
KRISLAI
Vilniaus Vaduotojas...
‘‘Nevingiuotais” Keliais.
Sukarina šaulius.
Green Atkando Dantis.

Rašo S. Brooklynietis.

Kiek pirmiau Lietuvos spau
da pranešė, kad prof. M. Bir
žiška pasitraukė iš pirminin
kavimo Vilniaus Vadavimo Są
jungai, ir “moksliškiems dar-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

bams” išvyksta į Vilnių.
Toks buvo “geras” kovoto

jas už Vilniaus atvadavimą, 
kad visai nebijo Lenkijos fa
šistų ir glaudžiasi po jų spar
nu Vilniuje...

M. Biržiška ilgus laikus bu
vo Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos vadas. Keli metai at
gal jis iškilmingai atgal “atsi- 
krikštijo” į katalikus.

To nežiūrint, V. Uždavinys 
■UAmerikos Lietuvyje” jį ši- 
Sip šlovina :

“Kas pažįsta arčiau prof. 
M. Biržišką, tas puikiausiai 
žino, kad jis niekuomet nė
jo vingiuotais keliais ir ne
skelbė tokių minčių, kurios 
nesutiktų su tiesa.” 
Pertrumpą atmintį arba per

daug vingiuotą galvą 
rašytojas.

turi tas

organas
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Mainierių Unijos Galva Lewis Pasižada 
Kovoti už Kompanijų Pelnus, bet Nieko 

Nedaro Angliakasių Reikalam Apginti

sąjunga

reiškia

Lietuvos fašistų 
“Aidas” skelbia:

“Lietuvos šaulių 
sukarinama. Sąjungoje įve
damas vado principas... 
Kiekvienas stodamas į są- 
jurigą, prisieks arba duos iš
kilmingą pasižadėjimą būti 
klusniu ir ištikimu Lietuvos 
Respublikai.”
“Vado principas

aklą pasidavimą kiekvienam 
fašistinio viršylos žodžiui, čia 
kopijuojama Hitleris, ir iš 
šaulių, kurie pirmiau buvo lai
komi lyg tai kokia jaunimo 
“laisva” pusiau-sportine orga
nizacija, dabar daroma griež
tai) muštruota fašistų kariuo- 
mehė. Prieš ką? Ogi pirmoj 
vietoj prieš bruzdančius Lietu
vos darbininkus ir vargingus 
valstiečius.

Be to, Smetonos “Aidas” 
neturi nei gėdos vadint dabar
tinę Lietuvos tvarką “respub
liką,” kuomet visam pasauliui 
yra žinoma, jog ten viešpatau
ja atvira tironiška fašistų dik
tatūra.

WASHINGTON. — Jung
tinės Mainierių Unijos pre
zidentas John L. Lewis 
įklimpęs derybose su minkš
tųjų angliakasyklų savinin
kais. 450,000 mainierių 
streiką jis, kaip žinoma,' ati
dėjo dar iki liepos 1 d. Bo
sai nedaro jokių nusileidi
mų, o Lewis nei pirštu ne
pajudina, kad ruošt anglia
kasius kovai, jeigu savinin
kai galutinai atmes jų rei
kalavimus.
. Kasyklų kompanijos taip pavasario __
įsidrąsino,^ ka^d siūlo^ pratęst mo^gti nei tos algos, kuri

|yra mokama pagal senąją 
O mes, “mainie- 

girdi, esame pasiruo-

vice-prezidentas Philp Mur
ray jau pasiūlė bosams de
rėtis ir del kitų reikalavi
mų. Reiškia, vadai ir čia 
pasirengę daryt nusileidi
mų.

John L. Lewis priešinasi 
senosios sutarties pratęsi
mui iki kitų metų kovo pa
baigos, bet štai del kokios 
keistos priežasties. Jis sa

iko: Kompanijos numušinėja 
savo parduodamos anglies 
kainas, jos “eina į bankrū- 
tą”; todėl, girdi, nuo kito 

jos “negalėtų”

Maskvoje šiomis dienomis atidaryta kelios naujos 
saldainių ir kitų gardėsių krautuves, čia yra at
vaizdas vienos iš jų. Maisto dalykas Sovietuose kas

dien eina geryn.

Svarstoma Visuotinas
Streikas Tacomoje 

Prieš Miliciją
Valstijos Policija ir Milicija Tacomoj Dujomis Nuodijo ir 

Buožėmis Daužė 5,000 Lentpjūvių Streikierių Minią. :

9,000,000 Suvaryta į 
Nazių Pagoniy Šventę
BERLYNAS. — Pereitos

senąją sutartį iki 1936 m. I
kovo 31 d. O šimtai tūks- jsutartį
tančių mainierių reikalauja |p— » h __
naujos sutarties su $6 algos kovoti už augštesnių an- savaitės pabaigoj hitlerinin- 
dienai, 6 valandų diena, 5 j|gpes kaįnų palaikymą ir už kai suvarė apie 9,000,000 
dienų darbo savaite ir pus- kompanijų išgelbėjimą; to- jaunuolių į saulės garbini- 
antro sykio tiek mokėti uz kompanijos turi daryt mo ceremonijas, kaipo se- 
VirSiaiKlUS. Ltl cm i a anfn v»H rirnrna vnlcwniii rlinvn UnvnvirsiaiKius. isu mumįs naują sutartį.

Lewis pats sauvališkai' Iš tos Lewiso kalbos stebi- užkurta dideli laužai, aplink 
nusileido, sutikdamas, kad,si net kapitalistiniai laikraš-įjuos šokama vadinami seno- 
angliakasiams pagal naują1, čiai, kad tas vadinamas|vės vokiečių šokiai ir trukš- 
sutartį būtų mokama tik/‘darbininkų vadas” taip .niaujama, klykiama iki pa- 
$5.50 už darbo diena. O,karštai išstoja kaipo kom-
Jungtinės Mainierių Unijos panijų pelnų čampionas.

novės vokiečių dievo. Buvo

mišimo.

MINISTERS LAIŠKASSTREIKŲ LAUŽYMUI 
ĮSTATAS VARŽYS IR STIRLINGUI TURĖS

SPAUDOS LAISVĘ
WASHINGTON. — Kon

greso atstovų rūmas ir se
natas jau priėmė Wagnerio 
bilių delei 
mo” tarp 
samdytojų, 
velto ir jo
ras streikams laužyti per 
verstinas derybas. Dabar 
kongresmanų ir senatorių 
komisijos derisi del tūlų bi-

Hideris—-“Stebuklas”

“ginču išlygini- 
darbininkų ir 
Tai yra Roose- 
pakalikų pada-

HESSELEBERGE, Vo
kietijoj, Hitlerio orlaivyno 
ministeris Goering pereitą 
pirmad. kalbėjo, kad “die
vas nepriešingas vokiškai 
religijai;” ta religija, girdi, 
nepriešinga stebuklams, o 
“didžiausias stebuklas” esąs

15-30 Nuoš. Nupigina
ma Valgiai Sovietuose
MASKVA. — Šiomis die

nomis visoj Sovietų Sąjun
goj nupiginta miltai 15 iki 
20 procentų ir pieno kaina 
numušta 15 iki 30 procentų 
pramonės centruose. Bul
vės nupigintos 30 procentų.

Sovietų šalyj, vadinasi, 
darbininkams, būklė gerina
ma iš abiejų pusių—darbo 
mokesnis keliamas ir reik
menų kainos piginamos. O 
kapitalistinėse šalyse atbu
lai: ir algos darbininkam 
kapojamos ir pragyvenimas 
branginamas. <

TACOMA, Wash. —. Gu- 
bernatoriaus Martino atsių
sti milicininkai išvien su 
valstijos ir miesto policija 
užpuolė 5,000 lentpjūvių 
streikierių ir jų pritarėjų, 
kurie buvo susirinkę užkirst 
kelią grįžtantiems iš darbo 
skebams. Iš valstijinės po
licijos vežimų buvo dūdomis 
smirkščiama nuodingos, aš- 
arojamos dujos į streikie- 
rius. Kiti policininkai visu 
įnirtimu šoko buožėmis 
skaldyti darbininkams gal
vas. Milicininkai laidė ge- 
sų bombas ir plikais durtu
vais grasindami stūmė dar

bininkus atgal.
Dujomis aptroškinta taip 

pat desėtkai pašalinių žmo
nių, vyrų, moterų ir vaikų; 
nuo tų gesų apalpo ir keli 
milicininkai. Areštuota 25 
darbininkai.

Išreikšdami vienybę su 
lentpjūvių streikieriais, pa
skelbė streiką laivakroviai 
ir vežikai. Miesto Darbo 
Federacijos Unijų Taryba 
reikalauja ištraukt iš Ta- 
comos miliciją ir svarsto 
apie visuotiną streiką, jeigu 
gubernatorius nepašalins iš 
čia milicininkus.

Kelios dienos atgal Wm. 
Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas, smarkiai 
suriko unijoms: išmeskite lau
kan visus komunistus, o jei ne, 
tai aš jus išmesiu!

Bet p° Jls uzsl5are liaus pataisymų, kurie bu
vo priimti atstovų rūme. Ir 
jau nutarė išbraukt patai- 
įsymą, kuris reikalavo, kad 

•j šis įstatymas nevaržytų žo- 
| džio ir spaudos laisvės, 

vėjų ir kt. streikuose, įgijo Taigi palieka valdžiai valią 
plataus pritarimo tose darbo daryti žingsnius prieš laik- 
miniose. Tai jos dabar ir yra 
pamatinė komunistų atrama 
prieš judošiaujančius Greenus.

savo armoniką. Darbo unijos 
ir įvairūs jų žmoniškesni vadai 
užkišo Greenui kakarinę.

. Komunistai, pas išventusiai Į 
kovodami už darbininkų rei 
kalus, audėjų, laivininkų, siu-1 
vėjų ir kt. i

raščius ir asmenis, kurie 
smerks streikų laužymą pa
gal tą įstatymą.

SSRS ir Francija Supranta 
Anglijos Derybų Žaidimus
Maskva.—Dar nežinia, ar 

Sovietai priims Anglijos pa-

BŪT PASKELBTAS
WASHINGTON. — Tūks

tančiai darbininkų protestų 
ir reikalavimų neduoda ra
mybės kongresinei laivyno į tas, kad dievas iškėlė Hitle- 
komisijai. Ta komisija jau,rį į Vokietijos “išganyto

jus,” “civilizacijos apgynė
jus”, ypač nuo komunizmo.

Bet Hitlerį taip iškėlė su
moksiąs stambiausių Vokie
tijos kapitalistų, kurie ir 
yra tikrieji nazių dievai.

buvo pasirengus numesti į 
gurbą visą dalyką admirolo 
Y. Stirlingo, kuris per 
Hearsto laikraščius agitavo 
į karą prieš Sovietų Sąjun
gą. Bet, nesiliaujant masi
niams protestams ir reikala
vimams išmest Stirlingą iš 
laivyno arba kitaip rimtai 
jį nubaust, kongresinė ko
misija dabar ° nusprendė, 
kad turi būt viešai paskelb
tas pabarimo laiškas, kurį 
laivyno ministeris Swanson 
sakosi parašęs adm. Stirlin- 
gui.

Reikalauja Biliono DoL Buožėms Šelpti
WASHINGTON.

lies senatas priėmė Bank-
Ša- nam nupirkt po vidutinę 

farmą.
kvietimą į derybas del karo 0 bilių, kad valdžia iš- 
laivynų. . , •

Paryžius. — Atvyko Ang- sumoj ir gautais uz bonus 
lijos ministeriu kabineto na-iPini5a.is pirktų farmas da
rys A. Eden pasiūlyti Fran-lbartimam? randaunmkams. 
cijai derybas su Anglija del ‘ Savusiejj tas farmas tu- 
karo laivynų apribojimų, i metai is metų uz jas 
Bet Francūzų politikai į tą va^ziai atsimokėt.
pasiūlymą žiūri, kaip į Ang- x Iš paviršiaus žiūrint, kai 
lijos žaidimą. Nes, nepai-(kam atrodys, būk čia yra 
sant Francijos protesto, An- parama vargingiems ran- 
glija pasirašė laivynų sutar- dauninkams; bet tikrumoj 
tįsu Vokietija ir sutiko,‘tai yra valdžios pašalpa 
kad Hitleris pasistatytų 35 stambiems žemės savinin- 
nuošimčius karo laivų, lygi- kams ir buožėms.
nant su Anglijos laivynu ;| Kiek Jungtinėse Valstijo- 
o pojūrinių valčių (submari-įse yra randauninkų ir pusi
ny) leido Hitleriui statytis'ninku, tai reikėtų bent 13 
45 nuošimčius ir daugiau, bilionų dolerių, kad kiekvie-

laivynų. leistų bonus $1,000,000,000

pinigais pirktų farmas da-

valdžiai atsimokėt.
Iš paviršiaus žiūrint, kai

Lėktuvo Nelaimėj Žuvo 17
MEDELINE, Colombijoj, 

bebandant pakilti lakūnui 
Ernestui Samperiui su jo

2 Gengsteriai Dalyvavę 
$427,000 Išplėšime
PATERSON, N. J. — Ed. 

F. Gaffney ir John J. 
Hughes, du iš aštuonių New 
Yorko gengsterių, suimtų 
Mountain View vasarna
my j, buvo dalyviai $427.000 
išplėšimo iš Rubel Ice Kor
poracijos, pernai rugsėjo 
mėn., Brooklyne, — kaip 
tvirtina policijos detektyvai. 
Jau buvo minėta, kad tame 
gengsterių lizde valdžios 
agentai užtiko ir užgrobė 
daug ginklų, 
bombų ir kitokios amunici
jos.

Delei Taksy Didinimą
WASHINGTON. — Roo- 

seveltas užgiria, kad kong
resas nutartų ir toliau pa
laikyt 3-centinius paštažen- 
klius ant laiškų; jis pritaria 
ir kitų, kaip sakoma, “erzi
nančių” taksų pratęsimui.

Rooseveltas pakartojo sa
vo neva - reikalavimą, kad 
kongresas nubalsuotų pakel
ti mokesčius į valdžios iždą 
nuo didžiųjų palikimų, “do
vanų” ir kompanijų pelnų. 
Garsinasi paprastiems pi
liečiams, kad už jį balsuo
tų sekančiuose prezidenti
niuose rinkimuose, žinoda
mas, kad turčiai ištikrųjų 
nebus nuskriausti tariamais
jo reikalavimais didesnių įninku .eilėse
taksų.

trimotoriniu Ford lakstytu- M...-.]:-; nr:„x 
vu, jis drožė į kitą tokį lėk- piles Anglijos
tuvą, užmušant 17 pasažy- Vokietijos Laivynų Sutartį

Chicagoj Suimta Keturi 
Italijos Karo Priešai

CHICAGO, Ill. — Einant 
į masinį susirinkimą prieš 
Mussolinio karišką verži- 

_ mąsi į Abyssiniją, policija 
sprogimų,! suėmė 4 italus darbininkus 

’ lir slepia net jų vardus. 
Amerikoniški mėlynsiūliai 
taipgi, mat, darbuojasi kaip 
Mussolinio agentai.

