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No. 149 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Birželio (June) 25, 1935Telephone STagg 2-3878darbi- 
suregistravimo. Sujung- 
pajėgomis jie galės at- 
ir naują kongresmano 
sumanymą, kuriuom jis

Mihonai sąmoningų ateivių ir 
amerikonų darbininkų atmušė 
pirmiau kongresui siūlytus su
manymus delei ateivių 
ninku 
tomis 
mušt 
Dies’o
reikalauja ištremt iš Amerikos 
6,000,000 sveturgimių.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII i

Viena priežastis, kodėl Ame
rikos Darbo Federacijos vadai, 
Greenai ir Wollai reikalauja iš- 
vyt iš unijų visus komunistus 
ir jų pritafėjus, yra ta, kad 
sąvo kovingumu streikuose 

. “itaftidonieji” gauna daug pase- 
W|l| į Tuomet Federacijos gal- 
.oaps būna jau netaip lengVa 
darbininkus parduot.

Organizuoti Bedar
bius į Unijas ir Ko
vot prieš Bado Algas

WASHINGTON. — Ko
vai prieš vergiškas algas 
pašalpiniuose darbuose čia 
įvyko nacionale bedarbių ir 
dirbančiųjų o r g a n i zacijų 
konferencija. Dalyvavo 120 
delegatų nuo 18 darbo uni
jų, nuo 7 grupių eilinių na
rių, nuo 45 bedarbiškų or
ganizacijų, nuo 8 profesio
nalių draugijų, nuo 4 bend-

Galutinai sugadintas 
Prūseikos-Butkaus 
“argumentas” prieš 
tus, kaipo darbo unijų 
tojus,” i 
steigėjus.

Komunistiniai kailiasiuviai, pinių darbų-projektų. 
audėjai ir kt. darbininkai vieni- atstovavo VISO 500,000 dar
ia unijines savo jėgas į Ame- bininku.
rikos Darbo Federacijos unijas. i j? •• •
O Federacijos vadai dabar pa- ^^tmę k O n f erenci.ĮOJ 
grūmojo atimt čarterius iš tų 'P1 įkalbą pasakė H. Ben.ia- 
savo unijų, kurios priims bei min, generalis Bedarbių Ta- 
palaikys savo tarpe kairiuosius, rybų organizatorius.

Bet perdaug būtų tikėtis, kad 
sklokos viršininkai : 
kad toks dažnai kruvinas smur- Įmas algas pašaliniuose 
tąs prieš raudonuosius praeityj idarbuose_tik $19 ;ki $g4 
mušte išmušė kovingesmus se-1 
nųjų unijų narius ir privertė 
juos steigti naujas unijas ir 
trąųkt ,į jas neorganizuotus dar
bininkus.

liko 
melagingas 

komunis- 
j į “skaldy- 

šaligrečių naujų unijų ro fronto konferencijų ir 
nuo darbininkų iš 11 pašal- 

Jie

rikos Darbo Federacijos unijas. 
O Federacijos vadai dabar pa
grūmojo atimt čarterius i

Visi delegatai smerkė per-
atsimintų, šykščias Roosevelto skiria-

mėnesiui. Konferencija nu
tarė kovoti, kad pašalpi- 
niuose darbuose būtų moka
ma tiek, kaip vidutiniai dar-

Gerai perskaitykite drg. A. | bininkas uždirba pas priva- 
B. straipsnį “šviesoje 
Komunistų Partijos 
darbo unijų judėjime.

’ apie tiškus samdytoms.
politiką I Nutarta dėti pastangas, 

kad visi bedarbiai būtų su
organizuoti į Amerikos 
Darbo Federaciją, ir apvie- 
nyt Įvairias dabartines be
darbių organizacijas. Dar
bo Federaciios uniju dele
gatai pasižadėjo vesti kam
panija, kad būtų kuo že
miausiai numušta įstojimo 

ii tą organizaciją.

Imperialistinis laikraštukas. 
N. Y. “Daily News” nenuilstan
čiai kartoja: “Du Amerikos ka
ro laivai prieš kiekvieną Ja
ponijos karo laivą!” Fašistinė 
Hearsto spauda reikalauja dar 
daugiau. Tartum jie nemato, 
kad “taikioji” Roosevelto vai- 'd‘uoklė j tą organizaciją, 
džia prie to eina ir be jų para- jdant palėty‘j ja istoti kad 
ginimų. ir mažiausia uždirbantieji 

darbininkai. P a s m e r kta 
’ Federacijos nrezidento Wm

Greeno >________  —__
prieš komunistus ir kitus 
revoliucinius darbi ninkus 
uniiose.

prieštaraujančius atsakymus. [ Nuspręsta sušaukti sep- 
Viename tik jie abelnai sutiko tynias bedarbiu ir šiaio dar- 
-—tai brangint žmonėms reik-jbininkų organizacijų konfe- 
menų kainas. rencijas įvairiose salias sri-

Darant bendrą iš to išvadą,, tvse, kad ^eriou sutelkt tų 
kaip nurodo Wells, išeitų ve j vietų darbininkų jė^as ko
ka#: kai iškelsi kainas taip | vai už minimus reikalavi- 
augštai, kad niekas negalės nie- mus. 
ko įpirkti, tuomet turės už- 
viešpataut didžiausi gerovės lai
kai. .

Bet Wells, rodos, turėjo bent 
tiek suprast, jog kainų bran
ginimas ir (NRA programa kai
po tokia' buvo pritaikyta turtin
giems padaryt dar turtinges
niais, d^flJo žmonių lėšomis.

Žymus Anglijos rašytojas H. 
G. Wells savo naujoj knygoj 
“The New America” sako, kad • 
jis apklausinėjo įvairius Roose- | 
velto valdininkus, ko jie nori i 
pasiekti su savo N RA, ir gavo . 
prieštaraujančius ;

KANSAS CITY, Mo., gaisras sunaikino $200,000 vertės grūdų sandelį. 
Roosevelto valdžia apmoka buožėm ir dvarininkam už maisto produktų 
naikinimą, idant pabrangint likusių valgio dalykų kainas. O čia ugnis 
patarnavo veltui. Taigi turėtų džiaugtis rooseveltiniai valdovai.

Fašist. Kongresmanas 
Dies Siūlo Deportuot 
6 Milion. Sveturgimių
Mulkina, Būk Tuo Būdu Panaikintų Bedarbę Šioje Šalyje

I (v.

I

i

NEW YORK. Tik pereitą 
šeštadienį atėjo į City Hali 
“special delivery” laiškas, 
kuris buvo 35 metai atgal 
pasiųstas iš Philadelphijos 
tuometiniam New 
majorui Strongui.

Yorko

/Maskva.-^-Gfęsiamirtios

DUBINSKY, I.L.G.W.U. 
GALVA, PRIEŠINGAS 

kairiųjų mėtymui
NEW YORK. Tarptauti

nės Moteriškų Drabužių 
Darbininkų Unijos prezi
dentas Dubinsky pareiškė,
kad jis nesutinką su Darbo.> 
Federacijos prezidento'bausmė dviem1 automobilių 
Greeno reikalavimu išmest 
iš unijų visus komunistus. 
Dubinsky yra narys Darbo 
Federacijos Bilda nčiosios 
Tarybos.

Louis Nelson, vedėjas 
Mezgėjų Unijos Bendrosios 
Tarybos, smerkdamas Gree
no ir Wollo kampaniją prieš 
revoliucinius darb ininkus, 
reikalauja, kad Woll, Darbo

šoferiam, kurie įsigėrę, va
žiuodami užmušė porą žmo
nių.

Metz. — Nusileido Vokie
tijos baliūnas Franci jos pu
sėje. Prancūzai areštavo

os nreziaento vvm. i Federacijos vice-p r e ziden- 
skelbiamas karas fllvu Kili- viaai i’jvvi-oo istas, turi būt visai išvytas iš 

tos organizacijos, kadangi 
jis yra susirišęs su kapitali
stine Nacionale Piliečiu Fe- 
deracija. O Piliečių Fede
racija yra fašistinė išnau
dotojų mašina kovai prieš 
darbininkus.

Japonija Siekia Visai 
Pasiglemžti Chaharą
TOKIO. — Chinijos fasis-

Jaunu Socialistu Galva 
Už Stirlingo Išmetimą
CHICAGO, Ill. — Jaunų-

ANGLIJA SIŪLANTI 
MUSSOLINIUI PLOTĄ

ABYSSIN1J0S ŽEMES
ROMA. — Atvykęs Ang

lijos pasiuntinys Anthony 
Eden buvo šaltai priimtas. 
Jis nori gaut Italijos prita
rimą laivynų sutarčiai, ku-

WASHINGTON. — Faši- dimas laikinai ' padirbėtu 
stinis kongresmanas Dies Anot Dies’o plano, toliau vi- ! 
žada padaryt didžiausio siškai neturėtų būt įleidžia-' 
spaudimo kongresui, kad iš- ma Amerikon tokie ateiviai,'. 
leistų įstatymą, pagal kurį kurie čia neturi piliečių gi- 
galima būtų deportuot iš minių.
Jungtinių Valstijų 6,000,000 j Dies’o pasimojimo, tikslas i 
nepiliečių sveturgimių. Jis aiškus—įnešti kuo didžiau-, 
sako jau turįs 50,000 laiškų šią paskirstymą tarp ame- 
ir telegramų nuo 155 orga- rikonų ir ateivių dąrbinin- 
nizacijų, remiančių tokį kų, kad bosams būtų leng- 
įstatymą. Tos organizaci- viau laužyti streikus; gau
jos, pasak jo, atstovauja dyti ir deportuoti kovinges- 
5,000,000 piliečių. mius sveturgimius darbinin-

Dies skelbia, kad jau kų veikėjus ir sykiu kenkti 
bent 150 kongresmanų žada kovai už Darbininkų ir Be- 
balsuoti už tokį masinį at- darbių Socialės Apdraudos 
eivių bugdymą iš Amerikos. įstatymą sulig biliaus H. R. 
Jo supratimu, išvežus nepi- 2827. Savo pasaka, kad iš- 
liecius ateivius iš šios ša- vijus 6,000,000 ateivių iš 
lies, “pranyktų bedarbė.”, Amerikos, tuom būtų pa- ( 
Bet tas ponas nemato, kad naikinta bedarbė, Dies nori ’ 
Vokietijoj, Italijoj ir kitose ^apmonyti piliečius darbi- 
imperialistinėse šalyse, kur pinkus, kad jie būsią aprū- 
ateivių darbininkų faktinai pinti darbais, ir tada nerei- 
nėra, o bedarbė vis tiek kėsią jokios socialės ap
siaučia.

Savo sumanyme Dies rei-
draudos.

__ ___________ 7 Bet Amerikos darbinius-.
rią Anglija padarė su Hitle- kalauja, kad jokiam ateiviui kuose jau tiek yra paaugęs 

nebūtų duodama darbo, kol klasiriis susipratimas, 'Jcad

J
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f

*

1
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riu. 1 ' "j _ ...
; Tarp Mussolinio augštų samdytojai neįrodys, kad jie jie veikiausia atmuš šį žiau- ,

valdininkų eina kalbos, kad' nedali gaut piliečių darbi- rų smūgį, nuo kurio nuken- /
Eden pasiūlys Italijai Abys- ninku; tik tokiame atsiti- tetų ne tik sveturgimiai, bet 
sinijos ruožtą Ogadena mai- kime ateiviui būtų duota lei- ir amerikonai darbininkai.. 1
nais už Italijos pritarimą 
Anglijos-Vokieti jos karo

Tuom 
l su-

1

lakūnus; tyrinėja, ar jie ne-.laivynų sutarčiai.
bus Hitlerio šnipai, šniukš-1 ruožtu Italija galėtų 
tinėję iš oro Francijos tvir- jungti dvi savo kolonijas, 
toves.

Cleveland, Ohio.Sovietų Sąjungos Aukso 
Gamyba Viršija Kvotą
MASKVĄ. — Aukso ga- 

pravest gelžkelį iš vienos į . minimo programa Sovietuo- 
I se per pirmą šių metu pusę 

Gal Anglija sutiktų dar,yra daugiau negu išpildyta; 
pripažint Italijai globą pagaminto aukso daugis 
(protektoratą) ant visos dviem nuošimčiais viršija 
Abyssinijos. Bet Mussolinio. kvota, kuri buvo paskirta, 
politikai šnekasi, kad jiems I Aukso iškasime ir apdir- 
to neužteks. Jie rengiasi (bime Sovietai jau pralenkė 
karu ištaškyt Abyssiniją ir,1 net turtingąsias Pietų Afri- 
pasigrobt, kiek tik pajėgs 
“apžioti.”

Eritrėją su Somalilandu, ir

Mountain View, N. J. — antrą.
Suimta 7 gengsteriai vasar
namy j palei upę. Pas juos 
rado daug bombų, granatų, 
TNT sproginių, šautuvų ir 
revolverių.

Atlantic City, N. J.—Ka
pitonas James Rider užva
kar atšventė savo 105 mė
tų amžiaus sukaktuves.

Berlynas. — Birželio 22 
d., kaipo pirmoj oficialūs va-^

jų Socialistų Sąjungos, cen- saros dįenoj, šimtai, .tūks- 
tro valdybos pirmininkas tančių pagoniškų hitlerinin- 
Arthur . G.. McDowell išlei-^ų garbino.saulę kaipo savo; 

prabočių “dievą.” »
Mineola, L. I. — Užsimu-

TOKIO. — Chinijos fašis- do pareiškimą, kur smerkia' 
i tu Chiang Kai-sheko vai- admirolo Stirlingo kursty- 
jdžia ne tik pasalino prieš- mą karo prieš Sovietus, per
1 japonišką gubernatorių iš Hearsto laikraščius, ir rei- še du pradiniai lakūnai A. 
Chaharo provincijos, betikalauja išmest tą admirolą Whitley ir Floyd Brink, nu- Raltl PaVnrp ir vergiškai nusilenkė ir ketu- iš šalies laivyno. įkritus jų lakstytuvui j antpalu rąsisiai raKOie II Amerikos Mokytojų. Fe- vieno namo.

deracijos sekretorė-iždinin-' ------------ *—
kė Florence C. Hanson pa yjSOm Pajėgom LaUZO 
siuntė prezidentui Roosevel-1 _ J ° 
tui laišką, reikalaudama iš-' 
mest adm. Stirlingą iš tar
nybos.

Everett, Wash.—šio mie
sto Darbo Federacijos unijų 
centralinė taryba nubalsavo 
pasiųst prezidentui Roose- 
veltui rezoliuciją su reika
lavimu pašalint admirolą 
Stirlingą.

Centralinė taryba taipgi 
pareikalavo paliuosuot jau- 

Sovietų dar- ną komunistą negrą Angelo 
i Herndon, kuris yra nuteis-

Sušaudė Negrą
WIGGINS, Miss. — Fašis- 

tinę baltųjų govėda pagrobė 
du negru ir nusitempė juos 
į mišką. Vieną iš jų, R. D. 
McGee sušaudė neva už tai, 
būk jis užpuolęs žaginti ko
kią ten baltą moteriškę. An
trą negrą jie nuplakė būk 
už baltos moteriškės įžeidi
mą.

Vietinė valdžia neva da
ro tyrinėjimą, bet tokiais 
mulkinančiais tyrinėjimais 
visuomet išteisina baltuo
sius žmogžudžius.

riems kitiems Japonijos rei
kalavimams. 

i

Japonijos generolas Kenii 
Doihara, tačiaus, sako, kad 

I Japonai “permažai” reika
lavo. Numatoma, kad Ja
ponija išstatys naujus rei
kalavimus, siekdama visiš
kai uždėt savo letena ant di
džios chiniškos Chaharo 
provincijos.

Maskva. —- Atvyko gar
sus Prancūzų rašytojas ir 
muzikos profesorius Ro
main Rolland. Jisiątudijuo- 
ja kultūrinius 
bus.

