Išvakarėse Moter| Konsreso M,tinžas šiandien Malioriy Uni-| 
jos Viršininkų Rinkiniai j 

Kiekvienas maliorius (pain
ter) šiandien privalo būti ant 
kojų. Buvusioji Zausnerio 
šuleriška vadovybė labai ^įgri
so eiliniams nariams, nes jinai 
ne tik kad negynė darbininkų 
reikalų, bet suktybėmis ir te
roru pagarsėjo po visa plačių į 
Ameriką. “Daily Workeris” 
puikiųi iškėlė jų šulerystes 
prieš darbininkų akis. ,• t , 

Dabar,, einant ,prie vįršinin- 
kų rinkimų, daugelis lokalų 
pasisako už ; eilinių narių va-i 
dovybę. Bokalai 849,„ 490, j 
499 ir 51 nugalėjo .Zausnerio; 
grupę ir išrinko į Tarybų d+’.-Į 
legatais eilinius narius.

Tuo tarpu, Philip Zaųsner, 
buvusis bosas, kuris 1932 me
tais samdė darbininkus Brook
lyno darbui ir, mokėjo jiems 
žemiaus unijos skalės, stengia
si nustumti į šalį rinkimuose 
Louis Weinstock ir kitus eili
nių narių kandidatus, šešta
dienį, užpildydamas balsavimo 
stotis samdytais mušeikomis, 
sako malioriai.

Weinstock yra eilinių narių 
kandidatas finansų sekreto
riaus vietai, prieš Zausnerį. i 
Visų maliorių pareiga daly
vauti rinkimuose ir paduoti sa
vo balsų už eilinių narių kan
didatus.

Proga Brooklyniečiams i
Liepos 4 dienų Komunistų 

Partijos Antras Distriktas ren
gia savo metinį piknikų, kuris 
įvyks North Beach Picnic 
Parke, Astoria, L. I. Yra pui
ki vieta ir visiems lengvai pri
važiuojama. Bus puiki meno 
programa, susidedanti iš dai
nų, perstatymų, muzikos. 
Taip pat bus muzika šokiams 
ir žaislų. Įžanga 25 centai.

Piknikas bus mobiliacijos; 
punktu tolimesnėms' kovoms' 
už “teisę gyventi, laisvę ir 
siekimasi džiaugsmo”, kals m'i-j 
nima nepriklausomybės pa
reiškime. Čia taipgi bus ap-1 
vaikščiojimas spartaus augimo 
New Yorke kovingos Komu
nistų Partijos, kuri veda tas 
kovas link Amerikos revoliuci
jos, link Sovietų valdžios.

Lietuviai darbininkai irgi; 
ruošiasi skaitlingai dalyvauti,1 
nes apart įvykstančio May-: 
nardė, Mass., spaudos pikniko, 
į kurį rengiasi dalis brookly
niečių, ant vietos svarbesnių draudos Bilių H 
lietuviškų parengimų tų die-' 
nų nebus, tad visiems bus ga
limybė dalyvauti, susipažinti 
su savo kovingos partijos vei
kėjais ir draugais.
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Antanas Adomėnas ,
Plačiai žinomas lietuvis vedė

jas pasilinksminimo užeigos. ! 
Dabar jis veda gerai įtaisytą į

BELMONT BAR & GRILL į
1063 Belmont Ave
Kampas Crescent St.

Brooklyn, N. Y. <
Užlaikomą alaus ir degtinės. > 

Patogus užėjimas kaip vy- ! 
ranjs taip ir moterims.

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

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreerf

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) <
Vedu iermenis ir palaidoj* tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir irito- 
kięm - reikalam. .
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Mtarcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

i—11 r v n -rxaa aa rsar■ • i«-ai i 11 ■ r ■ ■ n i waaagro

; Plačiai rašėm, daug plana
vom ir nemenkai dirbom reng
dami 
ką, kuris, štai, jau čia pat, ry-1 buvimas į pikniką anksti, kad 
toj, sekmadienį, liepos 1 d.! pasitikti atvykstančius iš to-!

Įliau draugus ir patarpininkau-j 
ti jiems susiradime savo kai-; 
mynų ir draugų, supažindipi-. 
me su kitų kolonijų draugais.

1 J I

Įsitėmykite Kelrodį
I

Automobiliais važiuojant iš 
NeW Yorko Miesto, važiuokįi- 

j te per Manhattan tiltų į Fla’t- 
įbUsh Avenue, ir juomi į. Proįs- 
;peict Park. Pėrvaiziavę parkų, 
važiuoti Ocean Parkway iki 
pasieksite Bay Parkway, čia 
sukite po dešinei ir važiuokite | 
iki galo kelio, tada pasisukiti 
po kairei į Cropsey Avė., ir 
čia • rasit 25th Avenue, sukit 
po dešinei ir čia bus parkas.

Traukiniais važiuodami, im
kit 14th Street line, ir ant 
Union Square persimainykit 
ant West End traukinio ir juo-,' 

imi važiuokit iki 25th Avė., 
(čia išlipę eikit 25th Avenue į 
pamarį ir čia pradžioje 25th 
Avenue bus parkas.

Taip pat iš New Jersey ii’ iš 
Uptown New York, patartina 
važiuoti ant Union Square ir 
imt West End traukinį iki 
25th Avė.

Venkta^fe^iais
, , ,Tęl, Stągg 2-9105..

VALANDOS:
Dr. BLADAS K. VENCIUS 9-12 ryta 

(DANTŲ GYDYTOJAS) Penkta«Ž>iS uM«yU

499 GRAND ST. KT TeLNamų, Republic 9-8040
• *

Graborius (Undertal ir)
, LAIDOTUVIŲ DIREKTO
Išbalzamuoja ir laidoja nu as 
ant visokių kapinių; phtoftf u' 
tomobilius ir karietas vest as, 
kriftštynoYųs pafeivAžinSjn oof