CLEVELAND!) UNIJŲ 
VADAI UŽ KAIRIUO

SIUS, PRIEŠ GREENA
CLEVELAND, Ohio. — 

Pirmininkas Metalo Darbi
ninkų Unijų Tarybos kon
troliuotojų, John Olchbn pa
vadino “labai kvailu”- pasi- 
mojimą Darbo Federacijos 
prezidento Greeno išvyt vi
sus komunistus iš unijų. Sa
ko, tai galėtų toliau reikšt 
mėtymą laukan ir visų ko
vingų darbininkų.

Wyndham Mortimer. Au
tomobilių Darbininkų Tary-Įtuom pažeidė Italijos reika- 
bos prezidentas, atmesda-dus. Čia nauja karo prieka- 
mas Greeno manifestą prieš bė.
raudonuosius, pasižadėjo' New Yorko “Times” ko- 
kovot už minties laisvę vi- j respondentas iš Romos ra- 
siems nariams. j§0, kad Mussolini yra kietai

Stereotypistų Unijos 22- j pasiryžęs užimti visą Abys- 
ro lokalo prezidentas B. V. jsiniją arba uždėt ant jos sa- 
McGroarty pasmerkė Gree-|vo “globą”, taip kad visa ša- 
no skelbiamą karą prieš ko- lis būtų atdara Italijos biz- 
munistus, kaipo “piktadary
stę prieš pačią Darbo Fede
raciją ir prieš visą darbinin
kų judėjimą.” Jis sako, jog 
kokius komunistus darbi- 

s “aš susitikau, 
jie visi buvo narsiausi kovo
tojai už darbininkų reika
lus.”

Greeno vajų prieš komu
nistus pasmerkė ir eile kitų 
vietinių darbininkų unijų 
vadų Clevelande ir Youngs- 
towne.

Ita

ITALIJA PASIRYŽUS 
UŽGROBT IŠTISį 
ABYSS1NŲ ŠALĮ

ADDIS ABABA
lijos valdžia paliepė išsi- 
kraustyt iš Abyssinijos vU ’ 
siems savo piliečiams bėgyje 
10 dienų/’ Tai vienas iš žen
klų besiartinančio karo' 
prieš Abyssiniją.

Italija per savo pasiuntinį 
Addis Ababoj įteikė Abyssi
nijos valdžiai notą, kur kal
tina, kad Abyssiniją fakti- 
nai “sugėrė” Jimma sritį ir

niui ir jos kolonistams. Bet 
kiek galima suprast iš Mus- 
solinio pasikalbėjimų su 
Anglijos ministeriu Tautų 
Lygai Anthony Edenu, tai 
Mussolini ketina nekliudyt 

I Anglijai biznio “angliškos 
intakos srityje” Abyssinijo- ‘ 
je.

Italija pasiryžus*rudenį} 
pradėt karą, kaipHi^* praeis 
didelių lietų sežorife Ab^sl 
sinijoj ir apielinkėse, -r .jei? f 
gu tuo tarpu Abyssiniją ne
padarys Italijai nepaprastai 
didelių nusileidimų.

rių. Tarp žuvusių yra ir 
Carlos Gardel, Argentinos 
judamųjų paveikslų žvaigž
dė.

40 Nuošimčių Mirčių nuo
Vėžio Ligos Išvengtina

MINNEAPOLIS, Minn.—
40 nuošimčių mirimų nuo

ROMA. — Pasikalbėjime 
su Anglijos pasiuntiniu A. 
Edenu Italijos diktatorius 
Mussolini nupeikia Angliją vėžio ligos galima būtų iš- 
už padarymą atskiros sutar- vengt, jeigu žmonės pradė- 

Berlynas. —Vokietija dar (ties su Hitleriu delei Vokie- tų laiku gydytis, kaip įro- 
vieniems metams-, , atidėjo lijos karo laivyno didinimo, dinėjo prof. F. L. Rector 
mokėjimą ilgalaikinių savo(Sako, darant sutartį, reikė- suvažiavime Minnesotos 
skolų Amerikai ir kitoms, jo atsiklausti bent Italijos ir [valstijos Gydytojų Draugi- 
šalims. 'Francijos. įjos.įjos.

Tokia Tai “Ateities Viltis” 
Aiaskoje

SEATTLE, Wash. — Su- 
grįžo iš Alaskos Matanuska 
klonio 31 bedarbis darbinin- ministeris Tautų Lygai, A. 
kas. Valdžia juos buvo savo Eden nieko nelaimėjo per 
lėšomis išsiuntus ten apgy^savo pasikalbėjimus su 
vendinti kaipo farmerius. į Franci jos ministeriu pirmi- 
Jie sako, kad tai niekam ne-ninku Lavaliu. Francija 
tikus, dulkėta, uodų “ūžės- griežtai atsisakė pripažint 
ta” vieta. Na, o valdžia tą I Anglijos sutartį su Hitleriu, 
klonį skelbia kaipo “naują.kur Anglų imperialistai lei- 
gyvenimo viltį” siunčia-'do Vokietijai pasistatyt 35 
miems ten bedarbiams bei nuošimčius karo ląįvų ir 45 
nusibankrutavusiems far-'nuošimčius submątinų, lygi- 
meriams. *nant su Anglijos laivynu.

Francija Griežtai Stoja Prieš 
Nazių Karo Laivyną

P A RYŽIUS. — Anglijos
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Ginkime Draugą Ujich
Kovingas proletariato veikėjas drau

gas John Ujich paskirtas deportavimui į 
Italijos fašistų nagus, kur jį laukją mir
tis. Jis yra gimęs Austrijos Istrijoje, 
kuri dabar yra po Italijos letena. Drau
gas U jich yra jugo-slavas, išgyveno 
Jungtinėse Valstijose 30 metų ir nieka
dos nėra buvęs Italijos piliečiu. Bet Wa
shington ponai sumanė pavesti tą drau
gą Italijos Mussoliniui sumėsinėti. Da
bar jis yra laikomas ant Ellis salos ka
lėjime.

Prieš drg. Ujich deportavimą į Italiją 
pasiuntė protestus tūkstančiai darbinin
kų organizacijų. Pasiuntė protestus ir 
Louis Adamic, autorius veikalo “Native’s 
Return,” profesorius Benchard J. Stern 
iš Columbia universiteto, New Yorko 
valstijos kongresmanas Vito Marcanto- 
nio ir eilė kitų žymių žmonių.

Protestai yra siunčiama ne vien Dar
bo Departmento sekretorei panelei Per
kins ir kitiems Washingtono . valdinin
kams, net kartu ir Italijos valdžios atsto
vui Washingtone, kad jis neturi teisės iš
duoti pasportą draugo Ujich deportavi
mui, nes Ujich niekados nėra, buvęs’Ita-

’talistiniį valstybių ’ąpjik^įU- į daiktJIV 
pradėti kryžiaus karą prieš Sovietų ša- 
!į. . • w .

SL4 Ponai Vjfcs į Lietuvą
“Naujienos” jau praneša, kad į išeivi

jos kongresą Kaunan, nuo Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje, SLA Pildomoji Ta
ryba paskyrė delegatais ponus F. J. Ba- 
gočių, SLA prezidentą, ir S. E. Vitaitį, 
“Tėvynės” redaktorių.

“Naujienos” jau dabar teisina pinigų 
eikvojimą, kad kas mano, kad nereikėtų 
tam pinigai eikvoti, tai turi “persiaurą 
pažiūrą.” _

Dalykas yra tame: (1) Patys ponai 
save išsirinko, visai neatsiklausdami 
SLA narių ar nariai sutinka, kad tie po- 
naį juos Lietuvoje atstovautų ar ne ir 
(2), dalykaą yra tame, kokis bus pini
gų. eikyojimas? Kįęk mums yra žinoma, 
Bagočiųsi jau pirmiau nurodinėjo, kad, 
vienas delegatas atsieis apie $750.00 ar 
panašiai. Juk >už tokią sumą .galima bu
vo pasiųsti mažiausiai du delegatai. Bet 
vyriausias dalykas yra tame, kad ponai 
visai neatsiklausė SLA narių: ką nariai 
nori turėti delegatais. Ponai žino tik pa
tys save pasiskirti delegatais ir nusista
tyti dideles pinigines išlaidas, kurias vė
liau turės nešti visi SLA nariai ant savo 
pečių, štai’kodėl yra protingas narių 
nusistatymas, kurie išstoja prieš pinigų 
eikvojimą.

KOVON PRIES DIES BILIŲ!
Darbininkų organizacijos kui išdeportuoti 3,500,000'vietų Sąjungoj, kur kapita- 

ateivių neiegališkai įvažia- plistų viešpatavimas nuvers- 
vusių arba neturinčių įro- tas, kur viešpatauja darbi- 
dymo, kad legaliai įvažiavo, ninkija, ten bedarbės nėra, 
Po to seka apie 4,000,000 ten nuo 1928 veik ke" 
ateivių, kuriems duoti 12 turis kartus išaugo gamy- 
mėnesių laiko išsiimti popie- |ka> kuomet kapitalo šalyse 
rius, o jeigu per tą laiką ne- 
išsiims piliečių popierius, 
tai jie turi būti išdeportuo
ti.

(4) Visi ateiviai turi gau
ti iš ;

Italijos atstovas prisiuntė laišką Atei
vių Gynimo Komitetui, kuriame sako, 
kad jis peržiūrės, * ar gali1 išduoti Ųji£h| 
deportavimui pasportą*į Italiją, ar ne. 
Bet jų pažadai nieko nereikš, jeigu I 
bininkai susilpnins savo protestus, i, . 
• Siųskite protestus Rbosevelto valdžiai, 
reiklaujant sulaikyti d. Ujich deportjavį-; 
mą ir kartu siųskite reikalavimus Itali
jos atstovui, kad jis neišduotų leidimo, 
deportavimui į Italiją. Italijos 'atstovo 
antrašas yra: Legation of Italy,’ Wash
ington, D. C. Siųskite laiškus ir telegra
mas. Gelbėkime draugą nuo deportaci-' 
jos, o kartu ir nuo mirties!

“Dieve, Mums Padėk”
Vokietijos fašistai, gavę iš Anglijos im

perialistų sutikimą, kad Vokietija gali 
budavotis pusės miliono tonų karo laivy
ną, negali atsidžiaugti. Dabar Vokieti
joje yra virš 70 Japonijos pulkininkų ir 
ofičierių, kurie bendrai su fašistais da
ro karo planus prieš Sovietų Sąjungą ir 
Pabalti jos valstybėles. Vokietijos fašis
tai į padanges kelia Anglijos imperialis
tus.

Anglijos imperialistai pasiuntė savo 
diplomatą Anthony Eden į Franci ją, o iš 
ten į Italiją. Vokietijoj fašistai šaukią . 
“Dįevę, mums padėk!” ir mano, kad 
Eden’ui pavyks perkąlbėti Franci jos bur- . 
žuaziją ir Italijos fašistus, tai yra pa
traukti Anglijos, o kartu ir Vokietijos 
pusėn karan prieš darbininkų tėvynę, 
Sovietų Sąjungą. ‘ Vokietijos fašistų lai- 
kraščiąi dumia svietui akis, šaūkdami,- 
kad būk vokiečiai ir ^anglai per 120 me
tų buvę geriausi draugai. Jie sako, kad 
pereitas karas, kuriaine Anglija su Vo
kietija kariavo viena prieš kitą, tai bu
vo tik nesusipratimas. Nors visas svie
tas gerai, žino, kad Anglijos ir Vokietijos 
kapitalistai labiausiai ėdėsi už rinkas ir 
tas buvo vyriausia priežastis karo pra-

Toliau Vokietijos fašistai neužmiršta ir 
Jungtinių Valstijų imperialistams numest 
gražių frazių; jie kartoja, būk net laike 
pereito karo 2,000,000 Amerikos kareivių 
buvo “draugiškų” linkui Vokietijos. Vi
sokių veidmainysčių, visokių žodelių ne- 
sigaili tam, kad tik galėtų daugiau kapi-

Hearstui ir “Darbininkui” į 
Pagelbą

Grigaitis “Naujienose” nuolatos pur
vus ir visokius melus vertė at Sovietų 
Sąjungos. Dabar So. Bostono kunigų 

■ “Darbininkas” ir Hearsto didlapiai yra 
užpildyti visokiais bjauriausiais melais, 
jie skleidžia gandus, būk Sovietų šalyje 
badas, žmonės ėda kates ir šunis, miršta

• badu? 11 1 . - ; • - ■
“Laisvės” No. 115 buvo pacituota Ame

rikos darbininkų delegacijos vieno nario,'
I William Duprey; is New Bedford, Mass., 
laiškas^ rią tąš delogąt^as; apję'Soyi^tju įsą-

Dūprey>$ąlo laipįį įą-Lepin- 
grado rašė: s... >

. “Jeigu jums, pateks Hearsto' laikraštis
• į rankas, tai, surask,. jeigu galų.’kur Ru
sijoje žmones:badauja. Leųingradąs yra 
miestas su 3,600,000 gyventojų ir mes pu
sėtinai gerai jį išvaikštinėjome, bet nie-

; kur nematėme badaujančių žmonių. Jei-> 
gu tu manai, kad New Yorkas yra, gy
vas miestas, tai turėtum pamatyti Le
ningradą. Leningradas pralenkė New 
Yorką savo judėjimu... Leningrade taip 
pat yra pakankamai šunų, kačių ir links
mai besišypsojančių sveikų piliečių veidų. 
Kuomet pakalbi su jais apie badą, tai jie 
mano, juk tai geriausias juokas, kokį jie 
girdėję.”

Dabar pasiklausykite, kaip “Naujie
nos” tą viską apverčia augštyn kojomis. 
“Naujienų” 147 numeryje, Pastabose, 
“Mdrksistas” sekamai rašo:

“ ‘Laisvėj’ No. 115-me komunistas 
(Bimba) ve kaip rašo: Jeigu tu manai, 
kad New Yorkas yra gyvas miestas, tai 
turėtum pamatyti* Leningradą. Lenin
gradas pralenkė New Yorką savo judė
jimu ... Leningrade taip pat, yra pakan
kamai šunų, kačių ir linksmai besišypso
jančių. sveikų piliečių vęidų.

. ( . “Kad šunys, su katėmis bėgioja Lenin
grado gatvėmis, tai Bimbąi vaizduojasi • 

, galvoj e didelis j uįjėj imas./ L Tųt b$t .jau-5 
atrodo, kad katės- su šunimis socializmą 
būdavo ja Leningi^dd.7i ;// ;< įų

'Pirmas dalyka^rašę' 
1 he BIMBA; * o Sąydv raijsfcęį w
Leningrado. An^fasrdaly^ąšį •
nos” viską nukniaukta/kįs: ią^hėilaiske 
buvo pasakytaapįę.HearstęJhĮėlūs, taip ; 
laiško ištrauką sufušoriuoja, kad 3,600,- 
000 gyventojų judėjimą pavu^čia į kačių ' 
ir šunų judejinlą. ~ "‘v ‘L •*

Jeigu iki šitokių falsifikacijų “Naujie
nos” dąsikasa padėdamos Hearstui ir 
“Darbininkui” meluoti apie Sovietų Są
jungą, tai ką ir kalbėti, kad jos bent ko
kią žinelę teisingai paduotų.. Šis fušeria- 
vimas Ųk parodo, iki kokio didelio politi
nio bankroto Grigaitis ir kiti “Naujięnų” 
redaktoriai yra nusmukę.

neįvertino ir vis neįvertina, 
kokis yra pavojus Dies bi- 
lius prieš ateivius. Seniau 
buvo tveriami miestų komi
tetai kovai prieš panašius 
bilius, bet dabar darbininkai 
ramiai į tai žiūri, nekreipia 
atydos į revoliucinių darbi
ninkų nurodymus, o tuom 
pat kartu reakcionieriai jau 
neria kilpą darbo klasei ant 
kaklo.