Medžio Darb. Streiką
PORTLAND, Ore. — Gu

bernatorius Martin sumobi
lizavo visą valstijos ir mies-

Maynard o Pikniko 
Tikiety Platintojam

Laikas iki pikniko labai 
trumpas. Skubiai platinki- 
rne pikniko bilietukus. Ku
pė išleidote visus, tuojaus, 
grąžinkite bilietų galiukus 
ir prisiųskite už parduotuo
sius pinigus. Parduotųjų 
bilietų galiukus turime gau
ti ne vėliau kaip antradienį, 
2 d. liepos-July.
“Laisves” Administracija.

kos aukso kasyklas. Dar 
kiek patobulinus mašineriją, 
jau' niekas nebegales prilyg
ti Sovietams aukso gamy
boje.

Japonų Ministeriu Klasta
TOKIO. — Prasidėjo teis-

nzavo visą valstijos ir įmes- mas prieš du buvusius Ja- 
tų policiją laužyti, medžio ,ponįjos ministerius, Chuzo
darbininkų streiką ir apgin
ti skebus. Jei to neužteks, 
jis žada pašaukti miliciją 
prieš streikierius.

Mitsuchį ir K. Nakajimą, 
kaipo šmugelninkus. Jiedu 
ėmė kyšius iš Imperial Dirb- Į 
tino Šilko Kompanijos ir už 
tai leido jai be valdiškų ap- 

tas 18-20 metu kalėjimo už .ribojimų pardavinėt daugy-

3,000 Kanądos Pašalpinių 
Streikieriu Marša vinilas!

OTTAWA. —- Atmaršuo-' 
ja į šia Kanados sostinę 
3.000 bedarbių, sustreikavu
sių valdiškuose pašalpos 
darbuose; reikalauja pridėt 
algos ir įvest bedarbių ap- 
draudą.

Birželio 22 d. 2,000 pašąl- 
piniu darbininkų iš vakari
nės Kanados atsiuntė aštuo
nis savo delegatus pas mini- 
sterį pirmininką Bennetta. 
Jis rėkė, kad “nesileis, kad 
bedarbiai pagriebtų valdžiai 
už gerklės,” ir varė delega
tus namo. Delegacijos va
das Arthur Evans atsakė 
ministeriui, kad jis netiktų 
būti net Afrikos laukinių 
žmonių kaimelio viršininku.

Dawson Springs, Ken-

• Atmaršuo-'/

Lietuvių Darbininkų ir Lak 
svės Pašalninių Draugijų 

Piknikai
Birželio 29 d., subatoj, . , 

įvyksta didelis piknikas ant 
Green Road, J. MaciutO 
darže. Pradžia 12 vai. die
ną; pramoga tęsis iki 12 vai. 
naktį. Įžanga 15 centų as
meniui. Prie įžangos tikie- 
tų bus graži dovana. Grieš 
F. Tamošiūno orkestrą.

Pikniką bendrai rengiu 
Laisvės Pašalpinė ir Lietu- < 
vių Darbininkų Pašalpinė 
Draugijos. ’

Gerbiamoji Clevelando Vi
suomene! Šis piknikas bus ’ 
vienas iš didžiausių,, nes dvi 
didelės pašaipūnes dfąU^įjo^ 1 
rengia. Turėsim piknike 
svečių iš visos plačios Ame
rikos; šiame piknike pasi
tiksim visus delegatus, ku
rie atvažiuos į prieš-fą^šti- įrC 
nį ir pries-karinį Seimą/ 
Kalbės drg< R. ^iiząra < iš 
Brooklyn, N.* Y. Taipgi bus 
priimami nauji nariai už. pu
sę įstojimo į abi draugijas, 
moterys ir vyrai, be skirtu* 

Fmo. Visi prisirašykite į 
šias draugijas.

Kviečiame visus dalyvauti 
piknike ir smagų vakarą 
praleisti su svečiais.

Rengimo Komisija.

negrų ir baltųjų darbininkų bę serų, neparemtų ant jo-.tucky, potviriis nunešė tiltus 
organizavimą. kios tikros vertės. 'ir prigirdė 4 žmones. 1

ST. LOUTS, Mo. — Strei- 
kieriai prieš mėsos brangu
mą jau privertė tris krau
tuves nupigint mėsą po 4 ir 
pusę centų svarui.
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darbininkų neapykantą (prieš sveturgi
nius darbininkus. Kapitalistų tikslas 
yra suskaldyti datbininkų vienybę ir vi
sus žiauriausiai išnaudoti. Kapitalistinė 
spauda šaukia už Dies bilių, kuris yra 
įneštas kongresan baisiam ateivių varžy
mui. . , , ,■

Apie tai rasite ryt dieną straipsny
je’. Visi stokime kovon prieš Dies bilių! 
Atremkime išnaudotojų ir jų valdžios 
puolimus ant ateivių darbininkų, o kar
tu ir visos darbo klasės.

William Green kaipo Ardytojas DarboUni
jų Vienybes, Priešas Darbininką Klases

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
„ , of March 3, 1879

Karo Laivyną Būdavojimas
Sujudo visas pasaulis del Anglijos ir 

Vokietijos karo laivynų susitarimo. So
vietų Sąjunga supranta, kokis jai pavo
jus iš Vokietijos karo laivyno puses. Bet 
ji tuom pat kartu supranta, kad Vokieti
ja su savo submarinais pereitame kare 
vos nepaklupde Angliją ant kelių, kad ji 
ir ateityje bus daugiau pavojinga Angli
jos imperialistams, negu Sovietų Sąjun
gai-

Sovietų Sąjunga—milžiniška šalis, prie 
vieno daikto, ;savo viduje turi visko ir 
ją blokada negalima prispirti pasiduoti. 
Su Anglija yra kas kita—ji yra ant salų, 
jai gali būti karšta, kada iš kitur negaus 
maisto. Jau laike pereito karo kartą 
Anglijoje buvo pasireiškęs badas.

Bet Anglijos imperialistai spjovė ant 
buvusių savo talkininkų — Francijos, 
Italijos, Belgijos ir padarė atskirą su
tartį su Vokietija. Anglija, kad užbovi- 
nūs Franci ją, tai ten pasiuntė savo dip
lomatą Anthony Eden, bet jis Francijoje 
labai šaltai sutiktas.

Franci j a jaučia didelį pavojų iš Vokie
tijos karo laivyno pusės. Ji budavotų 
daugiau karo laivų, bet jau dabar jos iž
de yra 10,000,000,000 (dešimt bilionų) 
frankų nedateklius. Pareikalavimas del 
naujų karo laivų pinigų sukeltų didelį 
skandalą.

Italijos fašistai nemato didelio pavo
jaus iš< Vokietijos karo laivyno, bet jie, 
veikiausiai didinis jūrų jėgas.

Geneyoje, Tautų Lygoje yra svarsto- 
-—mas laivynų klausimas. Veik visos šalys 

nepatenkintos Anglijos sukta politika.
Iš Maskvos pranešama, kad Sovietų 

Sąjungos vadai numato prisiartinantį 
į naują lenktyniavimą karo laivų budavo- 
I jime tarp kapitalistinių šalių. Sovietų 
I Sąjunga yra sutvirtinus ir dar daugiau 

sudrūtins savo karo jūrų apsigynimo jė
gas, bet jai nebus reikalo lenktyniuoti su 
kapitalistinėmis valstybėmis, būdavojant 
karo laivus.

Bjaurus Suniekšėjimas
Draugas Stanislav Kąsior, Sovietų 

Ukrainoj Komunistų Partijos vadas, kal
bėdamas Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos Politiniame Biure, iškėlė aikš
tėn, kad tyrinėjimas drg. S. Kirovo mir
ties, kuris buvo nušautas 1 d. gruodžio, 
1934 metais, parodė, kad Kariiehevas ir 
Zinovjevas “buvo ne tik akstjntojai prie 
draugo Kirovo užmušimo, bet tiesiogi
niai orgąriižatoriai ir veikė pilname susi
tarime su Trockiu.” • 1 ■ . 1

Trockis, gyvendamas užsieniuose ir 
landžiodamas iš vienos į kitą paslaptin
gas vietas, tiesiog reikalavo, kad būtų 
naudojami teroristiniai žygiai prieš So
vietų Sąjungos Komunistų Partijos va
dus. . f Į ; J .

Draugas Kasior, turėdamas dokumen
tus, pareiškė: “Dabar ant ilgiau negali 
būti jokio skirtumo tarpe Trockio ir bal
tagvardiečių.”

Kapitalistinė spauda ir renegatai, jų 
tarpe ir “Naujoji Gadynė”, draugo S. 
Kirovo užmušystę visokiais būdais teisi
no ir niekino Sovietų Sąjungos komunis
tus.

Anglijos Veidmainiai Zuja
Imperialistinės Anglijos visada buvo 

veidmaininga politika — siekti to, kad 
kitų rankomis žerti Anglijai kaštonus iš 
ugnies. Pereitas imperialistinis karas 
kilo vyriausiai del Anglijos ir Vokietijos 
kapitalistų priešingumų. Bet kare sun
kiausią naštą nešė Rusija ir Franci j a.

Dabar eina nauji imperialistų persi- 
grupavimai. Vokietijos fašistai siekia 
pergrupuoti pasaulio jėgas karui prieš 
Sovietų Sąjungą. Anglijos diplomatai 
zuja iš vįenos šalies į kitą. Jie buvo 

I Maškvdj, Berlyne, Varšavoj, Romoj, Pa- 
* • ryžiu j Dabar MacDonald ruošiasi su 

i “labai svarbia misija” į Jungtines Vals
tijas, o Anthony Eden jau yra Franci- 

/ joje, t ; >
' Bet riet kapitalistinių šalių spauda jau 

pradedi atžymėti Anglijos diplomatijos 
E dvilypiskumą ir veidmainiškumą. Jos 

< atstovai visur norėjo rodytis, kad jiems 
yra svetimi Vokietijos fašistų karo pri- 

| ■ sirengimai, kad jie priešingi Hitlerio ka
ro karščiui, bet visa eilė Anglijos žygių 

!| pabridė, kad ji yra akstintoja Vokietijos 
f fašistų'į naują karą, kad ji tik nori pri

dengti savo diplomatijos lapu fašistų pH- 
ų sirengimus prie naujo karo.

I Baisus'Pasimojimas ant Ateivių
f Kapitalistų klasė užsuko savo masines 

ž organizacijas, spaudą, naudoja judžius 
f ir radio prietaisus, kad sukėlus čiagimių

Mobilizuojasi Karui
Hitleris Vokietijoje, fašistai Lenkijoje, 

imperialistai Japonijoj, hearstiniai ele
mentai Jungtinėse Valstijose—visi jie 
mobilizuojasi kryžiaus karui prieš Sovie
tų Sąjungą. ’ ' ;

Jau senai kaukia kapitalistinė spauda, 
kad būk Sovietų Sąjunga veda propagan- i 
dą Amerikoje ir kitose šalyse. Jie žino, 
kad Sovietų Sąjungos valcįžia( nieko bend
ro neturi su kitų šalių Komunistų Parti
jomis ir Komunistų Internacionalo dar
bais, kuris yra Komunistų Partijų ap
jungė j as.

Ralph M. Easley, pirmininkas Pildan
čios Tarybos Nacionalės Civic Federaci
jos, pasiuntė laišką senatoriui Capper, 
kuriame bjauriai puola Sovietų Sąjun
gą ir reikalauja tuojaus nutraukt diplo
matinius ryšius. Jis rašo:

“Leiskite man pasakyti tą, jeigu Sovie
tų valdžia visame pasaulyje veda tokią 
begėdišką ir kriminališką programą, ku
rią ji veda Amerikoje, tai gali būti tik
tai laiko klausimas savęs apsigynimui, 
kada visos civilizuotos tautos susijungs į 
vieną jėgą, kad nušluoti komunistus nuo 
žemės veido.”

Kokias civilizuotas tautas ponas Eas
ley šaukia į bendrą frontą prieš Sovietų 
Sąjungą? Aišku, Vokietijos fašistus, 
galvų kapoto jus, Japonijos imperialistus 
—Chinijos pavergikus ir žmonių skerdi
kus, Lenkijos—šlėktas, Anglijos—imperi
alistus, kurie iš kanuolių ir orlaivių nai
kina Indijos gyventojus ir kitus darbo 
žmonių pavergikus. Jis šaukia tuos kry
žiaus karan, kurie atvedė pasaulį prie' 
baisiausio nedarbo, milionų badavimo,, 
saužudysčių, vargo ir bado., Jis šaukia 
visas reakcines jėgas karan prieš darbi-' 
ninku tėvynę, kurioje nėra bedarbės, ku
ri milžiniškais žingsniais žengia pirmyn 
visose srityse. . ■ <

’ 1 ' J i
Taip Hearstai, Hitleriai, Easley ir 

daugelis jiems panašių nori karo prieš 
darbininkų tėvyhę. Jie ir gali užkurti 
karą, kaip sakė drg. Vorošilovas, Sovietų 
Sąjungos apsigynimo komisaras, bet jie 
užmiršta darbininkų klasę, jie užmiršta 
pereito imperialistinio karo pabaigą ir 
jie užmiršta tą, kad būsimas karas dau
geliui iš jų, jeigu ne visiems, kaštuos gal
vas. Pasaulinis proletariatas paims į sa
vo plienines rankas tas kapitalistinio pa
saulio lėles.

William1 Greeno pareiški
mas pHeš vienybę kailiasiii^ių, 
padarytas su pagelba ir prita- 
rimu nelemtojo Mathew Woll, 
parodo visam pasauliui, kas 
yra tikrieji dizorganizatoriai 
ir ardytojai darbo unijų ju
dėjime. , •

Kailiasiuvybės.' pramonėje 
kovinga unija, kuri apima 90% 
kailiasiuvių, , pasirengus indi
vidualiai įstoti i į Amerikos 
Darbo Federacijos Uniją, kai
po nariai, į uniją, kuri tik ma
žą dalelę apima kailiasiuvių. 
Tos kovingoj unjj’c^lh^riąi |pa- 
sirengę tą pii’dafytS/ neį: jiems 

■rūpi tikra darbo unijų vieny- 
'bė. Jie veda ko.vą; ųž darbo 
;unijų vienybę. Jie trokšta 
broliŠkiausių santikių sutvisąįs 
kitais i organizaciniais , darbi- 

; ninkais, ;
GVėeno “Demokratjja”

William Green, Amėrikos 
Darbo Federacijos preziden
tas, išleidžia pareiškimą, kad 
jis neprileis prie tos vieny
bės. Jis nori palaikyti kailia- 
siuvius pasidalinusius.

Green ir kompanija sako, 
kad jie stoja už demokratiją. 
Bet ką ta jųjų demokratija 
reiškia praktikoje? Jie už
draudžia kailiasiuviams pra
vesti gyveniman savo organi
zacinius tarimus—tarimus, ku
riuos yra vienbalsiai priėmę 
visi kailiasiuviai darbininkai. 
Štai kaip ėtrodo demokratija, 
kuomet jinai patenka į rankas 
William Green ir kompanijos. 

! Tai yra; tokia patį demokra
tija, kokią .atstovauja. Mike 
Tighe, j prezięįentąs Amajga-, 
ted Association, of Tin, Iron 
and Steel Workers, kuris pora 
mėnesių atgal išmėtė'iš urii- 
jos du trečdaliu narių' su tuo 
tikslu,1 kad palaikyti: ant mpį- 
jos savo biųyoįrajįhę. vadovy
bę; . šis Tighe biurokratizmas 
beveik sudaužė, ųnijizipą plie
no pramonėje, toje svarbiau
sioje pramonėje Jungtinėse 
Valstijose.

Užpuolimas ant Unijizmo
Tokios pat rūšies demokra

tiją William Green ir kompa
nija praktikuoja 
pramonėje, kur 
tapo paaukoti 
unijai.

William Green pareiškimas 
yra užpuolimas ne vien ant 
komunistų. Tai yra užpuoli? 
mas ant visko, kas tik švaraus 
ir svarbu darbo unijų judėji
me. Tuo laiku, kuomet unijų 
vadai turėtų suvieiiyti visus 
darbininkus prieš kapitalistinį 
ofensyvą (užpuolimą), prieš 
algų kapojimus; prieš valandų 
liginimą, prieš neapsakomą 
skubą, prieš augimą vaikų 
darbo ir tt.—tai Green pirmon 
vieton ant Savo programos 
darbininkams pastato punktą 
darbo unijų skaldymo!

Amerikos darbipiiįkai pėprir 
; Jims; William j. Green, .ųžįpitęs 
^poz-icijos. . Jie< duęs- z jarn .pęt, 
/smarkesnį atšakypi^,, ho^l1 
‘ve tUjO ląiku, kuomet jis per- 

; eitą ' rugsė j į , Savo cirkulidre 
į įsakė’ visd’ihs ' ‘ Ceritralūiėms 
į Unijų Taryboms hfiesti laukan 
kpmuništus ' įr’ raudbhupsiu's. 
Tuo laiku šimtai Unijų Tary
bų ir unijų atmetė William 

šiukšlyną, arba sugrąžino at
gal ‘ Greefiui, kad Jis pats pri
imtų. - 1 ;. . . ■

automobilių 
darbininkai 

kompaniškai

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Gerb. “Laisvės” Red.

Prašau man duoti atsaky
mus į sekamus klausimus:

r(l) Kiek žmonių randasi

visame pasaulyje?
(2) Kiek yra plaukų ant 

žmogaus galvos?
J. J. M.

Atsakymai: 1
(1) Visame pasaulyje gy-

vena arti dviejų bilionų 
žmonių. 1934 metais buvo 
skaitoma kontinentais daug 
maž sekamas gyventojų 
kiekis: Azijoje — 950,000,- 
000; Europoje — 550,000,- 
000; Amerikoje — 230,000,-

GrUmojimąs Atimti Čarterius
Šį sykį- Green, Woll ir kom

panija: žengia toliau, grūmoja 
atėmimu čarterio lokalams ir 
ištisoms unijoms, kad sunaiki
nus geriausias kovingas darbi
ninkų spėkas. Nepavykus su 
užpuolimu ant atskirų narių, 
kaltinamų komunizme, Green 
dabar tikisi laimėti užpulda
mas ant Amerikos Darbo Fe 
deracijos unijų čarterių. 
Green, Woll ir kompanija ži
no, kad jiems nepavykus pasi
kėsinime ant darbo unijų vie
nybės, užpuolant ant pavienių 
narių, ant pavienių .kovingų 
unijistų,- daugelis tų ųpijistų 
tapo išrinkti-į vadovaujančias 
vietas; lokaluose . bei Federaci
jos unijose. 1 I ; Green dabar 
įsako kirsti (skaudžiausius smū
gius į darbo unijų kūną, nuT 
kertant > sveikiausius Amerikos 
Darbo Federacijos organus.

Viskas, kas yra gyvo ir są^ 
žiniško darbo unijose, su pasi
piktinimu atmes šitą vėliausį 
Greeno priešdarbininkišką ma
nifestą?

Atsišaukimas į Socialistus
Kada tik prisieina atlikti

Binghamton, N. Y
Drg. Joną Kaminską Patiko 

Nelaime
19 d. birželio darbe tapo 

sužeistas drg. Jonas Kamins
kas, L.D.S. 6 kuopos narys ir 
“Laisvės”, skaitytojas. Jam 
tapo nukirstą kairės rankos 
pirštas. Gaila, kad d. Kamins
ką ištiko nelaimė. Linkiu d. 
Kaminskui greitai pasveikti.

O. Girniene.

Iš ĄLDLD 20 Kuopos
• i Suvirinsimo

■ > Į ALDLD'20 kuopos susirin
kimus ne visi nariai kreipia 
dūmės ir dalis jųjų labai retai 
lanko kuopos susirinkimus. 
Tas narių apsileidimas arba 
nekreipimas domės į organi
zacijos reikalus neneša organi
zacijai naudos. Nes, kuomet 
mažas skaičius narių telanko 
susirinkimus; negali taip gerai 
dirbti organizacijos labui, 
kaip kad turėtume dirbti. Na
rių nelankymas susirinkimų 
trukdo platesniam darbui.

Šiame, 13 d. birželio laiky
tame susirinkime, prisirašė 
trys nauji nariai—Simonas 
Dainys, Jonas Strolis ir Biru
tė Kastravickienė. Sausio mė
nesio susirinkime prisirašė Ni- 
kulienė, o gegužės mėnesio— 
prisirašė Juozas Kolčiausky. 
Tai per pirmą pusmetį šių me
tų kuopa paaugo 5 naujais na
riais.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mą Visuotinam Amerikos Lie
tuvių ' Suvažiavimui su auka 
$3.00.' Taipgi nutarta paau
koti $5.00 del !

, Darbininkų Apsigynimo.
. . Dalyvavusieji šiame susirin 
kime nariai gavo knygą “Po- j 

„vilas Jurka”. Ne'kurie iš jųjų 
jau 'perskaitė > ir * džiaugiasi, 
kad svarbi ir' gera knyga.

AtbLD 12 Apskričio 
r Konferencija

28 d; liepos turės įvykti A.
Greėhi cirkuliarą Ir numetė’į L.D.L.D. 12 Apskričio pusme- 
šiukšlyną, arba sugrąžino at- tin ė konferencija Binghamto- 

ne. Mes binghamtoniečiai ma
nome laikyti šią konferenciją

000; Afrikoje — 150,000,- 
000 ir Australijoje 7,000,- 
0'00. gyventojų, tai sudaro 
1,887,600,000 gyventojų. Bet 
yra kiek daugiau, nes yra 
dar žmonių laukiniam padė
jime, kurių skaičius tikrai 
nežinomas.

(2) Šis jūsų •. klausimas 
■keistas ir į.įį,teisingai ne-

galima atsakyti. Yra žmo
nių, kurie ir visai mažai 
plaukų tūri. Abelnai skaito
ma, kad normalis žmogus 
turi apie 50,000 plaukų, 

rudų 
už 

ma-

Taipgi patirta, kad 
plaukų būna daugiau 
geltonus, o juodu yra 
žiausiaL (

kokis nors purvinas darbas 
skaldymo bei ' mėtymo narių, 
Mathew Woll(ištraukiamas'iš 
tamsybės ir paskelbiamas čam- 
pionu prieš komunistus. Tai 
tąs pats Woll, kuris yra ap
mokamas agentas darbdavių iš 
American Civic Federation, ku
ri yra . mirtinaspriešas darbo 
unijų judėjimo Jungtinėse 

'Valstijose ir kurį teikia para
mą Hitlerio valdžiai Vokieti
joje. Tai tas pats ^Voll^kurį 
pasmerkė International Hotel 
and Restaurant Workers. Uni- 
u---7r-—,
trauktų iš skebinės darbdavių 
organizacijos—American Civic 
Federation. ; . j ...

Pereitą vasarą, kuomčt Wil
liam Green išsiuntinėjo prieš- 
komuriistinį1 cirkuliarą, kuria- 
me - buvo; reikMidjama, mesti- ; ų^nędėidienįj 
laukan kofridnistuš, • Sociality VhJLoc . ’ 

Partija oficialiai pasrherkė jo 
tą žygį. Mes lati'kiahie; kokią 
poziciją dabar'užims Sdcialis-’ 
tų Partijos Pild. Komitetas rei- 
'kale .šio naujo prieŠdarbiUin- 
kiško pareiškimo pėr Greeną.

Mes šaukiame visus socialisr 
tus ■ prisidėti prie subudavoji- 
mo bendro fronto prieš šitą 
William Grėen ir kompanijos 
reakcinę skaldymo politiką.

Ėarl Browder,
Komunistų Partijos Sekr.

ŠYPSENOS

Grand Opera už Dešimtukų
Prie išpažinties- moterėle • 

..... .    prisipažinus, jog ■> juokėsi 
ja ir reikalavo, kad jis pasi- bažnyčioj iš kunigo b'al&b.

, , ’ _ ' , { ’ • » , J 4 k . ‘ 1 I

“O kuris kunigas tada 
giedojo ?•” • ' ■ ■ ! • '■

' ■ • • 1 •.' /,
“Jus,”, nedrųsiai atsakė 

'moteris.' r .
“O kiek tu įdėjai į' dėžii-'

’ ’ ' j” įdauše-* ’ :

kur nors ant ūkės ir tuom pa
čiu sykiu turėti didelį išvažia
vimą. Tad delegatai dalyvavę 
konferencijoje turės progos 
daugiau susipažinti su bing- 
hamtoniečiais.

Vieta ir laikas bus praneš
ta vėliau. Tėmykite.

, O. Girniene.

kųųig^.-.,7r.:.
•' į '*j■ ’•; ‘

' irfNa, tai,
norėja^ iida;n.t ,tau C^rusoX 
grand operai: sudainuotų 
piktai!sušuko kunigas, ;

--------- — > i • I • t i {

Paklausė Dievo Balso - ■' L* t? fg 
. M i s i o nierius: prikalbino r , | 
Afrikos žmogėdų vadų pa- ' M 
mesti daugpatystę; o pačių :\ 
tas turėjo net šimtų. '

Po kokiam laikui vadas...
atsivedė pas misionierių tik- j 
vienų pačia. ., < ” 1

“Na, o ka padarei su tuo, 1
būriu pačių?” klausė misio? :; 
nierius. ; N.

“Suėdžiau,” atsakė vadas.
Surinko■ Juozas.šilingą^. ',h, a

f

j

1

Ui.'.
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DR. J? X K AŠK JAUČIUS < ;
371 Lakfe Str6et(Q.u> 1’’ . NėU'ark, N.. J. -

"■ ' TelephoneHumboldt 2-7964 ; ■ . , j

DARBININKŲ 
SVEIKATA.

LIAUKOS NYKSTA
Mano motina skaito “Lais

vę” ir ypač jūsų patarimus. Ir 
ji norėtų, kad ir jai ką patar
tumėt,

Vienas-, daktaras patarė jai 
pakeisti, gyvenimo papročius: 
nebedirbti- taip sunkiai, išeiti 
dažniau, ant gryno oro,. pasil
sėti, pasižmonėti. Kitas dak
taras sakė, kad jai inkstai ne
sveiki, bet jo vaistai nieko ne
gelbėjo. Paskui vėl pripažino, 
kad jai reumatizmas nuo blo
gų dantų. Ji ištikro turi blo
gus dantis. Jai vis skauda 
nugarą,- apie inkstus. Ji pa
vargusi, silpna. Ji dirba apie 
namus, namų ruošą, vis tą pat 
kas diena. Jai dažnai galvą 
skauda. Kokie 25 metai ji 
sirgo plaučių įdegimu. Ar tai 
galėtų turėti ką bendrą? O gal 
jai yrą^gyvenimo pakaita? Jai 
dažnąj 'varsto Šonus.' Jai suėjo 
46ri^X75SvanJ, 5'M;» 

Tarptautinio .... - t i zV/2 coltą. Turi ketvertą vaikų; 
ti_ jauniąusiam 17 metų. Ir jai 

į ūžeiĮįjhįėja t ai karsta tįiĮ šalta,. 
| PrasjŠėd^nuo pilvų ;apači^š ir 
i eiha,^4W į'ko
jas, ; bęf pirštus. į Ątjeiskite, 
kad įr.asaų'f angliškai. ’ :

U '$ATSAk¥MAS ■ '
* • . 4 . *■ . f ■' v

Veikiausia Jūšų motinai ir 
bus ta taip vadinama gyveni
mo pakaita. Liaukos jai eina 
menkyn, ypač kiaušidės, ovali
nės liaukos. Ir tai neigiamai 
veikia visą organizmą. •

Be abejo, blogi, nesveiki, 
apkrėsti dantys ir jų smegenos 
taipgi labai daug prisideda 
prie bendro nesveikumo. Ji tu
ri kuogreičiausiai eiti pas dan
tistą ir danty žiūrėti. Negerus 
ištraukyti arjba sutaisyti, dirb
tinius įsitaisyti. 

i »

Su inkstais,

!
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4 i r.r
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—.................................. .................... ,'1
nizmas atgauti, stiprinti* tai ię 
inkstam bus geriau. į ir. liau
koms: ir visiems galams^ 
čių įdegimas, kaip ir bet kokia ;. 
sunki liga, vis palieka orga- 
nizme blogų pėdsakų. . ■

Tai dabar, kas Jūsų motu* 
tei daryti. Tarp kitko, ji per- 
sunki, da ir kaip! Vos tik virš ... 
5 pėdų ūgio, o sveria net 175 •' 
svarus. Vis tai tešlos darbas 
—tų negyvų krakmolų, viso- ~, 
kių civilizuotų, išromytų, de- ‘ 
naturuotų kamšaly, nuo kurių>’b> 
žmogus ištyžti, išpursti pirma 
laiko. ’ / *

• ’ j, į-Tegul ji rūpestįngąi. žiūri., 
sau atatinkamo maisto, 7. 
nesugadinto, nesufabrikudto^’/J,
n esu k e p i n to, m aišy to-p ermai-„ t, 
šyto maisto. Daugiausia žaU?^. 
šių, šviežių daržovių, |vai$įų,' / 
greta kiaušinių, pieniškų,, žp-,, 
vų, šviežios mėsos; Visąį ma
žai baltos duonos irišiaip kra- 
kmolų. 4>*. i ,:Jy

Tegu 1 • gauna Thyroid glahd,.>^ 
1 gr., 1OO tablets' ir Tfn£ išpirkt 
mo po vieną kaš dibna. Už sak-^t 
vaitas, po Vieną Pytais5 ir 
raiš. 'OJ b'aškiku, 1 pti Vieną-r* 
prieš'’yfilg’į- Kas' menuo ;gali T 
apleisti J pd ■ 1 kelias 1 -difenas* o'”* 
paskui ir vėl vartoti.

Menocrin (HarfoVrėr), TOO 
sanitablets. Tegūl ima po 2 
tableti prieš valgyftią.