Kongresui pridavė nuo 
155 reakcinių organizacijų 
su 5,000,000 narių skaičium 
reikalavimus, kad Dies bi-. 
liūs būtų priimtas. Tam tik
slui po visą šalį pradėta or
ganizuoti “The Americans” 
vardu organizaciją, kuri 
rems Dies bilių.

Dies bilius yra pančiai 
darbo žmonėms, pagal tą bi
lių bus įvesta ateiviams dar
bininkams grieščiausia pas- 
portų sistema. Norėsi čia 
gyventi, gauti darbą, tai tu
rėsi išpildyti tam tikrą pra
šymą ir gauti leidimą. Pagal 
tą bilių bus virš 6,000,000 
ateivių pagriebta ir išvežta 
iš Amerikos — vyrus nuo 
moterų, tėvus nuo vaikų— 
atplėš, sudraskys šeimynas, 
išblaškys gimines.

Kuom tą viską reakcija 
teisiną.? Visi kapitalistiniai 
laikraščiai suskaldymui dar
bininkų klasės jėgų, sugrio
vimui vienybės tarpe čiagi
mių ir >sveturgimių darbi
ninkų, šaukia, kad būk atei
viai atėmė nuo amerikonų 
darbus. “New York Times” 
sako, kad bus deportuota 
6,000,000 ateivių, kad išrišus 
nedarbo klausimą. Hearsto 
laikraščiai’ dį’ bjauriau su
riko: “6,000,000 biis išdepor- 
tuota profesionalių revoliu
cionierių, šmugeli! inkų, 

( gengsterių ir narkotikų par
davėjų... Jie yra atėmę 
nuo virš 3,500,000 ameriko
nų darbus.”

tas, kur viešpatauja darbi-

;nuo tų metų prasidėjo bai
sus nedarbas.

Jeigu Jungtinių Valstijų.

Maynard® Pikniko 
TBrieto Platintojam

Laikas iki pikniko labai

trumpas. Skubiai platinki
me pikniko bilietukus. Ku
rie išleidote visus, tuoj aus 
grąžinkite bilietų galiukus 
ir prisiųskite už parduotuo-

sius pinigus. Parduotųjų 
bilietų galiukus turime gau
ti ne vėliau kaip antradienį,

“Laisvės” Administracija

Geras Atsakymas
Kapitalistinės armijos re- 

krutavimo oficierius, priė-
reakcionieriams ir pavyktų Į?s Pr^ šaligatvyj stovinčio 

visi upeiviui LU1! gau- pravesti tas Dies bilius, su-'jauno žmogaus, sako: 
Darbo Departmento daryti baisiausi ir šiurpuliu-1 Kaip tamsta norėtum pa

leidimą dirbti, tas leidimas Siausi žmonijos istorijoje'matyti šitą platųjį pasau
kus išduotas tiktai tada, | terorą, draskymą šeimynų, j l • _ 
kada darbdavis įrodis, kad n’^ionų žmonių deportavi- žmogus: 
lie nncToli n'anfi .Tnn rrf inin mą. simtctlRS tŪkst<mciU £1US, till g

bus išduotas tiktai tada, Iterorą, draskymą šeimynų,

jis negali gauti Jungtinių i^ą, 
Valstijų piliečių darbinin
kų darbui. Kol tas nebus į- 
rodyta, tol ateivis negali 
gauti darbo.

(5) Suplėšymas šeimynų 
negali būti skaitomas bent 
kokis viešas apkaltinimas, 
nes to reikalauja bedarbės 
išnaikinimas.

Toliau reakcionierius Dies 
pareiškė:

a 

dualis laisvumas, religijos 
ir spaudos laisvė kare prieš 
socializmą ir kolektyves teo
rijas, kuriomis ateiviai yra 
užsikrėtę. Amerika turi bū
ti apvalyta nuo užplovimo 
komunizmo ir fašizmo, kad 
mūsų laisvė galėtų išlikti 
gyvuoti.”

Iš to kas čia yra pasakyta i 
yra daugiau negu aišku, ko
kią “Sodomą ir Gomorą” 
Amerikos kapitalistai supla- tai paskolintaiš . buvusio 
navo.

Kodėl Tą Daro?
Baisus krizis viešpatauja čiųjų ir rusų neapykantą 

jau šeši metai. Kapitalistai'prieš žydus, turkus, alrmfe- 
viską išbandė, kapojimą'nūs ir surengdavę baįsiau-

žmonių* prigreitinti mirtį, 
paplukdyti visą šalį ašaro
se, tat ir tas Jungtines Val
stijas neišgelbės iš nedar
bo, nesuteiks čiagimiams 
darbininkams darbus.

Caro Metodos Atgijo
Kapitalistiniai politikai 

tą žino, supranta, bet jie 
nori nukreipti Jungtinių 
Valstijų darbo masių kerš-

Musų koncepcija indivi- tą nua kapitalistines tvar-
kos prieš ateivius darbinin
kus. Jie, garsiai šaukia: 
“Amerika laisva, geriausia 
šalis, geriausia tvarka, bet 
jeigu tu kenti nuo nedarbo, 
tai už tai kalti ateiviai — 
jie tavo darbą atėmė!” Ši 
bjauri kapitalistų propagan
da randa dirvą tarpe ma
žiau susipratusių čiagimių 
darbininkų.

Tai nėra . nauja metodą,

Rusijos caro. Kiekvieno kri- 
zio metu būdąvo Rusijoje 
juodašimčiai sukelia, tikin-

“Teisingai pasa
kius, tai gyvuojant po rau
dona vėliava.”

Dvi Senmerges
Luce: “Mačiau, tu vakar 

ėjai po ranka susikibus su 
tokiu vyru, kad jis man at
rodė lyg kad flat tire.0

Genė: “Kad jis taip atro
do, tai tiesa. Bet tai nieko. 
Pagaliau aš jį pasilaikau, 
kaipo atsargai.”

Nereikia Dantų
Dantistas: (į darbininką, 

suvargusį žmogelį): “Tams
ta visai jau neturi dantų. 
Tat privalai įsitaisyti nau
jus dantis.”

žmogelis: “Bet tai būtų 
veltui tas darbas. Juk dan
tys nereikalingi, kuomet nė
ra ką valgyti.”

J. J. Butkus.

Tėvas Taip Pat Nevedęs
Vieną s škotas davė vaiki

nui tris centus už pusdienį 
patarnavimo prie golfo. • ° 
, “Labai ačiū,” mandagiai 
tarė vaikinas. “Aš, žiūrėda
mas į tuos centus, galiu

I LCX1X1OUVJO p-LClVAVį Al

Isingai įspėti.”
“Spčki,” atsiliepė škotas.
“Iš pirmojo cento aš spė

ju, jog tamsta esi škotas.”
“Tiesa,” atsakė pastara

sis.
“Iš antrojo cento spėju, „ z
“Tikra tiesa,” patvirtino 

i škotas; “matau, jog esi la
ibai gudrus vaikinas. Na, o 
ką gi tokio , spėji iš to tre
čiojo cento?”

“Iš trečiojo cento aš spė
ju, jog ir tamstos tėvas 
taip pat buvo nevedęs.”

darbininkų algų, liginimą'sius pogromus/kad nukrei- .tamstos praeitį ir ateitį tei- 
dnrhn irolnndm NT T? A ciain- 1 wiocin amiicrina niin nn*.!-. ”darbo valandų, NRA siste-’pus masių smūgius nuo ca- 
mą, kada jie trumpino va-Iro valdžios prieš;nieko ne- 
landas, milžiniškai didžiu-įkaltas mažumų tautas, 
mai darbininkų kapojo al
gas, pridėjo kelis dolerius 
ten, kur jau darbininkai ba-

Kapitalistų ' klasė žino, 
kad Jungtinių Valstijų dar
bininkų kantrybė baigiasi, 

j kad tas atves prie didesnių 
i ir grieštesnių kovų už dides
nes algas, geresnes čk"b? 
sąlygas, bedarbius už pašal
pą, farmerius už pagerini-1

Patsai Dies sako, kad jis davo, kėlė didžiausias kai- 
yra gavęs virš 50,000 laiškų,Inas ant pragyvenimo reik-! 
kuriuose užgiriamas jo bi-lnienų, kad to pagelba susi-1 
liūs. Jis pareiškė: “Jeigu krovus sau turtus ir darbi-!
Amerikoje nebūtų ateivių, jninkus Išnaudojus. Vėliau ..... .

senąją J\ A pas eibe j buities. Kapitalistų 
.i nekonstitucme , sugalvojo u --

I “naują” NRA. Bet viskas 
',tas nieko negelbėja. Dabar’

, . . . . . v. .v i kapitalistu klasė suplanavo Lbininkus kurie čia išgyveno b-dą suversti ant ateivių ,galetų lsnaudotl- 
daugiau laiko, kaip bent kui darbininkų. Jie dabar ir I 
kitur, kurie padėjo savo “gengsteriai”, “vagiai,” 
sveikatą Amenkos^ kapita- • “Spekuiiantai,” “šmugelnin-
hstams sukiaudami turtus, bai^ “komunistai,” “kolek- v

tyvėmis mintimis užsikrė- ar bendros—čiagimių ir at- 
tę,” o labiausiai kapitalistų eivių darbininkų, turi tuo- 
numylėta giesmė, kad “atei- Jaas stoti kovon prieš Dies 
viai atima nuo amerikonų į bilių. Reikia siųsti laiškai, 
darbus.” . Jau nuo senai telegramai, protestai į Jung- 
Hearsto didlapiai vedė pro- tinių Valstijų kongresą ir 
pagandą, kad būk ateiviai reikalauti, kad pieš bilius 
gauna didžiausias sumas pi
nigų iš šalpos biurų. Dabar 
vėl ateiviai padaryti tokiais, 
kurie būk dirba, o ameriko
nai išmesti į bedarbių eiles.

Kiekvienas mąstantis žmo
gus gerai žino, kokia tai 
bjauri neteisybė, kokis, tai 
šlykštus melas. Krizį pagim
dė ne ateiviai darbininkai, 
bet kapitalistinė sistema. 
Lenkijoje ateivių darbinin
kų nėra, o nedarbas viešpa
tauja! Francijoje labai ap
ribotas ateivių darbininkų 
skaičius, o per du pastaruo
sius metus bedarbė pasiekė 
pasibaisėtinų skaitlinių. Vi
sas kapitalistinis pasaulis 
jam šeši metai yra baisiau- 
siarne nedarbo padėjime. 
Už tai atsako kapitalistinė 
tvarka. Tam geriausias pa
tvirtinimas yra tas, kad So-

tai čia nebūtų bedarbės pro-, 
blemos.”

Aišku, kad tai bjaurūs 
šmeižtai prieš ateivius dar

išbudavodami kasyklas, fa
brikus, gelžkelius, laivus, 
namus, o dabar jie apšau
kiami visokiais “šmugelnin- 
kais,” “gengsteriais”, “nar- 
kotais,” “bedarbės gimdyto
jais.”/ .

L' Dies Biliuje Pasiūlymai
. Ponas Dies apskaitliųoja, 
kad šalyje yra 16,500,000 
svetur gimusių, 
7,000,000 tapę 
Valstijų piliečiais. Jis 
sekamus žygius prieš 

.vius darbininkus:
(1) Mes tik tokiam 

vių skaičiui duosime darbo, 
kiek ta šalis duoda ameri
kiečiams. Pavyzdžiui; jeigu 
Francį j oje dirba 100 ameri
konų, tai Amerikoje gali 
gauti darbo 100 francūzų.

(2) Į Jungtines Valstijas 
uždaryti visiškai ateivių į- 
važiavimą ant 50 metų.

(3) Išdeportuoti tuos, ku
rie netaps piliečiais arba ne
bus to verti. Pirmiausiai iš
deportuoti tuos, kurie netu
ri giminių šioje šalyje. Pas-

iš kurių 
Jungtinių 

siūlo 
atęi-

atei-

darbo J0g tarnsta.esi nevedęs.

klase ruošiasi pagelba Dies 
bilio suskaldyti darbininkų 

i vienybę, kad visus žiauriai

Kas Daryti?
Visos darbininkų organi

zacijos, ar jos yra ateivių
Viešpats Aprūpins

“Ten bus verksmas ir 
dantų griežimas!” taip ku- 
nigužis pasakojo apie pra
garą.

“Bet aš jau be dantų,” 
teisinosi parapijonas.

“Nesirūpink, dievas ma
lonus, suteiks tau ir dantis * 
griežimui,” suramino jį ku
nigas.

Surinko J.. šilingas.

būtų atmestas. Ponas Dies 
jau dabar giriasi, kad yra 
150 kdngresmanų, kurie as
meniniai yra nusistatę už jo 
reakcinį bilių. Masiniai dar
bininkų protestai galės pri
versti tūos ponus pakeisti I site tą svarbų darbą. To pa
savo nusistatymą. Veikime, rengimo pelnas skiriamas pa-, 
kol dar yra nevėlu.

D. M. š.

darys du gorus .dalykus: pra
leisite smagiai laiką ir parem

Waterbury, Conn

dengimui delegatų kelionės lė-i 
šų. Yra išrinkta 2 delegatai, 
vienas jaunuolis, antras suau
gęs. Jeigu pasirodys, kad bus 
užtektinai pinigų, tai ant vie
tos tą vakarą bus išrinkta dau
giau delegatų, nes darbas yrą 
svarbus ir kožnas lietuvis dar
bininkas turėtų paremti.

Taipgi turiu priminti, katrie 
norite važiuoti į dienraščio 
“Laisvės” pikniką 7 d. liepos, 

i Brooklyn, gaukite tikietus pas 
draugą J. Yesulevičių, 184 Al-

27 d. birželio vakare išva
žiuoja delegatai į Amerikos 
Lietuvių Visuotiną Suvažiavi
mą, kuris įvyksta 30 d. birže
lio ir 1 d. liepos, Clevelande, 
Ohio. Tą t>atį vakarą rengia
ma vakarienė išleistuvėm de
legatų. įžanga 25c ypatai. Vi- der St. Nuvažiavimas ir par-
si kviečiami atsilankyti į tą 
vakarą. Jūsų atsilankymas pa-

važiavimas $2125. Bušai išeis 
7:30 vai. ryte, 775 Bank SU
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Moterys Kankinamos Nazių Vokietijoj

Kovingoji Amerikos Ispane — Dominica Guiterrez
Nebuvo Net Arti šovimo Scenos

Laike policijos žmogžudysčių, 
balandžio 4, 1935, kurios buvo 
pradžia Gallup sufrėmavimo, 
Dominica dirbo FERA darba, 
siūdama 7 dienas į mėnesį už 
$4 dienai. Jinai nebuvo net arti 
šovimo vietos, bet šovimas buvo 
proga sugedusiai Gallup admi
nistracijai atitraukti ją nuo 
svarbios ir sėkmingos veiklos

tiumus ateityje.”
j Mano manymu, tas ponas tu
rėtų susirūpinti šiek tiek tuo 
'darbu, kurio iš jo tikisi jį išrin
kusieji piliečiai, būtent: kad be
darbiai gautų pašalpą; kad iš 
dirbančių nebūtų atimamas pas- 

ų kutinis kąsnis duonos. Pagaliau 
tegu pats pagyvena siūlomais 
bedarbių pragyvenimui 23c. į

I i • 1 1 i -.11

Santa Fe, N. M.—Vienuolika
Gallup mainierių ir trys mote-

T-rys, mainierių žmonos, yra su
laikyti sufrėmuotais kaltinimais 
žmogžudystėje ir gelbėjime kali
niams pabėgti. Dešimtis vyrų 
kaltinami abiem kaltinimais, o 
moterys ir vienas vyras gelbė- 

k jime pabėgti.
Kas tos moterys?
Štai čion paduodame biogra

fiją vienos iš tu moterų. Tai darbininkų judėjime.
karžygiška istorija ispanių-, ją areštavo du sykiu, bet nei 
amerikonių dirbančiųjų moterų, karto viršininkai jos nekvotė.!

Viena karžygiškiausių iš Gal- Laike pirmojo arešto ji buvo į-j
WttiP moterų karžygių gimė gal- grusta į vieną iš dvieju mažų v-*— y“*“.... įįYuiaiio-intnin Snimvnni , L. , . , bet ja vis vien sulaikė po $500V augmiojo šeimynoj bocoi- kamaraičių, kuriose buvo 16 , .. . . . • i A- > :Anskritvip Npw Mpvi’pp ig ' . . \ . T , •, kaucijos iki teismui, kaltindami„ apsKntyje, i\ew wiexico, 19- moterų ir 4 vaikai. Jos beveiki . , .. . ...Wofoio Tnc? irnrJnc TYrt ' . _ . « • . _ . -ii Į O6J 11Z1C kaliniams pabėgti,neturėjo valgio, neturėjo blan-■. . .. .v . ..., , J v . Dabar ji vėl sugrįžo j Gal-ketų arba turėjo labai mažai, b . .. . . , . ,•t, , J v. . . lup, kur jinai paaukauja visąneužtektinai ovycių' ir kedzni. „enuilstanči energij

Ihaugmty vaikų negalima buvo darbui ta kovi darbinin-
nutildyti. Girti sargai būdavo , . , . . ,2 J , .. kų, organizuodama apsigynimą,ateina prie kamaraičių ir bliau-; . , , v . .• • •. , , . . k . v. . rinkdama pašalpa kalimams irja girtus bauginimus arba slyk- Tu
ščias keliones.

lup moterų karžygių gimė

les, padavė ir laimėjo reikalavi
mus maisto, blanketų ir kėdžių,1 
taipgi prašai inimą neprausta
burnių sargų iš kamaraičių 
apielinkės.

Kuomet antru sykiu Domini-i 
cą suareštavo, valdininkai neri- dieną, o tada pamatys, kad mer- 
zikavo su ja. Jie tuojau ją ap- ginų nuogos kojos “nepuldys” 
kaltino pirmo laipsnio žmogžu-'nei nekels jo “moralybę.” 
dystėje ir pasiuntė ją į valsti
jos sunkiųjų darbų kalėjimą 
Santa Fe. Sufremavimas buvo 
perdaug aiškus, tad po pirmojo 
kvotimo, kuris įvyko, Santa Fe 
mieste, žmogžudystės kaltini
mas prieš ją buvo panaikintas,x

Sukilo 20 Motery Ligonių

05 metais. Jos vardas buvo Do-' 
minica Guiterrez — viena iš 
šešių vaikų toje šeimynoj. Jos 
tėvas buvo gimęs ant tos pa
čios ganyklos, o jos motina atė
jo iš susiedijos, netoli nuo Be
len, N. M. Dominica augo pri- 
gelbėdama dirbti, tuo pačhi lai
ku rūpestingai studijuodama 
lekcijas vietinėj liaudies moky-1 Dominica greit privedė
kloj. Užbaigus 8 metų kursą ji 
įstojo Loretta Academy Augš- 
tojon mokyklon, Santa Fe. Bai
giant pirmą mokslo metą mirė 
jos tėvas ir ji turėjo eiti gy
venti pas savo brolį Jose, Gal
lup angliakasį. Tai buvo jos pi r- i 
mas susipažinimas su Gallup, 
New Mexico.

jų šeimynoms. Dominica Her
nandez dirbs savo organizuotą 

_____  o__  r____  prie darbą akyvaizdoje pastangų ją 
galo tą visą. Ji tuojau suorga-i terorizuoti, šufrėmuoti ir net 
nizavo moteris. Sutvarkė, kad'pasiųsti kalėjimam 
kiekviena is eilės užimtų love-) Vertė Alisa.

Aštuoniolikos Vaikų Istorija

' BROOKLYN, N. Y. — Per
eitą sekmadienio vakarą suki
limas dvidešimties moterų li
gonių Užkrečiamų Ligų Ligon- 
bučio 3-čiam Pavilione, 
ny Avenue ir Winthrop 
Brooklyne, buvo priezascia is- nqįįeto 
šaukimo keturių policijos ra
dio karų ir viso 14-to policijos 
būrio. Pavilione laikomos mo-

' terys atsiųstos iš Magistrates 
teimų.

Tos moterys, negrės ir bal
tos kartu, užprotestavo prieš 
siuntimą peranksti pavilionan 
iš atviram ore esamo aptverto 
kiemo, kurin jas 1 
lam 1____  -
eiti.

Iš Pasaulio Moterų Konferen-. ilgesnis palikimas jos kalėjime 
cijos Komiteto mitingo, laikyto 
nesenai Paryžiuje, atėjo užtvir
tinimas raportų, kad Hitleris, 
kada pravarinėja moteris iš 
profesijų ir amatų, tuo pat sy
kiu ima moteris karo industri- 
josna. Tas žinias gavo Anti- 
Nazi Federacija. Vokietijos de
legatė tame mitinge pareiškė, 
kad moterys neprileidžiamos 
prie audimo amatų Gensdorf ir 

| Wuppertal audinyčiose, vienok 
Wanderer-Werken Chemnitz fa
brikuose daugėja moterų dar
bas.

Delegatė, kurios vardo nega
lima skelbti, pabrėžė faktą, 
kad moterims uždrausta dirbti 
daugelyje amatų ir kad jos nu
kenčia lygiai su vyrais 
“valyboj.” Ji suminėjo 
Lėni Glatzner, buvusios 
.tag narės, kaipo vienos 

• - [c ‘ \
» Alb?--jkų gegužės mėnesį.

nazių 
vardą 
Land- 
iš 30 

Gestapo (nazių žvalgybos) aur

Tuo tarpu iš Nacionalio Ko- 
Gelbėjimui Vokietijos 

'Fašizmo Aukų ateina žinios apie 
specialius moterų kankinimo į- 
vykius.

Elsie Steinfurth, esanti po 
areštu kaipo įkaitas nuo nužu
dymo jo.s vyro vasario mėn., 
1934 m., serga džiova ir inkstų 
liga. Vienok neatsižvelgiant į 

nu.;.. ^ie’idžUtikta-.b’os padėtį jinai yra nuolat ka- 
laikui. Jos atsisakė iš ten mantmėjama dieną ir naktj, 1 X •» ~ I n . Irzx Irn Iii i ei 11T1

Ji ten gyveno tris metus iki 
pabaigė augštąją mokyklą ir pa- , 
simokino vieną metą Mokytojų 
Kolegijoj, Silver City. j

Nuo tada Dominica pradėjo 
darbo dienas. Tris metus ji mo-j 
kino mokyklose trijuose skirtin
guose miesteliuose — Magdale
na, Quemado, Atarque. Tuomet 
mirė jos motina ir ji turėjo 
dar kartą sugrįžti į Gallup.

Kada žemės baronų teismas 
. ! pasiuntė 5 Raeltown, Alabama, 

kampininkus ilgam laikui kalė- 
ijiman už tai, kad jie gynėsi nuo 
šerifų gaujos, 18 negrų vaiku
čių likosi betėviais. Tas dėjosi 
sekamai:

žemės savininkas atėjo pas

1930 metais ji apsivedė su 
Espiridon Hernandez, angliaka- 

4 siu, ir nors ji paėmė vieną savo 
brolio Jose vaiką auklėti kaipo 
savo, tačiau ji surado laiko la
vinti save organizatore. Ji ėmė 
organizuoti Suvienytą Darbi
ninkų Ordeną, darbininkų savi
tarpinės apdraudos organizaci
ją. Po dviejų metų tam darbe 
ji išsimokino vyrų drabužių siu- 

* vimo amato ir tapo ekspertė 
tam amate.

Our 
Political 

Prisoners I

nų už vilkimą sunkių maišų 
medvilnės rinkimo laikotarpiu, 
jie šiaip taip verčiasi.

Tie vaikučiai yra vieni iš 
tūkstančių tų vaikų, kurie be
veik nežino pieno skonio. Bet 
jeigu darbininkai ir darbininkų 
draugai atsilieptų į Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo Ka
linių šelpimo Skyriaus atsišau
kimą, tie ir daug kitų vaikučių 
reguliariai gautų pieno šią va
sarą pirmu kartu savo gyveni
me. Kalinių šelpimo Skyrius ve
da kampaniją už sukėlimą pieno 
fondo, iš kurio 250 vaikučių ga
lėtų būti aprūpinti pienu karš
tais vasaros mėnesiais. Aprū
pinkime vaikus mūs karžygių, 
kurie įkalinti ilgiem metam 
Jungtinių Valstijų kalėjimuos.

Paaukaukite kaip greit galite 
ir siųskite aukas sekamu antra
šu : Prisoners’ Relief Depart
ment, Room 610, 80 East 
St., New York City.

Šeimininkės Turi Aprokiioti 
Žingsnius

išgauti 
galėtų 
Nepai- 
teismo

11 th

Veikė 1933 Streike kampininką atimti jo paskutinį 
' asilą. Be asilo žmogelis būt li
kęs bejėgis. Jis1 nedavė asilo, 
žemės savininkas grasino nulin- 
čiuoti. Ir ištiesų, už kelių valan
dų atsibaladojo gauja baronų ir 

[valkatų, visi ginkluoti ir vado
vaujami šerifo. Jie paleido šū
vius į susirinkusius kampiniu-'

Perdaug Rūpinasi Motery 
Kelinėm

arYonkers, N. Y. — Tikėsit, 
ne, bet šių laikų valdininkai 

i daugiau susirūpinę moterų kei
kus, kurie suėjo apsaugoti savo (Pa^^.rn/ ne&u piliečių bedarbių 
kaimyną. Jie užmušė vieną žmo
gų — Cliff James — ir 
tavo penkis.

Pasiliko James’o našlė 
kiais mažais našlaičiais.

!ir dirbančiųjų reikalais. Prie 
suaręs- 'idiotiškumo prieinama.

Aną dieną Yonkers alderrna- 
su pen- nas William E. Slater įsakė po- 
Pasius-

. Trečias Puslapis
■ ■ ■■ ■ , - , ".-t

draugės ir draugai, savo spė
ką. Užtikrinu, kad mes galėsi
me sulaikyti ją nuo deporta
cijos, kaip jau ne syki esame 
padarę su kitais darbininkais. 
Bet vienintėlis tam įrankis, 
tai visuomenės balsas, kuris 
gali apsaugoti Stellą Pertraus- 
kienę. nuo deportacijos ir at
skyrimo jos nuo Amerikoj gi
musių vaikų. Mes galingesni 
už buržuazijos pakalikus, sė
dinčius imigracijos ir Darbo 
Departmento raštinėse!

žiaurūs deportacijos suma
nymai įnešti į kongresą per 
kongresmanus Dies, Dickstein 
ir kitus, ir apgavingi įnešimų 
punktai Kerr biliuje, legali
zuotų areštavimą be waranto, 
padarytų laikymą ar nešioji
mąsi slaptų ar pavojingų gink
lų kriminalybe (pas nepilietį 
rastas stalčiuje virtuvės peilis 
būtų priežasčia deportavimui 
sulyg tokių įstatymų). Ir abel- 
nai praplėstieji deportacijos 

' įstatymai grąsina tūkstančiams 
I ateivių šeimynų Amerikoje, 
štai delko mes turim kelti 
stiprų protestą.

Amerikos Ateivių Gynimo 
Komitetas išleido peticijas są
ryšyje su Stellos Petrauskie
nės byla. Jose yra Stellos su 
jos 8 vaikais paveikslas. Peti
cija yra adresuota prezidentui 
Rooseveltui ir darbo sekretorei 
Frances Perkins. Visos organi
zacijos ir atskiri asmenys, pri
tarianti kovai prieš deportaci
jas, prašomi užsisakyti tų 
blankų ir parinkti parašų tarp 
org. narių bei plačiose darbo 
masėse. Minėkime, ne vien 
Stellos, bet sykiu ir savęs ap
saugai reikia protestuoti. Jei 
duosim Stellą išdeportuoti, de
portuos tūkstančius kitų. Stel
lą apginsim—nelies ir kitų.

Blankų reikalaukite ir pri
pildytas grąžinkite sekamu 
antrašu : A. C. F. P. of Foreign 
Born, 100 5th Ave., New 
York City. Galite reikalauti ir 
per šį skyrių.

reiškia mirtį.
Kitu tokiu įkaitu yra Centą 

Beilmer. Jos vyras paspruko iš 
koncentracijos stovyklos netoli 
Dachau po ilgo žiauraus kan
kinimo, kaip tik prieš žadė
tą nužudymą. Jinai nuo to lai
ko laikoma Munich kalėjime 
be jokių apkaltinimų. ’

Įrodymai moterų kankinimo 
nazių kalėjimuos tilpo leidiny
je “Einheiht,” išleistam Stras- 
burge. Darbininkė iš policijos 
kalėjimo, Alexander Platz, 
Berlyne, rašo:

“Aš ėjau pirtin sykiu su mo
terimis, su kuriomis žiauriai 
elgtąsi, tad turėjau progą ma
tyti jų sumuštus kūnus. Kė
džių kojomis, bizūnais ir kitais 
kankinimo įrankiais jie muša 
moteris Gestapo raštinėse, 
Prince Albert gatvėje ir S. A. 
barakuose, visai nepaisydami 
jų riksmo, tuo pat sykiu, kuo
met jų vyrai prieš jų akis bū
na mušami iki liekasi amžinais 
paliegėliais.