Paskui, žinoma, iodo tinktū*/* 
ros, po lašą kas diė*na, o už’ * 
poros mėnesių, po lašą kas ŪO- * 
ra, kas trejetas dienų, visą gy- 
venimą. Žuvy aliejaus, po ’ 
šaukštą-kitą kas diena. Mieliy, * 
bent po . plytelę. Arba džiovin- 
ty mieliy, po keletą tablečių. " 
Daug vaisių ir daržovių sun- ' 
kos. Visa tai suteiks vitaminy, “ 
mineralų — sveikatos dėsnių. , 
Ant saulės tegul dažniau ji

gal jai ko ir pabūva. Ir reikėtų , jai pailsė- 
trūksta, o gal ir ne. Vis viena, ti, atsipalaiduoti nuo tos įki- 
patiem inkstam nelabai ką te- rios, monotoningos namų ruo- 

visas orga- Į šos. . . _

4

i

padarysi. Reikia
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4
A oi ve ?rasi0> be vaWbmes ir be dys keista tojimano “biografu1 kėši toliau nuo jos, kad vėl’šalyje pakilo 126,000. Bend- algų suma nupuolė $3 900-iviano /Atsiminimai ir bei jiy,r *a,šp*- «amų darbininkams 000 Per stS

Pergyvenimai
J verkdavo ir skųsdavos ant savo 
I “neprietelių,” suprantama, mū
sų šeimininkas priimdavo viso
kius skundus, bet į juos vis 
skirtingai žiūrėdavo. Kuris at
silankydavo ašarodamas,> Niekados man iš minties ne- bimo garsai. Saulė švietė gana 

išeina, tai toji diena, kada aš skaisčiai ir gaivino visą gamtą, ašarodavo ir po bylai.. 
tarnavau pas ūkininką Lietuvo- ( Ganiau diena is dienos kai- vau jaunutis, vos žygiuojantis 
je. Aš prisimenu ir labai prisi- j minę su gana didele atyda, kad (į vyrukus. Man atrodė labai 
|nenu, kaip mane motinėlė už niekam skriaudos nepadarius, keistas gyvenimas. Vieni turi

jojau Amerikoj būti^turtingas giliau vienas jūreivis metė 
senu žeberklu ir pataikė 
ryklei į galvą. Tada, kapi
tonas sako: “Ryklė labai 

, tas ' turtus. Mes klausydavome ir I Smarkiai susivartė ir stai- 
Aš bu-1 seilę varvindavome, manydami, i iššoko į jūras, VOS ne- ..... . . .... 1 -- lx: ,»

vyras, nes daug “amerikonų77 
tokiais parvykdavo Lietuvon. 
Tiesa, jie ūždavo aludėje su ku
nigais ir girdavosi apie savo 
turtus. Mes klausydavome i

i- i_ _ ,, . , CJt/ -------------- --------- pi ---- aLVvnau ii piauujau cųj'
lankos pasiėmusi nuvede, vos,kad svetimų pievų neišganius, ūkius ir gerai gyvena, kiti vir- sidairyti, gyventi, tai patyriau
aštuonius metus sulaukusį, pas ūkininkas tuo didžiuodavosi ir 
stambų ūkininką piemenauti. Aš 
atsimenu ir jaučiu jos dar ne
išdildomas lūpas ant mano vei
do, kurį prispaudė palikdama 
finane ant tarnystės pas tą ūki
ninką, pasakydama: “Sūneli, 
klausyk to “dėdės” ir “tetos,” 
tai jie tavo bus auklėtiniai. Buk 
geras, tarnauk ištikimai.” Apsi
šluostė ašaras, dar prispaudė . dintų bulvių, o prieš pačias ka- ___u t___ ___________
mano galvą prie savo krūtinės, | lėdas atsiimdavo dešimtį litų 1 dininkai, "dvarų kumečiai ir ma- 
paglostė smulkius mano plaukus pinigais ir kelis centnerius ru-

šininkai, turi žemės, jiems ne
ša turtingi ir biedni dovanas, 
bučiuoja rankas, prašo pagel- 
bos; jie prižada, o kaip išeina 
juokiasi iš jų ir sako: “Tokius 
niekšus reikia pamokyti!’! Ko
dėl juos reikia pamokyti, ko
dėl jiems reikia meluoti, aš ne- 

rudenyj ateidavo motina, nusi- suprasdavau, kas čia dedasi 
kasdavo poros centnerių užso- 1 prieš mano akis per neteisybės!

Kitoj pusėj, vėl biedni sam-

visiems girdavos, kad turįs pui
kų piemenį! Bet kiek tas pie
muo perkęsdavo audringų rytų 
ir dienų, kur lietus ir griaus
mai vasaros metu pleškėjo, tas 
jam neapeidavo.

Už tų visų metų vergavimą,

’šėjo. O aš ją ilgai, ilgai pa
jau liūdnomis akimis, kaip 

.etai lėtai žingsniuodama 
nuėjo per kiemą, paskui keliu, 
vedančiu per lauką, ir išnyko 
iš mano akyregės gana tolimoj 
atstumo j.

Suprantu tik dabar jos tuos 
skaudžius jausmus, o tada neį-1 
vertinau, nesupratau, kodėl ji 
apsišluostė riedančias per vei
dą ašaras ir kietą bučkį pri
spaudė prie mano veido, kurį 
paliko kaip neišdildomą atmini- 

«fną pas mane. Nes ji žinojo, kad 
mano globotojai šiurkštūs, kad 
aš jiems svetimas, o ne savas, 
kurie kels iš ryto anksti ir lieps 
ganyti kaiminę, o namo pargi
nus—reiks jų vaikus daboti, ku
rie gana padykę buvo. Jos tas 

^žinojimas, tas permatymas, ne suodavau ir paleisdavau ore vė- 
galėjo nepaveikti; jis paveikė i jui, į patvorį nublokšti. Vistiek, 
ant jos, tat ji ir susijaudino pa-J nors sunkiai dirbau, bet šiaip 
likdama mane ant svetimųjų' taip išmokau skaityti ir rašyti, 
rankų, išėjo šluostydamosi savo 
graudžias riedančias ašaras 

t nuo raukšlėto veido.
Tiesa, tas naujas ‘dėdė”, ku

ris žiūrėjo į manę ii’ lingavo 
galvą: “Vat pasisamdėme ‘vy
rą.’”\šeimininkė įkirto: “Taip, 
menkutis, skrumnas vaikinėlis, 
kažin kaip mes jį galėsime nau- piemens pareigas 
doti prie kaiminės?’L 
. “Pamėginsime, jeigu netiks— Alga mahb’ jau didęšnė, "S" 
paleisime,” pridūrė “dėdė.” Aš kiosdešimtiš litų metams ir sėp- 
pažiūrėjau į abu ir nuleidau Jyni centneriai- bulvių motinai! 
akis į jų vaikus, kurie sėdėjo Apart algos, dar man. vilnonis 
ant sienpečio ir išverstom aky-' garnitorius- ir batai su ilgais 

aulais! čia mes buvbme keli 
samdininkai: feėrnas, aš ir mer
ga su . piemene. Apart mūsų, 
samdininkų, buvo du sūnūs to 
paties ūkininko. Pats ūkininkas 
buvo jau virs penkios dešimts 
m. ir vedęs antrą žmoną. Gyve
no gerai ir buvo gerbiamas pi
lietis, nes buvo įgaliotas viršai
čiu. Svetimųjų žmonių pas mus 
niekada netrūkdavo, tankiai iš 

prie savo kulšių. Man taip pa-j gana toli ateidavo su visokiais 
sidarė graudu, kad aš nei ne- reikalais ir visokių žmonių. Jų 
pasijutau kaip užtraukiau pus- didžiuma neateidavo tušti. Vie- 
balsiai dūdas. Man prisiminė, ni jų atsinešdavo valstybinės, o 
kad ir mane tankiai motina taip kiti litų ir konjako. Kas geriau 
priglausdavo, o dabar aš stoviu pašmeruodavo, tas toliau nuva- 
vienas viduryje grinčios ir žiū- žiuodavo. Ateidavo ir biedniokų

ižažemiai ūkininkėliai. Jie vargs- 
gių, tai ir visas mano metų už- ta, dejuoja. Juos valdžia mo- 
darbis. Tiesa, man f* ' 
suteikdavo drabužį ir mokinda
vo žiemos metu katakizmo ir 
ant knygos skaityti, nes to ma
no motina buvo išsiderėjusi.

Ūkininkas pamokas teikdavo 
labai šiurkščias. Aš turėdavau 

Į apsišerti arklius, karves, avis 
ir jo užduotą pamoką išpildyti. 
Elementorius ėjo nevisai blo
gai. Bet kaip įžengiau į šaltinio 
knygą, tai čiela pekla pasidarė. 
Visur maldos ir maldos, nieko 
smalsesnio nebuvo, nieko pa
traukiančio nesirado, kaip pra
dėsi nuo rytmetinių, vakarinių 
maldų, taip ir eina: mišiaunos, 
rąžančiai, gadzinkos ir litanijos 
visų šventų, taip įkirėjo, kad aš 
liuosesnius lapus pats paliuo-

•r

kad tik patekus į tą “laimin- j apvertus valtį.”
gą” šalį! Bet kada gavau tą | Kapitonas neteko daug 
progą—atvykau ir pradėjau ap-1kraujo ir greitai nustojo są- 
sidairyti, gyventi, tai patyriau, .moriės. Jūreiviai pribuvo 
kad darbininkui visur tas pats iprįe valties ir paėmė jį ant 
kapitalistinėje tvarkoje, kur jis laiv0< Kapitonas buvo iš-

Lietuvoj Jus Laukia
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą

neis, visur jį išnaudoja, spau
džia ir tas bus tol, kol dus ka
pitalizmas ant žemės kamuolio.

Juozas Linffauskas.

ĮVAIRUMAI
Narūnai.

Žmonės, kurie dirba
ūkininkas kesčiais apkrauja, jie keikia ją, XX 1 »» X ^X xl XX ’«••• V J • 1 • •o toji juos areštuoja, sodina į 

kalėjimus; apšaukia bolševikais 
ir visokiais maištininkais. Aš 
negalėjau suvokti, kame čia da
lykas? Kodėl taip šiurkščiai 
žmogus į žmogų žiūri? Kodėl 
visur tą biednioką taip išjuokia, 
neapkenčia? Kad ir mane patį, 
visur ant dantų laiko ubagu, 
nuskurėliu vadina. Iš pat jaunų I 
dienų, kur aš tik eisiu, tai ma-jina per _________ ____
no draugai tokie kaip ir aš, o^ki 500 pėdų. Yra prietaisai, 
kada prilysi del smalsumo prie ^urje —/i:——: «
stambių ūkininkaičių, tie spiria 1 
koja į sėdynę: “šalin, tu, šiukš
le!”

Pagaliaus, kada nuo tetos iš 
Amerikos gavau laivakortę ir 
pradėjau ruoštis vykti iš Lietu
vos, tada jau ir pažiūros į ma- j 
ne visų pakitėjo. Dienoj išva-1 
žiavimo susirinko visi kaimy-

vežtas į kraštą, kur Mace li
goninėje suteikta jam medi- 
kalė pagalba. .Daktarai su
rado, kad jo ir dešinioji ran
ka buvo apkramtyta.

Žvejai mano, kad ryklė 
atsekė žuvis į tą jūrų vie
tą ir užsimanė pasistiprinti 
žmogiena. Jau daug kartų 
lryklės atakavo maudytoius, 

P° «bet tokio atsitikimo, kad į
vandenių upių dugne, arba valtį būtų įsikrausčius, dar 
jūrose yra vadinami naru- nebuvo.
nais. Dabar yra įvairių na
rūnams drabužių — gumi-! 
nių ir metalinių. Sovietų Są-' 
jungos narūnai guminiuose . 
drabužiuose nusileidžia iki j 
150 pėdų į jūras, metali-1 
niuose, kurie sujungti gu- .. v

• lankstomas vietas terlJa Paneša, jog šiemet

š—kas. Informacijų klauskite pas 
vietinį agentą arba

Arba keliaukite populiariniais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

GREIČIAUSIA KELIONĖ 
Į LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą į 
KLAIPĖDĄ

ę, Bedarbių Skaičius Auga
WASHINGTON. — Jung- 

tinių Valstijų darbo minis-

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY NEW YORK

temis žiūrėjo į mane. Jų abie
jų veidukai buvo murzini, plau
kai reti ir kojos purvinos. Man 
jie nelabai patiko, bet aš me

rginau rodyti jiems šypsą, ma
nydamas gauti nuo jų simpati
ją. Bet apsirikau. Jiedu abu nu- 
sirange iš lėto nuo sienpečio ir 
priėjo prie motinos, įsikirto į 
jos sijoną, o toji su savo ran
komis prispaudė jų galvutes

vienas viduryje grinčios ir žiū
riu kaip kitus tik glamonėja.

Bet tuojaus “dėdė” suprato ir 
paliepė šeimininkei man paduoti 

žvalgyti. Šeimininkė pripylė la
pienės, “dėdė” atriekė juodos 
duonos ir pakvietė mane prie 
stalo. Aš nedrąsiai priėjau ir 
pradėjau valgyti. Kaip aš val
giau, tai nei pats nesuprantu. 
Tik žinau, kad kiekvienas kąs
nis kliuvo kur ten gerklėje ir 

^nesirijo...
Ryte mane pažadino iš miego 

šeimininkė, apsiruošiau ir iš
giniau kaiminę, kuri susidėjo iš 
penkių karvių, septynių avių ir 
trijų teliukų. Rytas buvo gra
žus ir malonus. Ganykloje buvo 
keli medžių krūmai, lygumose 
samanoti kupstai, o viduryj ga
nyklas bala, po kurią plaukiojo 
kelias laukinės antys. Aplinkui 
ganyklą svetimųjų ūkininkų pie
vos ir už pievų dvaro miškas, 
kuris atrodė, kaip kokis pasa
kiškas sodas, stovįs prieš mano 
akis. Atmosfera pusėtinai jauki 
ir maloni. Aš braidžiojau po 
rasotą žolę, kurios buvo pilna : 
ganykla. Medžiuose čiulbėjo1 
lakštingalos, o iš girios atsimu
šė j mano ausis tetervinų bur-

t

Kada po dviejų metų mane ma
ma nuvedė prie pirmos komuni
jos, aš buvau čielas “profeso
rius,” mokėjau katakizmus, už 
ką mane klebonas pagyrė ir ran
ką ant. mano galvos uždėjo. Tas 
man .labai patiko!

Po’kęlių metų jau aš apleidau 
į, 4nes nuėjau 

pas kitą Mipinką uzįpusbernį.
.... . pen_

m

Hitlerio bernas F. J. 
Hauptman, kuris atsta

tytas iŠ universiteto 
New Jersey.

vadinami “narūnų 
varpai,” tai tvirto metalo 
kambarėliai su kiauru dug
nu, kuriame sėdi ant suo
lelių narūnai ir tokiu būdu 
išvengia didelio vandens 

; spaudimo, tai su jais nusi
leidžia iki 1,000 metrų (3,- 

nai ir net atsivedė muzikantą. į 25$*pėdų) gylio. Narūnai po 
Tas tąsė armoniką, o mes visi vandeniu negali ilgiau dirb- 
šokome tuomet visokius šokius kaip 4 valandas, O dide- 
su merginomis,^ kurios bent jau gįĮumoje įįk 30 minu- 

- - čių, nes vandens spaudimas 
parašyk, labai kenkia sveikatai. Ną-

o? ”

tą kartą nesididžiavo, o man vis ■ 
į ausį kalbėjo: “Juozuk, kaip 
nuvyksi į Ameriką, i . 
kaip ten tau einasi?” Senesnie
ji pradėjo atsiprašinėti u “Gal 
mes tau ką blogą padarėm? 
Dovanok Juozeli!” Išti.ėš^, ko
medija užviešpatavo! Visai kiti 
žmonės pasidarė, o jau tų pra
šymų, kad aš jų dukteris ‘ir sū
nus atsikviesčiau į Ameriką, tai 
iš kiekvieno krūtinės išsiverž
davo. Mat, jų supratimu, aš 
vykstu į turtingiausią šalį pa
saulyje. Aš žersiu auksą riešku
čiomis sau į kišenių, tai, kad 
nepamirščiau ir jų.

Bet Amerika ne tokia yra, 
kaip Lietuvoje įsivaizduoja, čia 
atvykus irgi tas pats: reikia 
eiti pas turtingesnį, jam žemai 
nusilenkti, kad darbą gavus. 
Kada gauni uždarbį, tai vos ga
li užlopinti tas bėdas, kurias 
gyvendamas per savaitę pada
rei valgydamas. O dar toliau, 
milionai darbo žmonių šiandien 
vaikščioja Amerikoj be darbo, 
be duonos ir pastogės. Iš tos 
įsivaizdintos aukso šalies, pasi
darė nuliūdimo ir skurdo per
pildyta šalis. Kaip apsižiūri, tai 
visur vargas, visur skurdas dar- 
bo žmogui, kuris visko prigami-j pjtonas sak0; “Ag

runai dirba laivų ištrauki
mo darbe arba ir’ taip jies- 
kojimo upių arba kaųalų ijr 
jūrų negiliose, vietose dili
nę, kad apvalius jį nuo ak
menų ir kitų laivams kliū
čių.