Privalome sustiprinti masinį 
protestą, kuris vienintėlis gali 
palengvinti Vokietijos revoliu
cinių kalinių moterų ir vyrų 
kančias. New Yorke Anti-Nazi 
Federacija šaukia konferenci
ją 29 birželio. Mūsų užduotis 
joje dalyvauti ir dirbti prave- 
dimui konferencijos tarimų. 
Kitose kolonijose taipgi kas 
nors yra arba bus daroma ir 
visur mes turime aktyviai rem
ti tą judėjimą, kadangi masi
nis protestas ne vien paleng
vina Vokietijos kovotojams, 
bet taip pat parodo mūsų kla
sinį sąmoningėjimą, su kuriuo 
fašizmo šulai ir čion Ameriko
je turi skaitytis.

virš metus laiko, tikslu 
iš jos parodymų, iš ko 
sudaryti prieš ją bylą, 
sant skubaus slapto 

(“Liaudies Teisme,” kur vieno 
meto bausmė buvo panaikinta 
del jos ilgos ligos, tačiau ją ir 
vėl sugrąžino žvalgybos “nuo
žiūrai.” Jo,s liga yra tokia, kadDr. Lillian M. Gilbreth, in-1 

žinierė patarėja, 68 Eagle 
Rock Way, Montclair, N. J., 
sako, kad šeimininkės perdaug 
nuvargsta dėlto, kad jos nes- 
kaitliuoja žingsnių. Jinai dar
bingumo problema interesuo
jasi jau apie 30 metų. Pirmu 
syk ji užsižingeidavo tuomi, | 
kada apsivedė su inžinierium1 
Frank G. Gilbreth, kuris bu
vo konstrukcijos inžinierium ir 
darbingumo pakėlimo 
tu.

Daktarė sako, kad 
tinus, susistematizavus 
darbą būtų galima sutaupinti 
apie 38 nuoš. energijos ir šei
mininkė ne tik perdaug neper
sidirbtų, bet dar turėtų liuos- 
laikio. Daug bereikalingų žing
snių padaroma valgio gamini
me. Ji sako, kad ypatingai vir
tuvių rakandai reikalingi re
formos, pritaikant jiems vie
tas ir dydį sulyg šeimininkės 
ūgio ir tam panašiai.

Jos sumanymai tikrai pagel
bėtų Sovietų sistemoj, jie tuo
jau būt taikomi gyvehiman, 
bet pas mus ir pirštu niekas 
nepajudins. Nebent turčių na
muose tas bus praktikuojama, 
kad galėtų dar vieną tarnaitę 
išmesti iš darbo. Gi darbinin
kėm kol kas lieka, kaip ir 
buvus kova už Sovietų Ameri
ką, kuri tikrai pagerins būvį.

Stella Petrauskienė Ir Jos Astuoni Vaikai 
Lankėsi Jung. Valst. Darbo Departmente

eksper-

supras- 
namų

Stella Petrauskienė iš Wil
kes Barrių, kuri yra sulaikyta 

I deportavimui Lenkijon, lankė
si Darbo Departmente Wash
ingtone pereitą penktadienį, 
21 birželio, kad perstatyti savo 
bylą darbo sekretorei Frances 
Perkins’iutei. Su ja sykiu va
žiavo jos 8 Amerikoj gimę 
vaikai, nuo kurių grąsina ją 
atskirti deportavimu. Kiti

darbo sekretorė gavo telegra
mą, kurioj norėta susitarti del 
pasimatymo su ja, bet ji ne
galinti jų matyti, kadangi ji 
esanti išvažiavus ir kad gene- 
ralis immigracijos komisionie- 
rius, Daniel W. MacCormack, 
su jais pasimatys.

Kuomet Stella pareiškė, kad 
ji ištiesų atvyko pasimatyti su 
Frances Perkins, komisionie- 
rius jai pasakė, kad jis galįs 
viską padaryti, kas galima; 
kad ir Frances Perkins arba 
ir pats prezidentas daugiau 
negalėtų padaryti. Jis išsigy
nė, būk Darbo Departmentas 

( neturįs jokio pasirinkimo to- 
. kiose bylose ir kad Darbo De- 
! partmentas yra padaręs tokį 
pareiškimą, kad šeimynos ne
bus deportacijomis. Jis pasa
kė, kad jei pasitvirtintų kalti
nimas, jog Stella priklausė 
Komunistų Partijoj, tada įsta
tymai reikalautų deportaci
jos.

Tuomet Stella paklausė ko- 
misionieriaus, ką jis gali dary
ti sulaikymui nelegališkų kra
tų Wilkes Barduose per imi
gracijos viršininkus, kurie nuo- j 
lat įsibriauja į darbininkų na
mus ir darbininkus kamanti
nėja. Komisionierius atsakė, 
kad imigracijos viršininkai tu
ri teisę kamantinėti ateivius. 
Paklaustas, ar yra patvarky
mas nedaleisti viršininkams 
kamantinėti piliečius, jis atsa
kė, kad jie taipgi turį teisę 
kamantinėti ir piliečius. Juk 
patsai komisionierius sakė, 
kad iš 373 areštuotų kaipo at
eivių San Francisco streike, 
272 buvo piliečiai.

Baigiant pasikalbėjimą Stel
la vėl klausė, ar nėbūt galima 
pasimatyti su Frances Perkins. 
Komisionierius atsake, kad, 
veikiausia, Urane, Perkin’siutė 
negalėsianti jos matyti ir kad 
jinai vis vien nieko negalėtų 
padaryti jos byloje.

Matote, nei imigracijos ko
misionierius, nei Darbo De
partmento sekretorė negali 
nieko padaryti. Pabandykime,

Arthur Brisbane, Hearsto * / ) r
laikraštininkas, k a 1 b ėdamas 
New Yorko biznierių moterų 
grupei pasakė, kad jos privalo 
mesti darbus, vestis ir pagim
dyti po 6 vaikus kiekviena. 
“Jūs, moterys, turite žinoti, 
kad jūsų vienintėlis svarbus 
darbas yra gimdyti kūdikius.” 
Hitlerio žodžiai.

Ar Galit Pasisiut Šią Suknelę?
Suknelės forma numeris 2161 yra 

gaunama 14, 16, 18, 20, 32,
34, 36, 38, 40 ir 42 dydžio, šešiolikai 
dydžio reikia trijų ir pusės (3|) 
yardu 36 colių pločio audimo. Yra 
paveiksluotas siuvėjai pamokinimas 
(anglų kalboj).

Stella Petrauskiene
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lieijai pašaukti teisman penkias 
tieji kalėjiman vyrai paliko vi- moteris., kurios^ pasirodė mies- 
so 18 kūdikių. Tie vaikučiai vi- te sporto kelnaitėse, vadinamose 

“shoits”, taipgi su “halters.” 
I Sekamą sekmadienį, 23 bir
želio, gal būt tikslu masinio pro
testo, desėtkai jaunų merginų- 

i moterų “hikers” perėjo McLean 
(Ave., eidamos į Tibbit’s Brook 
Parką. Jas privažiavo du poli- 

1 cistai radio karu, tačiau pasi
džiaugė merginų gražiomis 
blauzdomis, pasišaipė- ir nekliu
dė.

Kada ši “baisi tragedija” bu
vo pranešta aldermanui Slater, 

klasėn, 'tai tas vos ožiu nebliovė. Girdi: 
“Tokios parodos, kokias čia su
daro jaunos moterys praeida
mos “Yonkers’ą, bus sulaikytos, 

keliai prarado ir tą apgailėtiną nes jos puldo moralybę. Yon- 
užlaikymą. Kas būt atsitikę, jei kers priims newyorkiecius, kada 
Tarptautinio Darbininkų Apsi- jie apsieis nepriešingai norma- 
gynimo Kalinių šalpos Skyrius liškiems žmonėms, bet ne ki- 
nebūt pribuvęs pagalbon, sunku ^aip. Niekas nepadaryta šian- 
spręsti. Su TDA teikiama pa-'dien nedaleidimui tos parodos, 
galba ir mažomis sumomis, ku-,bet bus daromi žingsniai už- 
rias jie gauna nuo žemės baro-1draudimui dėvėti netikusius kos-

suomęt pusbadžiavo; gyveno 
mažytėse, sukrypusiose lūšnose, 
mito labai menkomis porcijomis 
taukinės, pupelių ir moliaso. 
Veik niekada jie r.oturėjo dra-

ALDLD Centras Išleis 
Sukaktuvių Brošiūrą o ’O

Pirmas tikras išbandymas jos 
kaipo vadovės ir organizatorės 
atėjo su Gallup mainierių strei
ku 1933 m. Jos vyras Espiridon 

4b buvo pirmose eilėse. Dominica 
buvo greta jo, vesdama kitų 
mainierių žmonas, kaipo Nacio- 
nalės Mainierių Unijos Moterų 
Pagalbinės pirmininkė. Kiek
vieną dieną jos buvo pikietų li
nijoj# rinko pašalpą, organiza
vo gynimosi ir vis su Dominicos 
patarimais. Puikų pasiryžimą 
parodė Gallup moterys akyvaiz
doje gaso bombų, durtuvų ir 
griausmingo karo stovio labai 
daug prisidėdamos vedimui 
streiko link laimėjimo.

Du metu Dominica buvo NM 
U Mot. Pag. pirmininke, pas-

f^kiąus tapo sekretore tos pačios ^užių/ kuriuos galėtum drabu- 
organizacijos, kuri vėliau pa- žiais vadinti. Kas liečia mokslo 
keitė savo vardą į Naujos Mek- knygas, 
sikos Darbininkių Moterų Pa- kampininkai patys turi jas vai- 
galbinę. Tuo laiku jinai įstojo kams supirkti, tad kampinin- 
į Komunistų Partiją ir čia jos kai “taupo” vaikus iki susidaro 
tinkamumas vadovybei vedė (daug, tada juos 
prie išrinkimo į Gallup Sekci
jos Komitetą. Jos nepaprastas 
veiklumas kovose už ganėtiną 
pašalpą bedarbiams ir geresnes 
gyvenimo sąlygas, jos aiškios ir 
įtikinančios prakalbos angliškai 
ir ispaniškai nuolatos didino jos 
įtaką tarp Gallup darbininkų.
Komunistų Partijos
joj, Roselle, N. M., jinai buvo 
nominuota partijos kandidate 
Liaudies švietimo Viršininkės 
vietai New Mexico valstijoj. .

pietinėse valstijose

visus kartu, 
mažiukus ir didesnius, pasiun
čia mokyklos pirmon 
kad galėtų visi iš vienų knygų 
mokytis.

Dabar, netekus tėvų, tie vai- ,

konvenci-

Priėjimui prie neorganizuo
tų moterų ir abelnai darbinin
kų mums turės daug pagelbėti 
ALDLD išleista brošiūra, kuri 
jau prirengta spaudai. Brošiū
roje bus suglaustoj, veik ap- 
čiuopiamoj formoj nušviesta, 
kas yra ALDLD, taipgi jos 
darbai—skaičius ir turinys iš
leistų knygų su jų autorių pa
veikslais. Jos kaina bus 1 ar 
2 centai, žinoma, tas toli ne
padengs jos išleidimo lėšų, ta- 
čiaus pigi kaina palengvins 
pasiekimą tų žmonių, kurie 
nedatekliaus prispausti, nes 
bile kuopa išgalės apmokėt už 
tam tikrą skaičių brošiūrų iš 
savo iždo ir paskleisti savo ko
lonijoj.

Jau dabar kuopos turėtų 
svarstyti ir siųsti užsakymus.

žmonės delegacijoj buvo seka
mi : John Lucas, Kietųjų An
glių Mainierių Lance Lokalo 
atstovas; Bruno Zalinski, nuo 
Wilkes Barrių Bedarbių Tary
bos ; Ben Abeshouse, Wilkes 
Barrių Ateivių Gynimo Kom. 
kuopos sekr.
ce Spradling, New Yorko At
eivių Gynimo raštinės tarnau
tojas. ,

Kada 
raštinę,

taipgi Walla-

jie nuėjo į Perkins 
jiems pdsake, kad

o* o 
°. o\ 
O *3

o. o

o
• c

2161
Atsiųskite penkioliką centų (15c) 

pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už šių Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį. ’

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New York City.
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Ketvirtas Puslapis Trečiadienis, Birz. 26,

A.L.D.LD. REIKALAI
ALDLD 15-to Apskričio Pus

metines Konferencijos 
Protokolas

ALDLD 15-to Apskričio 
konferencija įvyko 9 d. birže
lio, 1935 m., Middlefield,
Ohio (ant dd. Rūbų ūkės). 
Konferenciją atidarė org. d, 
J. Mažeika kviesdamas dele
gatus rimtai svarstyti organi
zacijos reikalus ir paskyrė dd. 
J. Kirtiklį, P. Boiką ir J. Ęudį 
peržiūrėti mandatus. Kol. per
žiūrėta mandatai, buvo pa
kviesta draugės moterys pa
sakyti kelis žodžius organiza
cijos reikalais. Pirmiausia d. 
O. Rubienė, kuri nuo pereitų 
metų susižeidimo nėra pilnai 
pasveikusi, o vienok gavo 12 
naujų narių. Ji pasižadėjo ir 
ant toliaus darbuotis. Drg. 
Švelnienė, Sklėrienė, Rudienė 
trumpai palinkėjo konferenci
jai pasisekimo: Mažeikienė su 
Romandiene kiek plačiau pa
lietė darbininkų-kių šių dienų 
kovas. Drg. Madison ir 
Kalakauskas, ypač pastarasis, 
nurodė, kaip yra lengva gauti 
naujų narių mūsų organizaci
jai.

Mandatų Komisija Rapor
tuoja, kad nuo 22 kp. 8 delega
tai: A. Dočkus, M. Karolienė, 
S. Mažeikienė, J. Stripeika, 
K. Romandienė, A. Jakaitis, J. 
Stripeika ir M. Samolienė; 190 
kp.—6: N. Rudienė, M. Ka- 
lakauskienė, M. Garbinčienė, 
J. Kalakauskas, K. Garbin- 
čius ir A. Pucevičius; 57 kp. 
4: O. Greibienė, A. Sklerie- 
nė, P. Skleris ir P. Boika; 51 
kp. 3: O. Rubienė, K. Kai
raitis ir J. Valinavičius; 59 kp. 
3 dek: B. A. švelnienė, P. Švel
nia ir J. kirtiklis; 90 kp. 3 
del.: K. Keras, F. J. Madison, 
F. Danielius. Viso 27 delega
tai. Apskr. trim komiteto na
riams suteikta pilnas balsas, 
kas sudaro 30 konferencijos 
dalyvių.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas d. J. Kalakauskas, 
sekr. F. J. Madison. Rezoliuci
jų komisijon šie dd.: Jon. Stri
peika, P. Boika ir J. Mažeika.

Metinės konferencijos pro
tokolas skaitytas ir priimtas.
Apskričio Komiteto Raportai

Organizatoriaus raportas:
Apskričio komitetas turėjo 

viso 6 susirinkimus. Visas vei
kimas mūsų kuopų per šį pus
metį, palyginus su pereitų me
tų, žymiai pagerėjęs. Moterų 
veikimas susitvarkė ir naujų 
narių gauta du syk tiek, kiek 
pernai. Tiesa, galima patė- 
myti; kad ne visos kuopos ly
giai energingai veikė. Bet kur 
buvo entuziazmo ir pasiryži
mo, ten rezultatai geri.

Paskutiniam komiteto susi
rinkime buvo išdirbta planas 
sekančių 6 mėn. darbuotei,- kad 
prideramai paminėjus mūsų or
ganizacijos 20 metų ir organo 
“Laisves” 25 metų sukaktuves. 
Planuotai dirbant per pirmą 
pusmetį mūsų kuopos gavo 
virš 70 naujų narių. Kartu tu-

rime rūpintis, kad nei vieno 
seno nario-narės nenustojus.