Rykle Įlipo į Valtį
Birželio 17 dieną Atlanti- 

ko didjūryje, apie 50 mylių 
nuo New Jersey pakraščio 
labai žingeidus įvykis buvo. 
Ten buvo išplaukęs žvejų 
laivas “Nautilus.” Jo kapi
tonas Manuel Chalor, 31 me
tų amžiaus vyras, nusileido 
nuo laivo valtį ir apie 20 pė
dų at s to j nuo laivo gaudė 
žuvis. Bet štai jis pamatė, 
kad netoli jo valties verpia
si, sukasi vanduo ir greitai 
ten pasirodė, didelė žalsva 
žuvis, kuri smarkiai drožė 
į valtį. Paskui tas 15 pėdų 
ilgio draskūnas greitai įsi
vertė į kapitono valtį. Ka- 

i nežino
jau, ką daryti. Penkiolikos 
pėdų žmogėda buvo mano 
valtyje. Ryklė valtyje smar
kiai sukinėjosi ir grūmojo 
mane suėst. Aš bandžiau 
laikytis nuo jos toliau, bet 

o

no, o pats sau nieko, o nieko 
neturi, tik skurdą ir aimanavi
mą, kurį kenčia kas diena nuo 
išnaudotojų.

Tiesa, aš atvykęs į šią “palai
mintą” šalį jieškojau progų, 
taupiau centus: “vot papuls I 
proga, šoksiu į kokį biznį ir I ryklė buvo taip didelė, 
būsiu turtingas!” Bet kuo tolyn, mano valtis maža. Ryklė 
tuo labyn verčia mane manyti, smarkiai Čiaukšėjo danti- 
kad iliuzija, kad aš save ta vii- |inis ir nutvėrė mano ranką, 
timi apsigaudinėju. šiandien kurios oda pasiliko jos gerk- 
jau ne laikas svajoti apie biznį, leje.. . Aš pradėjau garsiai 
nes maži bizniai eina lauk, o jų 'šaukti pagalbos... Aš norė-
vietą užima monopoliniai biz
niai.

Sugriebtas doleris sprūsta iš 
rankų del pats savęs išsimaiti
nimo. Kur tie sutaupiniai, apie 
kuriuos turėjau viltį? Jau rim
čiausiai skverbiasi mintis, kad 
ne man vienam reikia glausti Į 
savo jėgas, gretintis prie vienas 
kito ir kovoti prieš kapitalistus 
už mūsų, darbininkų, reikalus, 
tik tada gal bus galima nors 
kiek geriau gyventi.

Gal būt, kaip kam atro-

jau pulti į vandenį, bet nu
sprendžiau geriau Žu ja pa
silikti valtyje, negu atsi
durti vandenyje, nors ir esu 
neblogas plaukikas.”

Ryklė išbuvo su kapitonu 
valtyje apie 10 minučių. Jo 
šauksmas atkreipė jūreivių 
atydą, kurie buvo ant “Nau
tilus” laivo ir jie pradėjo 
ryklę bombarduoti kuom pa
gavo, bonkomis, ' pagaliais, 
gelžgaliais, o kapitonas lai-

nuo balandžio pradžios iki 
i gegužės bedarbių skaičius

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

L

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

“Laisvės” Piknikas Brooklyne
Puiki Muzikaiė Programa Bus Duodama per
Microphone (Garsiakalbį); Bus Girdima Visam Parke

Atvyksta Vilijos Choras iš Waterbury, Conn. Prie jo prisideda at
skiri dainininkai iš Hartford ir New Haven. Jie sudarys didelį 

Connecticut Valstijos Chorą. Diriguos Klemencas Strižauskas.

PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ

Liepos 7 July
Programoje taipgi dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, N. J., 
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck, 

N. Y., ir Brooklyno Aido Choras.

Pinigines Davonos Prie Įžangos Tikietų Perkamų iš Anksto:
1. dovana $5, 2. dovana $3, 3. dovana $2, 4. dovana $1. 
Tikietai jau gatavi, nusipirkite tuojau. Kurie pirks tikietus 
tą pačią dieną prie parko vartų neturės progos gauti dovanos

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ ASMENIUI

Piknikas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vidurnakčio. Atvažiuokite ‘ 
anksti. Nesivežkite valgių, nes Piknike bus jų gana visiems.

DVI ORKESTRUS GRIEŠ ŠOKIAMS

Charlie Kwarren & His Happy Timers .
William Norris and His Orchestra

PIKNIKAS BUS TEN, KUR BUVO KITAIS METAIS

Ulmer Park Music Hall
Pabaigoje 25th Ave., Brooklyn

(West End Coney Island).

Bus daug svečių iš kitų miestų. Pasimatykite su jais, 
įsigykite platesnes pažinties.

1



PASVEIKINIMAI VISUOTINAM SUVAŽIAVIMUI Clevelando Žinios

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

LIPTONROBERT

Dovanos

Graborius (Undertaker)
prieš

kovai
Mes

pakilęs 
spaudoj 
mokyk-

ku- 
ne- 
su- 
da- 
au-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

Serga draugė Baranauskie
nė. Ji irgi turėjo sunkią ope
raciją. Jos adresas yra toks: 
1425 East 65 St. Ji taip pat

Darbi-
Draugijos

bendrai dirbkime, 
padarytum šį darbą pasekmingą. 

L.K.F. Org. S. Penkauskas.
(149-150)

,, ...-.........

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienitį

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kp. susirinkimas 

įvyks 25 d. birželio, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Kliube, 4th ir Upland St. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvar
styti.

Sekr. M. Dudonis.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 26 d. birželio, 8 vai. va
kare, Darbininkų Svetainėje. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi atėjus knyga “Povilas Jurka”, 
visi galėsite knygą atsiimti.

Sekr. K. Rušinskienė.

Ketvirtas Puslapis Antradienis, Birž. 25, 1935

Daugiau ateina pasveikini
mų Visuotinam Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavi
mui prieš karą ir fašizmą. 
Juos talpiname žemiau:

Westville, Ill.
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 42 kuopa sveikina Vi
suotiną Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą, 
ris įvyks Clevelande. Mes 
galėdami dalyvauti šiame 
važiavime sunčiame jums, 
lyviai, pasveikinimą ir $2 
kų, del suvažiavimo reikalų. 
Mes pasitikime, kad jūs nusta
tysite teisingą kelią 
prieš karą ir fašizmą, 
pasižadame remti visas darbi
ninkų kovas ateityje sulyg mū
sų išgalės.

Lai gyvuoja darbininkų vie
nybė ir kova už pasiliuosavi- 
mą.

LDS 42 Kp. Valdyba:
' L. Kvietinskienė, pirm.

Frank Lengvinas, sekr.

Westville, Ill.
ALDLD 205 kuopa sveikina 

Visuotiną Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą, kuris 
atsibus Clevelande, 30 d. bir
želio ir 1 d. liepos. Prie sun
kių sąlygų mes negalime pa
siųsti delegatą, tai siunčiame 
jums, draugai ir draugės, pa
sveikinimą ir $3 auką. Pini
gus paskiriame sekamai: po 
$1 del Suvažiavimo reikalų, 
Lietuvos revoliucinių politinių 
kalinių ir T.D.A. Mes įsitikinę, 
kad jūsų suvažiavimas išdirbs 
planus kovai prieš karą ir fa
šizmą ir 'pakels klausimą re
voliucinių politinių kalinių gel
bėjimo. Mes pasižadame 
remti visas darbo žmonių ko
vas., ;

Su geriausiais linkėjimais, 
.ALDLD 205 Kp. Valdyba: 
L. Kvietinskienė, pirm., 
K, P. Yokubaitis, sekr.

Schenectady, N. Y.
. Mes sveikiname Visuotiną 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimą, kuris įvyksta 
Clevelande. Draugai ir drau
gės! Mūsų kolonija yra ma
žytė, ilgos bedarbės esame su
varginti ir iš tos priežasties ir 
ilgos kelionės negalime pasiųs
ti į jūsų suvažiavimą savo de
legatą. Bet mes suprantame 
šio suvažiavimo didelę svarbą. 
Iškėlėme šį klausimą tarpe 
mažų ir silpnai stovinčių mūsų 
kuopų: Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 18 kuopos, A.L. 
D.L.D. 91 kp. ir Lietuvių Ap- 
švietos Kliube ir visi bendrai 
apkalbėję suvažiavimo svarbą 
sudarėme nors mažą sumą— 
$10 pasiųsti aukų, nors tai yra 
maža parama.

Nors mes asmeniškai neda- 
tyVaujam suvažiavime, bet mū
sų jausmai yra su jumis, drau
gės ir draugai. Mes pilnai 
jums pasitikime, kad ir be mū
sų nutiesite tvirtą pamatą 
klasių kovai prieš karą ir fa
šizmą, kurį ir tvirčiausi prie
šai negalės sugriauti.

i Mes pasitikime, kad darbi
ninkiškos idėjos 
apjungia darbo 
Lenino mokslas 
gauna pasekėjų 
kĮasė sunaikins
ir įsteigs tvarką, kurioje nebus 
nei išnaudojimo, nei karų, 
kaip dabar yra žengiama So
vietų šalyje.

Mes Schenectady susipratę 
darbininkai ir darbininkės 
sveikiname jus, draugės ir 
draugai, atvykusius į suvažia
vimą ir linkime padaryti ge
riausių nutarimų visų darbo 
žmonių labui.

A. Gudžinskas.

vis daugiau 
žmones, kad 
vis daugiau 
ir darbininkų 
šį surėdymą

Grand Rapids, Mich.
Gerb. Drauge J. Siurba:— 

Grand Rapids Bendro Fron-

to Komitetas darbuojasi, kad 
kuo daugiau pasiuntus delega
tų į Clevelando suvažiavimą. 
Jau turime 5 delegatus, nuo 
penkių organizacijų ir tikimės 
dar vieną išrinkti. Jau išrin
ko delegatus viena vietos pa- 
šalpinė draugija, SLA 60 kuo
pa, ALDLD 66 kuopa, LDS 41 
kuopa ir Lietuvių Dailės Cho
ras. Mes turėjom masinį su
sirinkimą tuom klausimu, 31 
d. gegužės, kuriame likosi už- 
girta Visuotinas Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavi
mas. Dabar jau rengiamės į 
kelionę.

Draugiškai, A. Daukša, 
LDS 41 Kp. Sekretorius.

Iš Hillside, N. J. gauta pra
nešimas, kad draugai ir drau
gės taipgi yra paskyrę suva
žiavimui $5 aukų.

Mes kviečiame visas darbi
ninkų organizacijas rinkti de
legatus ir siųsti į suvažiavimą, 
o kurios kuopos negali pa
siųsti, tai siųskite nors savo 
pasveikinimus ir kiek galima 
aukų, nes patsai suvažiavimas 
ir delegatų siuntimas į užsie
nį padarys daug išlaidų.

J. Sitirba,
VALDS Šaukimo Kom. Sek.

Aplankykite Sergančias 
Drauges

Julia Gurbis turėjo labai 
pavojingą operaciją. Ji buvo 
ligoninėje, dabar jau namie 
randasi. Adresas toks: 1415 
East 61 St.

Draugė Gurbis priklauso 
prie Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 55 kuopos. Pirmiau 
ji priklausė ir prie Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo 24 
kuopos ir yra “Laisvės” skai
tytoja ir gera darbininkų kla
sės rėmėja.

priklauso prie LDS. 55 kuo
pos. Yra gera rėmėja darbi
ninkų klasės. Jos sūnus Juo
zas gerai darbuojasi jaunuolių 
organizacijose.

Mūsų visų pareiga aplanky
ti šias sergančias drauges. Aš 
nuo savęs linkiu joms greito 
pasveikimo.

LAWRENCE, MASS.
Atydai ViSoms Naujosios 
Atydai Visoms Naujosios

Meldžiame visų organizacijų nieko 
nerengti 4-tą d. rugsėjo, nes yra 
rengiamas didelis piknikas ant Map
le Park, Lawrence, Mass, šį pikni
ką rengia Am. Lietuvių Komunistų 
frakcijos pirmas distriktas. Yra kvie
čiamos visos organizacijos dalyvaut 
ir bendrai dirbti su mumis; kviečia
mi ir visi Naujos Anglijos chorai. 
Pelnas nuo pikniko bus skiriamas del 
pradėjimo ir palaikymo darbininkų 
mokyklos. Visi 
kad

512

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau rti 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
it padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi a^ 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Mariom St., kamp. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.t Glenmore 5-6111

Benld, Ill.
Amerikos Lietuvių 

ninku Literatūros 
13-tas Apskritys sveikina Vi
suotiną Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą, ku
ris įvyksta Clevelande. Mūsų 
apskričio metinė konferencija 
užgyrė šaukimą VALDS ir 
sveikina visus jo dalyvius.

Mums labai gaila, kad mes, 
iš priežasties stokos finansų, 
negalime pasiųsti į suvažiavi
mą savo delegatą. Tad, nors 
siunčiame savo auką $2, kad 
suteikus galimybės daugiau 
jums darbuotis kovoje 
kara ir fašizmą.

Su draugiškumu,
Wm. Mickolites,
ALDLD 13-to Apsk. Sek.

Minden, W. Va.

Mes LDS 116 kuopos nariai 
negalime pasiųsti delegato į 
Visuotiną Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą, ku
ris atsibus Clevelande, bet jam 
pilnai pritariame. Mes siunčia
me suvažiavimui pasveikinimą 
ir $2 aukų.

Draugiškai,
J. Kuras, 
LDS 116 Kp. Sekr.

Stamford, Conn.
Brangūs Draugai ir Draugės

LDS 99 kuopa yra padėty
je, kad negali pasiųsti savo 
delegatą į VALDS, kuris įvyk
sta Clevelande, 30 d. birželio 
ir 1 d. liepos. Tad mes nors 
siunčiame jums širdingiausią 
pasveikinimą ir kartu mūsų 
$5 auką.

Draugiškai,
A. Burba,
LDS 99 Kp. Sekr.

Montello, Mass.
Montello kolonijos draugijų 

ir kuopų bendros konferenci
jos išrinkti atstovai, savo tre
čioje sesijoje, laikytoje 18 d. 
birželio, 1935 metais, vienbal
siai nutarė pasiųsti į Visuotiną 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimą pasveikinimą ir 
auką $10 del suvažiavimo rei
kalų.

Su geriausiais linkėjimais, 
S. Baronas,

Konferencijos Raštininkas.

Connect, jaunuolių _ 
Mokyklos Reikalais

Vienu tarpu buvo 
ūpas daug kalbėti ir 
rašyti apie jaunuolių 
las. šiuo tarpu jau visai ne
daug girdėtis apie jas. Todėl 
jų steigimas irgi eina labai lė
tai. Kartais manai sau, jei 
jau niekas nesirūpina, nekal
ba ir nerašo spaudoje apie mo
kyklų reikalingumą, tai ar jos 
šiais metais kur nors bus stei
giamos? Įdomu susipažinti, ką 
patys jaunuoliai kalba apie 
tas mokyklas, kuriose jie pa
tys šiek tiek įgavo žinojimo 
apie darbininkų veikimą. Ke
letas iš Connecticut jaunuoliu 
per spaudą ir žodžiu susirin
kimuose išsireiškė, kad tokios 
mokyklos, kurias šioj valstijoj 
turėjome per porą vasarų, nė
ra dabar labai daug vertos. 
Jų mintis yra, kad dabar jau 
reikia imtis kitokias metodas 
del lavinimo jaunimo. Reikia 
parinkti keletas sugabesnių 
jaunuolių ir juos pasiųsti į 
New Yorko draugų vedamą 
mokyklą, kuri tinkamiau pri
rengta. Iš ten gryžę jaunu
liai būtų kur kas tinkamesni 
vadovauti darbininkų judėji
mui, ypatingai tarpe jaunimo, 
negu čia suvežus būrelį į ne
visai tinkamą vietą, kurioj 
bandoma jaunimas mokinti- 
marksizmo-leninizmo. Mūs to
kiose mokyklose suvežtas jau
nimas daugiau veltui laiką 
praleidžia, nebūna tokios ge
ros disciplinos ir tik išlaidų 
dikčiai padaro, o naudos ne 
tiek daug.

Kitas jaunuolių argumentas 
yra, kad apie mus jaunimo ga
na daug, tačiau pas mus nėra 
stiprių vadovaujančių spėkų, 
kad tuos jaunuolius, kurie arti 
mūsų, būtų galima suorgani
zuoti į jų pačių organizacijas, 
kad juos būtų galima apšvies
ti, supažindinti su darbininkų 
judėjimu. O 
linga.

Tai tokia 
jų, bolševikų
monė apie steigiamas

nuoliam mokyklas. Ar jau
nuolių šie argumentai atitinka 
praktikoj, tai su laiku turės 
būti dikčiai išdiskusuota. Ir, 
gal jų planas vykdomas gyve
nime.

Bet dabar paimkime, kaip 
yra su jaunuolių steigimu mo
kyklos, kurią mūs apskričiai 
pereitose konferencijose yra 
nutarę laikyti « Bridgeporte ? 
Pati vietos komisija, kiek teko 
sužinoti, skundžiasi, kad jiem 
esą sunku gauti prieinamą vie
tą mokyklai, perdaug bran
giai atsieisianti svetainė arčiau 
maudynių ir parko, kuriame 
jaunimas atitrūkęs nuo moky
mosi galėtų greičiau nueiti pa
simaudyti ir pažaisti. Tačiau 
bridgeportiečiai draugai vis 
vien dirba- del įsteigimo pas 
juos mokyklos. Kitas klausi
mas, tai kaip visos kolonijos 
rengiasi prie mokyklos ? Ar 
yra sukelta kiek finansų, kur 
nėra, ar rūpinasi jom uždėtas 
kvotas finansų sukelti? Ar 
banddma surasti jaunuoliai 
del mokyklos? Apie tai veik 
nieko da neteko girdėti iš visų 
kolonijų. O jau labai laikas, 
kad 
kiek
kuri turi sukėlus finansų ir 
kiek

kolonijose būtų žinoma, 
jie pasiųs mokinių, kiek

daugiau galėtų sukelti.

tas labai reika-

mūsų pažangių- 
jaunuolių nuo- 

jau-

Todel visų kolonijų draugai 
yra raginami rašyti spaudoj 
ir laiškais mokyklos steigimo 
komisijai apie virš paduotus 
reikalavimus. Atminkite, kad 
iki mokykla prasidės paliko 
tik keletas nedėlių, nuo šio 
pranešimo skaudoje pasirody
mo gal bus nepilnai nė mėnuo 
laiko. Juk mokykla turės 
prasidėti ne vėliau, kaip 24 d. 
liepos arba pradžioje rugpjū
čio. Tad laiko liko labai ma
žai ir svarbu mokyklos komi
sijai tą viską žinoti, kaip tie 
dalykai stovi. Tikimasi grei
tos. kooperacijos nuo kolonijų 
draugų.

V. J. Valaitis.

Imperialistines Japonijos kareiviai traukia prie naujų Chinijos 
plotų pavergimo

WILKES BARRE, PA.
L.D.S. 7 kp. ir A.L.D.L.D. 43 kp. 

bendrai rengia išvažiavimą, nedėlioj, 
30 d. birželio, ant Valinčiaus farmos.

Gerbiamieji: Visi skaitlingai daly
vaukite šiame piknike, naudokitės ty
ru oru po medžiais ir linksmai pra
leiskite laiką. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Bus ir orkestrą šokiams. 
Busas išeis 9-tą vai. ryto, Standard 
Time—senu laiku, nuo Darbininkų 
Centro, 325 East Market St., kaina 
35 centai. Iš anksto prisirengkite ir 
būkite svetainėje paskirtu laiku, kad 
nepasivėluotumėt.

Kviečia Rengėjai.
(149-151)

r — --

Telephone, Evergreen B-8770

J. GARŠVA

HARMAN ...

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn. 

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Bet. Graham & Manhattan Avės.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldair*^’*.- 

parėse ir kitokiose ’ 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 (H 
6 Skirtingų Rūšių ■ "c

Persiuntimas Apmokėtas f
Kartu su užsakymu prisiųskite , 
ir mokestį. Galite mokėti pašto | 

stampomis. \
Gera Nuolaida Draugijom, Ku-| 
rio* Ims Nemažiau 10 Svarų.' 

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo. yl

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
* Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu: 

“Laisvės” Administracija * 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

SPAUDOS PIKNIKAS
MAYNARD, MASS.400$ “inkais 25 D0VAN0S $100 DOVANA

PUIKI SPORTO IR DAILĖS PROGRAMAJULY 4 LIEPOS
8 Kavalkų Orkestrą, iš Worcester, Mass

Grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus Kavalkus Šokiam Prieš ir 
po Programai iki Vėlumos. Būkite Prisirengę Šokti

A. Bimba Sakys Prakalbą
Vose Pavilion Parke Maynard, Mass.

CHORAS IŠ 250 BALSŲ
Proletmeno Sąjungos 2-ro Apskričio visi chorai dainuos bendrai, 
diriguojant B. Petrikai. Tai bus milžiniškas choras iš 250 balsų.

Piknikas Prasidės 10 Vai. Ryte 
Programas Bus 5 Vai. Po Pietų

RICESporto Programa: JOE BAKŠYS risis su CHARLIE 
už Naujosios Anglijos čampionatą. Kumščiuosis PETER

CARALL su BILL DOGLAS

TUOJAUS ĮSIGYKITE ĮŽANGOS BILIETUS
Dešimts mašinų iš New Yorko vyksta i šj pikniką. Veik visos 
Connecticut valstijos, kolonijos bus piknike. Taipgi dalyvaus 
svečiai iš Maine ir New Hampshire valstijų
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S. MICHAILO V Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

ČIGONŲ AUŠRA
r I.
Milionai žmonių turi milionus papro

čių. Du metai reikalingi nuolatinio ir 
energingo darbo, kad iš žmogaus juos 
prašalinus. Ir blogas tas Raudonosios 
Armijos vadas, kuris nežino savo kovo
tojus, kuris netiki jiems ir žiūri į juos 
kaip į paklusnuosius, kaipo į kareivių 
masę, be reikalingos atydos į kiekvieną 
iš jų atskirai, kuris kiekviename prasi
kaltime mato jau nepataisomą ir bevil- 
tingai ranka numoja.

II.
Rudenį, 1930 metais, į N-kį pėstininkų 

pulką, devintą kuopą, buvo paskirtas 
Jurgis Zurovas, liuosa valia stojęs į Rau
donąją Armiją. Jis buvo čigonas. O iš 
to kilo ir jo papročiai. Beraštis, prislėg

us šimtmečių palikimų, tradicijų, jis 
caip sunkiai pasidavė mokinimui, kad 
kuopos komandierius Eršovas ne kartą 
jau galvojo: “Ir kaip man atsikratyti 
nuo tokio liuosnorio.” Net daugiau to, 
—jis ne tiktai mąstė, bet ir veikė toje 
srityje. Kada Zurovas griežtai atsisa
kė nusikirpti plaukus, suprantama, juo
dus, kaip pečiaus kakta, tai kuopos ko
mandierius nuėjo pas pulko vadą ir pra
šė perkelti čigoną į kanuolininkų pulką— 
na, jis čigonas, tai gal ir tiks ten, nes 
arklius myli. Bet pasirodo, kad Zurovas, 
priešingai visuomenės manymui apie či
gonus, kaipo “arklių mylėtojus”,neturėjo 
prie jų patraukimo; nuo devynių metų 
jis paprastai buvo tik profesionalis uba
gas. O prie to, pulko komandierius 
griežtai pareiškė Eršovui:

— Jeigu Zurovas nenori nusikirpti 
plaukus būdamas tavo kuopoje, tai kodėl 
jis tą panorės daryti kanuolininkų pul
ke? Tu nori asmeniniai nusikratyti dar
bą jo mokinimo, o aš nematau rimtos 
priežasties, kad tik todėl jį reikėtų per
kelti.

—Na, tai ką daryti, drauge komandie- 
riau ?

—Įsakykite jam nusikirpti... Prisaky
kite nusikirpti!—pakartojo pulko vadas. 
—Kokia gali būti kalba tuom klausimu 
su kareiviu? Paaiškinkite jam, kad Rau
donojoje Armijoje viena tvarka yra vi
siems, tame skaičiuje ir draugui Zuro- 
vui. O, tą išaiškinę, pakartokite jam 
įsakymą. Jeigu jis priešinsis—praneški
te man.

—Taip, drauge komandieriau.
Eršovas grįžo į kuopą ir pasišaukė pas 

save Jurgį Zurovą. Zurovas pribuvo.
—Tu mane šaukei?
—Šaukiau, drauge Zurove. Atsistoki

te kaip pridera. Atsistokite taip, kaip 
jus mokino skyriaus komandierius. Ir 
vadinkite mane “jūs”, o ne “tu”.

—Gerai. Vadinsiu “jūs”.
—Ne “gerai,” o “taip.”
Eršovas pamąstė ir nuo pykčio susilai

kęs pradėjo kalbą iš tolo.
—Ar jūs liuosnoris, drauge Zurove?
—Taip, liuosnoris.
—Kodėl jūs panorėjote būti raudonar

miečiu? Norite ginti Sovietų šalį?
—Taip.
Čigonas Zurovas nepasitikinčiai pažiū

rėjo į raštininką, Eršovas įsakė raštinin
kui apleisti kambarį. Tada Zurovas tęsė 
savo kalbą.

—Aš niekam tiesos nesakiau. Aš jums 
visą ją pasakysiu. Taip, tau pasakysiu 
visą tiesą...

-r-Ir vėl “tau”!
—O lai bus ir taip,—nusprendė koman

dierius. — Juk jis nėra darbininkas iš 
“Putilovo” fabriko, ir nei kolektyvietis, 
o viso labo nesenai buvęs valkata ir uba
gas, lai kalba, kaip moka.

Ir čia prasidėjo atviras pasikalbėji
mas. Kas gi pasirodė? Zurovas pareikš
damas liuosnorių priėmimo komisijai 
apie savo norą ginti Sovietų Sąjungą, 
jis tiksliai paslėpė priežastį, kodėl jis sto
jo armijon: jis norėjo karo. Su kuom ka
ro? Su Rūmunija. Bet kodėl kariauti? Ir 
kodėl būtinai su rumunais? O tai labai 
paprastai: Zurovas Benderuose turėjo 
savo mylimą merginą.

Tada kuopos komandierius atsistojo, 
išėjo iš užstalės, priėjo prie žemlapio ir' 
pradėjo jieškoti Benderus. Jis manė, 
kad jeigu Zurovas nusistatęs prieš Ru
muniją, tai Benderai ir yra Rumunijoje.

Jis klydo: Benderai buvo Besarabijoje. 
Ant Dniestro upės yra peženklinta ra
čiuku nedidelis miestelis Benderai.

Eršovas numetė cigaretę. Jis nuspren
dė, kad Zurovas tiksliai jam nesąmones 
kalba — tyčiojasi iš jo. Bet ne, — tik
rumoje Zurovo mergina gyvena Bende
ruose, perėjo rubežių į Rumunijos oku
puotą Besarabiją apie pusė metų atgal 
ir Zurovas, nemokėdamas rašyti, su ja 
susirašinėja per trečią asmenį. Čionai 
Zurovas iš kietai prikimšto kišeniaus iš
traukė sulamdytą laišką. Bet iš to laiš
ko Eršovas nieko nesuprato: jis nuo gim
tos dienos dar nesąs matęs tokius kara
kulius ir net negalėjo dasiproteti, kokio
je kalboje tas laiškas rašytas. “Ir štai 
iš šio laukinio žmogaus, vos kiek supran
tančio bėgantį gyvenimą, tenka išauklėti 
sąmoningą raudonarmietį” — galvojo 
Eršovas.

Penkiolika minučių Eršovas įkalbinėjo 
Zurovą, kad jis nusikirptų plaukus. Jis 
net pajuokavo, pareikšdamas, kad plau
kai iki vestuvių, su gražiausia pasaulyje 
mergina, gyvenančia Benderuose, ne tik
tai ataugs, bet bus net gražesni. Zuro
vas sutiko nusikirpti. Eršovas ant jo ne
pyko, prieš jį stovėjo ne kokis sąmonin
gas disciplinos ardytojas, o atstovas tos 
liaudies, kurią visos valdžios, išskiriant 
Sovietų valdžią, priversdavo ubagauti, 
vogti, vergauti ir valkiotis.

III.
Tai buvo senai. Keli šimtai metų prieš 

Zurovo užgimimą. Batų siuvėjas lohan 
Retter išgirdo kokį tai riksmą, kalbas ir 
sujudimą, ratų dundėjimą, metęs odos 
kavalką tiesiai po savo kojomis, išbėgo 
ant gatvės. •

—“Got im Himmel!”—sušuko jis, pla
čiai išskėsdamas rankas, — ir kokis tai 
užplūdimas ant mūsų miesto!

Elbos upės pakraščiu, nei tai koliojan- 
tis, nei tai sveikinant vietos gyventojus 
nežinomoj iki šiol negirdėtoj kalboj, gar
galiavo didžiausia minia tamsių žmonių, 
purvinų ir apiplyšusių. Paskui juos va
žiavo vežimai. Ant vežimų gulėjo dra
bužiai, tūli savo laiku buvę balti, o da
bar neatskiriami nuo bato spalvos, kurį 
tiktai siuvo lohan Retter, stori priegal
viai, variniai indai, dideli puodai, o vaikų. 
Vaikų — be galo ir be skaičiaus! ,r’

—Juk tik pažvelgkite, — prabilo bat- 
siuvis Retter, — kokis pas juos smagu
mas! Bet argi tai žmonės? Jie basi, 
vienok jeigu jie turi pinigų, tai man dar
bo užteks iki gyvos galvos, ant dviejų 
šimtų metų, kol juos visus apsiusiu.... 
Taip, jūs, . mano kaimynai, ant dviejų 
šimtų metų!...

Retteriui kas kumštelėjo į šoną ir jis 
atsisukęs pamatė., profesorių Onerumą, 
garsų mokslininką, kuris buvo pagarsė
jęs abejomis Elbos upės pusėmis.

—Prašau atleisti,—tarė Onerum, nusi
ėmė kepurę ir linktelėjo. z

—Kur keliaujate, ponas Onerum?
—Noriu sužinoti nuo šių žmonių, kas 

jie ir kur eina.
Ir profesorius nusiskubino prie dviejų 

raitelių, geriau apsirengusių ir jojusių 
minios priešakyje.

—Kas jūs toki? — tvirtai užklausė 
profesorius ir atsargiai paglostė arklį.

—Aš grafas iš Mažojo Egipto, — atsa
kė vienas.

—O jūs? — lėčiau klausė profesorius 
antro raitelio.

—Aš kunigaikštis iš ten pat...
Raiteliai sulaikė minią.
—Tada pavėlinkite,—profesorius pasi

šaukė arčiau Retterį ir pamerkė akį, — 
pavėlinkite sužinoti, kas per driskiai se
ka jus? Kas jie? Iš kur atėjote? Ar 
girdite, Retter, jis sakosi yra kunigaikš
tis iš Mažojo Egipto, sako, kad tai jų 
liaudis... Bet tai nėra liaudis. Čia yra 
kokie šarančiai. Valkatų šarančiai, ponas 
Retter! Na, pasakykite kunigaikšti iš 
Egipto,—ir čia profesorius nusiėmė aki
nius, gražiai sudėjo juos, įsidėjo į ap
saugojimo dėžutę ir įsidėjo į kišenių, — 
jūs, panašiai mongolams, totoriams ir ki
toms Azijos tautoms. Jūs užpuolete Eu
ropą. Bet kodėl iki šioliai mums nieko 
nežinoma apie mūšius, karą su jumis? 
Kur jūsų kariuomenė?