Fin. sekr. raportas:

1934 m. buvo
šiuos 6 men.

viso sudaro

Nutarta metinę konferenci
jų laikyti Corelette, Ohio.

Konferencija užsidarė 5:30 
per pirmininką, J. Kalakaus- 
ka.

Sekretorius, F. J. Madison.

Montello, Mass
<♦>

<♦>

<♦>

SPAUDOS PIKNIKAS
MAYNARD, MASS.

Bendrame Frante, 
lietuvių ir anglų kal- 
Valanta, kp. knygė, 
307 egzempliorius

Išrinko du dclega-

J. O’Neill, didelis tur
čius, Roosevelto pagel- 
bininkas “naujos” N.R.

A. pravedime

Viena mirė.
Ohio.Colinwood, 

76. Naujų gavome

Balansas iš
$45.03. Per 
įplaukė $14.97;
$60.00. Išlaidų prie d. Abeko
prakalbų maršruto $23.77. Iš- 
aukauta darb. reikalams $19. 
Lieka Apskr. ižde $17.23.

Kuopų Raportai:

22 kp., Clev. Ohio. Mūsų 
kuopa per šį pusmetį atlaikė 5 
reg. susirinkimus ir vieną spe
cial į. Turi delegatą Bedar
bės, Senatvės ir Socialės Ap- 
d ra ūdos 
Brošiūrų 
bose M. 
išplatino
už $11.19.
tus į Lietuvių Kongresą Prieš 
Karą ir Fašizmą, ženklelių 
Lietuvos pol. kalinių naudai 
išpardavė už $3.80. Moka po 
50c. mėn. Komunistų Partijos 
finansavimui. Taipgi per kuo
pos skirtą delegatą tam pa
čiam tikslui sukelta $15. Ki
tiem darbininkų reikalam iš- 
aukavo $7.85. Pinigų turi iž
de $14.54. Narių turi 82. Per 
6 mėn. šių metų naujų narių 
gavo 21.

190 kp. 
Narių turi
22. Dalyvauja darbininkų ko
vose. Moka 10% nuo įplaukų 
Kom. Partijai. Išplatino lite
ratūros 90 knygučių. Išauka- 
vo darbininkų reikalams $12. 
80c. Kuopos turtas $117.20.

57 kp. Corlet, Ohio. Turėjo
me vienas prakalbas sutvėri
mui bendro fronto tarpe len
kų su čekais. Literatūros par
davė už $6.50. Liet. pol. * ka
liniam štampų parduota už 
$4.55.
lams $14. 
10. Turi 
$57.89.

59 k p.
ėn. kuopa turėjo 4 susirinki
mus, 5 parengimus ir vienas 
prakalbas drg. F. Abekui. Na
rių turi 20. Darbininkų judėji
mo reikalams išaukavo $14. 
Štampų Liet. pol. kaliniams 
parduota už $3.50. Parengi
mai davė pelno $21.02. Kuo
pa turi ižde $29.42.

90 kp. Youngstown, Ohio. 
Susirinkimus laiko reguliariš- 
kai. Naujų narių gavo 5. Viso 
narių 24. Parengimų du ir 
prakalbas d. F. Abekui. Siųs 
delegatą į Lietuvių Kongresą 
CIevelande. Aukavo tam tiks
lui $2. Skaitytojų gavo: “Lais
vei” ir “Vilniai” po 4. Pinigų 
turi ižde $12.

51 kp. Hunsburg, Ohio (far
merių). Narių, užsimokėjusių 
pilnai 20, ir 10 su mažais mo
kesčiais. Susirinkimus laiko re
guliariai. Turėjo prakalbas d. 
F. Abekui. Literatūros parduo
ta už $5. Naujų narių gauta 
12 per drauge O. Rubienę.

Apskričio komiteto narė 
moterų klausimu raportavo, 
kad laikant moterų susirinki-

štampų
Išaukayo darb. reika-

Naujų narių gavo
narių 40. Ižde turi

Akron, Ohio, per 6

KETURIŲ MIESTŲ PIKNIKAS
a t • • RengiaAmerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 4 
kolonijų Kuopos: Lawrence, Lowell, Haverhill, Mass, 

ir Nashua, New Hampshire.

Nedelioj, 30 Dieną Birželio (June), 1935
Pradžia 10 valandą ryte.

Maple Parke, Methuen, Mass.
BUS GRAŽUS PROGRAMAS:

Dalyvaus Liaudies Choras ir Laisvės Choras iš Haver
hill, Mass. Taipgi grieš gera orkestrą šokiams. Turėsi
me gražų žaislą “turkutis,” nes yra iš kitos šalies at
važiavęs, jau telegramą gavom, kad ant birželio 30 
d. pribus. Taipgi yra skiriama 4 praizai: wristwatch, 
fountain pen set, pusę tuzino turkish towels ir $1.50 pi
nigais; bus visokių pamarginimų. Iš narni) nieko nesi- 
vežkite/nes piknike bus įvairių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame visus atvažiuoti ir praleisti linksmai laiką su savo 
pažįstamais ir draugais. Kviečia Rengėjai.

mus atskirai veikimas pagerė
jo. Susirinkimus lanko skait
lingai. Lengviaus gauti naujų 
nariu.

Apkalbama apskr. komiteto 
sumanymas-planas 6 mėnesių 
darbui, surištam su paminėji
mu mūsų organizacijos 20 me
tų ir organo “Laisvės” 25 mo
tų sukaktuvių. Su menku pa
taisymu priimtas:

1) Gauti 100 naujų narių ir 
100 naujų skaitytojų mūsų 
spaudai. Paskirta $10 dovanų 
kuopoms, gavusiom daugiau
siai narių ir skaitytojų. Kuo
pos paskirstytos į dvi katego
rijas: Cleveland© visos trys 
kuopos į vieną skyrių, Akrono, 
Youngstown© ir Hunsburg 
(farmerių) į kitą. Pirmosios tu
ri gauti 'dvigubai naujų narių 
ir skaitytojų, kaip pastarosios. 
Dovanos keturios po $2.50. 
Abejom grupėm po dvi: vie
na dovana už naujus narius,— 
kita—skaitytojus.

2) Gruodžio mėn. CIevelan
de apskričio komitetas, pri- 
gelbstint visom 3 kuopom, tu
ri surengti 20 metų sukaktu
vių p a m in ė j i m ą. Akrono, 
Youngstowno ir Hunsburgo 
kuopos, prigelbstint apskr. ko
mitetui tam pačiam tikslui. 
Pelnas skiriamas ALDLD 15 i 
Apskričiui.

3) Užgirta Cleveland© vaji- 
ninkų 28 d. liepos rengiamas 
spaudos piknikas, kuriame bus 
minima 25 metų mūsų organo 
“Laisvės” sukaktuvės.

Apkalbant palaikymą senų 
narių ir iškolektavimą mokes
čių, pasirodė, kad farmerių 
kuopa geriausiai stovi. Sutar
ta, kad sugrįžę delegatai į 
Kuopas išaiškintų svarbą ko
misijų iškolektavimui narių 
mokesčių ir aplankymui narių.

Bendro fronto idėją kuopos 
turi plėsti: a) Bedarbės, se
natvės ir socialės apdraudos 
H. R. 2827 klausimu, b) prieš 
karą ir fašizmą, c) ateivių gy
nimo ir kitais iškilusiais klau
simais.

Tarimai ir Rezoliucijos

Nutarta, kad apskr. komite
tas turėtų delegatą Clevelan- 
do LDS jaunuolių komitete, o 
jaunuolių komitetas savo aps. 
komitete. Ir ALDLD visos kuo
pos turi kooperuoti su . LDS 
kuopomis, kad padėjus mūsų 
kolonijose jaunuolių organiza
cijom augti-tvirtėti.

Nutarta, kad' Clev. moterys 
šauktų konferenciją prieš 
mėsos brangumą.

(Pertrauka vienai valandai 
pietum). •

Nutarta pasveikinti Cleve
land© Kongresą prieš Kar$ ir 

’ Fašizmą su $5. Taipgi išrink
ta delegatas.

Priimta sekančios rezoliuci
jos: a) p. R. Skipičio misijos 
klausimu, b) NRA, c) Lietu
vos valdžiai politinių kalinių 
klausimu, d) . Vok. valdžiai 
reikalaujant * paliuosuot drg. 
Ernest Thaelmann, e) Pa
liuosuot Tom Mooney, Hern
don ir Scottsboro jaunuolius.

Prisirengimas "Visuotinam Am
erikos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimui, Kuris Įvyks Bir
želio 30 ir Liepos 1, 1935 m., 

Cleveland, Ohio.

Vietinis pirmeiviškų draugi
jų komitetas laikė susirinki
mą birželio 18. Sukėlimui fi
nansų komitetų raportas pa
girtinas, visi dirbo gerai. Nors 
ii/A. Sauka nesnaudė, bet dau
giausia už visus pasidarbavo 
Geo. Steponauskas. Šita komi
sija rinko po 10 centų nuo 
draugų del 6 laimėjimų, ku
riuos išleido piknike 16 birže
lio ir sukėlė pnigų $35.70. Nuo 
pikniko pelno liko $40 su vir
šum. Liet. Taut. Namo .Drau
govė parką davė dykai. Biru
čių Pašelpinė Draugystė pa
aukavo $5 ir Vienybės Pašal- 
pinė Draugystė $5. Viso kelio
nei pinigų sukėlė $85 su cen
tais. Pinigai paskirti: 3 dele
gatams del kelionės $75 ir 
nutarta paaukoti del Visuotino 
Suvažiavimo $10, kaipo pas
veikinimas nuo Montellos dar
bininkiškų organizacijų. Taip
gi susirinkimas užtvirtino 3 de
legatus, kurie važiuos į Clevc- 
landą : J. Stigicne1, St. Baronas, 
K. Ustupas; į alternatus, P. 
Mickevičienė.

Nutarė delegatų išleistuves 
daryti birželio 27, Liet. Svetai
nėj. Tai bus draugiškas pasi
linksminimas. Prašoma visus 
pritarėjus dalyvauti.' •

Nutarta sugrįžusių delegatų 
konferenciją turėti liepos 7 
ryte, 10 valandą, toj pačioj 
vietoj. Tuomet delegatai iš
duos raportą iš atsibuvusio Vi- (
suotino Amerikos Liet. Darbi
ninkų Suvažiavimo.

Spaudos Piknikas, Kuris Įvyks 
Maynarde, Liepos 4 d.

Įžangos ir laimėjimo tikie- 
tai platinami neprasčiausia. 
Gerai darbuojasi G. Steponaus- 
kas, J. Vaitaitis ir A. Baro
nas. šie net eina ant “betų”, 
žiūrėsime, kurie “susibytis.” 
Taipgi ir kiti, kurie apsiėmė 
pardavinėti, energingai imas, 
platina. Manoma, kad “suby- 
tinsime” Maynardą.

Liepos 4 iš Montellos auto
busas išeis nuo Liet. Taut. Na
mo 10:30 ryte. Tikietas $1 į 
abi puses. Norinti važiuoti, tu
ri matyti komisiją: St. Breivai- 
tę, ar Geo. Šimaitį. Vietas už
sisakykite iš anksto. Visi sa
lesmans!, kurie platino spau
dos pikniko tikietus, stengkitės 
tuoj grąžinti Geo. Shimaičiui. 
Juos reikia sutvarkyti pirmiau, 
negu išvažiuosim į pikniką.

Štai* kurie platina 4 liepos 
spaudos pikniko tikietus: A. 
Biliūnas, G. Steponauskas, A. 
Sauka, J. Vaitaitis, A. Baro
nas, J. Nevirauskas, J. Vaitie
kūnas, A. Jocienė, B. Butkus, 
St. Breivaitė, B. Lapinskienė, 
F. Kazeliunas, B. Mikėnas, M. 
Gutauskienė, J. Valančiaus
kas, K. Beniulis, O. Jokubėnie- 
nė, T. Bartkus, J. Blujus, V. 
Saulėniene, A. Puodžiūnas ir 
Z. Laimienė.

x Šalna.
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400$ pi°n™k 25 dovanos $100 no1™
PUIKI SPORTO IR DAILĖS PROGRAMA

JULY 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

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

CARALL su BILL DOGLAS.

TUOJAUS ĮSIGYKITE ĮŽANGOS BILIETUS

Dešimts mašinų iš New Yorko vyksta į šj pikniką. Veik visos 
Connecticut valstijos, kolonijos bus piknike. Taipgi dalyvaus 
svečiai iš Maine ir New Hampshire valstijų.

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvės Kapinių Draugi

jos susirinkimas įvyks nedelioj, 30 
d. birželio, 2 vai. po pietų, L Krikš
čiūno svetainėje, 200 Pine St., Hano
ver, Pa. Draugijos nariai būtinai tu
rite dalyvaut, nes šis susirinkimas 
yra metinis ir svarbus taipgi būkite 
laiku, nes susirinkimas įvyks pažy
mėtu

kad padarytum šį darbą pasekmingą.
L.K.F. Org. S. Penkauskas.

(149-150)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks

t -

<4

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.

laiku.
Sekr., E. Cibulskiene.

• (150-151)

BALTIMORE, MD.
W.I.R. Benas rengia linksmą išva

žiavimą, kuris įvyks nedelioj, 7 d. 
liepos, ant I. W. O. Shore, pirmiaus 
vieta buvo kooperatyve Middle River. 
Bus daili programa, kurią išpildys 
W.I.R. Benas ir keletas solistų ir 
duetų, susidedarit iš Beno narių. 
W.I.R. Orkestrą grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Bus skanių už
kandžių ir šaltų gėrimų. įžanga tik 
15 centų. Kurie neturite mašinų, tai 
bus trekai, kurie nuveš už 25 cen
tus į abi puses, norinti važiuot su 
trokais, būkite prie Lietuvių Svetai
nes, 10:30 vai. ryto, kurie nežino
te kelio, bet turite mašinas taipgi 
būkite 
žiuoti.

ir galėsim visi sykiu nuva- 
Kviečiam visus.

Org., S. Raymond.
(150-151)

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

bendrai rengia išvažiavimą, nedelioj, 
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 prisirengiate ir 
būkite svetainėje paskirtu laiku, kad 
nepasivėluotumėt.

Kviečia Rengėjai.
(149-151)

LAWRENCE, MASS.

Atydai Visoms Naujosios 
Onglijos Organizacijoms

Meldžiame visų organizacijų nieko 
nerengti 4-tą d. rugsėjo, nes yra 
rengiamas didelis piknikas ant Map
le Park, Lawrence, Mass, šį pikni-

MONTELLO, MASS.
Komunistų Partijos Lietuvių Frak

cija rengia pikniką ir šokius ką rengia Am. Lietuvių Komunistų 
toj, 29 d. birželio, 7:30 vai. vakare, frakcijos pirmas distriktas. Yra kvie- 
Kyiečiam visus darbininkus skaitlin-1 čiamos visos organizacijos dalyvaut 
gai atsilankyti, turėsim skanių už- j ir 
pasišokt

gėrimų ir galėsite linksmai mi ir 
prie gfcros orkestros.