{Daugiau bus)

Lawrence, Mass.
i Daug Darbininkų Atleista 

Iš Darbo 1
7 Ayęr Mill dirbtuve paleido 

iš darbo daug darbininkų. 
Darbininkai viepus su kitu dis- 
kusuoja, kas tqliau bus, ar 
bus geriau, ar ne. Dar kai- 
kurie darbininkai mano, kad 
bus geriau. Kiti savo mintis 
reiškia, kad nebus geriau.

Darbininkai ir darbininkės, 
nemanykite, kad bus geriau. 
Nėra vilties, nes kapitalizmas 
atgyveno savo dienas ir mato, 
kad reikės skirtis su darbinin
kų išnaudojimu.

Dar yra tokių lengvatikių, 
kurie tiki, kad N.R.A. page
rins padėtį. Tai tuščias lauki
mas. Kapitalistai pamatė, 
kad jau nusibodo darbinin
kams kentėti, nes net ir tie 
darbininkai, kurie poną Roo- 
seveltąi garbino ir manė, kad 
tai jų išganytojas, dabar net 
jo paveikslus deda į gurbą. 
Delko Rooseveltas sumanė 
naują N.R.A. ir delko Augš- 
čiausias Teismas panaikino se
ną N.R.A.? Štai delko. Kapi
talistai pamatė, kad žmonėms 
nusibodo tą patį klausyti ir 
pradėjo jiems galvą skaudėti 
nuo to paties plaktuko, kuriuo 
muša į galvą, tai pakurstė 
Augščiausį Teismą, kad pana
grinėtų konstituciją ir panai
kintų seną N.R.A., idant Roo- 
scveltas galėtų iškepti naują, 
dar geresnį plaktuką į galvą• 
darbininkams mušti. Dabar iš 
mašininių šautuvų pradės dar
bininkus šaudyti.

Tas jau prasidėjo kai ku
riose valstijose. Pav., Omaha 
mieste du darbininkai nušauti, 
o koks šimtas sužeista.

Laike rinkimų Rooseveltas 
rėkė, kad jis stovės už 30 Va
landų darbo dieną ir už algų 
pakėlimą. O ką jis dabar da
ro ? Dirba net sušilęs, kad 
pervaryti 48 valandų darbo 
savaitę ir kad algos būtų nu
muštos. Tai toks jis gerada
rys. Tai ot kaip jam rūpi 
darbininkų gyvenimas.

Dabar pažiūrėkite, kaip tas 
yra. Pora savaičių atgal buvo 
pilni Bostono geltonlapiai apie 
gubernatoriaus dukters vestu
ves. Rašė, kiek visko pripir
ko ir kaip vaišino nenaudė
lius, kurie gyvena iš darbinin
kų prakaito. Rašė, kad ves
tuvės lėšavo aštuonius tūkstan
čius dolerių! Tuo tarpu dar
bininkų kūdikiai badauja!

Darbininkai ir darbininkės 
turėtumėte suprasti, kas yra 
jūsų draugai ir kas priešai. 
Ateis rinkimai į valdvietes. 
Neduokite tiems parazitams nė 
vieno balso. Balsuokite už Ko
munistų Partijos kandidatus, 
už tuos pačius darbininkus, 
kaip ir jūs. Kaip greitai dar
bininkai susiprasite, taip grei
tai nutrenksite nuo savo 
sprando visus išnaudotojus.

L. K. Biuras.

Įvairios Žinios Apie Darbinin
kų Reikalus

Italijonų kunigas pasišaukė
Wood Mill agentą pas save,

kaip sukelti penkius tūkstan
čius dolerių del bažnyčios. Na, 
tai laukite, bus iškėptįs'geras 
blynas del paradijonųŲnes tas 
agentas prisižadėjo remti kiek 
galėdamas kunigo užmanymą. 
Mat, jis žino gerai, kad bus 
galima kunigą panaudoti strei
ko laike. Kunigas Milenza 
būtų tarpininkas laužyti strei
ką, sušauktų savo apmulkin
tus parapijonus ir lieptų eiti 
dirbti, kaip kad paskutiniais 
streikais prigrasino tuos dar
bininkėlius, kad negaus išriši
mo, jeigu nepaklausys kompa
nijos ir jo paties.

Pacific Mill ir American 
Woolen dirbtuvės užsidarė 
dviem savaitėm. Tai naujas 
N.R.A. darbininkams pyragas. 
Bet dar klausimas, ką darbi
ninkai gausite po “vikeišino”. 
Ar nebus tik 48 vai. į savaitę 
ir algos mažesnės.

Gal brangūs skaitytojai ne
tikėsite. štai faktas. Birželio 
20 d. telefonais sušaukė Pa
cific Mill ofisan visų Lawren
ce dirbtuvių bosus ir turėjo 
konferenciją, kad aptarti, ar 
visoms dirbtuvėms kartu prail
ginti valandas, ar pavieniai, 
žinoma, sunku viską gerai pa
tirti, bet tikrai buvo vieni, ku
rie stojo, kad pavienės dirbtu
vės ilgintų valandas, o kiti, 
kad ant syk visos tą padarytų. 
Jų planus matysime vėliau, 
kuomet pradės gyveniman vy
kinti.

Well, darbininkai ir darbi
ninkės nieko gero nelaukite iš 
bosų. Patys greičiausia stoki
te į uniją, kad būtumėte pa
sirengę atremti visas kompa
nijų atakas.

Ar jau visi žinote, kad kai 
kur jau dirbą 48 valandas? 
Gal kai kurie, darbininkai ma
note, kad ne? štai jau dvi 
savaitės pradėjo tiek valandų 
dirbti So..Lawrence šiaudyk- 
lių išdirbyste. Pradėjo dirbti 
su vienu tuzinu darbininkų. 
Štai kur pradžia. Q keno taš 
sumanymas? Tai bosų suma
nymas. Pavyko darbininkus 
sumulkinti.

Ne pro šalį būtų paminėti 
ir apie kunigo Valatkos ma
nevrus kas link numirėlių. Štai 
juokingas manevravimas su 
graboriais. Lawrence randa
si vienas lietuvis grabųrius. 
Jis yra geras graborius, taip 
pat dar parapijonas, pilnai 
pasimokėjęs į parapiją. Tiek 
to. Bet dabar pažiūrėkime. 
Birželio 16 d. staiga numirė 
Adžukauskienė ir žmogus pa
šaukė lietuvį graborių Čiurlio
nį. Tas lavoną parvežė į savo 
vietą. Taipgi turėjo išbalza
muoti. Kunigas Valatka, ma
tydamas, kad gal nieko ne
laimės, stvėrėsi jieškoti to 
žmogaus, kad atimtų savo mo
ters kūną ir paduotų kokiam 
ten kitataučiui graboriui. Pa
sišaukęs žmogui pasakojęs, 
kad nepriimsiąs ant kapinių 
ir t.t.

Tas žmogelis, susiklapavojęs, 
nežino, ką daryti, nes visi da-

įvyks

PIRMAS METINIS PIKNIKAS
!' ■ ■ ■ ■ ». i ■ : J

Rengia rūsy, jugoslavų, lenkų *r lietuvių jaunuolių 
r> organizacijos

Nėdeldienį, 30 birželio, 1935
CATLIN’S COMMUNITY PARK

Cropsey ir 20th Ave., Brooklyn, N. Y.

Pikniko Pradžia 10 Vai Ryto. Įžanga 40c.
Grieš puiki prof. Alexander Hanka Orkestrą

KELRODIS: Paimkite West End B.M.T. Subway ir išlipkite 
ant 20th Avė. Paeikite tris blokus į pietus.

lykai susidėjo taip greitai. Sa
ko, kad padaviau liętuviui, tai 
tegul ir bus. , BeU Valatka pa
ėmęs telefoną ir paliepęs žmo
gui sakyti Čiurlioniui, kad jis 
atiduotų jo ‘moters lavoną. 
Graborius Čiurlionis, nenorė
damas bartis ir pyktis, pasa
kė, “pasiimkite”. Pribuvo tas 
kitas graborius ir sako, “kur 
mano nabašninkas, nes aš tu
riu leidimą nuo kunigo?” O 
dabar pasirodo, kad tas italas 
graborius nepriklauso net prie 
graborių sąjungos ir grabus 
perka ne iš unijinės dirbtuvės.

Tai matote, parapijonai, 
kaip elgiasi jūsų kunigas. Tai 
tas pats kunigėlis, kuris buvo 
kviestas į debatus su drg. 
Bimba, bet nepasirodė, pabė
go, sarmatinosi.

Birželio 13 dieną buvo su
šauktas visų progresyvių or
ganizacijų susirinkimas ir bu
vo svarstoma daug dalykų kas 
link Visuotino Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavi
mo. Išrinktas vienas delega
tas, draugas Penkauskas. Tai
gi, dabar duodu pastabą d. 
Penkauskui, kad parvežtų ge
rą raportą mums, nes mes 
lauksime iš tokio svarbaus su
važiavimo.

Kur būsite birželio 30 d.? 
Ogi ve kur būkite: Mąple 
Parke, Methuen, Mass., nes tai 
bus keturių miestų piknikas, 
tai yra, Lawrence, Lowell, 
ir Nashua. Tai bus labai pui-

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669 ' 

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street.I ------------ ..... . ------- -

M M RA MM

Notary Public

kus piknikas.. Bus gera muzi
ka.

f 1 . r • 1' J

Taipgi pastaba visiems Law
rence draugams, kurie yra'ap
siėmę dirbti “Laisvės” pikni
ke, liepos 4 d., Maynard, Mass. 
Turite būti visi laiku. Taipgi, 
katrie nebuvote susirinki!me ir 
norėsite dirbti, kreipkitės pas 
d. A. Tarašką, nes jis yra iš
rinktas statyti darbininkus 
prie darbo.

L. K. Biuras.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdrfu automobilius vestuvėm, 

parem, krikitynom ir kitokiem 
reikalam. ? 1

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. .

PRANEŠIMAS į
ADVOKATAS i

J. GEORGE LIPSIUS j
ir investigatorius .

C. W. BENSON I 
persikėlę raštinę i sekančią | 

vietą: ’
Building i

Broad ir Chesnut, , 
1324-30 Linco In-Liberty I 

PHILADELPHIA, J 
Tel. Locust 6100. J

Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

f

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

3

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand (street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
; Proga Pažintims ir 

Linksmybei
“Laisvės” metiniam piknike 

visuotnet yra puiki’ proga įsi
gyti naujų pažinčių, susieiti 
senai matytus draugus ir pa
žįstamus ir gražiai, draugiškai 
pasilinksminti. Ta progži yra 
dėlto, kad į “Laisvės” piknikų’ 
suvažiuoja daugybė svieto iš 
arti ir toli; kad J juofe atva
žiuoja plačios apielinkės ir iš 
toliau geriausi chorai, kurįe iš- 
pįldp, ..programų;; Jiad jįąmę 
yra Mvr puikios’ orkestroš,' ku
rios griežia šokiams visą dieną 
iki pusiaunakčio. . , , • , .

šiemet piknike grieš pasi- 
mainydamos dvi geriausios šo
kių orkestros, tai Charlie 
Kwarren’o Happy Timers, 
taipgi William Norris’o orkes
trą; abi yra populiarios ne 
vien Brooklyne, bet ir apielin- 
kėje. Puiki proga prišilinks- 
minti su svečiais ir viešniomis.

Tasai puikus piknikas įvyks 
7 liepos, sekmadienį, visą die
ną, Ulmer Park Music Hall, 
gale 25th Ave., netoli West 
End Coney Island. Įžanga į 
pikniką yra 40 centų. Patarti
na visiems įsigyti tikietus iš 
anksto, kadangi prie iš anksto 
perkamų tikietų bus duodamos 
4idovanos pinigais; $5, $3, $2, 
$.1. Laimėjusiem auksinė pro
ga padengti pikniko išlaidas 
visai šeimynai, tad kur kas 
verčiau įsigyti tikietus tuojau, 
nes prie durų perkantiem ti
kietus dovanų nebus.

P.

Įkalinti Paliegėliai Tąsomi 
Po Teismus

Paliegę bedarbiai, už pikįę- 
tavimą šalpos Biuro, 902 Bro
adway, tebetampomi po teis 
mus, tarsi koki kriminalistai 
šeši’ areštuotų penktadienį bu
vo pastatyti prieš teisėją Over
top Harris^ šeštadienį. <Jię ta- 
p0 paleisti. Būdami Užrakinti 
jie šaukė: “Mes norim Har- 
riįj”, kadangi jo parėdymu su
bruko 10 paliegusių pikietų į 
kalėjimą. Harris teisme aiški
nosi nematęs reikalo paleisti, 
kadangi jie nesisakė savo var
do. TDA advokatas, Alexan
der, atkirto, kad jiems nebuvo 
reikalo duoti vardus.

Siunčia Delegaciją Kubon

Malioriai Reikalauja Vyti 
Iš Unijos Raketierius

Pereitą penktadienį 1,200 
maliorių, Lokalo 905 narių, 
savo reguliariam susirinkime 
nutarė pasiųsti William Gręe- 
n’uį reikalavimą, kad jis pa
darytų liesą' pareiškimą spau
doje prieš gengsterizmo ir ra- 
kieterizmo .mętodaš, kurios 
praktikuojamos' kai kuriose 
unijose. 'Pareiškime sakoma:

* Darbo unijų judėjimas pa- 
stiatėmas; pavojųA- ąiyirū susi
jungimu suktų unijos viršinin
kų su požeminio pasaulio ele
mentais. Duokite tinkahią pa
stabą 1 'atsakoihingierrtš ' 9rto 
Distrikto viršininkams,'kad j el
kis kišimasis gengst'eHų bei 
požeminių elementų ,nębus to
leruojamas.”

Lokalas pasiuntė telegra
mas LaGuardijai ir policijos 
komisionieriui Valentine, rei
kalaujant, kad paskirtų laiką 
pasimatyrnui su unijos ’ narių 
delegacija antradienį.

Mitinge kalbėjo Harry Ser
ra, eilinių narių kandidatas į 
distrikto finansų sekretorius, 
kuris kandidatuoja priešais 
Zausnerį; Lewis Stevins ir 
Max Pejin. Jie nurodė eili
nių narių programą. Nariai en
tuziastiškai juos sveikino. Jie 
žino, kad tik išrinkdami eilinių 
narių kandidatus jie apsaugos 
unijines ,sąlygas darbuose.

Maliorių rinkimai įvyks 29 
birželio. Nariai Brotherhood 
of Painters, i Decorators and 
Paperhangerš privalo visi su
sipažinti su. eilinių narių pro
grama ir balsuoti už eilinių 
narių kandidatus. >Kiti darbi
ninkai gali jiems pagelbėti 
skleisdami - eilinių' 'narių; prp- 
gramąi tarp neorganizuotų ma
liorių'. . r f

, i r. i 1 . Maliorius.
• !< l ) f . 1 ; t <■ i . 1 . ■—, »

TDA New Yorko Distriktas
Šaukia Talkon

• Tarptąutihio f Darbininkų 
Apsigynimo New Yo’rko Dis
triktas hutarė' aįvaikščiojimui 
organizacijos dešimties metų, 
sukakties turėti didžiulį pikni
ką 4 liepos, Pleasant Bay Par
ke. Prašomos, visos organiza- 
jos remti šį pikniką. Pikniko 
rengimu jau rūpinasi 78 orga^ 
nizacijos. , .

distriktui sekamai: 1LD Dis
trict, 22 17th St., Room 314, 
New York City.

Speciale “Labor Defender” 
Laida

Speciale “Labor Defenderio” 
4 puslapių laida išleista 22 
birželio. Tos laidos užsimota 
paskleisti 100,000 kopijų. Re- 
guliarė Labor Defender laida 
išėjo iš spaudos 24 birželio. 
Organizacijos tuojau privalo 
jų reikalauti virš, paduotu ant
rašu. . i < -
Scottsborb-Herndon Rinkliavos

- f j r ■ . . •
Birželio. 29 ir 30 bus rink

liavos (tag days) sukėlimui 
fondo tų jaunuolių gynimui. 
Dėžutės, liūdymai ir visa me
džiaga gaunama virš paduotu 
antrašu. Kiekvienas darbinin
kas raginamas atlikti savo pa
reigą tomis dienomis.

Nare.

Stiprus Pikietas Prie 
Bickford’s Kavinės

Nežiūrint nuolatinių areštų 
ir gengsteriais terorizavimo 
pikietų, Bickford’ Inc., West 
42nd St., New Yorke, masiniai 
tebepikietuojama. S t r e i k as 
prasidėjo, kada kompanija 
pravarė darbini nkus už 
unijinį veikimą. Negelbėjo nei 
LaGuardija pareiškimas, kad 
masinio pikieto nebūsią. Ka
vinių Darbininkų Lokalo 110- 
to nariai, kartu su Judžių 
Operatorių Unijos Lokalo 306 
nariais, kurie toj vietoj pikie- 
tuoja kelis teatrus, užblokavo 
gatves ir sulaikė judėjimą su 
virš valandą laiko.
. Pikietavimas užgavo savi
ninkų kišenių iki to laipsnio, 
kad kompahija‘priVėrsta būvd 
numušti valgių’ kainas, kad 
patraukti kostumefius.

Pereitą ketvirtadienį du pi- 
Jcietu, Martin Cook ir Daniel 
Rivas, per policiją tapo pri
musai iki netekimo sąmonės ir 
areštuoti. Paskiau paleido po 
$25 kaucijos kiekvieną. Kal
tinami priešinęsi areštui. Tuo 
įjąt- laiku areštuoti kiti 8 pi- 
įiętąi, kurie paliuosuoti po $5 
kaucijos. Dvylika iš areštuo
tų trečiadienį ir 4—ketvirta
dienį, teisme buvo pripažinti 
kaltais “betvarkės kėlime”, 
bet paleido be bausmių.

Eilinią Narių Spėkos Auga
Nesenai praėjusiuose Int. 

Typographical Unijos Lokalo 
6-to rinkimuose F. Elmer 
Brown, kandidatas į pirminin
kus gavo 3,143 balsus. Tai 
skaitoma dideliu laimėjimu 
penkių punktų programai, ku
rią pateikė eilinių narių orga
nizacija. Programa reikalau
ja trumpesnių valandų, be nu- 
mušimo algų; padarymo visos 
tos industrijos šapų unijinė
mis; savivaldybės lokalui; su
sivienijimo su kitų amatų or
ganizacijomis, ir nedarbo ir 
senatyes apdraudos.

: Pirmininku išrinktas Leon 
H. Rouse 4,048 balsais, kuris 
jau sėdi ofise per 20 metų, su 
pertrauka dviejų metų 1931- 
33. Reiškia, nežiūrint senų 
valdininkų įsigyvenimo, eilinių 
narių programa davedė loka
lų veik iki pusiausviros tos 
programos pusėn.

yra negras, nors jis turi gar
bingą rekordą kaipo žmogus 
ir kaimynas.” Gi Architektų, 
Inžinierių, Chemikų ir Techni
kų unija, kurios Lawlor yra 
nariu, žada vesti kovą iki lai
mės. Jau rašėm, kad iš to na
mo tapo išmesti 3 gyventojai 
už protestą prieš išmetimą 
Lawlor.
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Trumpos Žinutės
Registracija vaikų kampėn 

WO-CHI-CA dar tebesitęsia. 
Mokestis dvem savaitėm $14.- 
50, kelionė $1.50. Kempė 
randasi Port Murray, N. J. 
Auksinė proga organizacijoms 
pasiųsti po keletą vaikų ir 
paskui iš jų susilaukti veikė
jų. Pirma vaikučių grupė iš
važiuos 1 liepos. Registraciją 
priduokite sekamu antrašu: 
United Children’s Camp Com
mittee, 50 E. 13th St., New 
York City.

Special Sessions teisme nu
teistas Samuel Klein 90 dienų 
kalėjimo ir Joseph Mcllree 30 
dienų už (ėmimą pašalpos dir
bant. Sakoma, būk pirmasis 
gavęs šalpomis $720 tuo lai
kotarpiu, kada jis uždirbda
vęs po $26 į savaitę; gi antra
sis paėmęs $288.56 šalpomis, 
uždirbdamas po $31 į savaitę.

Išleistuvės Tik Už 3 Dienų
Didžiosios delegatų išleistu

vės į Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Visuotiną Suvažiavi
mą, Clevelande, įvyks ši ket
virtadienį, 27 birželio, “Lais
ves” svetainėj, kampas Lori
mer ir Ten Eyck Sts.

Išleistuvių tikietų jau par
duota virš 400 ir vis dar smar
kiai platinasi. Reikia tikėtis, 
kad per likusias kelias dienas 
visi turintieji tikietus juos iš
platins ir turėsime tikrai masi
nes išleistuves, kaip kad ir tu
rėtų būti. Tikietų kaina yra 
10c. ir prie jų yra duodamos 
trys . dovanos: $5 pinigais, 
staltiesė, plunksna su paišeliu.

Išleistuvėse grieš Wm. Nor
ris orkestrą, dainuos Aido 
Choras, bus deklamacijų, dele
gatų atsisveikinimas, pagaliau 
dovanos, užkandžiai, valgiai ir 
gėrimai.

Vis. Suv. Brooklyn© Komit.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių 54 skyriaus ne
paprastas susirinkimas įvyks trečia
dienį, 26 d. birželio, 7:30 vai. vaka
re, Amalgameitų svetainėje, 11-27 
Arion Place, Brooklyne. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
reikalų apsvarstyti, taipgi bus rin
kimas delegatų ir kita skyriaus val
dyba.

(148-149)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 6 kambariai—visi 
šviesūs; yra maudynės, elektra ir vi
si parankamai; naujai išdekoruoti. 
Randa $22.0,0 j mėnesį. Kreipkitės 
šiuo antrašu: 219 Cooper St. tarpe 
Wilson ir Knickerbocker Ave. Brook
lyn, N. Y.

(149-151)

|y

o

Bėgiu pastarųjų metų ir 
pusės vagišius Milton Stecker, 
21 metų, 3160 Coney Island 
Ave., Flatbush teismabutyje 
gyrėsi apvogęs bent 100 na
mų Flatbush, Boro Park ir 
Sheepshead Bay apielinkėse. 
Jisai taipgi sakėsi, kad jam 
nebuvę bėdos su išleidimu 
vogtų daiktų.

PASIRANDAVOJA
Pasirendavoja 6 kambariai su elek

tra, maudynėmis, “combination” pe
čius (gesu ir angliais) naujai ištaisy
ti. Randa pigi. Privažiuojama Fui- Į 
ton St. L. Line, išlipti ant Grant 
Ave. ir eiti iki 503 Lincoln Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(149-153)

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SŲ ,810 SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ
‘ 1 Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

. . , , ; •’ ( < t ’ \ » - •
Sis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tvojąu

J’ v ’ : ‘ ’ t : ‘ ; į ■ < V ’ ;
naudokitės 'proga.; H .

HYMAN BERGER, ; ,
SAVININKAS / •

409 Lorimer St., . , ;; < t ; Brooklyn, N.‘ Y..
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainis

License L-1370 TeL Stagg

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir Įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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<!> Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir is lauko

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

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

Tel.: Foxeroft 1-6001
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša'visuomenei, jog jis atsidarė savo ofisą *

WILLI AMSBURGĮĮE:
252 Berry St.,' * : ‘ ’ Brooklyn, Y.

' ? i >ąrti Gtand Street \ i • ' u. i• i H . ,1 IR: s įu ‘
Telefonas EVergreėn 8-10494 4

Ofiso valandos nuo 1 Iki 4 kasdien, Seredomls Ir Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

O

O

o

o

Delegacija iš 18 darbo uni
jų ir kitų iki šiol užsiregistra
vusių darbininkų organizacijų 
delegatų išplauks Kubon 29 
šio mėnesio, laivu Oriente. Jie 
ten tyrinės Kubos darbininku 
ir revoliucinių kalinių bei jų 
šeimynų padėtį. Herman Reis- 
sig, Kings County Congrega
tional bažnyčios, Brooklyne, 
kunigas atstovaus Amerikos 
Lygą Kovai prieš Karą ir Fa 
šizmą toj delegacijoj.

Masinės delegatų išleistuvės 
įvyks trečiadienio vakarą, 26

Pereitą penktadienį,. Irving 
Plaza, įvyko masinis narių mi
tingas, kuriame entuziastiškai 
sutikta pasiųsti delegacijas 
aplankyti kalinius įvairiuose 
kalėjimuose, eiti pas kalėjimų 
viršininkus su reikalavimais 
revoliuciniams kaliniams, taip
gi aplankyti kapus žuvusių ko
votojų už teisę gyventi? •

, Kas Turit Masinąs.

Turintieji automobilids’pr'a- 
šomi ateiti TDA talkon.' Jiė 
bUš reikalihgi 'liuVėžim'ui dele’-
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I
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birželio, Park , Palace, 11 Oth
St. ir. 5th Ave., New Yorke. t ;

r k r » 0
galcijų kalinių lankytojų. Ga
lintieji pagelbėti, pfdridškiie

53-čias

0

J. METINIS " 53-čias

PIKNIKAS
DRAUGYSTĖS ŠVENTO JURGIO

Šeši., Birželio-June 29 d., 1935
Nuo 2 iki Vidurnakčio { ' ■ '

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I.

Įžanga 40 Centų Ypatai.
Gerbiamieji Brooklyn© ir apylinkės lietuviai Ir lietuvaitės. 

Kviečiame visus atsilankyti j mūsų „pukiąus} pikniką, kuj- bus 
progos su pažįstamais sueit ir prie puikios muzikos pasišokt.

DU ORKESTRAI GROS BE PERTRAUKŲ
" Muzika: 1) Retikevičiaus gros lietuviškus šokius, O 2) KRiza— 

amerikoniškus šokius. Rengimo Komisija.
KELRODIS: Iš Williamsburgo, gatvekariu ar automobiliu', va

žiuokite Grand St. arba Flushing Ave. iki 58tŲ (Rust) tSt., sukite , 
po kairei ir važiuokit bei eikit iki, Maspeth Avė. Parkas ant kai- • 

j riojo kampo. '; • v *

Pavyko Sugauti Du Mušeikas

Po stipriu unijos spaudimu 
į policiją ir miesto adminis
traciją, kompanijos viršinin
kai, pagaliau, išdąvė du mu
šeikas, kurie J užpuolė Peter 
Larson laike pikieto pereitą 
savaitę. ; '

Greitas tyrimas parodė, kad 
vienas gengsterių, pasamdytų 
per Railway Audit and In
spection Co., kurio vardas pa
duota Willjam Spielman, bpyo 
areštuotas . pora metų ( , atgal 
kriminalam . užpuęlime sąry
šyje su darbininkų kova New 
Jersey'valstijoj. Pasirodė, kad 
jo byla nebuvo baigta. Teisė
jas Stern, 151st St. teisme, su-, 
laikė jį be kaucijos iki kvoti
mų antradienį.

Ralph Golden, antrasis mu 
šeika, taipgi kaltinamas krimi 
nališkam užpuoliihe, sulaiky 
tas po $2,500 kaucijos. Tyri 
mas jo rekordo/parode, kad ji? 
buvo sugautas dr nuteistas u? 
didelę vagystę tūlas laikas at 
gal.

Tai toki žmonės samdom’ 
ginti kompanijų “šventą nuo 
savybę” prieš streikuojančius 
darbininkus. O kada jie su
muša pikietus, tai kapitalisti 
nė spauda rašo, būk tos dirb 
tuvėš darbininkai gindamiesi 
nuo trukšmadarių raudonųjų 
užgavę pikietus. •............ -

Trys jauni banditai užėjo į 
alinę 64-06 Laurel Hill Blvd., 
Winfield, ir čia nušovė Char
les Theurner, taipgi pašovė jo 
draugą Jack McConville, abu 
iš Maspetho. Jie pareikalavo 
iškelti rankas, bet savininkas 
nepaklausė ir bandė atimti 
ginklą. Banditai pabėgo au- 
tomobilium, kurį buvo palikę 
prie alinės durų.

• Hempstead, L. L, darbininkai 
Ubai ’ 'pasipiktinę nuteisimu 
vieniem metam arešto Charles 
Johnson, Bedarbių Tarybos 
organizatoriaus, už protestavi- 
mą prieš evikciją negrų šeimy
nos. Johnson (apo areštuotas 
25 gęgužės, Jtada jis vadova
vo virš šimtą darbininkų prie 
Enoch Mincey namų, nelei
džiant jį išmesti. Kaip tik 
orieš, tai mirė Mincey mergai
tė del nedavimo gydytojaus 
oagelbos ir vietos ligoninėje. 
Tai už gynimą tos šeimynos 
įuo dar didesnio skurdo, ligų, 
nirčių Johnson nuteistas. Ar 
stebėtina, kad žmonės piktina
si.

Sdcialistų vadas Thomas pa
reiškė: “Ne tik kaipo New 
Yorko pilietis, bet kaipo gy
ventojas Stuyvesant distrikto 
protestuoju prieš įvedimą ra
inės diskriminacijos per namų 

savininkus prašalinant iš na
mų Mr. Lawlor dėlto, kad jis

PARDAVIMAI
Farma ant pardavimo arba ant iš

mainymo. Vieta randasi prie gero 
kelio, mokykla ant farmos, netoli 
nuo Flemington. Lauko yra 146 ak
rai, virš 100 akrų išdirbtos žemės; 
yra 2 arkliai, 12 karvių, 1 bulius, 7 
veršiukai, apie 2500 viščiukų, 9 kiau
lės; naujas traktorius ir visos kitos 
farmos mašinos.

Kreipkitės ypatiškai arba laiškais 
sekamu antrašu:

B. BALTRUKOVICZ 
Box 142 Frenchtown, N. J.

(148-154)

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N- Y.

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g
1 PAUL GUSTAS I
| LIETUVIS GRABORIUS | 

8 Senai dirbąs graborystės pro- S 
S fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
X kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
X balsamavimu ir palaidojimu 8 
8; mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim i 
Y Parsamdo automobilius Serme- 8 
a nims, vestuvėms, krikštynoms £
2 ir kitokioms parems g
S šaukite dieną ar naktj 8

5 423 Metropolitan Avė. | 
J Brooklyn, N. Y. 8

ė-

Tel. Stagg: 2-0783 NOTARY
Niekt TeL Juniper C-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKĄS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
' , žemos;
Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072 e

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės j
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais' 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

_ K. Degutis Savininkas 
‘ ’ t:*

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiapn ^atsilarv 
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą. , , , t
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. STagg 2-3438 ’ ' ' '
Įsteigta 18G1 . » •

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant

DAIMANTŲ ''! 1
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand a|id Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Sergančių Vyry ir Motery
Chroniškos Ligos Gydomi

Gydoma K 
N e n brmalum 
Odos Išbėri
Nervų L i gb 
Bendras Nusil ri
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai -ir 

. . Chroniški Skau
duliai,' Skilvio ir 
žarnų L i g 08, 

___________ Mėšlažarnės U- 
gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų digos. gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti._________________ _ J
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų Ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 East 16 St, N. Y. 

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Ava. Ir Irving Pi.

NEW YORK
Valandos-4) A. M. iki 8 P. M. 
0 sekmadieniais 9 iki 8 P. M. 

MES KALBAMI LUTTUVUKAI
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