Kviečia Komisija. 
(150-151)

bendrai dirbti su mumis; kvieČia- 
visi Naujos Anglijos chorai. 

Pelnas nuo pikniko bus skiriamas del 
pradėjimo ir palaikymo darbininkų 
mokyklos. Visi bendrhi dirbkime,

Lietuviu Angliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i 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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,
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S. MICHAILO V Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

ČIGONŲ AUŠRA
—Mes nekariaujame, — atsakė kuni

gaikštis.
Overumas išsiėmė akinius ir drąsiai 

+ užsidėjo, užkabindamas už ausų.
—Tai kam jūs pasiduosite ir ko klau

sysite ?
—-Niekam nepasiduosime ir niekeno 

prisakymų neklausysime, — abu raiteliai 
kartu atsakė.

► Šis įvykis buvo pradžioje penkiolikto 
šimtmečio, teisingiau, 1417 metais, kada 
Vokietijoje, ant krašto Elbos pirmu kar
tu pasirodė čigonai ir jų-tarpe buvo jau
nas kalvis Manus vardu, pradžia Jurgio 
Zurovo giminės, raudonarmiečio, kuris 
liūosa valia stojo armijom

* pabėgo keli metai. Profesorius One- 
‘ ;hm pradėjo tyrinėti čigonų tautą ir pa
sekmėje savo moksliškų pasakojimų pri- 

»■ ėjo prie išvados: čigonų tauta yra tau
ta, bet ji nieko bendro neturi su paprasta 

-žmonių gimine (veisle). Už griekus sa- 
"v vo genčių čigonai valkiojosi, valkiojasi ir 
•a valkiosis. Laikui bėgant, jie išnyks nuo 

žemės paviršiaus. Išnyks visai. Ir kuo 
greičiau tas įvyks, tai bus geriau net ir 
patiems čigonams.

Tokios buvo išvados profesoriaus One
rumo. O mokslišką savo išvadą jis bai
gė sekamais žodžiais:

“Žmonijai gręsia pavojus. Pavojus 
yra nuo užėjimo laukines tautos... Či
gonai turi išnykti. Lai mums padės ta
me dievas! Amen.”

Profesorius turėjo ir šalininkų. Jį pa-' 
laikė pirkliai, kunigai, valdininkai ir net 
toki tolimi nuo mokslinčių, kaip lohan 
Retter. Greitai visur, kur tik čigonai at
eidavo, juos pradėjo persekioti, mušė be 
pasigailėjimo pagaliais ir akmenimis, 
ypatingai jeigu ten buvo papildyta kokia 
vagystė. Buvo ar ne čigonas kaltas, — 
vis vien jį mušė ir niekur jam neleisdavo 
ilgiau apsistoti, kaip tik dvi paras lai
ko* Mažu pamažu pas mušamus, vaiko
mus, persekiojamus čigonus prasidėjo su
sidaryti moralis jų supratimas:

—Nieko negalima imti čigonui nuo či
gono, pas savo kraujo brolį. Kas tą da
ro/tas žioplai daro. Bet jeigu tu alka
nas, jeigu tavo vaikai miršta iš bado, tai 
piešk kitataučius. Tas yra leistina ir 
reikalinga.

Čigonai keliavo...
Vidurinę Europą, pradžioje XVI am

žiaus, užgulė ilga tamsi reakcijos naktis. 
Knygų spausdinimą uždraudė. Buvo už
darytos visos knygų krautuvės. Kas ne
klausė karaliaus Francisco, tas buvo žu
domas. Ir tame reakcijos apsvaigime či
gonai buvo įvelti. Čigonai buvo laisvi, o 
valstiečius išnaudojo ir visaip kankino 
pęnai. Čigonų laisvumas revoliucioniza- 
vo valstiečius, kurie išstodavo prieš po
nus, virsdavo buntauninkais. Visose ša- 
lyse—ir pirmiausiai Vokietijoje, Anglijo
je, Fr’ancijoje ir Ispanijoje prasidėjo pa
siutęs čigonų persekiojimas. Buvo už
drausta įleisti čigonus į tas šalis. Su
gautus čigonus užplakdavo nagaikomis, 
išplėšdavo jiems nosies kremzles ir atgal 

išvydavo už valstybės rubežių...
Visi keliai veda į Rymą. Bet čigoniš

kas “Rymas” yra kiekvieno miško pa
kraštyje, ant kiekvienos upės kranto, pa
kelyje ir kaime. Čigonų “Rymas” bu
vo visur, kur tik nepasiekė juos vidur- 

, O reakcija viešpatavo 
Ir kur jie nesisuko, visur juos

amžių reakcija, 
visur.
pęrsekiojo, mušė, naikino, degino.

Jaunasis kalvis Manus, tolimas gimi
naitis raudonarmiečio Zurovo, jau visai 
paseno. Už jo pečių buvo apie 70 metų 
vargo ir valkatos gyvenimo. Manus mi
rę, kaip nedaug čigonų miršta—savo mir- 
čia. Jo pramintais keliais ėjo jo sūnai 
ir anūkai. Iš trijų jo sūnų vienas buvo 
sudegintas Ansbache; antras sužeistas; 
trečias išilko gyvas ir sveikas išvengda
mas paikos, ugnies liepsnos ir šunų dras
kymo?. .

' Čigonai ir toliau keliavo—važinėjo.
Vidurinėje Europoje reakcija žiaurė

ja Reakciją pakeisdavo kruvini religi
niai karai, 'vieni ant kitų užpuolimai, 
naikinimai eretikų ir kitokių. Silpnesni 
čigonai, sutikdami visur kliūtis, kliūtis ir 
kliūtis, jie neišlaikydavo, nueidavo ir pul
davo į>o kojomis valdonams.

—Sudeginkite mus!—prašė pavargę či
gonai.

Degino. Čigonai patys ėjo į liepsną.
Tų laikų viešpačiai taip priprato, kad 

greitai čigoną jau neskyrė nuo meitėlio 
ar vilko. Kaip ant žvėrių, ant čigonų 
rengdavo ablavas, leisdavo jų j ieškoji
mui gončius. Čigonus naikino, nesigai
lint nei parako, nei kulkų, profesoriaus 
Onerumo mokinimą vykino gyveniman.

Du šimtai metų po to, kaip čigonai at
sirado Europoje, jo karališka niekšystė 
Francijos karalius Liudovikas XIII, val
stybinėje puotoje, būdamas įtakoje kar
dinolo Rišelje, išleido sekamą patvarky
mą:

—Ugnimi ir kardu išnaikinti čigonus 
visoje Franci joje.

Čigonai keliavo...
Atėjo galas viduramžių reakcijai, tik 

atmintyje ir padavimuose pasiliko inkvi
zicijos laužai. Bet čigonų naikinimo kar
tuvės vis dar viešpatavo. Kartuvės su
darė ekonomiją malkų, nes jos nesupleš
kėdavo kaip laužas. Aukai mirtis, o 
kartuvės pasilieka sveikutėlės — augš- .. 
tesnis žudymo laipsnis. 1726 metais im
peratorius Karlas VI įsakė:

—Visus čigonus, valkiojančiuosius po 
Moraviją, kaip suaugusius, taip ir vai
kus, išžudyti—iškarti.

Išlikę Zurovo giminaičiai skubinosi į 
Franci ją. Bet ir ten už kiekvieno kampo 
saugojo juos mirtis. Sykį mirtis paste
bėjo, tai ir sekė čigoną. Mirties šešėlis 
čigoną visur sekė: naktį miegant, dieną 
ant kelio, girioje ir lauke... Tuom kar
tu ketvirta dalis Francijos gyventojų gy
veno iš ubagavimo. Čigonai gamino rė
čius, bet juos niekas nepirko ir čigonai 
badavo. Francijos valstiečiai du trečda
lius savo derliaus buvo priversti atiduo
ti karaliui, bažnyčiai ir ponams. Var
gingi namai :— dengti šiaudais, be durų, 
be langų — lydėjo’ atėjusius į Franci ją 
čigonus.

Čigonai ir vėl keliavo...
Šalyj, kurion jie atėjo juos nedegino ir 

nekorė, bet lazda ir sumušimai visur ly
dėjo.

—Aš uždraudžiu čigonams kalbėti jų 
kalba,—įsakė karalius Josif II. — Prisa
kau visus čigoniukus, kurie turi jau ke
turis metus amžiaus, atimti nuo čigonų 
tėvų ir atiduoti kunigų auklėjimui. Jei
gu kurie kalbės čigonų kalba, tai tuos 
mušti lazdomis...

Vaikai—tai čigono gyvenimas. At
imant čigonui vaikus, atima ir jam gyve
nimą. Bet atimti čigoniukai neilgai au
go sodžiuje kunigų priežiūroje: kaip tik 
jie paaugo—bėgo į girias. Tėvai džiau
gėsi, šildėsi prie ugnies ir pasakojo apie 
praeitį, ilgą čigonišką pasaką.

—Devla pyksta ant mūs. “Devla”, — 
tai čigoniškas dievas. Devla gyvena pa- 
lociųje, danguje. Jis sutvėrė dangų, že
mę ir viską iš pieskų. Jis taip padarė, 
kad dangus ir žemė pagimdė penkis sū
nus, kurie buvo karaliais: karalius—rū- 

• kai, karalius—vėjas, karalius—mėnuo ir 
karaliai ugnies ir saulės. Tada išaugo 
didelis- medis iki pat dangaus ir iš vir
šaus dšlipo pirmieji žmonės. Paskui už
ėjo mirtis ir žemiški karaliai pradėjo at- 
imdinėti nuo čigonų vaikus...

Čigonai iš vietos į vietą keliavo...
Nei vienas žmogus, nei vienas kara

lius, nei vienas mokytas nei kartą neta
rė čigonams:

—Gana valkiotis! Gana kelius mie- 
ruoti. Jūs—toki žmonės, kaip ir kiti. 
Apsistokite, dirbkite žemę ir lai ji jus 
ir jūsų vaikus maitina ir aprengia.

Tą jiems niekas nesakė, net ir čigoniš
ki karaliai, kuriuos skirdavo Lenkijos 
valdonai ir kurie valdė čigonus 170 me-

Bet už tai jie sakė kitą. Anglas Bor- 
rui ir'francūzas Lemonte, vokiety s Har
ting ir rusas Patkanov, — visi mokyti 
profesoriai kartojo ne kartą jau pareikš
tą nusistatymą:

—Čigonai — etnografinis nesusiprati
mas.' Tai giminė vagių, paleistuvių, raz- 
baininkų, netinkančių prie darbo ir veik
ti tiktai išmirimui...

{Daugiau bus)

Pranešimas Conn. Vais 
i Ii jos Darbininkiško Ju

Chorams
kad 

buvo 
delei

Visiems yra žinoma, 
jau per kelioliką metų 
rengiama Dainų Diena 
darbininkiškų chorų naudos,
jų palaikymo ir visi tie paren
gimai buvo pasekmingi, ka
dangi visų kolonijų draugai 
sutartinai dirbome. Tas turi 
būti daroma ir toliau, dar 
daugiau turi būti suremtos spė
kos šitą metą delei Dainų Die
nos ir pasekmės bus dar ge
resnės. Surengimo Dainų Die
nos komisija prašo visų chorų, 
visų miestų Conn, valstijos 
darbininkiško judėjimo veikė
jų ir simpatikų ir šiaip gerų 
žmonių įsitėmyti 11 d. rugpjū
čio ir nerengti jokių parengi
mų savo mieste, o visiems 
rengtis būti Dainų Dienoj Wa
terbury, Conn., Lietuvių par
ke. Šita Dainų Diena turi būti 
daug įvairesnė, negu praeitos. 
Komisija deda visas pastangas 
surengti plačią ir įvairią pro
gramą, kuri skirsis nuo visų 
pirma buvusių. Taigi, visi 
Conn, valstijos lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Dalyvaus ir iš 
kitų valstijų daug svečių. Bus 
galima su jais susieiti ir drau
giškai pasikalbėti, mintimis 
pasidalinti. Bus proga pama
tyti naujai įrengtą Lietuvių 
parką. Daugelis dar nematė.

Rengimo Kom. Narys,
J. Strižauskas.

G. L. Berry, vienas iš 
pravedė jų “naujos”

“Amerikoj gerovė su- 
nu piginus produkcijos

” Atvirai pasakė, kad 
algas iki

rašė: 
grįš, 
kaštus.
kirs- darbininkams
žemiausio laipsnio. Kirsti prie 
N.R.A. iki žemiausio laipsnio 
negalima, nes tas būtų prapul
tis Washingtonui, D. C., su vi
sais kongresmanais ir senato
riais, nes jie visi jį rėme. To
dėl ir buvo reikalinga sulošti 
komediją. Kongresas ir sena-- 
tas įsteigė N.R.A., o augščiau- 
sias teismas panakino už dvie
jų metų! Reiškia, prieš akis 
matome dar juodesnį, sunkes
nį gyvenimą trumpojo ateity
je.

Rochester, N. Y
Penki Delegatai j Visuotiną

Rochcsterio lietuviai darbi
ninkai turės sayo skaitlingą at
stovybę Visuotinam Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažia
vime Clevelanae. Turime iš
rinkę sekamus delegatus ir 
nuo sekamų organizacijų:

Nuo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 11 kuopos A. 
Shurkus (jaunuolis), nuo LDS 
ir Gedemino Choro A. Shopia 
(jaunuolis), nuo Lietuvių 
Draugiško politiško Kliubo P. 
Bugailiškis, nuo ALDLD 50 
kuopos J. 
Gedemino 
raitis.

Stančikas ir nuo
D. L. K. M. Gcd-

E. Mikitienė.

Easton, Pa
Panaikino NRA

darbininkų sako:
Jungtinių Valstijų

Kodėl

Daugel 
“Kodėl 
Augščiausias Teismas panaiki
no NRA, kuomet NRA atne
šė didelius kapitalistams pel
nus?”

Mano nuomonė apie NRA 
yra tokia, kad NRA po Wal- 
stryčio direktyva buvo įsaky
tas ir po jo panaikintas. Jei 
ne po Walstrycio direktyva bū
tų jis įsteigtas ir panaikintas, 
tai J. V. Augščiausiaš Teismas 
būtų jį paskelbę nekonstituci- 
jiniu nuo pat įsteigimo. Nejau
gi Augščiausias Teismas ne
matė NRA per du metus?

N.R.A. buvo reikalingas 
tam, kad stambiųjų industrijų 
darbininkams nukapoti algas, 
nes prieš N.R.A., kurie dirbo 
stambesnėse industrijose, už
dirbo po virš 25 ir 30 dolerių 
į savaitę. Jei be N.R.A. kapi
talistai į tokį trumpą laiką bū
tų nukirtę iki 13-14 dolerių 
savaitinę algą, būtų veikiausia 
sutikę generalį streiką visoj 
Amerikoj. Tiesa 
pakėlė kiek 
gubai darbo 
ir čia nieko.

Dar prieš
mą kapitalistiniai

svetšapese 
algas, bet ir dvi- 
uždčjo. Reiškia,

NRA panaikini- 
laikraščiai

Draugai lietuviai darbinin
kai, meskite į šalį menkniekių 
skirtumus, 
sudarykime 
prieš mūsų 
pitalistus.
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją, j Komu
nistų Partiją, į Bedarbių “Pi
liečių” Lygą. Organizacijoj 
spėka, pavieniams pražūtis.

K. B.

Eikime vienybėn, 
bendrą frontą 

bendrą priešą-ka- 
Stokite į uniją, į

desetkų žmonių, kurie yra jū
sų mieste mirę bėgyje paskuti
nių trijų metų. Todėl laikraš 
tyje nespausdinsime.

Redakcijos Atsakymai

B. P. Š., Waterbury, Conn.— 
Atleisite, bet mes nematome 
tikslo garsinti laikraštyje kelių

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę i sekančią 

vietą: 
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.
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Notary Public 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.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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“Laisves” Piknikas Brooklyne
Puiki Muzikalė 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.

Piniginės 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 valgią, nes Piknike bus ją gana visiems.

DVI ORKESTROS 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 platesnės pažinties.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS?

Biruta Ramoškaite, Iš Hartford, Dainuos 
Delegatu Išleistuvėse

Ketinantiems būti delegatų lyvaus Aido Choras, mergaitės 
išleistuvėse j Visuotiną Suva-! deklamatorės, delegatai, šo- 
žiavimą, Clevelande, turime kiams grieš plačiai žinoma 
gerą naujieną. Biruta Ramos- Wm. Norris Orkestrą. Bus už
kaitė, žymioji Connecticut kandžių ir gėrimų. Įžanga 10 
dainininkė, pasižadėjo pribū- centų ir prie 'įžangos tikietų

Biruta Ramoškaitė,

Iš Hartford, Conn.
ti į Brooklyną ketvirtadienį ir 
dainuoti delegatų išleistuvėse. 
Jinai penktadienį važiuos kar
tu su brooklyniečių ir apielin- 
kės delegacija. Be abejo, kiti 
svečiai delegatai taipgi pribus 
iš anksto, kad dalyvauti brook
lyniečių delegatų išleistuvėse.

Apart dainininkės Ramoš
kaitės, programos pildyme da-

bus duodamos 3 dovanos: $5 
pinigais, staltiesė, plunksna su 
paišeliu. . , . . ,

Delegatų išleistuvės bus 
smagiausias ir didžiausias pa- 
žmonys iš visų buvusių pereitą 
sezoną “Laisvės/’ svetainėj. 
Susidomėjimas yra didelis. 
Vien tikietų platinimo darbuo
jasi 45 žmonės ir jau išplatino 
apie 500. Tūli iš jų jau labai 
daug pasidarbavo, bet tą pra
nešim pabaigus darbą ir su
vedus visą atskaitą. Tikimės 
kad ir visi turintieji tikietus 
pasidarbavo.

Tikietų Platintojams

Tikietų korčiukės su pirku
sių vardais, taipgi likusieji ti- 
kietai ir pinigai už parduotus 
tikietus turi būti priduoti ne 
vėliau išleistuvių vakaro, kad 
visi pirkusieji galėtų dalyvau
ti laimėjime dovanų ir kad ga
lėtume užmokėti delegatų ke
lionę. Busas turi būti užmokė
tas iš anksto.

Išleistuvės įvyks ketvirtadie
nį, 27 birželio, 7 vai. vakaro, 
“Laisvės“ svetainėj, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
Brooklyne.

Aido Chorą, ALDLD 1 kp., 
TDA 17 kp., ir East New Yor- 
ko draugus, kurie sekmadienį 
turėjo išvažiavimą Forest Par
ke. Juos atstovaus d. J. Va
latka.

Visų tų organizacijų valdy
bų atstovai turėtų būti LDS 1 
kuopos susirinkime, liepos 3, 
8 vai. vakaro, “Laisvės“ sve
tainėje, nežiūrint, kad kuopų 
susirinkimai ir neįvyks. Laikas 
trumpas, turime veikti greit, 
tad kuopų valdybos turi imtis 
iniciatyvą ir atsakomybę, kol 
įvyks kuopų susirinkimai.

LDS 1 Kp. Pirm., J. G.

Ragina Bendrai Streikuoti

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 6 kambariai—visi 
šviesūs; yra maudynės, elektra ir vi- ■--vo-’......o,’. ro-.-o,- ;xui......... 4.;
Randa $22.00 j menesį. Kreipkitės 
šiuo antrašu:, 219 Cooper St. tarpe 
Wilson ir Knickerbocker Ave. Brook
lyn, N. Y. X149-151):

.j*

Iš Dr. Martino Liuterio 
Draugijos Pikniko

Iš LDS 1 Kp. Valdybos 
Posėdžio

“Laisvės” Piknike Bus Daug 
Žmonių Iš Tolimiį Miestų

Vėliausiomis žiniomis ei
nant galiu brooklyniečiams 
pranešti, kad didžia j ame 
“Laisvės“ piknike, kuris įvyks 
7 liepos, bus svečių iš labai 

jtolimų kolonijų. Iš Detroito 
atvyksta Dr. Palevičius. At
vyksta ir chicagiečių, bet dar 
nėra tikrų žinių kiek, tad nu
sprendžiau palaikyti ir žino
muosius slaptybėj iki sužino-j 
siu visus. Iš Rochesterio pri-1 
bus d. J. Mikitas. Iš ten tiki
masi ir daugiau.

Girdėtis atvykstančių ir iš 
kitų tolimų kolonijų, bet dau
gelis nesiteikia duoti apie sa
ve brooklyniškiams žinių, no
ri užklupti iš netyčių. Tačiaus' 
mes jau dabar norėtume žino
ti apie būsimus savo svečius. 
Beje, daugelis grįžtančių iš 
suvažiavimo delegatų sustos 
Brooklyne iki <rLaisvės“ pikni-j 
ko.

ILGWU eiliniai nariai sako: 
“Mes turim kovoti, kaip vie
nas. Visi moteriškų drabužių 
siuvėjai, suaugę ir jauni, vy
rai ir moterys, neatsižvelgiant 
į mūsų dešiniuosius ar kairiuo
sius politinius ryšius, privalo
me rengtis pasitikti mūsų uni
jos iššaukimą į generalį strei-J 
ką vieningai.“
' Ir toliau tos pat unijos Eili
nių Narių Komitetas sako:

“Neleiskite praeities neapy
kantai paskirstyti mus mūsų j 
kovose. Tik suvienytomis spė-' 
komis ir kovodami kaip vie
nas mes galėsime iškovoti ge- i 
resnes sąlygas sau ir savo, šei
mynai.“ Eiliniai nariai numa
to, kad darbininkams reika
linga geležinė disciplina ir 
vienybė akyvaizdoje didžiojo! 
streiko, kuris palies 40,000! 
moteriškų drabužių siuvėjų1 
New Yorke.

PASIRANDAVOJA
Pasireridavoja 6 kambariai su elek

tra, maudynėmis, “combination” pe
čius Oeeu ir angliais) naujai ištaiky
ti. Panda pigi. Privažiuojama Fui-| 
ton St. L. Line, išbpti ant Grant 
Ave. ir eiti iki 503 Lincoln Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(149-153)

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at
matavo ju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Mariom St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5r6191

Paterson, N. J. — Varto
tojų komitetas paskelbė “sa- 
vaitę be mėsos” tarp liepos 
1 ir 8 d., kovoj už mėsos 
kainų nupiginimą.

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. mėnesinis susirinki
mas perkeltas nuo 4 d. liepos (July) 
iki 11 d. liepos,; Kliubo kambariuose, 
723—5th Avė., kampas 23rd St., 8 
vai. vakare. Perkeltas susirinkimas 
todėl, kad tą diena šventa ir nebū
tų pasekmingas mitingas. Visi nariai 
jsitemykite dieną, kitiems praneški
te ir 11 d. liepos visi skaitlingai da
lyvaukite, nes bus pikniko rengimo 
komisijos raportas išduotas.

Prot. Sekr., K. M.
(150-151)

ROBERT

HARMAN •*’

LIPTON
įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA ’

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAINĄ 
i Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Tel. Stagg 2-2990

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.

License L-1370
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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.

Telephone, EVergreen 1-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Arenus
BROOKLYN, N. Y. ,

Pereitą sekmadienį, 23 , d 
birželio, Hoffman parke, bu 
vo viršminėtos draugijos pik- • S ‘ 
nikas. Diena graži. Publikoc 
buvo gražus būrelis, bet gale 
jo būti daugiau, žinoma, pik
niko vieta daugeliui nežinoma 
tai viena, o antra, buvo kel 
piknikai kitur.

Draugija, kaip teko patirt 
iš rengėjų, turės keletą de 
sėtkų dolerių pelno, nes par 
kas nebrangus — 35 dol. 
Šiaip buvo šiokių tokių daikti 
išlaimėjimui. Jaunimo, tiesa 
buvo nedaug, nes kai kurie 
skundėsi, jog čia, girdi, nes? 
“pep.” Buvę piknike gražia 
praleido dieną. Martiniečia’ 
tarėsi, o aš tikiu, jog jie iš 
pildys savo žodį, sudaryti d i 
džiausį stalą Ulmer Parke 
dienraščio “Laisvės“ piknike 
tas, žinoma, gražu sulaukti to 
kių svečių. Dabar Liuteric 
draugijos yra vajus už gavi
mą naujų narių, nes nupigin
tas įstojimas, tik du doleriai 
Tai, kas manote įstoti į pašai
pūnę draugiją, kreipkitės prit 
jos valdybos.

S. J. Balčiūnas.

šis posėdis įvyko birželio 23, 
oas kasierę A. Depsas. Iš svar
biausių .tarimų buvo šie:

Sušaukimui pusmetinio LDS 
1 kuopos susiririkimo, kuris 
bus 3 liepos (seredos vakare), 
laukti atvirutėmis tik tuos, ku
ne toliau gyvena, rečiau lan
kosi į susirinkimus ir kurių 
luoklės užsivilkę, tai yra ne
pirkti daugiau, kaip 50 atvi
ručių, kad sutaupius kuopos 
pinigus, kur galima.

Kitas, kuopa yra nutarusi po 
susirinkimų turėti paskaitas. 
Nonai d. kasierė apsiėmė pa
kviesti “Tiesos“ redaktorių J. 
siurbą, kuris, manoma,- gana 
usipažinęs su Dr. J. J. Kaš- 

kiaučiaus parašyta paskaita 
‘Ar Galima Įsigerti.“ Taipgi 
luvome tokios nuomonės, jog 
I. J. Siurba apsiims LDS 1 
patarnauti.

Trečias, tai naujas sumany
mas, kad nors 4 ar 5 organi
zacijų kuopos suruoštų gerą 
pikniką, vietoje kas sekmadie
nį vargus Forest Parke. Tokio 
pikniko suruošimui nutarta pa
kviesti šias org. bei kuopas:

Gi artimesnės kolonijos mo- 
bilizuojasi važiuoti busais ir 
mašinomis. Apie brooklynie- 
čiųs, tai nei neklausk, jie jau 
baigia apsirūpinti tikietais.! 
Kiti klausinėja, ar bus galima, 
užimti stalą visai šeimynai ar-| 
ba draugijai. Kiti vėl rūpinasi, I 
ar bus valgiu. Taip, draugai, j 
“Laisvės“ piknikui visuomet j 
namie gaminami sveiki ir ska
nūs valgiai. Jų būna užtekti
nai ir prieinamomis kainomis. 
Gera proga šeimininkėms pa
silsėti tą dieną nuo valgių ga
minimo.

“Laisvės“ piknikas įvyks 7 
liepos, visą dieną, Ulmer Park 
Music Hall, gale 25th Ave., 
Brooklyne, netoli West End j 
Coney Island. Įžanga 40c. 
Prie iš anksto pirktų tikietų, 
ĮS1TĖMYKITE, tik prie iš ank
sto pirktų tikietų, bus 4 dova
nos pinigais: $5, $3, $2, $1.

Būsiu.

PARDAVIMAI
Farma ant pardavimo arba ant iš

mainymo. Vieta randasi prie gero 
kelio, mokykla ant farmos, netoli 
nuo Flemington. Lauko vra 146 ak
rai, virš 100 akru išdirbtos žemės; ; 
yra 2 arkliai. 12 karvių. 1 bulius. 7 j 
veršiukai, apie 2500 viščiuku, 9 k'au- i 
les; naujas traktorius ir visos kitos 
favmos mašinos.

Kreipkitės vnatiškai arba laiškais 
sekamu antrašu:

B. BALTRUKOVICZ
Box 142 Frenchtown, N. J.

(148-154)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Streikas!
Lietuviai! Neikite darbo 

jieškoti į Chas Pfizer Chemi-

kalų dirbtuvę, kuri randasi 
prie Flushing .£ve. ir Gerry 
St., Brooklyne, nes čia darbi
ninkai streikuoja.

*1 j 
Tėvas Atsisakė Duot Dešini-; 
tuką, Mergina Nusižudė

• i Cčnchėta Montaznino, 23 
metų mergina, gyvenus 1567 
1st Avė., nušoko nuo 5 augštų 
namo ir užsimušė. Krisdama 
vos tik neužgavo praeivį, kuris 
pakėlė pusgyvę merginą ir nu
nešė į netoli esančią vaistiny- 
čią, kur ji tuojau mirė.

Mergina prieš tai ginčijosi- 
barėsi su tėvu už 10 centų, ku
rių ji prašė iš tėvo, bet nega
vo. Matomai, nedaug dešimtu
kų randasi toje šeimynoje. Gi 
mergina ne visai sveika, pa
liesta vaikų paralyžiaus, išėjo 
iš kantrybės, sakoma, užga
vus tėvą. Jis gi bauginęs pa
šaukti jai policiją. Mergina 
nieko nelaukus nuėjo ant sto
go ir bandžius perlipai užtva
rą, bet ten buvus kaiminka ją 
sudraudė. Mergina atsakius, 
kad “neapsimoka rūpintis“ 
nuėjus žemyn laiptais. Bet tuo 
pat sykiu nuėjus ant kito na- 

Įmo stogo ir iš ten nušoko.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėin, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

DIDELIS NUPIG1NIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

su
Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis 
» šiuo, laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovieti) Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejy Svary Dėžė 70
6 Skirtingu Rūšių ■ ”c

Persiuntimas Apmokėtas
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.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaua užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 §

I PAUL GUSTAS I
| LIETUVIS GRABORIUS 8

Q Sena) dirbąs graborystės pro- 8
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- 8
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 8
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja 8
8 balsamavimu ir palaidojimu 8 
q mirusių. 8

1 Veltui Chapel Šermenim i
8 Parsamdo automobilius Serme- 8 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms 8
8 ir kitokioms parems 8
8 Saukite dieng ar naktj 8

8 423 Metropolitan Avė. |
8 Brooklyn, N. Y. ‘g

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
f t ? f i

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą
WILLIAMSBURGHE:

252 Berry Št., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tcl. Stncsf 2-0783 NOTARY
Nirht Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
ždmos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

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

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai- priveža.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo ll“ndfT
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jfc- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai, ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
MėšlaŽamės Il

gos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai* Laboratoriniai IW- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų {leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

{sisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4tk Are. ir Irving PL

NEW YORK
Valandos—9 A. M.'iki 8 P. M.
0 sekmadieniais 9 iki 8 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




